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RESUM
Presentem en aquest treball una revalorització d' aquestjaciment a partir de I'estudi amb criteris actualitzats del material conservat
en el Museu Salvador Vilaseca de Reus. Els resultats són contrastats amb les darreres investigacions arqueologiques desenvolupades en
el curs inferior de I'Ebre. Per últim, s'analitzen les possibles interpretacions d'aquest conjunt, i les seves implicacions en els inicis de la
iberització en aquesta zona.
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RÉSUMÉ
Dans cet article nous présentons une revalorisation du site apartir de l' étude, sous des criteres mis ajour, du mobilier conservé au
musée Salvador Vilaseca de Reus. Les résultats sont comparés avec ceux des dernieres recherches développées dan s larégion du cours inférieur de I'Ebre. Enfin, on analyse les possibles interprétations de cet ensemble, ainsi que leurs implications dans le processus
d'ibérisation de la zone.
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1. INTRODUCCIÓ
més citats a la bibliografia arqueologica que fa referencia als inicis de I'iberisme a les comarques meridionals de Catalunya. Pero aquest fet no és conseqüencia directa de ser un assentament ben estudiat,
sinó de tractar-se d'un deIs escassos jaciments coneguts del període iberic antic en aquesta zona.

E l Coll del Moro de la Serra d' Almos (Tivissa, Ribera d'Ebre) potser és un deIs jaciments

l. Els autors volen agrair a la conservadora del Museu
Comarcal Salvador Vilaseca de Reus, n' Anna Mir, i a tot el personal del centre, el suport i ajuda constants que sempre ens han
ofert tan cordialment.

Va ser excavat parcialment durant els anys
40, pero malauradament ara l' assentament esta
molt arrassat, amb nombrosos clots provocats per
l' activitat deIs excavadors clandestins i amb els
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Núm. 3D. al/y /999, pe/g. 91-/2/
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vessants fon;a erosionats, on fins i tot han desaparegut els marges agrícoles que s'observen a les
fotografies antigues. Malgrat tot, sembla que en
cert~, indrets encara es conserva sediment arqueologic.

3.. TRAJECTORIA
DE L'INVESTIGACIÓ
SOBRE EL JACIMENT
La primera intervenció en el Coll del Moro
fou realitzada per un grup d'aficionats locals, els
quals van realitzar un tall de 5 metres de llarg i de
30 a 60 cm. de fondaria en la part superior del vessant SO del turó, en direcció NE. Gracies a la fotografia publicada (Vilaseca, 1953, lamo II, 1) podem
veure l' important remoció de terres realitzada sense cap mena de metodologia i una gran quantitat de
pedres llen<;ades vessant avalL Els materials exhumats van ser oportunament recuperats i individualitzats (Vilaseca, 1953, lams. II a V). No es difícil
d' imaginar que aquestes peces responen en realitat
a una selecció parcial del volum total deIs materials exhumats que provenen de diferents unitats
estratigrafiques, tot i que com a conjunt és clarament identificable cronologicament dins del període Iberic Antic.

Els estudis que hi fan referencia prenen com a
base directa la publicació realitzada l' any 1953 pel
seu excavador, el Dr. Salvador Vil asee a (Vilaseca,
1953). Com que aquesta publicació s'ajusta als
parametres propis de l' epoca, creiem arribat el moment de procedir al reestudi i publicació deis materials exhumats amb criteris actualitzats, ja que les
noves excavacions desenvolupades en el curs inferior del riu Ebre han aportat nous materials i coneixements que permeten una revalorització científica
d' aquest assentament.

2. SITUACIÓ GEOGRÁ.FICA
DEL JACIMENT

Immediatament després d'aquesta actuació el
jaciment va ser excavat pel DI. S. Vilaseca, el qual
va procedir a l' obertura d'una serie de cales a la vessant SO i SE de la cresta del turó. El resultat
d'aquesta intervenció fou l'exhumació d'unes restes constructi ves interpretades per l' excavador com
a restes d'un poblat i d'un túmul funerari constrult
sobre dues de les habitacions.

El jaciment esta situat en un turó que constitueix la darrera estribació de la serra de Tivissa en
el seu extrem NE, a uns 364 m.s.n.m. Les seves
coordenades UTM són 31 T long. 0311750 lat.
4548750. La seva situació sobre la conca sud del
riu Siurana, corredor que des de la serra del Montsant porta a la vall de l'Ebre, i sobre el barranc de
Mussefra, camí natural que porta al coll de Fatxes
(prácticament 1'únic accés fins a la costa travessant
la serra de Tivissa), fan del Coll del Moro de Serra
d' Almos un indret estrategicament situat i sen s
dubte amb una finalitat de control visual del territori (figura 1).

Les estructures del poblat localitzades en la
part SO estaven formades per murs de pedra i fang
d'uns 20 cm. d'al<;ada, que delimitaven espais de
2 m2, suposadament amb un únic nivell d'ocupació i
d'abandonament després de la seva destrucció per
un incendio D' aquests recintes, Vilaseca en va excavar tres. En cap d' ells no va identificar portes o llars
de foco Tampoc s'ha pogut reconeixer cap carrer
amb seguretat.

La part superior del turó esta formada per una
cresta d'uns 40 metres de llarg per 3 metres
d'amplada. L'extrem oest esta ocupat per roques
de grans dimensions, mentre que a l'extrem est es
loc:alitzen les restes d'un petit habitat protohistoric.

Respecte al material recuperat, només en tenim coneixement per les descripcions realitzades
a la publicació de S. Vilaseca (Vilaseca, 1953:
25). Majoritariament es tracta de fragments de
grans gerres a ma decorades amb cordons digitats
en el coll i fragments de tenalles a torn, sovint amb
franges pintades al' estil geometric lineal característic del període Iberic Antic, d'una tija de bronze retor<;ada i d'una fíbula de doble ressort. En
qualsevol cas la qualitat i els escadussers fragments ceramics no van animar a Vilaseca a continuar la recerca en el poblat, concentrant-se en
l' excavació del túmuL

És important destacar la presencia contemporania d'un altre assentament situat a uns 2 km. al
SE, conegut com el Coll Alt de Tivissa (Barbera,
Sanmartí 1976-1978). Quant a les possibles necropolis relacionables amb els dos poblats, només es
coneix una breu anotació del mateix Vilaseca, trobada en el Museu de Reus, de la probable existencia
d' una necropoli d'incineració en urnes, destruIda
durant els anys vint, i situada a poc menys d'un
qvilometre al NE del Coll Alt.
.
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PRINCIPALS JACIMENTS DE L'IBERIC
ANTIC DEL CURS INFERIOR DE L'EBRE
1. CoII del Moro de Serra d'Almos (Tivissa)
2. CoII Alt (Tivissa)
3. Castellet de Banyoles
4. Barranc de Gáfols (Ginestar)
5. Castellot de la Roca Roja (Benifallet)
6. Bordisal (Camarles)
7. + de Mianes (Tortosa)
8. + Mas de Mussols (L'Aldea)
9. Castell d'Amposta (Amposta)
10. + L'Oriola (Amposta)
11. Moleta del Remei (Alcanar)
12. Lo ToII (Benifallet)
13. + CoII del Moro (Gandesa)
14 La Gesera (Caseres)
15. Castellans (Cretes)
16. Piuró del Barranc Fondo (Mar;:a lió)
17. Tossal Redó (Calaceit)
18. Sant Cristofol (Mar;:alió)
19. Sant Antoni (Calaceit)
20. + Mas Flandi (Calaceit)
21 . Tossal del Moro (Pinyeres)

FIGURA 1: Si tu ae ió ele l Col! ele l Moro ele la Se rra eI·A lmos e n relació a altre s jaeimcnts iberies elcl curs inferi or ele l' Ebrc.
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1. EIs materials procedents de les prospeccions desenvolupades durant la campanya de
1988 a la Ribera d'Ebre i Baix Ebre (Alaminos et alii, 1991). Malauradament, a causa de
l'important activitat deIs excavadors furtius
en eljaciment amb total impunitat, es van poder recollir gran quantitat de fragments ceramies, alguns d'indubtable valor cronologic,
com fragments d' amfores fenícies (lamina 6).
2. Els material s procedents de les "excavacions" previes al' actuació de S. Vilaseca, portades a terme per aficionats locals a la zona SE
del túmul funerario Part d' aquests foren recuperats i publicats per Vilaseca en format fotografic (Vilaseca, 1953: lamina II i I1I). Ates
que encara estan dipositats al Museu de Reus i
es tracta de.peces gairebé senceres, algunes tipologicament molt interessants, també les
hem inclos en aquest treball (lamina 1 i lamina 2, de 13 a 15).
3. EIs material s procedents de les excavacions de S. Vilaseca a la zona del poblat.
Pro ven en de l' únic ni vell d' habitat identificat i molt sovint es troben en un estat molt
fragmentario El mateix autor no els publica i
només comenta que es tractava de "molinos
de mano de granito primitivos (. .. ) fragmentos de grandes vasos a mano decorados
con un cordón digitado en el cuello (... ) y de
tinajas a torno de barro amarillento o rosado, a veces pintadas en franjas (. .. ), un
fragmento de varilla de bronce retorcida,
quizás un torques, y una fíbula de doble resorte ".
4. EIs materials procedents de l' excavació del
túmul (lamines 6, 7 i 8). De les vint-i-vuit peces ceramiques inventariades per Vilaseca,
nosaltres només vam aconseguir localitzar-ne
quinze en la col·lecció del Museu de Reus. Les
peces no localitzades corres ponen a les que no
foren publicades per Vilaseca. De les publicades, tampoc vam trobar les núm. 5 i núm. 2
(Vilaseca, 1953: lamina XIV). Per últim cal
assenyalar que la pe9a publicada per Vilaseca
en la primera posició de la lamina XIV, una
olla de llavi exvasat i nanses bífides horizontals, no esta dipositada en la col·lecció del
Museu de Reus ni tampoc hem aconseguit
identificar-la amb cap de les inventariades per
Vilaseca. Tampoc estan a la col·lecció els
fragments publicats per l' autor a la figura 13
(Vilaseca, 1953: 45).

A la part SE del poblat Vilaseca va identificar
les restes d'un túmul funerari 2 constru'it sobre dues
de les habitacions del poblat (figures 2 i 3). En
aquest cas aquests murs sí que semblen conformar
espais d'habitació més coherents, ja que delimiten
una superfície d'uns 5 m2, com a mínimo L'excavació es va realitzar avan9ant un front en direcció
NE que va arribar al' 75 m. de potencia. L' estratigrafia establerta per Vilaseca en aquest sector
és molt simple,ja que sota una potent capa de terra i
pedra en total desordre (nosaltres el denominarem
nive1I4), d'uns 90 cm. de potencia i formant un petit
túmul, es va localitzar un esquelet situat sobre una
capa de cendres i carbons d'entre 3 i 15 cm. de
potencia (nive1I3). L'esquelet, amb senyals de cremació en els punts de contacte amb les cendres, estava orientat amb els peus al SO i el cap al NE, mirant al S i tombat bocaterrosa, amb el bra9 flexionat
sota el cos i contra el torax. Tenia el cap fracturat i
recolzat sobre quatre o cinc pedres planes i envoltat
parcialment per 1I0ses (Vilaseca, 1953: 35-36). Sota
aquest nivelI de cendres i carbons hi havia una altre
capa de terra i pedres d'entre 10 i 20 cm. de gruix
(nivelI 2), i sota d'aquesta una segona capa de cendres i carbons de 20 cm. de gruix (nivelIl) que descansava directament sobre la roca natural.
S. Vilaseca relaciona directament l' existencia
de la primera capa de cendres i carbons (nivell 3)
amb les restes d'una cremació parcial del cadaver, i
les ceramiques i altres materials arqueologics procedents dels nivelIs 1, 2 i 3 amb l' aixovar funerario
Amb posterioritat als seu s treballs no es van
realitzar més excavacions legals, i el jaciment fou
recollit successivament a la bibliografia especialitzada.

4. ESTUDI DELS MATERIALS
ARQUEOLOGICS
Entre els material s que tot seguit presentarem
cal diferenciar quatre grups en base a la seva procedencia. 3

2. L'interpretació realitzada per S. Vilaseca d'aquesta
estructura és qüestionable atesa l'ambigüitat de les dades recollides durant I'excavació. Tot i que es tracta d'una problemiltica
sense solució, exposarem més endavant els arguments a favor i
en contra.
3. Durant l'elaboració deIs dibuixos del material publicat en format fotogrMic l' any 1953 hem tingut en compte la deformació d'alguns perfils ceramics a conseqüencia de restauracions incorrectes realitzades en aquells moments.
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FIGURA 2: Planta i secció de la zona del túmul del Coll del Moro de la Serra d' Almos (segons Vilaseca, 1953).
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4.1. EIs materials proeedents
de prospeeció en superfície
-

Durant les prospeccions arqueologiques de
l'any 1988 es va recuperar una serie de cedlmiques
cronologicament coherents amb els materials exhumats per Salvador Vilaseca, com cedlmiques a ma
(lamina 6, 11 a 14) i a torn (lamina 6,6 a 9) propies
del període Iberic Antic. És important destacar la
presencia de determinats fragments de ceramiques
importades que ens proporcionen una valuosa informació, com són un fragment de vora d'amfora fenícia (lamina 6, 1) del tipus 10.1.2.1. amb la pasta
tipus Malaga (Ramon, 1995: 47), la qual cosa ens
permet assegurar l' existencia d' aquest assentament
durant la primera meitat del segle VI a.e., i una serie
de fragments que quasi ens donen la forma completa
d' un morter (lamina 6,2). Aquest morter havia estat
definit anteriorment com a púnic (Alaminos el alii,
1991: 171, figura 9), pero potser caldria pensar en
una filiació grega, j a que és practicament iden!ic als
morters amb el "llavi de collaret" trobats a l' Agora
d' Atenes amb identica cronologia (Sparkes, Talcott
1970: 222, lamina 90, 16).

-

Les darreres investigacions han permes identificar altres restes, d' escassa representativitat, pero
que comencen a dibuixar un panorama una mica
més ric en relació al' arribada de productes grecs al
curs inferior de l' Ebre, que en qualsevol cas sembla
que no arribara mai a tenir l' importancia del comen;:
fenici del segle VII i principis del VI a.e.:
-

Aquests darrers, fabricats amb motlle, van ser
prodults des de la primera meitat del segle VI a. e.
fins al tercer quart del segle V a.e. sense gaires canvis morfologics, pero les característiques del nostre
exemplar, sen se vessador ni agafador, suggereixen
que es tracta d'un morter del segle VI a. e. (similar
als núms. 1899 i 1900 de Sparkes i Talcott). Tot i
que en aquest paral·lel concret es tracta de peces de
filiació coríntia, cal dir que la pasta del morter del
Coll del Moro de la Serra d' Almos no recorda en absolut a les pastes corínties, pero morters del mateix
tipus van ser produ"its en altres enclaus grecs, com
per exemple a Massalia.

-

-

De fet, la idea d'un comen;: de materials grecs a
la zona del curs inferior de I'Ebre durant el segle VI a.
e. i principis del segle V a.e. ha estat sempre present
en la bibliografia arqueologica, pero realment sen se
gaire material per a recolzar-Ia. Fins fa pocs anys
practicament només podíem parlar d'uns pocs materials importats, com per exemple els següents:
-

-

cronologia de la segona meitat, o una mica
més tard, del segle VI a.C. (Sanmartí,
1975: 96)
Un fragment de paret d' un oinochoé atic de
figures negres, provinent dels Castellans
(Baix Aragó), de la segona meitat del segle
VI a.e. (Sanmartí, 1975: 101).
Un fragment de paret i vora de kylix de vernís negre atica del tipus C amb elllavi concau, provinent del Castellans (Sanmartí,
1975: 101), del darrer quart del segle VI
a. e. (similar a la del Coll del Moro de la Serra d' Almos).

-

Una amfora massaliota del segle V a.e.
trobada en superfície, o un peu de copa
jonia del tipus B2 procedent deIs nivells
antics documentats en recents excavacions
realitzades al poblat iberic del Castellot de
la Roca Roja a Benifallet (Belarte el alii,
1999).
Diversos fragments d'arnfora corintia en el
jaciment de lo Toll (Benifallet, Ribera d'Ebre), junt a fragments d'amfora d'imitació fenícia, amb una cronologia proposada de la segona meitat del segle VI a.e.
(inedit).
Materials a torn que semblen imitar peces
fenícies, gregues i fins i tot tartessiques del
Barranc de Gafols en una cronologia al
voltant de mitjan s. VI a.e. (Asensio el alii,
en premsa)
Diversos vernissos negres atics del segle V
a.e. recuperats en les excavacions deljaciment del Castell d' Amposta (Villalbí, en
premsa).

4.2. EIs materials exhumats abans de
l'exeavació de S. Vil asee a

A la tomba 4 de Mas de Mussols (Tortosa,
Baix Ebre) el peu d'una copa jonia del tipus B2 de Villard i Vallet, d'entre el 580 i
el 560 a.e. (inedita), i un arybalos italocorínti d'entorn al 550 a.e. (Sanmartí, 1975:
118; Maluquer, 1987)
U na kylix etrusca de buchero ne ro que imita una copa de Siana, procedent del jaciment de la Gessera (Baix Aragó), amb una

4.2.1. Les ceramiques iberiques a torn
• Platera (lamina 1, 1; Vilaseca, 1953:
lamina II, J).
Gran atuell de ceramica iberica antiga a torn,
amb decoració geometrica lineal tant a l' exterior
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cora a l'interior de la pe<;:a. Argila de tonalitats
ocres, més fosques en algunes parts. Té una macroporositat facilment visible, i la pasta és semidura.
Presenta perforacions realitzades amb posterioritat
a la cocció de la pe<;:a perreparar-Ia. Tot i que la seva
morfologia -base petita i orientació de les nansesés més propia de una tapadora, cal considerar-lo un
gran plat ates que no es coneix en el període Iberic
Antic cap tipus d'atueIl que tingui un diametre de
vora tan gran (420 mm.). No té paral·lels coneguts.
L'(nic exemplar que podria tenir certa relació fun-·
cimal amb aquest prové del j aciment d' Alorda Park
(C21afeIl, Baix Penedes). Es tracta d'un gran plata
doc umentada al' estrat 210 del recinte F, datable entom al 300 a.e., pero amb unes característiques forma:.s i decoratives ben diferents.

Segurament cal situar a la primera meitat del
segle V a.e.la aparició de les tenaIles pitholdes amb
cos piriforme, vora plana i quatre nanses bífides documentades a l' assentament de Tossal del Moro de
Pinyeres, i que perduraran durant el període Iberic
Ple en jaciments com Castellet de Banyoles4, Margalef, Tossal de les Tenalles de Sidamunt i altres jaciments de les vaIls de I'Ebre i el Segre.
• Gerra oinocoe (lamina 1,2; Vilaseca, 1953:
lamina III, H)
Gerra de vora lobulada, broc i una nansa bífida. Publicada per Vilaseca com una pe<;:a feta ama,
es tracta en realitat de una pe<;:a a torno La pasta és
Ileugerament gro llera i la superfície exterior d'un
color marró dar amb abundants porus i partícules
grises fosques facilment visibles, i també d' altres
lluents. Tot i que té una pasta que recorda a la
d'algunes peces indígenes documentades al jaciment de Barranc de Gafols, sobta la absencia de decoració pintada. Podria tractar-se en realitat d'una
pe<;:a de filiació fenícia.

• TenaIla pitho'ide (lamina 1, 3; Vilaseca,
1953: lamina III, 1).
TenaIla de cos aIlargat amb perfil bitroncoconic i vora exvasada ('coIl de cigne'), quatre nanses
bífides oposades dos a dos, i decoració pintada
gecmetrica lineal, que combina línies i bandes per
tot el cos de la pe<;:a. Argila de tonalitats ocres-marrons dars, Ileugerament groIlera, amb la decoració
molt mal conservada. Vora de 250 mm, altura de
860 mm. i base de 140 mm.

4.2.2. Ceramica a ma
Quant a la ceramica a ma, predominen entre
les formes d'emmagatzematge les oIles de perfil en
essa, decorades amb cordons al' estrangulament del
coll i amb les vores exvasades (lamina 2, 13 a 15).
De les formes més petites cal assenyalar que la gerreta amb nansa no disposa de llavi amb vessador
com ha estat publicat anteriorment, i que la deformació que s' aprecia a la fotografia coneguda (Vil aseca, 1953: lamina III, G) correspon a una restauració antiga.

Aquesta forma esta relacionada amb les tenaIles pithoides de dues nanses bífides documentades en contextos de primera meitat o mitjans del segle VI a.e. que imiten directament els prototipus
fenlcis. Ens referim als exemplars del Barranc de
Gafols (Asensio et alii, en premsa) de pasta groIlera amb desgreixant perfectament visible, i decoració pintada amb motius de regalims, cerdes
concentrics i 'cabeIleres', així com els exemplars
amb decoració de bandes i línies procedents de
Sant CristOfol de Ma<;:alió, del sepuIcre 13 de Mas
Fla:J.dí de Calaceit (Sanmartí, Padró, 1976-1978:
164), i de la necropolis de Can Canyís (Vilaseca et
alii, 1963).

Pero potser la pe<;:a més interessant és un vas
amb una característica decoració plastica de cordons aplicats al coll i a la base (lamina 1, núm. 6)
que té paral·lels exactes a la Gessera (Bosch Gimpera, 1913-14: 830, figura 59), pero sobretot en l'enterrament secundari de la cista del Mas de Flandí
(Bosch Gimpera, 1915-20: 651, figura 484; Sanmartí, Padró 1976-1978: 169). Aquest ti pus d'estructures adossades a la velna necropoli del CoIl del
Moro de Gandesa es daten entre el 650 i el 550/525
a.e. (Rafel, 1995: 52). El més interessant és que a
l'enterrament primari es va col· locar una urna a torn
semblant a vasos de la necropolis del Mas de MussoIs, datats a la segona meitat del segle VI a.C., i es-

Només a partir de la segona meitat del segle VI a.C./inicis del segle V a.e. tenim les tenalles
pitboldes de quatre nanses bífides oposades dos a
dos: són un fragment de vora de la Gessera on apareix amb la decoració de 'cabeIleres' (Sanmartí, Padró, 1976-78: 166) i l'exemplarde CoIl del Moro de
Sena d' Almos. Pertany també a aquest tipus un
exemplar provinent de la sitja 15 de Mas Castellar
(Vilafranca del Penedes), amb un diametre de vora
de :~40 mm. La cronologia final d'aquesta forma a
1'Ebre es desconeix atesa la inexistencia de conjunts
de ~:egona meitat del segle V i segle IV a.e.

4 Cal assenyalar que els exemplars de Castellet de Banyoles foren erroniament reproduHs com tenalles de dues nanses
(Asensio el alii, 1997: 172) quan en realitat tots ells disposen de
quatre nanses, oposades dos a dos.
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que en general al nordest té una cronologia imprecisa entre els segles VIII i VI a.C. (Ruiz Zapatero,
1985: 936).

pecialment a una urna recuperada en la preparació
de la llar de l'habitació I deljaciment del Barranc de
Gafols, de mitjans del segle VI a.e.
Per tant, si datem la pe~a a torn del túmul primari del Mas de Flandí cap al 550 a.e., i l'enterrament afegit és, evidentment, posterior, creiem
que els dos vasos amb decoració pHlstica de cordons
poden ser datats perfectament en el darrer quart del
segle VI a.e.

•

Bra~alet

filiforme (lamina 7, 2)

Obert amb la tija retor~ada i originariament
amb els extrems globulars (Vilaseca, 1953, figura 4). Amida 8 cm. de diametre maxim i un gruix
de 0,3 cm. S'han documentats paraJ.lels a les necropolis del Mola (Vilaseca, 1943) i de Mas de Mussols
(Maluquer, 1984,56, figura 21).

4.2.3. E/s objectes de metal!
• Tretze elements helicoldals -així com
una quarantena de petits segments (lamina 8, 1) .

Bronzes
• Sivella de cinturó (lamina 7,3)

Fets de lamina enrotllada en forma tubular o
conica, amb una funció bé de denes de collaret o de
ressorts de fíbula. El fragment més gran té 10 espires i amida 3 cm. de llarg i 6 cm. de diametre
maxim.

Sivella de cinturó amb tres garfis -un d'ells
incomplet- (Vilaseca, 1953: lamina IV, 3). Amida
6'5 cm. d'amplada maxima, 7'4 cm. de llargada i
un gruix de O' 4 cm. Presenta dues escotadures tancades, ovals i divergents, amb una lleugera protuberancia sobre cadascuna d' elles i a la base tres
perforacions quadrangulars destinades als elements de fixació, perduts. La decoració, feta a base
de series de granatis estampats, parcialment visible, forma una triple línia perimetral i una altra que
delimita la zona central, emmarcant un motiu de
tres cercles concentrics, elaborat amb la mateixa
tecnica.

En el cas de les peces espiraliformes de secció
laminar se'ns· plantegen dubtes en la identificació
funcional, ja que elements similars localitzats a
Mailhac en l'horitzó del bronze final I1IB formen
collarets, alternats amb altres denes metaJ.liques i
d'ambre (Guilaine, 1972: figura 127, 8). Al mateix
temps presenten moItes similituds amb els ressorts
de les fíbules "de rull" com la de la tomba núm. 184
d' Agullana (Navarro, 1971: 45-48)

Tots aquest aspectes permeten enquadrar-Ia
en el tipus D-I1I de Cerdeño (Cerdeño, 1978: 285).
Respon per tant a un model molt difós per la península entre els segles VI i IV a.e. Aquests tipus morfologic i tecnica decorativa, es documentat en varies
peces de Catalunya, sobretot a l'Emporda (Pons,
1976). És precisament a Perelada on identifiquem la
que coincideix més estretament (Ruiz Zapatero,
1985: 972, figura 280), pero n'hi ha també de similars en contrades meridionals, a la tomba 10 de la
necropolis de Mas de Mussols (amb cadenes i penjolls com les d' Almos) i a les tombes 35, 26 i 44 de
Mianes (Maluquer, 1984, 1987).

• Part d'un collaret
Format per 29 minúscules denes cilíndriques
de bronze (0,2 cm. de diametre i 0,1-0,2 cm. d' al~ada).

• Set fragments de tiges, majoritariament
de secció quadrada i un gruix mitja de
0,3 cm.
• Conjunt ornamental (lamina 7, 1)
Format per tres tires de penjolls unides a una
anella de 1,6 cm. de diametre i 0,2 cm. de gruix.
Actualment es conserva desmuntat, pero segons la
reconstrucció de S. Vilaseca (1953: lamo IV, 1), cadascuna de les tires estava composada per barretes
envoltades de fil metal·lic amb els extrems anulars,
unid es entre sí per petites anelles, alternades amb
conus laminars buits. De penjolls del primer tipus
n'hi havia 15 (d'uns 2,5 cm. d'al~ada) i del segon,
7 exemplars (d'uns 3 cm. d'al~ada). Cada tira as solia uns 17 cm. de llargada. Molt probablement anava associat a un torques formant un collar com el de
Mas de Mussols (Maluquer, 1984: 54-55, figura 20).

• Punta de sageta de bronze plana
(lamina 7, 4)
Amb el nervi poc marcat, aplanat igual que
el peduncle. La fulla es de tendencia triangular i
només conserva part d'una de les aletes. Amida
5,3 cm. de longitud. A més es recupera una tija de
secció acintada id' amplada variable que podria correspondre al peduncle d'una altra pe~a semblant.
Amida 4,7 cm. de Ilargada, una amplada maxima de
0,8 cm. i un gruix de 0,2 cm. (lamina 7,5). Es una tipologia simple que presenta mol tes variants local s i
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• Penjoll triangular (lamina 8, 2)

retes amb fil enrot11at i anelles amb apendix esferoIdal) també sovintegen en contextos funeraris de la
primera edat del ferro de la fa<;ana mediterrania nordoccidental. Com ja ha estat comentat, la pe<;a de
tres tires de cadenetes i penjolls té un paral·lel molt
proper a la necropolis de Mas de Mussols datable
entre el 580-530 a.e. (Maluquer, 1984,54-55, figura 20), el qual ens mostra que podria ser el complement d'un torques, pero tots en general es troben enlla<;ats amb plaques, fíbules i cadenes, per exemple
al Llenguadoc (Tendille, 1980), en tombes de les
necropolis emporitanes Nordest i Bonjoan o la de
Can Canyís, per concentrar-se a rarea del Baix
Ebre, així com en l' area més meridional-Puig de la
Nao de Benicarló, la Solive11a, Bovalar, Orley(Maluquer, 1984: 76; Maluquer, 1987: figura 11;
Munilla, 1991, 122-128).

Laminar, decorat amb acanalats, incomplet.
L'amplada maxima conservada és de 1,1 cm. El
gruix oscil·la entre 0,1 i 0,2 cm.
Correspon als tipus de cos triangular i decoraci ó de triangles inscrits en relleu per una cara, denominats launacians. Es tracta d'una producció reg:.onal feta a motlle propia del Llenguadoc entre el
bJ:onze final III i primera edat del ferro (reconegut
en necropolis, poblats i amagatalls) essent els més
rnoderns, com els de La Couronne o l' oppidum de
12 Liquiere, del comen<;ament del s.VI a.e. (Tendille, 1980: 121). Ruiz Zapatero (1985: 977-978)
t2mbé n'assenyala 1'existencia a Cortes de Navarra.
• Segment de cadeneta (lamina 8,3).

Totes aquestes peces tradicionalment s'han
considerat elements aportats pel comer<; colonial, a
partir de la localització a la necropolis siciliana de
Finocchito (730-650 a.C.) i en general en el món
italic-etrusc de finals del s. VIII a principis del
s.VII a.e. (Sanahuja, 1975).

De 1,5 cm. de llargada total. Esta formada per
5 petites baules d'un diametre mitja de 0,7 cm. La
secció d'una d'elles és laminar, la resta rodona.
• Vint-i-dues petites anelles (lamina 8, 4 a 7)
Ai1lades o formant cadenes de dos o tres elements. Només dues baules són obertes (lamina 8,
6), la majoria són parelles de peces ovalades amb
els extrems estrangulats i secció de tendencia rodona irregular (lamina 8, 7), pero també n'hi ha de
circulars (lamina 8, 4). El diametre de les peces oscil·la entre 1 i 2 cm. Un deIs conj unts presenta dues
arre11es unides a un penjo11 d'apendix esferoIdal
(lamina 8, 5). Cal assenyalar igualment que es recollí una ane11a amb restes de pasta de vidre blanquinosa adherides, com la d'altres petites denes
documentades.

La presencia de tots aquests elements ornamental s en el diposit de Rochelongues (Bouscaras,
Rugues, 1967) demostra que es tracta de produccions bronzístiques objecte de comer<; en el segle
VI, moment de la seva aparició a Catalunya, si bé
11ur senzillesa formal i tecnica varen facilitar enormement les imitacions i perduració en el temps.

Argent
• Pe<;a paral·lelepípeda incompleta
(lamina 8, 15)

• Dues anelles mitjanes (lamina 8, 8 i 9)

Probablement 1'extrem d'un 11ingot, amb la
punta més estreta i arrodonida (Vilaseca, 1953:
lamo IV, 2d). Amida 17 mm. d'ample, 5 mm. de
11arg i pesa 10,7 g. Sobre la superfície superior
s' aprecia una marca formada per dues incisions
rectilínies, tangents, divergents i lleugerament més
amples i gruixudes en un extrem que en l'altre .

Una presenta 2,8 cm. de diametre i secció rodona, de 0,3 cm. de gruix (lamina 8, 9); 1'altra és
ovalada (3-4 cm. de diametre), oberta i presenta un
e Ktrem acabat en punta (lamina 8,8). La secció també és oval, de 0,25 a 0,3 cm. de gruix.
• Tres anelles de secció laminar
(lamina 8, 10 a 12)

Vilaseca el va considerar un llingot, paral-lelitzant-Io amb el de Cuesta del Rosario, a Sevilla
(Vilaseca, 1973: 258). Efectivament, podia haver
tingut una funció premonetal com el que juguen els
aes rude de bronze a la península italica (Cattani
1988), o en 1'ambit celtic, un element for<;a semblant del Mont-Beuvray (Fischer 1987), amb els
quals comparteix mol tes característiques morfologiques i la dificultat d'associar-Ios a un sistema metrologic específico

De 3' 5,2 i 5 cm. de diametre respectivament i
entre 0,1 i 0,2 cm. La mitjana és rúnica oberta.
Aquestes ane11es i cadenetes de dos o tres elements són habituals a la maj oria de necropolis meridionals catalanes de l' epoca (Mas de Mussols, Mianes, Can Canyís, l'Oriola ... ) amb petites variacions
q uant a dimensions, forma i secció de les baules. EIs
diversos tipus de penjolls documentats (conus, bar-
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de doble ressort, incompleta, amb quatre espires i
pont de secció quadrada, que amida 3,5 cm. de
llarg i 2 cm. d'al9ada (lamina 8, 13). Presenta paral·lels entre els exemplars de La Pedrera, Mola,
Castellvell o La Cueva de Mozeta, d'entre finals
del s.VII i el s.VI a.e., pero en considerar-la més
evolucionada, s'ha datat al voltant del 500 a.e.
(Ruiz Zapatero, 1985). També foren documentades dues tiges, una d'eIles retor9ada, de 3 cm. de
longitud i 0,4 cm. de gruix, atribUIble a un torques
o a un bra9alet, en el departament 11 (Vilaseca,
1953: 24 i 25, figura 6).

• Arracada (lamina 8, 16)
Amb forma de creixent i buida interiorment,
esta elaborada amb una xapa metal·lica molt fina,
malmesa a la zona central (Vilaseca, 1953:
lamo IV, 2e). A prop de cada extrem s'observa una
petita perforació utilitzada per penjar-Ia mitjan9ant un element filiforme, no conservat. En la zona
més ample la secció és romboIdal (0,7 per 0,55
cm.). Presenta una decoració feta a base de cinc
granuls Ileugerament aplanats, irregulars, aplicats
radialment sobre el perímetre exterior, de manera
quasi equidistant.
Les peces amb forma de creixent fetes de material noble amb grups de granuls soldats perimetralment es localitzenja a Eubea al segle IX (Collis,
1989: 61-63, figura lOj) i posteriorment en el món
fenopúnic (Nicolini, 1992). Aquests prototipus
oriental s s' adaptaran també de manera molt di versificada a la mediterrania occidental; per exemple en
manufactures de les necropolis eivissenques i iberiques a partir de mitjans segle VI a.e. (Gómez 1990;
Almagro Gorbea, 1986).

4.4. Els materials exhumats al túmul
per S. Vilaseca

4.4.1. Les importacions
Entre el material exhumat només hi ha una
pe9a d' importació: una copa atica de vernís negre de
peu alt del tipus C, amb elllavi concau (lamina 3, 1).
Aquesta pe9a ha estat tradicionalment la base cronologica per tal de datar l' enterrament entre finals
del segle VI a.e. i principis del segle V a.e. La petita
pero significativa evolució d' aquesta forma ceramica (Sparkes, Talcott 1970: 91, lamina 19, núm. 405)
suggereix que podria pertanyer al canvi de segle,
pero en qualsevol cas no sembla tardana.

Detectem certes coincidencies amb una pe9a de
la inhumació grega número 48 de la necropolis Bonjoan (Almagro, 1953: lamo XIII, 17) en presentar tres
elements esrerics sobre la base (segle V a.C.), pero el
paral-lel més semblant per la pe9a d' Almos el trobem
a la tomba número 17 de la necropoli de Les Peyros a
Couffoulens -Aude (Solier et alii, 1963: figura 24,
70). Es més petita que la nostra, i massissa, pero respon a un mateix patró formal. Es poden igualment reconeixer similituds general s amb la parella de la tomba número 263 de Saint-Julien de Pézenas amb tres
aplicacions (Giry 1965), o les de l' establiment rural
de Coudouneu (Bouches du Rh6ne), ocupat durant la
segona meitat del s.V a.e., (Verdin, 1996-1997:
187-188, figura 19,5 a 7).

És interessant destacar la presencia conjunta
d'aquests materials de filiació grega, la copa de tipus C i el morter procedent de les prospeccions
(lamina 6, 2), en contextos ceramics propis de finals del segle VI a.e. al sud de Fran9a. Així, a la
necropolis de la Bergerie Hermet a Calvisson, datada entorn del 500 a.e. trobem una altra copa de tipus C (Dedet, Py, 1973). L'habitat de Mont Joui
(Florensac, Hérault), en el seu nivell CIV, aporta
una gran quantitat de material homogeni, datable
entre finals del segle VI i principis del V a.e., entre
el qual trobem amfores iberiques com les de Serra
d' Almos, morters de filiació grega del mateix tipus
i gerres de coll de cigne (Nickels, 1987: 27-29).
Pero potser és la necropoli indígena de la muralla
NE d'Empúries la que reflecteix millor aquest moment, ja que hi són presents quasi tots els materials
d' importació que apareixen a la zona d' estudi, com
ara copes B2, copes atiques del tipus C, arybaloi
corintis, etc.

4.3. Els materials exhumats al poblat
per S. Vilaseca
Durant la revisió realitzada al Museu de Reus
varem trobar deu fragments de ceramica a ma, una
vora d'urna d'oreIletes i una vora d'una tenaIla
'coIl de cigne'. Tot i no poder-los identificar darament amb els materials procedents del poblat, els
hem indos també en aquest trebaIl (lamina 2, 1 a
12). En qualsevol cas, no procedeixen de l'excavació del túmul ja que cap de les descripcions
realitzades per Vilaseca coincideixen amb aquest
fragments.

Aquest horitzó d'importacions gregues present a la zona de l' Ebre, té el seu paral·lel al' area de
la desembocadura de la ROIna, tot i que a una escala
sensiblement superior, logicament a causa de la importancia de la colonia grega de Massalia. El volum

Quant als elements de metaIl únicament es
van descobrir petits elements de bronze: una fíbula
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de comerr; desenvolupat per la petita colonia
d'Empúries explica en part l'escassa quantitat de
material arribat a la nostra zona.

L' exemplar número 4 té un diametre de vora
de 170 mm, una alr;ada de 228 mm. i base concava.
És la forma d'emmagatzematge més abundant a
partir de segona meitat del segle VI fins a mitjan segle V a.C. En el poblat d' Alorda Park (Calafell,
Baix Penedes), a la fase datable entre finals del segle
VI i la meitat del segle V a.e., representa el 64'5%
de les formes ibhiques antigues i el 86'9% de les
formes d' emmagatzematge a torn iberiques, sobre
un total de 62 individus (Cela, Sanmartí, en premsa), mentre que 1'amfora no sobrepassa el 4'8% de
les formes a torn i el 6' 5 % de les formes d' emmagatzematge a torn iberiques.

El carregament del derelicte de la Pointe Lequin lA (Porquerolles, Hyeres, Var), mostra perfectament 1'arribada d'aquests productes des d'orient a
un port de redistribució com Massalia. Entre altres
productes, les copes B2 són absolutament majoritaries, pero també arriben gran s quantitats de copes
Bloesch C, ceramica atica de figures negres, ceramica grisa pseudojonia i a més, morters grecs similars al
recuperat en prospecció en el Coll del Moro (Long el
abi, 1992: 221, figura 37). Aquest derelicte és una
bona representació de les importacions que podem
trobar en els jaciments del curs inferior del riu Ebre a
fir.als del segle VI a.e. Navilis com aquest feien arribar els productes, que un cop distribuits, trobem entre
eh aixovars de les elits indígenes.

Aquesta forma apareix rarament com a urna
cineraria, com en el cas de la necropolis de Mianes
(Maluquer, 1987), on esta clarament en minoria respecte a les urnes d' orelletes.
• Tenalles amb broc inferior (lamina 4, 4 i 5).
Pertanyen a aquesta forma dos exemplars sencers publicats per Vilaseca amb els números 12 i 2,
deIs quals només hem pogut localitzar la per;a número 12. El diametre de la vora és de 250 mm. Disposa de dues nanses verticals i bífides. Tot i que
l'estat de conservació de la decoració pintada és
molt deficient, es tracta segurament d'una combinació de bandes i línies distribuldes per tot el coso L' altra per;a (lamina 4,5) la reprodulm a partir d'un dibu ix realitzat per M. 1. Conde als anys vuitanta, recoIlit a l' estudi monografic sobre aquests tipus de
tenalles (Conde, 1985).

4.4.2. Ceramiques iberiques a torn
Totes les peces provinents de l' excavació re a1953 en el sector
del túmu1 pertanyen al repertori de formes del període Iberic Antic (segles VI-V a.e.) i amb l'excepció de les amfores, presenten sempre la típica
decoració geometrica amb bandes i línies vermellcses.
lit~ada per Salvador Vilaseca l' any

• Ámfores iberiques (lamina 3,2 i 3; Vilaseca,
1953: lam. XIV, 5 i lamo XV,l).

EIs exemplars més antics coneguts a la zona
són els de Coll Alt de Tivissa, Puig de Benicarló
(Barbera, Sanmartí, 1976-78; Gusi, Sanmartí,
1976-78) i els del Castellot de la Roca Roja (Belarte el alii, 1999) datables cap a finals del segle VI a.e. i inicis del segle V a.C., i el broc de
Tossal del Moro de Pinyeres (Arteaga el alii,
1990) datable al segle V a.C.

Estan representades per dos exemplars sencers similars a les del talI IX, nivell VIII d'una casa
de la Neapolis emporitana i a la tomba 93 de la
necropolis Martí d'Empúries, datables a la segona
meitat o finals del segle VI a.e. (Almagro, 1953:
105-107; Almagro, 1953: 398). Es tracta
d' ámfores iberiques antigues, inspirades en les
VlliIlemot R1, tot i que la carenaja no és tan marcada com en els exemplars iberics de primera meitat
del segle VI a.e. (Sanmartí, Bruguera, en premsa)
documentats aljaciment de Barranc de Gafols i Alt
de Benimaquia (Asensio el alii, en premsa; Gómez, Guérin, 1995).

Tot i que la distribució d'aquesta forma generica
es molt extensa a totes les arees iberiques de Catalunya
des del segle IV a.e. fins a la romanització (Conde,
1985: 27-59), la diversificació de les característiques
morfologiques i decoratives deIs exemplars coneguts
és indicativa de una diversitat tipologica fins ara difícil
de sistematitzar pel baix índex d'exemplars reconstruits. Sovint, el reconeixement i publicació d' aquesta
forma es realitza només per la presencia deIs brocs,
sense arribar a determinar a quin tipus concret peltany
o a quines vores es poden associar.

• Tenalles amb vora exvasada 'coIl de cigne'
sense nanses (lamina 4, 3).
D' aquesta forma existeixen dos exemplars
sencers inventariats per S. Vilaseca amb el número
4 (Vilaseca, 1953: lam IX, 1) i el número 5, aquest
darrer no localitzat en el Museu de Reus en el moffiI~nt de realitzar aquest article (Vil asee a, 1953:
lamo XIV, 2).

En contextos funeraris només s'han documentat tenaIles amb broc a la tomba 494 de la necropolis
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de Cabecico del Tesoro de Verdolay (Múrcia) i en
un enterrament de la necropolis del Puig de Serra de
Daró (Baix Emporda).

Així, la tapadora amb l' agafador buit i decoració acanalada formant motius geometrics reflecteix
un tipus habitual en el curs inferior de l'Ebre, ja que
existeixen exemplars similars en el poblat del Puig
Roig (Genera, 1995), a Sant CristOfol de Ma~alió
(Bosch Gimpera, 1915-20: 646, figura 465) o la
Gessera (Bosch Gimpera, 1913-14: 835, figura 72),
amb cronologia del segle VI a.e.

• Plat exvasat (lamina 4, 2)
Plat de vora exvasada i peu anular concau
(Vilaseca, 1953: lamina XIII, 2). La decoració és
típica del període lberic Antic, amb combinació de
bandes i línies. Tot i que la composició més rica es
presenta a l'exterior de la pe~a, també disposa d'una banda per la cara interna. El diametre de vora és
de 318 mm.

4.4.4. Els objectes metal·lics
En primer Iloc esmentarem les troballes efectuades a prop del denominat túmul: una petita anella
de bronze (Vilaseca, 1953: núm. 40), un penjoll
anular amb apendix esferoIdal i ganxet de suspensió, del mateix material (Vilaseca, 1953: núm. 57,
figura 15). Amida 19 mm. de longitud total, 1,1 cm.
de diametre maxim a la zona de l' aneIla i de 5 mm. a
l'apendix (lamina 8, 19).

És la forma de vaixeIla iberica més abundant
durant l'lberic Antic en els jaciments de l'Ebre i de
les comarques de Tarragona, malgrat que els exemplars coneguts de Tossal del Moro (Pinyeres), Alorda Park (Calafell) o Penya del Moro (Sant Just Desvern) tenen uns diametres lleugerament inferiors,
entre 200-260 mm.

Les peces metal·liques de la denominada per
l'excavador "capa superior" del túmul són les següents:

• Gerres oinocoe (lamina 4, 1)
Fragment de vora i nansa bífida d' una gerra oinocoe, de pasta Ileugerament gro llera, amb decoració pintada de 'cabeIleres' a l'interior i exterior del
Ilavi lobulat. També presenta dues franges al cos
(Vilaseca, 1953: lamina XIII, 3).

Bronze
• Bol (lamina 9,4)
Localitzat dins una tenaIla iberica pintada
amb broc (Vilaseca, 1953, núm. 3, figura 10 i lamo
VIII). Estava deformat i es conservava només parcialment (la zona més malmesa corres pon a la
vora), per la qual cosa les mides poden variar Ileugerament segons les fonts. Esta restaurat; amida de
115 a 118 mm. de diametre i 45 mm. de al~ada mitjana. La revora plana presenta 5 mm. d'amplada.
La base, de 50 mm. de diametre, és umbilicada. En
el moment de la trobaIla pesava 63 grams, cosa que
dóna idea de la lleugeresa de la lamina metal·lica,
de només 1 mm. de gruix.La decoració incisa
geometrica, efectuada sobre la meitat superior de
la panxa del recipient, és remarcable per la seva
complexitat.

L'únic paral-lel formal conegut és un exempIar quasi sencer procedent de la habitació I del Barranc de Gafols (Asensio et alii, en premsa; figura 5,
18) tot i que el cos és Ileugerament més estret.
Aquesta forma esta en relació directa amb els modeIs fenicis arcaics de vernís vermeIl de la costa andalusa.

4.4.3. Ceramica a ma
Entre les formes d' emmagatzematge predominen novament les olles de perfil en essa, decorades amb cordons al coll (lamina 5,3,6, i 8).
De les peces amb trets caracterÍstics i diferenciadors, cal destacar el vaset bitroncoconic amb una
única nansa i decoració de petits botons aplicats
(lamina 5, 5), que té paral·lels exactes a la necropolis del Coll del Moro de Gandesa i en altres jaciments del Baix Aragó, com per exemple la Gessera
(Bosch Gimpera, 19l3-14: 835, figura 72).

És l' objecte de bronze més excepcional del
Coll del Moro de la Serra d' Almos, inclos en el
grup d'elements metal·lics etruscs, o d'influencia
etrusca, de l'horitzó antic de les necropolis iberiques (660-475 a.e.) (Munilla, 1991: 136-137, figura 11). Efectivament, els recipients de vora Ilisa
a niveIl morfologic i tecnic formen part d'una mateixa família vascular que sorgeix a la península
italica o a la Magna Grecia a finals del s. VIII a.C., a
partir d'una probable inspiració oriental i perdura
fins el segle VI a.C. quan queda substitUIda pels recipients de fons pla sense revora. Per Boulomié i

Com era previsible, una revisió deIs conjunts
ceramologics deIs abundants poblats i necropolis de
les comarques de la Terra Alta i del Matarranya permet observar la gran similitud de la ceramica indígena d'ambdues ribes de ]'Ebre.
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amb petita vora plana i base umbilicada, formen part
d' enterraments indi viduals singulars a les nos tres
contrades tot i que corresponen a dos ritual s ben diferents.

Lagrand (1977: 2, 17, 26), malgrat les dificultats a
I'hora de localitzar els taller s , és precisament el
fons umbilicat, amb preferencia sobre la decoració
de la vora, el criteri que identifica la filiació etrusca
deIs vasos.

La decoració de la pe9a del Coll del Moro de
la Serra d' Almos representa un tret singular entre
els vasos de bronze etruscoitalics localitzats al
Golf de Lleó. No obstant, els motius que formen les
diverses bandes ornamental s apareixen en altres
elements metal·lics delllevant peninsular, fins i tot
amb anterioritat: els rombes decorats amb línies incises transversals decoren els bra9alets de secció
planoconvexa de la necropolis de la Montalbana de
finals del s.VII o inicis del s.VI a.e. (Ruiz Zapatero, 1985: 677). D'altra banda a les necropolis paleoiberiques s'han trobat fragments de xapa que
també podrien correspondre a petits recipients
(Maluquer, 1984: 18) i que en certs casos com els
del Coll del Moro de Gandesa presenten decoracions que recorden les del nostre exemplar a nivell
iconografic i tecnic (Rafel, 1993: figura 12, 1076;
figura 55, 765)

Segons Albanese Procelli (1983-1985: 183) es
trz.cta d'elements del servei del vi, que mentre originariament a Etrúria apareixen en tombes riques
sense arribar a ser considerats productes de luxe,
més enlla circulen aleatoriament en tant que bens de
miixim prestigi, i suposadament sovint com a regals, entre les elits europees. La seva maxima difusió fora de la península italica coincideix amb el
moment algid de la producció, que té lloc a la segona meitat del s.VII a.C. i el s.VI a.C, quan fins i tot
dóna lloc a imitacions celtes.
Des deIs cercles ital·lics, algunes de les peces
varen arribar també al sudest frances a través de
l' ilrea alpina, associades a certs elements inusuals
com l'ambre (Lucas, 1991), una materia que també
s'ha documentat al Coll del Moro de la Serra
d' Almos. Al sudest frances poden trobar-se amb
vora decorada o llisa en inhumacions com el túmul
de Chavignieres -Avan90n, Hautes-Alpes- (Bouloumie, Lagrand, 1977: 2, 17) mentre que al' Aude,
el, vasos metal·lics descrits es detecten en contextos
funeraris excepcional s (com les tombes individuals
atribuIdes a caps locals) d' entre l'últim quart del
s.VII i finals del s.VI a.e. Seria el cas del recipient
amb nansa i fons umbilicat de la tomba de Corno
Lauzo -Pouzols-Minervois- (540 a.e.) (Taffanel,
Taffanel, 1962) o de l'exemplar de vora perlada de
la incineració 14 de la necropolis del Grand Bassin 11.

Recordem també que a la necropoli d' Agde
(Nickels, 1989) hi havia un fragment laminar corresponent a un bra9alet decorat amb series de triangles travessats per incisions (facies Grand Bassin
1) i que alguns simpula del sud de Fran9a i Girona
de mitjan s.VI a.C. estan decorats amb motius de
triangles i rombes travessats per incisions, com el
de la tomba núm. 13 de les Peyros -Couffoulens,
Aude- (Solier et alii, 1976: figura 17, 48) o el de
Perelada (Pons, 1984: lamo 6, 1) de factura més
grollera.
La combinació entre els mateixos motius ornamentals ordenats en series i la tecnica de manufactura que observem a Almos són en darrera
instancia trets propis de manufactures italiques de
l'edat del bronze com punyals (Montelius, 1895:
II, lamo 118) sítules i calders (Von Merhart,
1969). Tindran continuItat durant la primera edat
del ferro d'Italia, sud d' Alemanya, Fran9a i SUIssa, tal com apunta el propi Vilaseca (Vilaseca,
1973: 55). En aquest context és on trobem les similituds més exactes a nivell iconografic per a la
nostra pe9a: les bandes composades per rectangles llisos alternats amb incisos, combinades amb
dents de llop amb incisions transversals, apareixen en material s norditalics de la cultura de Golasecca, com ara una placa de sivella de Castelletto
Ticino, de la primera meitat del segle VII a.e.
(Dunning, 1991: 371). Sembla, doncs, que el bol
del túmul de Serra d' Almos conjumina la morfologia general de les peces etrusco-italiques amb
una iconografia arcaltzant. La seva excepcionali-

Val a dir, que aquí com a Almos, l' aixovar
funerari inclou una kylix tipus C (Taffanel, Tafhnel, 1955-1960,11,65-68). Un altre paral-lelisme remarcable amb el conjunt tarragoní el podem establir amb l' aixovar de La Redorte -la
tomba núm. 68 de Grand Bassin 1, a Mailhac-, ja
que presenta una destral de ferro amb emmanegament d' abra9adora i un simpulum umbilicat
(Schule, 1969: lamo 186). En darrera instancia
tot aixo demostra que l' amortització d' objectes
prestigiosos acostumava afer-se amb un considerable decalatge cronologic respecte al moment de la fabricació, cosa que explicaria la seva
singularitat també en el context general del túmul del Coll del Moro.
En l'ambit catala el paral·lel més aproximat
seria el bol de la tomba de guerrer de la Granja Soley
(malgrat la manca de decoració), de 560-550 a.e.
(Sanmartí et alii, 1982). Ambdues peces, baixes,
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en miniatura en una tomba de característiques peculiars: seria el cas del petit magaIl de la dita "tomba
de cap guerrer" de Cayla de Mailhac, una incineració de finals del V o principis del IV a.e., contemporania del niveIl III del poblat de Cayla, dipositada
a 1'interior del recinte fortificat (Taffanel, Taffanel,
1962: figura 37 i 38). En aquest ambit s'han remarcat els Iligams amb el món celta continental i
l'excepcionalitat d'aquesta mena d'objectes practicament durant tota l' edat del ferro (Tendille, 1982:
36, figura 2, 13).

tat en 1'ambit cultural en que es troba permet suposar per tant una producció fon;a anterior al moment de l' amortització.
-

-

-

-

Entre la capa de cendres aparegueren
fragments d' una petita fíbula de doble ressort i de fils de bronze (Vilaseca, 1953:
número 11). La longitud de la pe¡;a seria
de 1'3 cm, l'al¡;ada només de 0'6 cm.
(lamina 8, 14). Pot considerar-se part
d' una placa-fíbula com les de les necropolis de Mas de Mussols (Maluquer, 1984:
51, fig. 17).
A 25 cm, prop del peu esquerre de l' esquelet, entre cendres, tres petits fragments
acintats de bronze (Vilaseca, 1953: figura
11; núm.13) de 2 mm. d'amplada, doblegats (lamina 8, 18).
Prop del crani, pero separat per una llosa,
una anella ovalada de bronze de 11 mm.
de diametre maxim (Vilaseca, 1953:
núm. 25).
Dos fragments acintats de 0,6 cm. d'ampIe, de possibles bra¡;alets, segons Vilaseca (1953: 44, figura 12; núm. 31), pero
no identificats durant la revisió del material.

-

-

Ferro
• Destral (lamina 9, 1).
A 25 cm. de fondaria hi havia una destral de
ferro amb forat d' emmanegament i Ileuger taló que
amida 210 mm. de longitud i 50 mm. d'amplada
maxima a la zona de l' emmanegament i 64 mm. a la
de la fulla, incompleta (Vilaseca, 1953: figura, XII;
núm. 1).

La destral emmanegada (lamina 9, 2)
s'associa al nivell cendrós, a 15 cm. de la
paret B, a 85 cm. de la pe¡;a anterior i a
1,45 m. de fondaria (Vilaseca, 1953: núm.
29). La fuIla és trapezoIdal (12,5 cm. de
longitud i de 20 a40 cm. d'ample). Estava
unida a una abra¡;adora del mateix material, feta de xapa doblegada en forma d'U
(11 per 3,5 cm.), mitjan¡;ant dos reblons.
L'extrem inferior presenta una Ileugera
curvatura originada en fixar-Ia sobre el
manec de fusta.
Una altra abra¡;adora (lamina 9,3) del mateix tipus que la anteriorment descrita, de
9,5 cm. de longitud i 3,5 d' amplada, aparegué desvinculada de qualsevol estri i lleugerament incompleta. Conserva els dos reblons travessers i serviria per una destral
amb un taló de 3,7 cm. d'amplada. (Vilaseca, 1953: 41, lamo XII, 1, núm. 9).

Totes dues peces són practicament identiques
que la de la tomba de la Redorte de Mailhac, de la segona meitat del s.VII a.e., on comja hem assenyalat, es produeix també l' associació amb un recipient
de bronze d'origen mediterrani, concretament un
simpulum umbilicat (Schüle, 1969: lam 186; Louis
el alii, 1958-60: 68, figura 45).

Aquestes peces tenen una tipologia de Ilarga
tradició en el món mediterrani (Deshayes, 1960).
Potencials paral·lels protohistorics catalans de Puig
Castellar i Empúries, considerats destrals de Ilenyataire, són més tardan s (Sanahuja, 1971: figura 20).
Val a dir, pero, que existeixen puntuals elements paral·lelitzables corresponents al mateix ambit de treball i horitzó cultural iberic antic (Rovira, 1994),
com el magaIl de doble fuIla deIs Vilars d' Arbeca
atribuit a la fase 11, que s'estén entre la segona meitat del VI a mitjan V a.e.

En aquests casos les característiques morfologiques i posició de la fuIla, formant un angle de 90
graus amb el manec, permet tant desbastar fusta alhora que un altre ús més relacionat amb el conreu, com a
estri de tall i cava (airejar la terra i netejar-Ia d'arrels i
males herbes, tant per acondicionar-la com per ten ir
cura deIs conreus). Sembla ser pero que en el món
iberic per aquestes tasques es preferien les escodes
esmusses (Sanahuja, 1971). El mateix tipus
d'abra¡;adora esta documentat a UIlastret (Oliva,
1956-1957: figura 26, 1) i no tomem a localitzar elements semblants fins a principis del S. 11 a.C., concretament en el diposit SJ-101 de Mas Castellar de Pontós (Pons, Rovira, 1997). A niveIl peninsular també
pode m establir paral·lelismes amb una pe¡;a procedent d'una tomba celtiberica de Turmiel a Guadalaja-

La situació es for¡;a similar al sudest frances en
el mateix moment, on excepcionalment també es 10calitzen estris per al treball de la fusta o el camp,
com la destral de l'establiment rural de Coudouneu
-B.-du-R.- (Verdin, 1996-1997: 187: figura 19,
16), de la segona meitat del segle V a.e., i fins i tot,
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ra (Barril, 1993: 13, figura 2, 1940127/TU/5), apareguda junt a estris agrícoles, o d' altres jaciments de
l'últim moment celtiberic (Izana, Langa, Raso de
Candeleda, Villas Viejas) i fins i tot en el campament
ibeJ'Oroma d' Aguilar de Anguita.

és basicament un producte de fosa, acabat manualment, en el cas del bol es tracta d'un producte elaborat amb xapa, la qual cosa implica un treball mecanic
del metall, que en funció de les estries apreciades sobre la superfície de la pe<;a fou realitzat (com a mínim
en el darrer estadi productiu), no martellejant-Io com
és més habitual, sinó estirant el bronze per laminar-lo
i corbar-Io, sembla ser amb l' ajut d' algun apareIl metal·lúrgic giratori, com ara un rodet o tom, un tret que
denota cert grau de desenvolupament tecnic per part
de l' artesa (l'estany present en la materia no dificultaria massa aquesta tasca si es realitzava en fred); per
tant, aplicar un tractament termic (recuita) complementari no era imprescindible pero podia afavorir-ne
la manipulació. L' acabat del recipient consistí en una
decoració complexa, feta a base de fines incisions
manuals a punxó.

• 2 fragments laminars, atribuits a un possible
ganivet de ferro de tipus indeterminat (Vilaseca, 1953: 44, figura 12; núm. 32), no identificats durant la revisió del material.

4.4.5. Estudi arqueometai·iúrgic
deis elements de bronze
Disposem de dues analisis de composició referents als bronzes deljaciment, que varen ser efectuades mitjan<;ant fluorescencia de raigs X amb un
equipament Kevex Model 7000 i Unispec 7000 en
el marc del projecte "Arqueometalurgia de la Península Ibérica" (DGCYTPB92-0315), dirigit per M.
De'libes, en el qual col·labora un de nosaltres (CR.).
Es (racta d'un tipus de proves que no afecten la integritat de les peces.i proporcionen resultats amb un
alt grau de fiabilitat (metodologia que ha estat descrita i valorada exhaustivament a Montero, 1994).

Logicament, un nombre tant reduit d'analisis
no permet extreure conclusions generalitzables per al
conjunt de bronzes del jaciment. Malauradament els
resultats tampoc es poden comparar amb els de les
properes necropolis de Mas de Mussols i Mianes publicats a nivell semiquantitatiu per Maluquer (1987),
atesa llur poca precisió. En tot cas, és clar que les
composicions estan en la línla dels bronzes ibers catalans, majoritariament binaris, tot i que els del CoIl
del Moro de la Serra d' Almos presenten una proporció més alta d' estany que la mitjana (Ro vira, 1997).

Les peces estudiades foren la sivella de cinturó
i el bol decorat. Tal com s'observa en la taula annexa en tots dos casos es tracta de bronzes binaris
(Cu+Sn).amb una bona proporció d'estany (16,64%
i 13,93% respectivament). En tant que impureses es
detecta sobretot ferro, en proporcions similars, al
voltant del 0,2% i plom (0,599%) en el cas de la sivella. Argent i antimoni són presents en ambdues
peces a nivell de traces, mentre que el níquel i el
plom, ja citat, únicament a la sivella. Les febles proporcions dels darrers elements no tenen incidencia a
nivell tecnic, pero so,¡úndicadors del tipus de mineral de procedencia. Llur localització geografica és
una tasca prac.ticament inviable en funció d'aquest
criteri, ja que si bé es localitzen en les mineralitzacions del Baix Ebre, també són freqüents en altres
punts de Catalunya i altres arees geografiques.

Quant a la hipotetica atribució del bol a un taller o area cultural concreta extrapeninsular, tal
com indica l' estudi morfologic, la via analítica no
aporta dades concloents. Segons Craddock (1986)
els bronzes etruscs solen ser aliatges binaris, amb
una llei d' estany molt variable (entre 2 i 16%), petites quantitats de plom (del 0,01 al 0,53%) i no
presenten altres característiques individualitzants.
La nostra pe<;a, acompleix alguns d'aquests parametres, pero aixo no es suficient per poder-la atribuir a la zona italica, ja que en el marc de la cultura
iberica a Catalunya també existeixen bronzes de tipologia local amb aquestes composicions. La situació es repeteix en el cas d'altres manufactures
que segueixen patrons iconografics etruscs localitzades alllevant peninsular quan s'ha volgut verificar arqueometricament aquesta atribució (Lucas,
1991).

Estem, doncs, al davant d' aliatges de bona qualitd, for<;a similars qualitativa i quantitativament,
manufacturats de diferent manera: mentre la sivella

Pe"a

Núm. d'analisi

Fe

Ni

Cu

Zn

As

Ag

Sn

Sb

Pb

Sivella
Bol

PA7641
PA7640

0.226
0.216

0.056

82.36
85.66

nd
nd

nd
nd

0.053
0.040

16.64
13.93

0.061
0.142

0.599

nd

nd

------------------------------------------------------------------

FIGURA 4: Resultats de les analisis de composició efectuades per fluorescencia de raigs X. Els valors corresponen als percentatges del pes
de les mostres. (nd = element no detectat).
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Respecte al poblat, realment poca cosa es pot
dir, ja que només es va excavar una petita zona i els
ambits tenien una superfície massa reduIda per considerar-les habitacions. El mateix excavador ja va
proposar per a aquest sector una funció d'emmagatzematge (Vilaseca, 1953: 24). En qualsevol cas,
no hi ha dubte que el poblat s'estenia pel vessant
sud, tal com hem pogut comprovar durant una recent visita i per les afirmacions del mateix Vilaseca
en aquest sentit (Vilaseca, 1953: 25). Per últim, és
segur que va passar molt poc temps entre
l' abandonament del poblat i la seva amortització pel
túmul,ja que els materials recuperats en els dos sectors són practicament contemporanis5 •

5. CONSIDERACIONS FINALS
5.1. Datació del conjunt
Com hem senyalat fins ara, tots els materials
procedents del poblat de Coll del Moro de Serra
d' Almos es situen, d'una forma general, dintre del
període Iberic Antic. Més significativa sembla la
presencia a l'interior del túmul d'una copa atica de
vernís negre de peu alt del tipus e. Aquesta pe~a
sembla correspondre a una variant no gaire tardana,
datable pels paral·lels existents cap a finals del segle
VI a. e. Val a dir que la resta del material ceramic no
desdiu aquesta datació, fins i tot la recolza.

Quant al túmul, els resultats de la seva excavació presenten una serie d'elements contradictoris,
que, tot i que no permeten negar la interpretació original com a estructura funeraria, sí que com a mínim
són suficients per qüestionar les seves característiques.

Pel que fa al material metal·lic, les analogies
entre els petits elements d'ornamentació personal
tals com cadenetes, penjolls o la sivella, amb els
d' altres jaciments catalans, basicament de caire funerari del Baix Ebre i zones limítrofes, ens situarien
entre la segona meitat del s.Vli la primera del V a.e.
El bol també es dataria en el s.VI a.e. Per altra banda, a Catalunya, els elements ferrics com la destral o
les aixes de ferro descrites, representen el primer
moment d'aplicació del ferro a la subsistencia, en
una fase situada globalment entre la segona meitat
del s.VI i mitjans del V a.e., quan després d'haver-se restringit inicialment a objectes d'ús personal serví per transformar el medi, en tasques de deforestació i adequació del sol. Cal senyalar també
l' absencia de fíbules de ressort bilateral i peu alt tant
al poblat com al túmul, presents, en canvi, en les
tombes més recents d'algunes de les necropolis del
Baix Ebre (Maluquer, 1984).

En primer lloc, l' analisi de la descripció estratigrafica planteja for~a problemes, especialment en
els nivells 3 i 4:
-

No seria per tant agosarat modificar lleugerament les datacions atribuIdes fins ara al final del poblat (500-480 a.e.) per Sanmartí i Padró (1976-78)
o la de 500-475 a.e. atribuIda al túmul per Ruiz Zapatero (1985: 185), endarrerint-les fins a l'últim
quart del segle VI a.C.

-

5.2. Interpretació del conjunt
El jaciment del Coll del Moro de la Serra
d' Almos és de difícil classificació en el context protohistoric catala, no només per les peculiars característiques descrites per S. Vilaseca del suposat túmul, sinó també per la sorprenent articulació que
presenta en relació al denominat poblat.

El nivell1(d). És el més antic documentat
per Vilaseca i correspon a un nivell de cendres i carbons d'aproximadament 20 cm.
de potencia. Estava localitzat entre els
murs A i B, pero només s'adossava al mur
B. Vilaseca el va interpretar com a paviment de l' estan~a, on una vegada format el
nivell d'enderroc, s'excavaria una fosa per
procedir a l'incineració del cadaver. Si observem el tall estratigrafic (figura 2) veurem que aquest nivell sembla estar reomplint les irregularitats de la roca natural, i
que en cap moment s'adossa al mur A, que
queda en una cota for~a superior.
El nivell 2 (c). Cobria el nivell 1 i s'adossaya als murs A i B. Esta descrit com una
capa irregular d' entre 10 i 20 cm. de potencia, coberta pel nivell 3. Vilaseca el va interpretar com el nivell d' amortització de la
habitació.
El nivell 3 (b). Format per cendres i carbons, d'entre 3 i 15 cm. de gruix. L'excavador el considerava l' estrat on es realitza
la cremació del cadaver, es a dir, el nivell
d'ús de l'ustrinum o bustus. Per sobre es

5 Cal observar que en el sector del poblat es van recuperar
elements arqueologics, sobretot met1¡J·lics, rarament localitzats
en nuclis d'hilbitat i que, per contra, són habituals en els contextos funeraris de la desembocadura de I'Ebre.

Per tal de fer-ho més comprensible, primerament cal indi vidualitzar l' estudi del poblat de les
restes del túmul.
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-

documentaren les restes humanes i bona
part deIs materials ceramics. Segons Vilaseca l'estrat s'adossava als murs A, B i C,
pero aixo es contradiu clarament amb la
seva explicació de la formació de l' ustrinum (fossa excavada al nivell de l'enderroc del poblat, al fons de la qual s'hauria realitzat la cremació). Si la fossa hagués
existit, els murs haurien estat arranats, i el
nivell de cendres cobriria els seu s fonaments. Per altra part, si l'incineració
s'hagués realitzat amb les habitacions encara no enderrocades, el nivell de cendres
no hauria de documentar-se a ambdues estances.
El nivell4 (a). Aquest estrat de pedres disperses i terres sense cap mena de ordre fou
interpretat per l' excavador com la coberta
del túmul. Altres reompliments tumulars
com els de la necropolis del Coll del Moro
de Gandesa presenten una acumulació de
pedres més regular i molt més important en
tamany i en quantitatque el presentat al tall
de la figura 2.

una fíbula, una anella i diverses cintes de bronze,
una aixa i una destral de ferro, una fusaiola i diversos pondera. Aquest alt nombre de peces és sens
dubte fors;a rar en comparació amb les composicions deIs aixovars ibhics del segles VI i V a.e. a
Catalunya.
També cal tenir en compte la descripció de
l' excavador respecte al' aparició dels materials. Resulta difícil d'imaginar la situació original de la destral de ferro a només 40 cm. de la superfície i la successió de materials per capes fins assolir la potencia
final del ni velll, que és de gairebé l' 50 m. Per altra
part, seria més logic que aquest voluminós aixovar
s'hagués col·locat sencer i en certa manera concentrat, i no en l' estat fragmentari i dispers en que es
trobaren totes i cada una de les peces ceramiques, algunes d'elles sota pedres (Vilaseca, 1953: 31). Per
últim només senyalar que la descripció de les restes
humanes reflecteix una posició peculiar del cadaver: en decúbit prono amb les carnes separades i
amb el bras; dret lleugerament estes, mentre que el
bras; esquerra estava plegat entre el pit i el so16.
D' altra banda, admetent la interpretació de Vilaseca, l' estratigrafia del túmul seria conseqüencia
d'una intervenció sobre el poblat ja enderrocat i
l' enterrament correspondria a una incineració
primaria frustrada. Per les característiques tipologiques de l'aixovar (majoria d'elements autoctons,
amb alguns elements de prestigi importats), es tractaria d'una tomba indígena. A nivell material, guarda una estreta relació amb altres necropolis del Baix
Ebre (Maluquer, 1987), del Matarranya (Bosch
Gimpera, 1913-14) o fins i tot de la muralla NE
d'Empúries (Almagro, 1953).

Per una altra part, deixant de banda els aspectes estratigrafics, la interpretació de l' estructura
com a túmul planteja altres contradiccions en relacié al coneixement actual que hi ha del mon funerari
ibhic. Un deIs problemes més importants és la falta
de paral-lels per a aquest tipus d'enterrament. La
cn:mació i l'enterrament secundari de les cendres i
de l'aixovar funerari en simples locutí és el tret ritual característic de les necropolís iberiques de la
Catalunya meridional en epoca Iberica Antiga, com
le~, de l'Oriola (Esteve, 1974), Mas de Mussols (M aluquer, 1982), Mianes (Maluquer, 1982) i Can Canyís (Vilaseca et alii, 1963). Aquestes necropolis es
situen sempre en zones planeres i baixes, fora dels
nuclis d'habitat. Totes elles reflecteixen unes estricte~; pautes de comportament respecte al ritual funeraTi: incineracions secundaries (restes possiblement
rentades) dipositades a l'interior d 'una urna, acomp2.nyades d'objectes ornamentals. Rodejant i cobrint l'urna es dipositaven les cendres recollides de
la pira funeraria així com part de l' aixovar metal·líc.
R,~specte a les ofrenes alimentaries, sembla que es
tracta d'un ritus poc habitual en el període Iberic
Antic, tot i que podria tractar-se d'un problema de
re gistre arqueologic.

L'acumulació de ferro a la tomba, un metall
encara relativament escas a la mediterrania occidental de l' epoca, denotaria el prestigi del mort, una
apreciació que confirmaria la presencia del bol de
bronze. La manca d'armes és una peculiaritat de
l'enterrament que el diferencia d'altres amb els
quals podem establir connexions a nivell d'aixovar
metal·lic. Tot i que l' estudi paleoantropologic esdevé en l' actualitat impossible, la formació medica del
Dr. Salvador Vilaseca avala amb escreix la seva suposició del sexe femení de l'individu. Aquesta identificació pot quedar refors;ada per la presencia de
pondera i fusaioles, tot i que no és un argument definitiu.

El conjunt de peces presentat per Vilaseca
com l'aixovar del túmul de Coll del Moro de Serra
d' Almos suma un total de 26 peces ceramiques (una
ky!ix atica, dues amfores, deu tenalles a torn de diferents tipus, una gerra, dos plats, un morter, set olles i
tres tapadores de ceramica ama), així com un bol,

6 La troballa d'adults inhumats en poblats protohistorics
del nordest peninsular, com les del poblat del Tossal del Moro de
Pinyeres (Arteaga el alii, 1990: 170-172) és excepcional. Solen
relacionar-se amb accidents o acles violenls i a diferencia del
nostre cas, no es consideren deposicions voluntaries.
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La inhumació i la cremació parcial són fets extremadament minoritaris en altres contexts culturals, pero existents en circumst~mcies molt concretes, difícils de copsar. Així, per exemple, a les
necropolis del segle VI a.e. de Cruz del Negro (Carmona, Sevilla) es documenten inhumacions d'individus femenins amb el crani fracturat ritualment
(Maier, 1992: 110). També hi ha inhumacions, tot i
que molt minoritaries, en altres necropolis, com la
Joya (Bendala, 1992: 32), i en un ambient més iberic, en el Molar (San Fulgencio, Alacant) (Abad,
Sala, 1992: 149).

cumentades i es fa difícil tant d'identificar, com
d'interpretar. Vilaseca (1973: 52) ja esmentava la
possibilitat d'un ritual amb una incineració parcial
delcadaver.
En definitiva, poc a poc es comens:a a entreveure
com en algunes cultures la inhumació i la cremació
parcial responen a un ritual molt específico En aquest
sentit existeixen diverses situacions que determinen
l' aplicació de tractaments no habituals en els cadavers; és el que Dedet (1992: 264) denomina condicions de bona / mala mort, recolzant-se en paraHels etnografics. Així, afecten als individus que moren fora /
lluny de la seva comunitat, als que ho fan a causa de
factors anormals, com ara certes malalties de connotacions negatives, a causa de violencia, els executats,
etc., i que per tant podrien explicar l'excepcionalitat
d'un enterrament de les característiques documentades en el CoH del Moro de la Serra d' Almos.

Un altre enterrament amb certs punts en
comú amb el Coll del Moro i que també planteja
grans dificultats d'interpretació és el del Tancat
(Segria), un túmul pla o pseudotúmul, on es localitzaren cinc cossos de diverses edats i sexes que havien estat cremats parcialment dins la cista, de manera que es presentaven en connexió anatomica.
La seva cronologia es situa, pero, vagament entre
el final del segle VIII i el segle VI a.e. (Gallart, Vives, 1989).

En definitiva, l'interpretació feta per Dr. Salvador Vilaseca referent a que el jaciment del Coll
del Moro d' Almos es un poblat sobre el qual es sobreposa un túmul funerari, planteja nombrosos problemes interpretatius derivats de la metodologia arqueologica propia deIs anys 50, impossibles de
resoldre actualment. Tot i aixo, una revisió dels materials i Hur contextualització a partir de les noves
dades disponibles sobre l'horitzó iberic antic de les
comarques catalanes queda plenamentjustificada, i
permet proposar a més una datació lleugerament anterior a la fins ara acceptada.

Potser el cas més interessant en relació al nostre jaciment és el mencionat per Dedet (1992:
61-69). Fa referencia a un costum denominat "incineració" parcial present a túmuls de les Garrigues
franceses: consisteix en la cremació incompleta del
difunt en el mateix indret on queda dipositat, de manera que pot trobar-se en connexió anatomica com
una inhumació, pero mostra traces de combustió.
Representa només el 3,2 % de les incineracions do-

109

420

250

5cm

2

!

E. 1/1

4

~cm

3

6

7

LAM INA 1: Mat eria l cerallli c procedent de les re moc io ns inco ntro lades prev ies a les excavac io ns de S. Vilaseca . Les secc io ns de co lor gri s
co rresponen a ceramiqu es retes a ma.

JJ Q

3~

1~7

~

2

o

~

5

~~~

198

~

4~

o

~
-

~

6

~

10

7

Jf

=o

o
1

LA MI

A 2: Ma le ri a l ce r'llll ic procede nl de les re lTloc io ns inconlro lades prev ies a les exca vac io ns de S. Vil asec:t.

/JI

S cm
!

o
I

/
/

\

/

\

\

•

127

, )

~.

122

,

o

20 cm

I

I

LAMI NA 3: Krlix ütica i ülll fores ibériqllcs proceden ts de la zona dcl tÚllllll.

J/ 2

5cm
I

-

170

3

2

o
I

5cm

I

I

-

250

4

o

5cm

LÁMINA 4: Ccrallli ca ibcrica a torn proccdcnt de la zo na delt Cllllul.

11 3

5

~
2

7

I

I

~

(]JO
I
9

8

I

o O

10

o

o
12

o
1

' I. ¡nJl/dcm el ~
LAMINA 5-. Ce l .II11I
' .Ca •·1111 a.
' l d· zo na elel

JJ 4

t ÚIlIUI.

,

I

I

!

r

cm

134

310

I- - -l

~
O
,

5 cm
I

I

I

I

I

2
108

~

6

144

r

~

I

210

~

("

140

(

..

~

~

7

246

1

'"

3

~

4

8

......

---

,
"

,

.q

I

I

I

I
I

I
I

I

9

10

11

L
180

I-~ L

12

I
13

180

:A \,~

LAM I A 6: Mate rial ce ritllli c reco llit durant les pros pecc io ns de 1988.

115

100

14

- ---

,
I
I

o

o

o
3
5

o

5cm

I

I

LAM I A 7: Objeclcs dc bro ll ze loca lilzals al po blal.

1/ 6

•
ocll\:D11
o eS] \11\19

4

-¡

1=

1

:

.

·•···-00

-.-.

I

.'
,:
"

3

I

. '.

.

',

'.

"

" -"

. . ..

.' .

.o,

· -c
·:,- P
:' .
: -'

.

'. : ..... "'6

"

.....

7

.:"0". "
eg

•
I

::'

.

,

'. -

,

.

;

-

,.

. , ' 11

. '

ttJ..

.

10

•

..

~------..::cp

,

•

14

13
o

--c=>
- -

15

o

5cm

I

I

LÁ M INA 8: Objec les de bronze i d ' arge nl locali lzals al po blal i al lú lll ul.

1/ 7

2

, .
4

,,'

• <••

1 ., :.''., \

. .

,I,l

('

•

-",1'

.......":..p---c-~~~-.~

'.

~

"\ ," r(.;:,
::." [;.;... :...::...:..:..;."-....:..i.;..
-,

\

3

~;.~ ':~:'.: >~ '~'.:'

'-,1

1

.....

•• .

~.~ ~.:.. ..-:.:~---

,

"1

';

;.: )
'. ;. 1

.,

.' ,'., i"· ~.

"'1,;::.\':.)
~

o

10 cm

I

I

. .' '1"

<1 :"', ~I
.

'~;

o

5 cm

I------JL..--L..--L.--L.--l
4

L' M INA 9: E,tri, dc fcrro i bol dc broll/c localil7als al Ilíl11UI.

1/8

BIBLIOGRAFIA
ABAD, L., SALA, F. (1992), "Las necropolis ibéricas del
área de Levante", Congreso de Arqueología Ibérica. Las necrópolis. Serie Varia, 1. Madrid. 1991,
pp. 145-167.

BOSCH GIMPERA, P. (1913-1914), "Campanya argueologica de l'Institut d'Estudis Catalan s allímit
de Catalunya i Aragó", Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. V, pp. 819-838.

ALAMINOS, A., OJUEL, M., SANMARTÍ, J.,
SANTACANA, J. (1991), "Algunas observaciones sobre el comercio colonial en la costa central y
meridional de Catalunya en época arcaica", La presencia de material etrusco en la Península Ibérica.
Universitat de Barcelona, pp. 275-294.

BOSCH GIMPERA, P. (1915-20), "Les investigacions
de la cultura iberica al Baix-Aragó", Anuari de
I'Institutd'Estudis Catalans. VI, pp. 641-671.
BOULOUMIÉ, B.; LAGRAND, CH. (1977), "Les bassins a rebord perlé at autres bassins de Provence",
R.A.N.X,pp.I-31.

ALBANESE-PROCELLI, R. M. (1983-1985), "Con siderazioni sulla distribuzione dei bacini bronzei in
area tirrenica e in Sicilia", Atti dell'incontro di studio Il commercio etrusco arcaico: Quaderni del
Centro di Studio per 1'Arqueologia etrusco-italica,
9, pp. 179-206.

BOUSCARAS, A.; HUGUES, C. (1967), "La cargaison
des bronzes de Rochelongues (Agde, Hérault)",
R.S.L. XXXIII, pp.173-184.
CATTANI, M. (1988), "Aes rude" a De Marinis, R.
(Coord.) Gli etruschi al nord del Po. Campano Ed.
Udine, pp. 204-209.

ALMAGRO, M. (1953), Las necrópolis de Ampurias.
1-1/, Monografías Ampuritanas. III.
ALMAGRO GORBEA, M. l (1986), Oifebreriafenicio-punica del M.A.N. M.A.N., Madrid.

CELA, X., SANMARTÍ, l (en premsa), "Un conjunt
ceramic del període Iberic Antic procedent del jaciment d' Alorda park (CalafeIl, Baix Penedes)".
Miscel.fimies Penedesenques. 1996.

ARTEAGA, O., PADRÓ, l, SANMARTÍ, E. (1990), El
poblado iberico del Tossal del Moro de Pinyeres
(Batea, Terra Alta, Tarragona), Monografies
Argueologigues, 7. Diputació de Barcelona. 1990.

CERDEÑO, M. L. (1978), "Los broches de cinturón peninsulares de tipo céltico", Trabajos de Prehistoria. 35, pp. 279-304.

ASENSIO, D., BELARTE, M'. c., SANMARTÍ, l,
SANTACANA, J. (en premsa), "Las cerámicas fenicias y de tipo fenicio del yacimiento del Barranc
de GMols (Ginestar, Ribera d'Ebre, Tarragona)",
IV Congreso Internacional de Estudios fenicios y
plÍnicos. Cádiz. 1995.

COLLlS, J. (1989), La edad del hierro en Europa. Ed.
Labor. Barcelona
CONDE, M. l (1985), Estudi sobre un recipient iberic:
vasos amb broc inferior. Tesi de Llicenciatura inedita. U. B.
CRADDOCK, P. (1986), "The metaIlurgy and compositíon of Etruscan bronze", Studi Etruschi. 52,
pp. 211-271.

ASENSIO, D., CELA, X., FERRER, C. (1997), "El s materials ceramics del poblat iberic del CasteIlet de
Banyoles (Tivissa). Col·lecció Salvador Vilaseca
de Reus", Pyrenae, 27, pp. 163-19l.

DEDET, B., PY, M. (1973), "Les tombes protohistorigues de la Bergerie Hermet a Calvisson (Gard)",
Gallia. 31. 1, pp. 37-59.

BARBERA,J., SANMARTÍ, E. (1976-78), "Nota acerca
del poblado protohistórico del CoIl Alt (Tivissa,
Ribera d'Ebre, Tarragona)", Ampurias. 38-40,
pp. 289-294.

DEDET, B. (1992), "Rites funéraires protohistoriques
dan s les Garrigues languedociennes", R.A.N
(Suppl. 24).

BARRIL, M. M. (1993), "¿Tumba de labrador? celtibérica procedente de Turmiel (Guadalajara) en el
M.A.N., Boletín del Museo Arqueológico Nacional
(Madrid), XI, pp. 5-16.

DESHA YES, J. (1960), Les outils de bronze de l'lndus
au Danube. Institut Fran~ais d' Archéologie de
Beyrouth. Paris.

BELARTE, Ma. C, NOGUERA, J., SANMARTÍ, J.
(1999), Informe de la intervenció arqueológica
realitzada durant l'any 1999 en el Castellot de la
Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre). Servei d' Argueologia de la Generalitat de Catalunya. Inedit.

DUNNING, C. (1991), "Parures italigues sur le plateau
suisse", a DUVAL, A: (ed) Les Alpes a I'Age du
Fer (Actes du Xe Colloque sur l'Age du Fer tenu
Yenne - Chambéry). R.A.N. suppl. 22. Eds CNRS.
Paris, pp. 367-378.

a

BENDALA, M. (1992), "La problemática de las necrópolis tartésicas", Congreso de Arqueología Ibérica. Las necrópolis. Serie Varia, 1. Madrid. 1991,
pp. 27-36.

ESTEVE, F. (1974), "La necrópolis ibérica de la Oriol a
cerca de Amposta (TaJTagona)", Estudios Ibéricos.
5. Instituto de Estudios Ibéricos y de Etnología Valenciana.

BELARTE, M' c., MASCORT, M. T., SANMARTÍ, J.,
SANTACANA, l (1994), "L'assentament protohistoric del barranc de Gafols (Ginestar, Ribera
d'Ebre)", Tribulla d'Arqueologia /992-1993,
pp. 63-72.

FISCHER, B. (1987), "Un petit lingot d'argent du Monte
Bíbele", Colloquio /nternazionales Celti ed Etrusclzi nell 'Italia cenfro-settetriol1ale dal V sec a. C.
al/a rol1lallizzaziolle. Bologna. 1985, pp. 503-504.

119

GALLART, J.; VIVES, E. (1989), Excavació d' urgencia
al túmul del Tancat (Granja d'Escarp, Segria).
Excavacions d'urgencia a Catalunya. 9. Departament de Cultura-Generalitat de Catalunya. Barcelona.

meridional. Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Tarragona 1991.

MONTELIUS, O. (1895), La civilisation primitive en
Italie depuis l'introduction des métaux. Stockholm.

GENERA, M. (1995), El poblat protohistoric de Puig
Roig del Roget (El Masroig, Priorat). Memories
d'Intervencions Arqueologiques a Catalunya. 17.
Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura.
Barcelona.

MONTERO, 1. (1994), El origen de la metalurgia en el
sudeste de la Península Ibérica. Instituto de Estudios Almerienses. Almeria.

GIRY, J. (1965), "Lanécropole pre-romaine de St. Julien
de Pézenas - Hérault", R.S.L. XXXI, pp. 116-235.

MUNILLA, G. (1991), "Elementos de influencia etrusca
en los ajuares de las necrópolis ibéricas" a Remesal, J.; Musso, O. La presencia de material etrusco en la Península Ibérica. Barcelona. 1990,
pp. 107-175.

GÓMEZ BELLART, C. (1990), La colonización fenicia
de la isla de Ibiza, E.A.E. 157. Ministerio de Cultura. Madrid.

NA VARRO, R. (1970), Las fíbulas en Cataluña. Publicaciones Eventuales. 16. Instituto de Arqueología y
Prehistoria-Universidad de Barcelona.

GÓMEZBELLART, C., GUERIN, P. (1995), "Testimonoios de producción vinícola arcaíca en l' Alt de
Benimaquía (Denia)", Iberos y Griegos, pp. 9-32.

NICKELS, A. (1987), "Le site protohistorique du Mont
Joui a Florensac (Hérault)", R.A.N. 20, pp. 3-41.

GUILAINE, J. (1972), L'Age du bronze en Languedoc
occidental. Roussillon et Ariege. M.S.P.F. 9.

NICKELS, A. (1989), Agde: la nécropole du premier
Age du Fer, R.A.N. Sup!. 19.

GUSI, F., SANMARTÍ, E. (1976-78), "Asentamientos
indígenas preibéricos con materiales fenico-púnicos en el área costera del Baix Maestrat
(provincia de Castellón de la Plana)", Ampurias.
38-40, pp. 361-380.

NICOLINI, G. (1992), Techniques des ors anciens. Ed.
Piccard. Paris.
NOGUERA, J. (en premsa), "Evolució del poblament de
la foia de Móra (Ribera d'Ebre, Tarragona) des del
Bronze Final a I'Iberic Pie: analisi i evolució
del territori", Revista d'Arqueologia de Ponent. 8.

LONG, L., MIRÓ, M., VOLPE, G. (1992), "Les épaves
archaiques de la pointe Lequin (Porquerolles,
Hyeres, Var). Des donnés nouvelles sur le commerce de Marseille a la fin du VI e et dans la premiere
moitié du ve s. av. J.-c.", Etudes Massalietes. 3,
pp. 199-234.

OLIVA, M. (1956-1957), "Excavaciones arqueológicas
en la ciudad ibérica de UlIastret (Gerona). Actividades de la Delegación Provincial del Servicio Nacional de Excavacions Arqueológicas de Gerona en
1956 (7 a campaña de trabajos)", A.l.E.G. XI.

LOUIS, M., TAFFANEL, O., TAFFANEL, J.
(1958-1960), Le premier age du Fer Languedocien. Institut International d'Etudes Ligures. Bordighera-Montpellier vols. II-lII.

PONS, E. (1976), "Sivelles de cinturó de taló rectangular
i placa poligonal trobades al N.E. de Catalunya".
Cypsela. Il, pp. 91-120.

LUCAS, M. R. (1991), "Bandeja etrusca de borde perlado hallado en el poblado de Peña Negra (Crevillente, Alicante)", a Remesal, J.; Musso, O. La presencia de material etrusco en la Península Ibérica.
Barcelona. 1990, pp. 337-367.

PONS, E. (1984), L'Emporda de l'Edat del bronze a
l'edat del ferro. Serie Monografica, 4. Centre
d'Investigacions Arqueologiques de Girona.
PONS, E.; ROVIRA, M. C. (1997), El diposit d'ofrenes
de lafossa 101 de Mas Castellar de Pontós: un estudi interdisciplinari. Estudis Arqueologics, 4.
Universitat de Girona. Girona.

MAIER, J. (1992), "La necrópolis de la 'Cruz del Negro'
(Carmona, Sevilla): Excavaciones de 1900 a
1905", Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad Autónoma de Madrid. 19,
pp. 95-119.

PY, M. (1993), Dicocer. Dictionnaire des Céramiques
Antiques (VIIeme s.av.n.e.- VlIeme s.de n.e.) en
Méditerranée nord-occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan), Lattara. 6.

MALUQUER, J. (1984), La necropolis paleo ibérica de
"Mas de Mussols ", Tortosa (Tarragona). Programa de Investigaciones Protohistóricas. VIII. Universidad de Barcelona. Departamento de de Prehistoria y Arqueología. Barcelona.

RAFEL, N. (1993), "Necropolis del Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta). Campanyes del 1984 al 1987".
Excavacions Arqueologiques a Catalunya, 12.;
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

MALUQUER, J. (1987), La necropolis paleo ibérica de
Mianes en Santa Barbara (Tarragona). Programa
de Investigaciones Protohistóricas. IX. Universidad de Barcelona. Departamento de de Prehistoria
y Arqueología. Barcelona.

RAFEL, N. (1995), "Usos rituals a la necropolis del ColI
del Moro (Gandesa, Terra Alta)", Citerior. 1,
pp. 51-71.
RAMON, J. (1995), Las ánforas fenicio-púnicas del mediterráneo central y occidental. Col·lecció Instrumenta. 2. Publicacions de la Universitat de Barcelona.

MASCORT, M. T., SANMARTÍ, J., SANTACANA, J.
(1991), El jaciment protohistoric d'Aldovesta (Benifallet) i el comer~ fenici arcaic a la Catalunya

120

SCHÜLE, w. (1969), Die Meseta - Kulturen der Iberischen Halbinsel. Deutsches Archaologisches Institut Abteilung. Madrid.

ROVIRA, M. C. (1994), "Agricultura i desenvolupament
tecnologic a la protohistoria: la introducció del ferro" a J. M. Fullola, J. Juan i M. A. Petit (eds.)
Dossier del Curs Intensiu Universitari Paleoetnobotimica aplicada a l'arqueologia prehistorica.
Museu d' Arqueologia de Catalunya - Societat Catalana d' Arqueologia, pp. 141-156.

SOLIER, Y., RANCOULE, G., PASSELAC, M. (1976),
"La nécropole de "Las Peyros" VIe siec1e av. J.-c.
a Couffoulens (Aude)", R.A.N. (suppl. 6).
SPARKES, B.A., TALCOTT, L. (1970), BlackandPlain
Pottery ofthe 6,h, 5,h and 4,h centuries B. C. Princeton. Am. Sch. of Cl. St. at Athens. 1970.2 vols. The
Athenian Agora. XII.

ROVIRA, M. C. (1997), "De bronzistes a ferrers: dinamica de la metal·lúrgia protohistorica al nord-est peninsular", Cota Zero. 13, pp. 59-70.
RUIZ ZAPATERO, G. (1985), Los campos de urnas del
N.E. de la Península Ibérica. 2 vols. Universidad
Complutense de Madrid.

TAFFANEL, O.; TAFFANEL, J. (1955-60), "La necropole du Grand Bassin a Mailhac", Revue d'Etudes
Ligures. 16.

RUIZ ZAPATERO, G. (1992), "Comercio protohistórico e innovación tecnológica: la difusión de la metalurgia del hierro y el torno del alfarero en el NE. de
Iberia", Gala. 1; pp. 103-116.

TAFFANEL, O.; TAFFANEL, J. (1962), "Deux tombes
de chefs a Mailhac (Aude)", Gallia. XX, pp. 1-37.
TENDILLE, C. (1980), "Mobiliers métalliques protohistoriques de la région nimoise: autres objets de parure et d'habillement (I1I)", D. A. M. 3, pp. 95-124.

SANAHUJA, M. E. (1971), "Instrumental de hierro agrícola e industrial en la época ibero-romana en Cataluña", Pyrenae. 7, pp. 61-110.

TENDILLE, C. (1982), "Mobiliers métalliques protohistoriques de la région nimoise: instruments et outils
divers (V)". D. A.M. 5, pp.33-52.

SANAHUJA, M. E. (1975), "Estudio de los objetos de
bronce aparecidos en la necrópolis de Finicchito
(Sicilia)", Pyrenae. 11, pp. 43-62.

VERDIN, F. (1996-1997), "Coudouneu (Lan¡;:on-de-Provence, Bouches-du-Rhone), une ferme-grenier et son terroir au Ve siec1e avant J.c.",
D.A.M. 19-20, pp. 165-198.

SANMARTÍ GREGO, E. (1973), "Materiales cerámicos
griegos y etruscos en las comarcas meridionales de
Cataluña", Ampurias. 35; pp. 221-234.

VILASECA, S. (1943), La necrópolis del Molar. Acta
Arqueológica Hispánica. I. Madrid.

SANMARTÍ GREGO, E. (1975), "Las cerámicas finas
de importación de los poblados prerromanos del
Bajo Aragón (comarca del Matarranya)", Cuadernos de Arqueología Castellonense. 2; pp. 87-127.

VILASECA, S. (1953), Coll del Moro, yacimiento posthastáttico (Serra d'Almors, Tarragona). Estudios
Ibéricos l. Instituto de Estudios Ibéricos y Etnología Valenciana. Dip. Provincial de Valencia. Valencia.

SANMARTÍ GREGO, E., PADRÓ, J. (1976-1978),
"Ensayo de aproximación al fenómeno de la iberización en las comarcas meridionales de Cataluña",
Simposi Internacional. Els Orígens del Món Iberic.
Ampurias. 38-40; pp. 157-176.

VILASECA, S. (1973), Reus y su entorno en la prehistoria. Reus: Asociación de Estudios Reusenses. 1973.
VILASECA, S.; SOLÉ, J. M.; MAÑÉ, R. (1963), La necrópolis de Can Canyís (Banyeres, Prov. de Tarragona). Trabajos de Prehistoria. VIII.

SANMARTÍ GREGO, E., BARBERA, J., COSTA, F.,
GARCIA, P. (1982), "Les troballes funeraries
d'epoca iberica arcaica a la Granja Soley (Sta.
Perpetua de Mogoda, Valles Occ. Barcelona)",
Ampurias. 44, pp. 71-103

VILLALBÍ, Ma. M. (en premsa), "El Castell d' Amposta,
un assentament del segle V a.C. a la desembocadura de I'Ebre", XXXVII Assemblea Intercomarcal
d'Estudiosos. Amposta. 1991.

SANMARTÍ, J; BRUGUERA, R. (en premsa), "Las ánforas ibéricas de la costa de Cataluña" a Las ánforas
del área ibérica: zonas de producción y evolución
tipo-cronológica (ss. VI-IV a.c.)". Universidad Autónoma de Madrid. Casa de Velázquez. 1997.

VON MERHART, G. (1969), Hallstatt un [talien.
Romisch Germanisches Zentralmuseum zu Mainz.
Mainz.

121

