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RESUM 

Revisió d'una estela iberica, descoberta l'any 1915, motivada per la troballa d'un manuscrit inedit d' A. Romaní (1926) i per la 
contrastació d'aquest amb les indicacions publicades per J. Oudiol (1916) i J. Danés (1932). La recuperació i relectura d'aquestes 
vclles fonts permeten precisar millor algunes qüestions, com ellloc on fou localitzada o les vicissituds sofertes per la llosa, matisos 
no contemplats en l'estudi de J. Maluquer de Motes (1982). Es prossegueix amb una analisi detallada deIs fragments conservats al 
Museu Episcopal de Vic i, per primera vegada, s'inclou un dibuix directe acompanyat d'una reconstrucció hipotetica del seu aspecte 
en el moment d'aparició. També es dóna notícia de la localització a Tona d'un segon relleu. Tanquen l'estudi diverses consideracions 
respecte a la tecnica emprada, la morfologia, el programa iconic, la filiació i la possible cronologia. L'estela mostra lligams directes amb 
monuments afins ubicats al nord de l'Ebre i, en sentit ampli, amb el grup del Baix Aragó, fet que obliga a reconsiderar la problemati
ca deIs suposats «ausetans de l'Ebre». 

PARAULES CLAU 
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RÉSUMÉ 

Révision d'une stele ibérique, localisé en 1915, grace a la découverte d'un manuscrit inédit signé par A. Romaní (1926) et la 
comparaison avec les données publiées par J. Gudiol (1916) et 1. Danés (1932). La récupération et la relecture de ceUe ancienne infor
ma1:Íon nous permeUent d'offrir certaines précisions, par exemple, l'endroit de leur localisation et l'histoire de la stele, éléments pas 
prü: en considération dans l'étude de J. Maluquer de Motes (1982). Ce travail présente l'analyse détaillée des fragments conservés au 
Musée Episcopal de Vic et, par la premiere fois, un des sin direct accompagné d'une reconstruction hypothétique de l'aspect original 
de la stelc au moment de la découverte. Nous donnons notice de la trouvaille aussi a Tona d'un second relief. CeUe étude finit avec 
certaines considérations a propos de la technique utilisée, la morphologie, le programme iconographique, la filiation et l'approche 
chronologique. La stele met en évidence des relations directes avec des monuments affins placés au nord de l'Ebre, et, au sens large, 
avec le groupe du Basse Aragon, sujet que nous oblige repenser la problématique des supposées « ausetans de l'Ebre ». 

MOTS-CLÉS 

Ibefes, société, religion, stele, bas relief. 

INTRODUCCIÓ 

Una paradoxa prou coneguda entre els rus
tOfladors és la que envolta algunes troballes singu
lar:; del passat huma: si aquestes fa molts anys que 
foren descobertes poden sofrir, amb el pas del temps, 
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processos de distorsió interpretativa i, tins i tot, d'al
teració física. La cadena formada per la bibliogra
tia corresponent, lluny de solucionar el problema, 
genera repliques deIs errors i de les imprecisions 
que aboquen, d' aquesta manera, en un determinat 
clixé. Un exemple de tot aixo és el cas de l' estela 
iberica de Tona, descoberta l'any 1915, exposada 
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FIGURA 1: L'eslela iberica de Tona en I·aclualital. (Foto de l' Arxiu Fotografic de l Museu Episcopal de ViclSalvans fotograf). 

al públic al renovat Mu eu Episcopal de Vic l , ex hi 
bida a Tarragona i Barcelona amb motiu d'exposi
c ions (VVAA. , 1992: 204), reprod uida al Museu 
Loca l de Tona i no fa ga ire reva lorada (Quesada, 
1999-2000: 10 1 i fig. Id) (fi g. 1). 

L' any 1998 un deis signants, mentre rev isava 
manu sc rils inedits de I' arqu eo leg J. de C. Serra 
Rafo ls, va loca li tzar un inesperat escrit incorrecta
ment c lass ifi ca t d ' Amador Romaní2 que e l rela-

I Relllode lac i6 inaugurada e l 18 de Ill aig de 2002. 

Alllador ROlllaní Guerra (Barcelona, 1873, Capellades, 
1930) pertanyia a una Call1íl ia d'elllpresaris paperers alllb inte-

212 

cionava amb una primera reconstrucció de I'estela 
osonenca l' any 1926, dada de la qual no es tenia 
cap constancia. La troba ll a documental va conduir 
a una recerca de tot allo que es coneixia de I'objecte 
conjuntament amb I'a ltre signant, que no feía gai re 
hav ia actu alitzat I'es te la de Fraga (Baix Ci nca) 

ressos a Capellades (A noia). Autodidacta, es dedica a diverses 
ciencies i, en particular, a I'arqueologia; la seva aportaci6 Illés 
rellevant correspon a la idelllificaci6 i excavaci6, des de 1909, 
de l jac illle nt pa leolíti c de la Baulll a de l Fossa r Ve ll de 
Capellades, després coneguda COIll Abric ROlllanÍ. En el perío
de 1915- 1926 la se va acti vi tat principal se centra en el Museu 
Víctor Balaguer de Vi lanova i la Geltrú, del qual arriba a é ser 
conservador vo luntari (Illé dades: Bartrolí el al. , 1995). 
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FIGURA 2: Situació de la vila de Tona i planol urbii amb indicació de les troballes mencionades en aquest estudio 

(Garcés, 1996: 35-55) i el monument iberic de La 
Vispesa (Sant Esteve de Llitera, Llitera) (Garcés, 
en premsa). EIs autors aviat van fer seves les parau
les de J. Maluquer de Motes, qui fa vint anys ja 
advertia que l' estela, desgraciadarnent, restava sense 
valorar (Maluquer, 1982: 256). En efecte, mai no 
s'havia realitzat un estudi detallat, que confiem se 
supleixi arnb aquest treba1l3. 

3 Els autors agraeixen a les persones i les institucions 
que els han facilitat la tasca de recerca: a Judit Verdaguer, res
ponsable de l' area de documentació i registre del Museu 
Episcopal de Vic, les atencions rebudes durant l' estudi i dibuix 
de l'estela; a l'Institut d'Estudis Catalans, la consulta i per
mís de reproducció de documents inedits; a l'arqueologa Irnma 
Mestres, les seves observacions deis jaciments de Tona; al Sr. 
Felip Vall, les seves valuoses indicacions orals; al Sr. Ramón 
Álvarez, la realització de nous dibuixos, i a l' Ajuntament de 
Tona, el seu suport documental. 
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1. EL LLOC DE LA TROBALLA 

Tona és una vila emplas;ada a vuit quilometres 
al sud de la ciutat de Vic (fig. 2). La seva fesomia 
és presidida, dalt d'un notable esperó, pel Pla del 
Castell a 702 m.s.n.m. En aquest indret hi ha edifi
cacions d' epoca medieval, pero les troballes de cera
miques iberiques indiquen l'existencia d'unjaci
ment anterior d'epoca iberica plena (Pladevall, 1990: 
34). Aquest assentarnent, mal conegut, segurarnent 
formarla part d'una xarxa de poblarnent més amplia, 
que abastaria diferents indrets disseminats per la 
rodalia (Balaguer i Vega, 1964-65: 277-278; 
Pladevall, 1990: 34-37). Les característiques agrí
coles de Tona, així com la seva posició estrategica a 
la porta d'entrada de la Plana de Vic des del Congost 
i el Valles (Molas, 1993: 137), devien d'ésser fac
tors claus en l'ocupació d'aquella altura. 



AIs peus del cim del Castell i en direcció sud
est s'estén 1'actual nucli urba, amb una cota sensi
blement més baixa (598 m.s.n.m.). Aquest sorgí a 
1'Edat Moderna com una agrupació de cases al vol
tant del camí, dit «el Carrer» o «lloc de Tona» 
(Pladevall, 1990: 15); amb anterioritat, pero, havia 
conegut un important jaciment ibero roma, d'una 
extensió difícil de precisar. El canvi d'habitat de les 
altures a la plana es deu a la potenciació de la via 
del Congost -com ho demostra la troballa d'un 
miHiari amb el nom del proconsol Mani Sergi, datat 
en la decada del 120-110 a.e. (Fabré et al., 1984: 
210-212)-, que uneix els Pirineus amb les terres 
lleidatanes i la Celtiberia, en detriment de la ruta 
del Ter (Molas, 1993: 138), i assenyala la implan
tació romana. 

La porció més important d'aquest gran assen
tament iberoroma rep el nom de «Camp de les 
LIoses» (Maluquer, 1982: 251-259), avui dia un 
gran solar indultat de l' expansió urbana. En els 
darrers anys ha gaudit d'extenses excavacions 
arqueologiques, que han tret a la llum edificacions 
i dades d'una intensa activitat humana, en especial 
en el període compres entre el 120 i el 90 a.e. (Álva
rez et al., 2000: 271-281), tot i que un modest sec
tor deljaciment va continuar ocupat en el segle 1 d.e. 
(Molas, 1993: 133). 

N o obstant aixo, l' antic assentament devia 
d'ésser més extens encara, com ho indiquen les tro
baIles, entre les quals l' estela que tractem, en una 
finca propietat del Mas Riambau, avui engolida per 
les construccions, que des del sudest del carrer 
Germana Victoria ultrapassava el carrer de Vic, i des 
deIs carrers de Lourdes i l' antiga carretera a Manresa 
arribava fins a!' església parroquial. En conseqüen
cia, existien almenys dos sectors diferents, tot i que 
corresponents a un mateix jaciment: el Camp de les 
Lloses propiament dit i l'Antic Camp d'Esports o 
Mas Riambau (fig. 2). Part deIs autors que han trac
tat l'estela 1'atribueixen al primer, seguint una impre
cisió iniciada per 1. Maluquer de Motes (Maluquer, 
1982: 256; amb reserves Pérez i Soler, 1993: 165; 
Rocafiguera, 1995: 45; Quesada, 1999-2000: 101); 
altres treballs sí assenyalen la diferencia (Danés, 
1932: 327; seguit per Pladevall, 1990: 30-32 i 37; 
Durán et al., 1995: 63; Álvarez et al., 2000: 271). 

2. LES CIRCUMSTANCIES 
DE LA DESCOBERTA 

Com s'ha indicat Tona era antigament un 
modest carrer envoltat de masos. Un d'ells era el 
Mas Riambau, que conserva un nom d'origen 
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medieval4 malgrat que, amb l' arribada del segle XIX, 

elllinatge passa a la farrulia Quintanes, de les Masies 
de Voltrega (Pladevall, 1990: 435). En temps de la 
darrera hereva, Carme Quintanes i Vilarrúbia (1891-
1922), mari dada amb Jaume Galobart i Santmartí 
(1887-1936), natural de Pont de Cabrianes, tingué 
lloc la troballa de l' estela. 

L' any i les causes de la descoberta consten en 
l'estudi de l'arquitecte Josep Danés: «Fou desco
berta cap a l'any 19155, casualment, en el camp de 
conreu on s'arranja, en 1923, el camp de futbol, lloc 
prodig en restes de l' antiguitat. Dos cops aquesta 
pedra amagada per una capa de terra malmeté la 
llaura de fusta que utilitzava el masovero Per aixo el 
pages es decidí a arrencar-1a, i queda no poc sor
pres pe1 que hi havia gravat» (Danés, 1932: 327). 
Confirma la data la primera referencia escrita, publi
cada l' any següent, deguda a l' arqueoleg J osep 
Gudiol (Gudiol, 1916: 99)6. L'extracció d'una pedra 
obstacle per a l' agricultura no devia d' efectuar-se 
amb gaires contemplacions, des de les primeres foto
grafies que es conserven aquella ja apareix frag
mentada. Desconeixem en quines condicions fou 
conservada entre 1915 i 1926. 

Galobart resta vidu el 21 de gener de 1922 
(Pladevall, 1990: 418). El testament de Carme 
Quintanes el convertia en una mena d'usufructuari 
amb plens poders, pero llegava 1'herencia als fills 
que en pogués tenir d'un nou matrimoni o, en un 
altre cas, s'en faria una repartició entre 1'Església i 
la beneficencia (Pladevall, 1990: 435). En aquestes 
condicions, el nou «senyor» de Riambau ben aviat 
inicia una intensa activitat social, no exempta d'un 
cert estil de cacic, característic de la Catalunya rural 
d'aquell temps. Una de les seves accions fou la con
versió, per iniciativa propia, dels terrenys ubicats 
rere l' església parroquial en el primer Camp 
d'Esports de la localitat. Galobart perseguia capi
talitzar el mecenatge i obtingué la maxima projec-

4 Casa pairal citada des de l' any 1263 (PJadevalJ, 1990: 
138-142). 

5 Data que es recull a les publicacions posteriors 
(Carreras Candi, 1937a: 73; Pladevall, 1990: 37; Durán et al., 
1995: 63). En alguns treballs s'atribueix al 1922 (Álvarez et 
al., 2000: 271), degut a una confusió en certes fonts orals de 
Tona, com hem tingut ocasió d'escoltar. 

6 «Una llosa de roja pedra mojera que fa uns pochs mesos 
fou trobada pel nostre consoci Sr. Jaume Galobart, pubill de la 
casa Riumbau, en un camp no molt distant de la dita masía ( ... ) 
Ab aquestes pedres hi foren trobades bona colla d'altres pedro
tes informes i multitud de fragments cerámichs, deis que sois 
n'hem vistos que semblan determinadament de plena epoca 
romana» (Gudiol, 1916: 99). 



ció durant la inauguració, que tingué lloc el 25 de 
juliol de 19237 (Pladevall, 1990: 418). Ignorem les 
causes del desencís, pero aviat, el 1925, Galobart 
tanca el terreny esportiu i el retorna a l' antiga fun
ció agrícola. Les successives modificacions del 
terreny comportaren imprecises anivellacions, que 
culminaren amb la delirnitació del mateix amb una 
paret de tapia. 

Fins aquí hem resumit dades conegudes. 
Quelcom de llum nova proporciona el manuscrit 
inectit8 que A. Romaní signa el 26 de setembre de 
1926. En ell se'ns informa, de manera imprecisa, 
que durant el mesos d'agost deIs anys 1925 i 1926 
l' autor havia recollit materials arqueologics de super
fície i practicat excavacions en el terreny mencio
nat. Romaní agraeix a Galobart les facilitats pres
Ilades, pero no concreta la ubicació d' aquests treballs, 
la seva extensió o la disposició deIs resultats, tot just 
afegeix que es localitzaren gran quantitat de frag
ments iberics, campanians i material s constructius 
romans, que tampoc són dibuixats o fotografiats i 
se'ns informa que són confiats a Galobart9. En rea
litat, la major part del document es dedica a comen-

7 El bisbe de Vic, F. Muñoz Izquierdo, beneí les noves 
instal·lacions; a continuació tingué lloc el primer partit de fut
bol oficial disputat a Tona (Pladevall, 1990: 417-418). Es con
serven fotografies de l'esdeveniment, que permeten ubicar el 
terreny, gracies a un referent: el campanar al fons del terreny 
de joco 

8 Fons de l'Institut d'Estudis Catalans, Documentació 
de J. de C. Serra Rafols, carpeta 5.4. Consta de vuit quartilles 
apalsades i d'una fotografia. La redacció és poc acurada, amb 
algunes paraules corregides al costat. 

9 Veure l'apendix. Més dades de la col-lecció Galobart, 
en part coincidents amb la descripció anterior, les proporciona 
J. Danés: «Moltes de les coses que té el senyor Galobart foren 
trobades en fer aquest camp de futbo!. Fou precís desmuntar 
un camp i terraplenar-n e un altre. D'alla procedeix un molt 
bonic objecte de bronze, c1assificat com a espatula romana, 
d'un decorat sobri i e1egant; amida 17 cm de llarg, i té els dos 
extrems acabats en forma de pala, d'uns 18 mm d'ample; l'am
pIada, en la part central és d'uns sis mil·límetres./ La pe~a de 
terrissa més sen cera que, procedent de Tona, posseeix el se
nyor Galobart, és un llagrimatori de terra cuita; pero tampoc 
no és sencer del tot./ D'entre una pila de monedes -més d'una 
seixantena- trobades per allí, i moltes altres coses de metall 
com segelles i ploms de missa, pallofes o pallarofes ... , en una 
rapida inspecció en poguérem veure unes vint-i-cinc d'ibhi
gues i romanes. Entre les iberiques sembla haver-n'hi una de 
Jaca i una altra d'Osca; c1assificades sense reserva, podem 
assenyalar-ne tres (1' autor proporciona les llegendas en iberic, 
que transcribim: eustibairla, laiesken i ausaban o ausesken./). 
D'entre les romanes, diverses d'elles són imperials. En una 
hemllegit AUGUSTUS, encara que no es veu bé a quin empe
mdor pertany; n'hi ha una que sembla dir DOMITlANUS, i 
una altra que sembla que digui VESPATlANUS.» (Danés, 
1932: 327-328). 

215 

tar la «llosa iberica», davant de la quall' autor no 
amaga una certa fascinació JO. 

El manuscrit de Romaní aporta tres dades útils: 
la indicació que durant el mes d'agost de 1926 fou 
restaurada i encastada en la galeria oest del Mas 
Riambau, amb l'ajut del mestre d'obres Sr. Illa de 
Vic (Romaní, 1926: 3), una fotografia inedita d'a
quest fet i les mesures de l' estela, sensiblement majors 
que les actuals. D'altra banda, la publicació de 
J. Danés confirma ellloc de la troballa: «Junt a Tona, 
en la carretera que va a Collsuspina, hi ha un camp 
tancat amb paret de tapia -que no fa gaire temps 
fou camp de futbol- on es veu que l'argila que s'u
tilitza en fer la paret procedent d'alla mateix, era molt 
abundant de romanalles» (Danés, 1932: 325)11. 

3. DEL MAS RIAMBAU 
AL MUSEU EPISCOPAL DE VIC 

Seguint un antic costum el propietari del 
terreny ~n aquest cas usufructuari- fou dipositari 
tant de l' estela com de la co¡'¡ecció deIs materials 
recuperats. Des de 1926 la «llosa iberica» decora
va una paret del Mas i segurament fou coneguda pel 
cercle intel·lectual i artístic amb que es relacionava 
el senyor de Riambau, entre d'altres els ja esmen
tats A. Romaní i J. Danés12, als qui cal afegir el pin
tor Joan Miró l3 . La casa, pero, fou assaltada pels 
milicians durant la Guerra Civil i en el seu trans
curs Galobart tingué un dissortat final14 (Pladevall, 
1990: 426-428). 

10 Una prova d' aixo és el curiós suggeriment de Romaní: 
«¿No podria canviar-se el símbol del segell municipal per la 
magnífica escena iberica que adorna l' antiga llosa del camp 
d'Esports de Tona?» (Romaní, 1926: 8). La vila, pero, no es 
convertí en el primer municipi iberic de Catalunya. 

II Segueix una breu relació deis objectes recuperats: 
«Ceramica mal cuita, feta ama, i amb mica i grans de sílex, de 
color negrós; ceramica iberica de la corrent, feta a tom, i, final
ment ceramica romana, campaniana o hel·lenística i sigil-lata, 
amb trossos de ferro i dents de cabra, molars de porc i d'ove
lla, etc.» (Danés, 1932: 326). 

12 «Els diversos fragments trobats de l'estela iberica, 
són avui dia aparedats en la masia, la qual cosa facilita llur estu
di i dificulta la seva perdua» (Danés, 1932: 327). La fotografia 
que aporta és coincident amb la de Romaní. 

13 Galobart va contraure segones núpcies, vers l'any 
1931, amb Dolors Miró, germana del pintor. 

14 Ferit el 13 d'agost de 1936 a Malla, fou mort per un 
comite republica l'endema al Mas Garumbau de Taradell, on 
havia anat a demanar acolliment (pladevall, 1990: 428). 



El testament de Carme Quintanes llegava, en 
cas d'inexistencia de fills de Galobart, la repartició 
de les propietats de Mas Riambau15; durant la post
guerra l'estela fou traslladada al Museu Episcopal 
de Vic, pero alla no consta cap registre referent al 
seu ingrés, ni resten més fragments en els magat
zems que els exposats. Entre una ubicació i l' altra, 
1'0bjecte perdé 9 deIs 14 fragments originals. 

La bibliografia posterior contribuí a oblidar 
els fets i de l'efímer «Camp d'Esports» de Mas 
Riambau es passa al Camp de les LIoses. Aquest 
nom sorgeix a les publicacions posteriors a la 
Guerra, després que uns forts aiguats provoques sin 
l'esllavissada d'un marge i deixessin a la vista uns 
enterraments (Maluquer, 1982: 253). L'any 1944 
L. Monreal Tejada, «Comisario General de Exca
vaciones en Cataluña», ordena unes intervencions 
arqueologiques que mai no foren publicades, pero 
un veí de Tona, Felip Vall i Verdaguer, realitza el 
dibuix aproximatiu d'una seqüencia estratigrafica, 
for9a polemica perque contenia -segons el seu 
parer- inhumacions de cronologia iberica as so
ciades a presumptes armes (Maluquer, 1982: 251). 
Dues decades després, l' abril de 1964, per indica
ció de J. de C. Serra Rafols, el professor J. Maluquer 
de Motes entra en contacte amb aquesta documen
tació, la considera valida i la presenta a la col· lec
tivitat científica molt més tard, tot defensant-Ia com 
un unicum en el panorama immediatament anterior 
a la presencia romana a Catalunya (Maluquer, 1982: 
251). Fins i tot, s'arriba a relacionar l'estela iberi
ca amb la presumpta necropolis preromana d'inhu
mació (Maluquer, 1982: 256, seguit per Padró, 1987: 
44). Obviem el comentari de l'escepticisme que 
genera unjaciment d'aquestes característiques, i en 
relació amb aquesta irregular documentació, només 
apuntem que els enterraments no són iberics. 

Romaní sempre anomena ellloc de la troba
lla «Camp d'Esports», tot i que en aquell moment 
ja havia perdut aquesta condició. La confusió entre 
els dos terrenys ve'ins prové del fet de treballar amb 
documentació no exhaustiva, en cap moment 
Maluquer de Motes dóna a entendre que té cons
tancia de les publicacions del període 1916-1932 
(Maluquer, 1982: 256). Malgrat aixo, resulta vali
da la consideració de l' estela com un document de 
la dinamica social16. 

15 Miquel de Planell va actuar de marmessor (Pladevall, 
1990: 435-436). 

16 «Creiem que es tracta d'una estela funeraria de la 
mateixa necropolis i, si és així, fóra prova d'un sistema de con
centració de poder i cabdillatge que acosta el poble auseta a les 
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4. RESTAURACIONS 
DEL'ESTELA 
I DOCUMENTACIÓ GRÁFICA 

4.1. Historial de les restauracions 

Amb posterioritat a la primera reconstrucció 
de 1926 l'estela ha sofert altres dues manipula
cions. Ignorem la data de la segona, ja ingressada 
al Museu de la capital d'Osona, on només arribaren 
cinc fragments. Aquesta segona restauració inten
ta suplir les porcions perdudes de les orles laterals 
(Maluquer, 1982: figs. 2-3; Pladevall, 1990: 38), 
imatge que serví de model per a una copia, no gaire 
precisa, avui encara visible a l' Ajuntament de Tona. 
La tercera restauració s' efectua amb motiu de l' ex
posició Roma a Catalunya l' any 1992. En aquesta 
ocasió se cerca alliberar l' estela de les orles recons
tru'ides; els cinc fragments supervivents, alguns ara 
esquerdats o, al seu torn, trencats, destaquen 
damunt d'un suport amb el fons llis. LIevat d'a
quest detall, la segona i la tercera versió són coin
cidents en l' equidistancia deIs fragments conser
vats. Ambdues, pero, són corregibles a la llum de la 
documentació fotografica antiga, que mai no s'ha 
tingut present. En l' actualitat (2002) es pot apre
ciar la tercera restauració sense els ferros laterals 
de subjecció. 

4.2. Documentació grafica 

Les imatges de que tenim constancia són les 
següents: 

1. (Pladevall, 1990: 38). És la fotografia més 
antiga i correspon a un moment en que l' es
tela encara es trobava al camp, pero no in 
situ. S'observen tres fragments (n. 1,2 i 
12). El frag. 1 apareix de cap per avall 
i separat de 2; al damunt d' aquest darrer es 
veu de costat la porció d'orla 12 (fig. 3). 

comunitats iberiques de Ponent (ilergets, ilercavons) i I'allu
nya de les tribus litorals» (Maluquer, 1982: 256). Tanmateix, 
valora la lluita deis guerrers com un símbol, i la presencia d'un 
llop es comparada amb les iconografies de la patera de Tivissa, 
I'egida del guerrer d'Elx, els carnassiers de la ceramica del 
Sudest i l' escultura iberica en general. Encertadament afegeix 
que «la lluita individuallliga perfectament amb una estructura 
social aristocratica» (Maluquer, 1982: 259), pero acaba amb 
anacronismes, en considerar que ilergets i ausetans protagonit
zaren un nacionalisme incipient contrastat amb l' actitud filo
romana de les poblacions iberiques de les comarques litoral s 
(Maluquer, 1982: 259). 



FIGURA 3: Fotografia de I' este la amb anterioritat a les restauracio ns (segons Pladeva ll. 1990: 3 1 l. 

2. (Gudiol, 19 16: 100). Dibui x aproximatiu 
de Pere Puntí publicat per J. Gudiol en una 
revista local poc mesos després de trobar
se I'estela (fi g. 4). 

3. (Gudiol, 193 1: 69). Es tracta de la prime
ra reproducció científica. Només apareix 
el nucli de l' escena fi gurada, formada pels 
frags. I i 2 sepaJats. La imatge és anterior 
a la primera restaurac ió de 1926 (fig. 5) . 

4. (lnedit, A. Romaní, agost de 1926). Corres
pon a un nou estadi de I' obj ecte (primera 
restauració), tras lladat i encastat en una gale
ri a del Mas Riambau, amb la paret del fons 
sense pintar. És una de les dues imatges que 
contenen els 14 fragments originaJs. Romaní 
indi ca que el trencat de la part superior de 
la cara davantera de l' estela ajusta perfec
tament en la cara posterior (Romaní, 1926: 

FIGURA 4: El dibuix ll1és antic publi cat de I' este la. 
(Dibuix de Pere PuntÍ. egons Gudiol. 19 16: 100). 
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3). El repas de les línies de fractura deis frag
ments inferiors avalen, en conjunt, la correc
ció de la reconstrucció efec tuada (fi g. 6). 

5. (Danés, 1932: lam. LXVIII). Fotografi a 
equi valent a I' anterior, que envia J. Danés 
el més d'agost de 1932 a la impremta, i 
que aparegué al novembre d' aquell mateix 
any. Coincide ix fil per randa amb I'ante
rior. 

6. (J unyent, 1976: 20; Maluquer, 1982: fi gs. 
2-3 ; Pladevall , 1990: 38). Conjunt d' imat
ges: vistes fro ntals, laterals i de detall , de 
la segona restaurac ió, amb l' estela redu'lda 
a cinc fragments i, pel que fa a I'extrem 
inferior, erroni ament confeg ida. 

7. (VY.AA., 1992: 204). Fotografi a corres
ponent a la tercera restaurac ió, amb ferros 
laterals. 

FIGU RA 5: La fotografia ll1és amiga publicada de I'este la, 
frag ll1ents I i 2. (Segons Gudiol. 193 1: 69). 



FIGU RA 6: FOlografia incdila de l'e'lela un cop im,lal·lada 
al Ma, Riambau . ago' l de 1926. (del anncx al rn anu ,cril 

el' A. ROlllaní. ,elernbre de 1926). 

La primera fo tografi a ( I'i g. 3) ens indi ca que 
els fragmems de la llosa es retiraren a un ex trem del 
camp on no fess in nosa i on foren I'otog ral'i ats. 
Aquest sector té al fons una tapia i un arbre que des
punta per dan'era; indi c is ben magres; no obs tant 
a ixo, poden co in cidir amb I' anti ga ca rretera de 
Manresa, en e l tram que nosa ltres asse nya lem. Si 
observem la fotografi a inaugural del Camp d' Esports 
de l 25 de j uli ol de 1923 , es pot apreciar en primer 
terme e l terreny de joc, a lgun s jugadors amb 
Ga lobart i, al fon s, I'esg lés ia parroqui al de Tona, 
aleshores en el lIindar deis terrenys deis Riambau 17 . 

17 Esg lés ia Ilargamenl demanada per la vila de Tona. 
rou projeclada el 1790 a l' Era d'en Bru. aleshore, propielal deis 
Ri ambau ; diversos recursos rela rdaren I'ini ci de la cOlblrucc icí 

2/8 

Una fotografia de 1943 (Pladeva ll . 1990: 436) per
met observar I' esglés ia separada per un camí d' unes 
parcel·les agrícoles que a I' est limiten amb la carre
tera de Manresa, Ilanquejada per una 111era d'arbres, 
possiblement el fons de la primera fotografia (Ii g. 3). 
Les tres parcel·les properes a l' esglés ia corres po
nen, aprox imadament. a la mateixa finca que ocupa 
el breu Camp d' Esports . La zona és avu i dia total
ment urbanitzada. 

fins al IS02. Les ohre,> ,'alurarcn el IS I5 i e, \ an:n rcpn:nd re 
enlre 1 83~ i I S~O ( Pladevall. 1990: ] IS i ]2 1). La fa"ana prin
cipal i el campanar es bas lircn enlre 1897 i 19 1 () (Pladcva ll. 
1990: 322). 
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FIGURA 7: Dibuix deis t'ragments originals conservats i rest itllció de les parts desapareglldes. (Dibll ix de R. Á lvarez). 

5. DESCRIPCIÓ 1 RESTITUCIÓ 
DE L'ESTELA 

5.1. Mesures 

M esures ac tu alsl 8: a l ~ada en el cos tat dret: 
90 cm, en el costal esquerre: 78 cm; amplada max. 
en la par! superior: 93 cm, en la part in ferior: 83 cm; 
gru ix: 16 cm (fig. 7) . 

L es dimensions ac tu als s' han v ist redu',des 
amb la perdua de 9 fragments originals; les dades 
bib li ográfiques poden aj l.ldar a reconstruir-la una 
mica. Romaní indica una a l ~ada max. de 120 cm i 

18 N. in v. MEV 17. 152 . 
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mín, de 107 cm; xi fres possibles quan constava de 14 
fragments. A l seu torn , indi ca una amplada max. a 
la pan superior de 105 cm i mín . de 95 cm a I' ex
trem inferior (Romaní, 1926: 7), quantitats no co in
cidents amb la porció conservada, en una zona que 
no sembla haver patit destrucc ions. omés s'acos
ta en el grui x: 18 cm. D 'altra banda, Danés li ator
ga unes mesures més modestes: a l~ada max. 92 cm; 
amplada max. 86 cm (Danés, 1932: 327). 

5.2. Litología 

L' estela no ha gaudit mai d ' una anali si petro
log ica . De fo rm a general podem afirmar que el 
suport és formal per son'enca vermellosa, una mica 
morada, litologia que j a assenyala Romaní. Danés 



FIGURA 8: Numeració deIs fragments en la restitució de I'es tela, 

apunta un poss ible ori gen en la pedra rosada del 
Montseny, qu e ha fet fo rtuna en la bibliografia 
(Danés, 1932: 327; Pl adeva ll , 1990: 37; Durán el 

al ., 1995: 63 ; Álvarez el al ., 2000: 271 ). Que no 
procedeix de l' entorn immediat a Tona, caracteritzat 
per formacions de colors gri sencs, és ev ident, pero 
potser no cal anal' fin s al Montseny a cercar-la. A 
uns raonables cinc quilometres en línia recta a I' est 
i norde t afl oren les form ac ions terciari es de 
Romagats i Vil anova de Sau, ambdues en les pro
ximitats de Seva 19. L'origen d'aquestes formacions 
es cont inental, d' aqu í el seu intens color vermellós 
morat, amb abundós materi al detríti c de granul o
metri a fina i homogenia. 

19 Mapa Geológico y Minero de Espaiia. Hoja de V ic, 
n,o 332/37- 13, Esca la 1:50,000, Insti tuto Geológico y Minero 
de España, Madrid, 1983 , 
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5.3. Numeració de fragments 
i restitució 

En el cale de la fotografi a d' A. Romaní (fig. 8) 
numerem correlati va ment fin s a 14 fragments. En 
I' ac tualitat en resten cinc ( 1, 2, 3, 6 i 12). Tot i la 
notabl e perdua de vo lum de I'estela es constata 
la conservació de la porció fi gurada, en definiti va, la 
més important. Les desapari cions afec ten I' ex trem 
inferior: «i per lo que toca a la par! baixa, que en son 
origen podri a ser recta, apareix molt perjudicada en 
l' ornamentació, degut probablement a ser la part que 
anava introdu'fda a ten'a» (Romaní, 1926: 4). També 
s' han perdut alguns fragments de l' orl a, fet que con
di ciona l' escur~ament de l' a l ~ada i la col·locació 
actual, incorrecta, de 6 i 12. Assenyalem que 1, en 
I' actuali tat esquerdat en el seu ex trem inferior esque
rre, sembla íntegre a la fotografi a de 1926; queleom 
simil ar succeeix amb 2, que avui presenta un tren-



ament uperior aleshores inex istent, pero ja visible 
a la s gona restaurac ió (Maluquer, 1982: 3). 

5.4. Descripció 

Representació en baix relleu d' una escena figu
rad'l, emmarcada a ambdó costats per tre motllu
re. de mitja canya vertical s, no del tot rectes i amb 
tendencia a obrir-se a la palt superior. Aque tes Línies 
eparen tres registres, que contenen incisions incli 

nades fin s aconseguir un efecte d' espina de peix. 
Les dues franges i nteri ors són més amples que el 
reg istre di stal. La decoració poss ibl ement conti 
nuava, tota o en prut, per I' extrem superior (Quesada, 
1999-2000: 10 1); en ca nvi, es pot descartar amb 
seguretatl a seva ex istencia a la base, com s'obser
va a la fotografí a de 1926, degut al fet que aquesta 
porció anava enterrada. L' escena central presenta 
dos personatges que s' en fronten amb es pases rec
tes. El seu contorn fac ial es redueix al nas i a la bru'
beta. Apareixen vestits amb túnica curta, amb escot 
en ve baixa i ampli cinturó, del qual penja una belna 
per a es pasa curta o punyal. La beina és ben visible 
en el personatge de la dreta i dedu',ble en el seu con
trari per un monyó conservat a l' altre costat de la 
líni a de ruptura. El guerrer de la dreta toca o agafa 
amb una ma el cap del seu ri va l que, desequilibrat, 
r bra el cop de gracia. En el bra~ esquerre del ven
~ut apare ix un monyó que no és una ma, i que pot 
interpretar-se com una petita caetra . Dos objectes 
Ilargs i prims, lI ances o javelines, completen I'es
cena; un toca el ventre del guerrer de I'esquerra, 
l' alu'e el cap del lIuitador de la dreta. Sota els com
batent apareix un 1I0p que mira a la dreta, amb la 
boca oberta, orelles detallades i tres dits en una extre
mitat; els quarts posteliors i la cua de I'animal s' han 
perdut a causa de la ru ptura de la pedra (fig. 7). 

5.5. Comentari 

l . Les accions represenlades. Les dues lI an
ces poden indicar arme caigudes, situades desor
denadament per la falta de perícia en la configura
ció de la perspecti va . Tanmateix, és poss ible que 
I'arti sta hagués intentat reproduir, alhora, el primer 
moment del co mbat, quan els guerrers s' hauri en 
enfrontat amb armes lI an~ ívo l es que haurien tocat 
tots dos combatents, abans de passar, en una sego
na fase, a narrru' la lIuita amb arma curta. La proxi
mitat del 1I0p emmarcari a un tercer temps: el des
en ll a~ amb elu'ansit in fe rnal. L'estela d'EI Palao 
( Icanyís , Tero]) també presenta di verses accions 
d fo rma imultani a: un vencedor a cavall aixeca 
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els bra~os en senyal de victori a davant d' un mort 
que, alhora, comen~a a ésser devorat per tres vol
tors, mentre ronda un 1I0p (Marco, 1976: 76). 

A Tona, malgrat el gest del guerrer de la dreta, 
aparentment resolutiu , el fet que una lI an~a el toqui 
al cap i al seu ri val una altra en el ventre, indueix a 
no descartar la pl asmació dramatica de la mOI1 en 
combat d'ambdós2o. 

2. El sentir de la perspectiva . El guerrer de 
l' esquerra i el 1I0p es veuen afectats per una pro
funda ruptura antiga, que separa els fragments I i 
2. Al guns autors han indicat la torsió o agenoll a
ment d'aquest lIuitador; en I'hipotetic cas que aixo 
fos cert, I' ex tremitat que apareix en el fragment I 
correspondri a a la segona cama del ven~ ut i no a 
I'extrem d'una beina com nosaltres opinem. Aquesta 
figura presentaria, així, una torsió francament inusual 
en la iconografía iberica21, que acos tuma a di stri 
buir, de forma majori tari a, les ca mes paral·leles , 
com es pot apreciar, sense anar més lIuny, en el lIui 
tador rival o en les potes conservades del 1I0p. La 
cama visible en el guerrer ven ~ ut és identica a les 
del seu contrari ; I' altra ex tremitat ben bé hauri a 
pogut tenir un a di sposició paral·lela i haver des
aparegut totalment, engolida per I'esquerda. En la 
no tra reconstrucc ió el cos del guerrer no tindri a 
torsió, seria recte i s' inclinaria en un eix d' uns 4SO, 
a mig camí entre el seu contrari dret i el canid horit
zontal. Les armes i elllop també s' han disposat més 
o menys horitzontals. Aquesta orientació fóra més 
habitual i, alhora, es correspondri a mill or amb un 
tra~ que ha de preveure la ubicació deis elements, 
confo rme a la tecnica del relleu. En resum, el tra~ 
és in egur, pero la representació aconsegueix il ·lus
trar perfectament el transit de la mort en combat i 
el pas al més enlla simboli tzat pel canid . 

20 Probabilitat reconeguda e n e l combat entre e ls fi ll s 
d ' Edip, e ls quals no s 'avene n a regnar alternati vament i diri
meixen la successió en un combat singular. Aque t mite el recre
aren Esquil (Set contra Tebes), SOfocles (Al/lígona) i Euríp ides 
(Les f enícies) . La dan'era obra és la que narra més deta ll s de l 
xoc fratri cida (v. 1359 a 1424); inic ia lment ambdós germans 
s'escometen amb les seves llanees (v. 138 1- 1403) i Poli nices 
fe reix Eteoc les en una cama ; quan aquestes armes e trenque n 
prossegue ixen amb lIu rs espases (des de v. 1404). Aleshores 
Eteocles acudeix a un ard it i enfo n a la fu lla en Polinices: no 
obstant aixo, quan intenta apoderar-se de les armes de l seu ri val, 
aquell realilza un darrer esfor~ i li enfonsa I'espasa. Aquest re lat 
no indica cap influenc ia hel·lenitzant a Tona; nomé evidenc ia 
el caracter uni versal del risc inherent de mOr! simult;lnia de dos 
combatents que s'enfro nten cara a cara. 

21 Així ho va interpretar Romaní: el guerrer ven~ut, sem
bla caure ageno llat, amb una cama a terra i I'a ltra violen tament 
al~ada per darrera de la fi gura (Romaní, 1926: 6). Amb indepen
dencia. Quesada també ho accepta (Quesada, 1999-2000: 10 1). 



o 10 
, ! 

! , 'cm 

FIGURA 9: Fragmenl lílic amb decorac ió conserva[ 
al M useu Local de Tona, (Dibuix de R, Á lvarez), 

6. LOCALITZACIÓ D'UN 
FRAGMENT DE RELLEU AMB 
DECORACIÓ AFÍ A L'ESTELA 

Durant la v isita que efec tu arem a Tona ti n
guérem notícia d ' un fragment amb rell eu, inedit, 
que guarda es treta relac ió decorat iva amb I 'es tela 
( fi g, 9), Aquesta curi osa troba ll a es va produir uns 
vint anys enrera, gracies a I' interes del Sr. Felip Vall , 
i en I' actualitat es guarda al Museu Loca l. Es trac
ta d' una pedra reaprofi tada que es localitza encastada 
a la cantonada d' una casa al carrer del Sac, prop de 
la cru',lla amb el carrer de la Font de la Vi la ( fi g, 2), 

6.1. Descripció 

Bloc irregular de gres ca lcari , de tonalitat gri s, 
seg urament de procedencia loca l. Un deis seus 
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ex trems presenta dues ca res esca irades, la res ta 
correspon a frac tures irregul ars que no permeten 
recon struir la form a orig in al. M esures: amp lada 
m3x. 30,5 cm; alc;ada max. 34,5 cm: fons: 20 cm, 
Decorat mitj anc;ant profundes incisions a la ca ra 
frontal: s' observen quall'e fil ets de mitja ca nya vcr
ti ca ls que separen tres reg istres sence rs i I ' ini c i 
d' un quart amb inci sions alternes en forma de sp i
ca lum , 

6.2. Comentari 

L a pedra decorada mani fes ta una no tab le 
semblanc;a amb I 'orl a de I 'estela i ens fa dubtar si 
no pertany a una segona ll osa similar, aspec te difí
ci l de concretar donades les reclu ',des dimensions 
conservades i la procedencia descontex rualit zada. 
Les diferencies amb I'es tela que ens ocupa es con
creten en I' elecc ió del material del supon i en la 
decoraci ó, j a que aques ta nova troball a presenta 
almenys un reg istre més en I 'espina de peix , En 
conclusió, res ens au toritza a adscriure amb segu
retat aquesta nova loca litzac ió a la cultura iberi ca: 
no obstant aixo, les grans semblances decorati ves 
de les orl es pot se r apunt in a un poss ib le tall er 
escultori c loca l. 

7. ANÁ.LISI TECNICA, 
ICONOGRÁ.FICA I 
CRONOLOGICA DE L'ESTELA 

Una considerac ió que permet ori entar I" es te
la de Tona en un contex t cultural determinat ' s la 
tecnica emprada: el bai x relleu, S' ha seguit un relleu 
pla de les fi gures, Ilurs contorns destaquen mitj an
c;ant el rebaixat del fons i els detalls es ressalten amb 
incisions. Les fi gures se situen a tocar d' uns motius 
ornamenta l s laterals que, combinant relleu i incisió, 
omp len una porció important de la superfíc ie. La 
tecnica del bai x rell eu ex igeix suports relati va ment 
tou s, calca ri es o, com en aq uest cas, sorrcnqucs. 

El baix rell eu va ésser practi ca t per mo lt es 
cultures a l ' Anti guitat, en esteles i en d'a ltres ele
ments. En el món iberic pero, el seu ús és espora
dic, gairebé un pont entre la gran estatuari a iberi ca, 
que es desenvo lupa a les regions meridi onal s des 
del període l beri c A nti c, i la simple incisió a les 
esteles del ordest d'epoca tardana. No obstant aixo, 
I'a lt i elmitja relleus no desaparegueren clellot al 
Migdia ; en la Baixa epoca destaquen els pro funds 
rell eus d' Osuna (Sevill a) (e l s més representatius a 
AA.VV. , 1998: 338-342, amb bibli ograria ). 



l, malgrat tot, la tecnica del relleu es docu
menta entre les més antigues manifestacions escul
toriques iberiques, a principi del segle v a.C., en el 
context orientalitzant de Pozo Moro (Chinchilla, 
Albacete). Amb posterioritat aquest recurs artístic 
no gaudí de la intensitat de l' escultura exempta. 
Entre les escadusseres mostres antigues de baix 
relleu trobem la representació, gairebé miniaturis
ta, d'un ase i un pollí en gres a El Cigarralejo, durant 
el segle IV a.e. (Mula, Múrcia) (Cuadrado, 1950: 
226, n. 127, !flm. LXVID; García Bellido, 1980: 72, 
fig. 92; Vv. AA., 1998: 311). Emparentat amb el 
baix relleu s'ha d'esmentar la coneguda Escena de 
la Dansa (Torredonjimeno, Jaén) (Blázquez, 1983: 
170-171 i fig. 99), considerada dels segles Iv-m a.e. 
(VV. AA., 1983: 150). 

En general, el baix relleu va sobreviure en 
forma de plaques de petita mida que folraven edi
ficacions, possiblement funeraries, la disposició de 
les quals hom ignora. Es tracta de modestes lloses 
recuperades fora de context i datades sempre en fun
ció deIs recursos estilístics. Aquest és el cas del 
relleu localitzat -a principi del segle xx i donat a 
coneixer a final del mateix- a Las Pañuelas (Mar
tos, Jaén), una llosa de 39 x 48,5 x 8,5 cm, delimi
tada per una sanefa i amb l'escena central d'un cavall 
guarnit marxant al pas, amb un calze davant la boca, 
un coixí entre les carnes i un peix en l' espai entre 
el cap i el dors de l'animal. El peix és una especie 
marina que remunta els rius per fresar, i tot el con
text és una aHegoria del difunt absent. El seu editor, 
de forma generica, el data entre els segles IV i m a.e. 
(Recio, 1994: 467-491) i indica que no és un cas 
únic a la regió22. També podria considerar-se una 
petita llosa, de 21 x 30 x 10 cm, amb un cavall guar
ntt en baix relleu, localitzada a Los Miravetes 
(Valdetormo, Terol), i al nostre parer erroniament 
considerada com la porció d'una estela baixarago
nesa (Fernández Fuster, 1951: 69 i fig. 3,5). 

Afins serien els dos blocs rectangulars amb 
una cara rebaixada de Villaricos (Almería), que 
mesuren 41 x 48 i 31 x 38 x 17 cm, respectivament. 
El segon, conservat al Museu Arqueologic de 
Barcelona, representa un personatge frontal, amb el 
rostre desdoblat, assegut en una cadira de tisora, que 
sosté pel musell a dos cavalls drets sobre les potes 
posteriors (García Bellido, 1980: 72, fig. 89; Chapa, 
1980: 388-389, Al 2, !flm. XLIV, 2, fig. 4,66, 1; 

22 «Conozco en Benzalá un relieve, empotrado en una 
pared interna de la casa principal de los dueños de la finca, en 
la que se representa un caballo antiguo, rampante, de pequeñas 
proporciones, hallado sin duda en aquel mismo lugar» (Recio, 
1994: 480). 
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1985: 58-59, n. 2-3, Ulm. XVII; Vv. AA., 1998: 
304). Teresa Chapa va fer seves les orientacions de 
J. M. Blázquez, en el sentit d'interpretar el tipus 
de cadira i la bifrontalitat del personatge com indi
cis d'una cronologia avan¡;ada, a l'entorn deIs se
gles m-Il a.e. (Chapa, 1980: 389). La tematica de la 
doma de cavalls genera diversos relleus, que ens han 
arribat molt deteriorats i sempre sense context estra
tigrafic. Entre d'altres s'han de mencionar: Sagunt 
(Blázquez, 1983: 170-171 i fig. 112), Balones (El 
Pixocol, Alacant) (Chapa, 1980: 148-150, fig. 4.8b, 
lamo V, 1), Llano de la Consolación (Montealegre del 
Castillo, Albacete) (Chapa, 1980: 313-315, fig. 4.52, 
lamo XLN, 1) i Mogón (Jaén). En aquest darrer s'ob
serva una coincidencia amb Tona: presenta un per
sonatge vestit amb túnica curta i ampli cinturó 
(Chapa, 1980: 472-474, fig. 4.88, lamo LXXVII, 2). 

Al nord del riu Ebre el baix relleu comporta, 
ara per ara, unes datacions més tardanes i una con
cepció diferent: en lloc del revestiment s' aplica 
directament a obres de grans dimensions. Aquest és 
el cas de Tona i, en especial, del magnífic monu
ment de La Vispesa (Sant Esteve de Llitera, Osea) 
(fig. 10,1), que recentment ha estat datat per criteris 
paleografics en les primeres decades del segle Il a.e. 
(Rodríguez Ramos, 1997: 25-26; Garcés, en prem
sa), front a la tradicional interpretació arca'itzant i 
cronologia baixa de mitjans de segle 1 a.e. (Beltrán, 
1970: 522). 

L' entorn catala també ha proporcionat una este
la amb baix relleu, la núm. 2 de Sant Sebastia de la 
Guarda de Llafranc (Palafrugell, Baix Emporda) 
(fig. 10,2), amb dues series de llanees en positiu 
aconseguides en rebaixar el fons (Badia, 1988: 10-
12), detall tecnic omes amb posterioritat (Martín, 
1994: 15; Quesada, 1999-2000: 99-101). Aquesta 
estela, com és habitual, no gaudeix d'un context que 
serveixi d'indici per a la seva datació. Hipoteticament 
sembla perfilar-se un grup format per les tres este
les catalanes decorades, segons sembla exclusiva
ment amb llanees, i integrat per aquesta, i per dues 
més d'incises: la núm. 1 del mate ix jaciment i la 
valles ana de Can Fatjó (Rubí, Valles Occidental) 
(Arís i García 1984: 342; Quesada, 1999-2000: 97-
99), que no presenten sanefes i es limiten a mostrar 
simples series de llanees. L' estela núm. 1 de Sant 
Sebastia conté un altre detall que recull J. Badia i 
que considerem significatiu: és lleugerament més 
ampla a la part superior (43 cm) que a l'extrem infe
rior (40 cm) (Badia, 1988: 10-11), solució seguida 
a Tona. Sense es devenir indicis concloents, la utilit
zació d'un format més obert a la part superior, la 
possible tematica repetitiva i l' absencia d' epigrafia 
poden considerar-se indicadors d'un moment arcaic, 
entre principi i final del segle Il a.e., amb anteriori-
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FIGURA 10: Esteles i monuments efectuats amb la tecnica 
del baix relleu al nord de l'Ebre: 1. Cara principal del monument 

de La Vispesa (Sant Esteve de Llitera, la Llitera, Osea). 
(Dibuix de R. Álvarez, segons Garcés, en premsa). 

2. Estela de Sant Sebastia de la Guarda (Llafranc, Palafrugell, 
Baix Emporda). (Segons Badias, 1988: fig. 1). 
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tat a la generalítzació de les primeres esteles escri
tes cap el tombant d' aquella centúria, si obvie m 
alguns rars precedents (Casas et al., 2002: 237-250). 

Una altra qüestió a tenir present en l'estela de 
Tona són les dimensions, i en particular la seva gran 
amplada. La proposta de classificació d'esteles 
d'Isabel Izquierdo de 1997 (Izquierdo i Arasa, 1999: 
268), estudi en que no consta l'exemplar que trac
tem23, tot i que es menciona l' estela epigrafica de 
Santa Cecília de Voltrega (MLH III D.2) indistinta
ment com de Tona o Vic, la inclouria en el subtipus 
6.2: esteles decorades amb o sense epigrafia24. En 
aquest grup les amplades de la major part de les 
peces se situa per sota deIs 50 cm (entre 46 a 26 cm), 
encara que també es documenta un format major 
que va deIs 70 als 60 cm en les esteles d'EI Palao 
d' Alcanyís o Casp (Izquierdo i Arasa 1999: 279). 
L' estela de Tona les supera a totes i s' acosta al 
Monument de La Vispesa que, segons fonts orals 
previes a la seva destrucció, en feia uns 100 cm 
(Marco i Baldellou, 1976: 105). No obstant aixo, el 
monument ilergeta se separa de les esteles pel seu 
gruix excepcional de 44 cm (Marco i Baldellou, 
1976: 101), que obliga a decorar les cares laterals, 
mentre que l'estela de Tona només en fa 16 cm. 
Aquesta xifra és, curiosament, inferior a les apor
tades per les setze esteles del grup 6.2, que se situen 
entre els 27 i els 17 cm (Izquierdo i Arasa, 1999: 
279). L'estudi morfologic refor9a la nostra opinió 
referent a la singularitat del baix relleu entre I'Ebre 
i els Pirineus, propi d'un moment inicial de temp
teig artístic, amb només dues peces inclassificables 
en tecnica i proporcions, que no en programa ico
nografic, aspecte on es pot apreciar un apropament 
a esteles posteriors d' altres arees. 

Respecte a la composició, Fernando Quesada 
ha assenyalat les semblances de l' estela de Tona amb 
algunes d'homologues baixaragoneses, en particu
lar amb la d'EI Palao, amb la qual comparteix les 
amplíes orles, els guerrers, armes i animals col·locats 
al voltant d'un difunt i 1'0posició entre el matador, 
en aquest cas a cavall, i el caigut (Marco, 1976: 76-
77, lamo 11,1; Quesada, 1999-2000: 101). Per aques-

23 La proposta descansa en criteris tipologics i, en menor 
grau, iconogratics. No contempla aspectes tecnics, al nostre 
entendre l'element clau per diferenciar l'estela de Tona del con
junt d'esteles incises. El referent més proper -el Monument de 
la Vispesa- es descartat donades les seves peculiaritats (Izquierdo 
i Arasa, 1999: 281 i nota 23). 

24 Vid. nota supra. Sense negar la importancia de l'es
tudi del suport, la subordinació d'un missatge explícitament 
lexic a la presencia o no de decoració esdevé una metodología 
qüestionable. 



ta estela s'ha proposat una data de mitjan segle TI a.C. 
a mitjan segle 1 a.C. (Marco, 1976: 90). La temati
ca de cossos devorats i mans amputades enllae;a amb 
els relleus ilergets de La Vispesa, amb la novetat que 
aquí l' epigrafia substitueix les sanefes (Marco i 
Baldellou, 1976: 101-115; Garcés, en premsa). Per a 
l'estela d'El Acampador (Casp, Saragossa) (Martín 
Bueno i Pellicer, 1979-80: 403-405; Quesada, 1999-
2000: 102), amb un relleu destacat a la part supe
rior, s'han proposat diverses datacions: primer tere; 
del segle TI a.C. (Martín Bueno i Pellicer, 1979-80: 
419, fig. 2) o segle ID a.e. (Beltrán Lloris, 1996: 183, 
fig. 175). En darrer lloc, una orla incisa decorada 
amb spicatum és també present al' estela del Carní de 
Santa Anna (Calaceit, Terol) (Quesada, 1999-2000: 
101). 

Amb posterioritat al segle TI a.e. el baix relleu 
desapareix entre les esteles del nord de l'Ebre com 
a tecnica principal, pero sobreviu una solució par
cial per ressaltar certs elements, com llanees o sig
nes astrals, fet comú a diverses lapides romanes. 
Així, la tematica deIs guerrers en relleu es retroba 
en un grup d'esteles discoldals a la Meseta Nord, 
conceptualment indígenes (Abásolo i Marco, 1995: 
331), pero de datació insegura: per a l' estela de Lara 
de Los Infantes (Burgos), s'han proposat cronolo
gies diverses, que van des del segle 1 a.C. (Almagro 
Gorbea, 1991: 405) fins a tres segles més tard 
(Abásolo i Marco, 1995: 329). 

La recerca de paral·lels no s'esgota amb les 
obres en pedra. Una recent tesi doctoral ha vingut 
a evidenciar les afinitats deIs programes iconografics 
entre l' escultura i la pintura iberiques (Devenat, 
2001). Conforme aquests postulats, ens cal afegir 
que la tematica de l' estela de Tona guarda estretes 
semblances amb l'escena d'una oinochoe del Puntal 
dels Llops (Olocau, Valencia), que representa un 
combat singular de dos guerrers amb escuts i llanees. 
Fins i tot, el guerrer de l' esquerra porta un punyal 
penjat del cinturó, mentre un au als peus deIs com
batents substitueix elllop (Bonet i Mata, 1981: figs. 
28-29; Maestro, 1989: 93-94). 

L' existencia de combats singulars entre els 
ibers, relativament afins als jocs gladiatoris, va ésser 
indicada per primer cop per G. Ville a proposit d'un 
conegut vas de Llíria, on s'enfronten dos guerrers 
envoltats de músics en un combat iniciat amb llan
ees i potser acabat amb espases (Ville, 1981: 49). 
Posteriorment, e. Aranegui ha desenvolupat amplia
ment aquesta qüestió (Aranegui, 1992: 319-330). 
Els duels entre els ibers generaren, adhuc, un resso 
literari, remarcable en la detallada descripció de la 
pugna sostinguda entre dos cosins germans, Corbis 
i Orsua, per dirimir, davant d'Escipió, el govem de 
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la ciutat d'Ide (Liv. 28, 21, 6). No obstant aixo, s'ha 
assenyalat, agudament, que la resolució d' assump
tes civils mitjane;ant el combat singular correspon 
a una influencia institucional manllevada del món 
celtic, i també que la onomastica dels personatges 
no és ben bé iberica o que la ciutat d'Ide no ha estat 
localitzada (Femández Nieto, 1992: 381-384). 

El vestit representat a Tona i caracteritzat per 
l' escot en v, ampli cinturó i túnica curta, constitueix 
la indumentaria basica de les figuracions en bron
ze de guerrers del santuari del Collado de los 
Jardines (Despeñaperros, Jaén). Aquesta vestimen
ta és comú des de l' epoca arcaica, encara que de 
vegades pot completar-se amb detall s a les mani
gues o a d' altres parts deIs vestits (Nicolini, 1977: 
50-52,88-92,94-103, 166-169). Guerrers amb cin
turó cenyit s' observen a Sant Miquel de Llíria 
(Valencia) (Maestro, 1989, fig. 53b) i a l'Alcúdia 
d'Elx (Alacant) (Maestro, 1989: fig. 67e). La dis
posició de les cames del guerrer de la dreta de Tona 
és identica a la del guerrer que, protegit amb casc i 
armat amb una llane;a, subjecta pels regnes un cavall 
a l'anomenat Vas del cavall espantat de Sant Miquel 
de Llíria (Maestro, 1989: 142-143 amb bibliogra
fia). 

D' altra banda, la pintura vascular no sempre 
permet efectuar la distinció entre llop i gos, per aixo 
s'ha adoptat el terme neutre de carnassier. En un 
kalathos del Castelillo (Alloza, Terol) apareixen un 
au i un carnassier que devora la ma d'un home cai
gut portador d'un rostre de bec25 (Atrián, 1957: 220-
221, lamo XX-6; Maestro, 1989: 71-72). Entre els 
diversos simbolismes que representa l'estela de Tona, 
el delllop és un deIs més destacats. Aquest animal 
era el depredador per excel·lencia i és logic que 
aquest poder tingui el seu reflex en la iconografia, 
enfront la representació dellleó, figura manllevada 
del món oriental. Elllop pot simbolitzar com ningú 
la mort devoradora que, en un pensament religiós 
més elaborat, s' assimila amb els déus i els genis 
infemals (Marco, 1983-84: 83-84). Al Mediterrani 
elllop no sempre fou una fore;a exclusivament des
tructora, també gaudia de cert caracter benigne 
(Chapa, 1985: 199), representant a Roma per les 
lupercalia i, en un altre ordre de coses, simbolitzava 
el propi déu Mart. A Etrúria es relacionava amb la 
mort, pero també amb la idea del retom deIs difunts 
convertits en llops (licantropia), que, de forma espe-

25 Una idea singular fou exposada per Gudiol: les dues 
figures humanes tindrien, de forma intencionada, un cap d'o
cell semblant a les representacions figurades de vasos trobats 
a Numancia, que poden fer pensar que els guerrers portessin 
una mascara o un elm (Gudiol, 1916: 100, Romaní, 1926: 5). 



cial a Grecia, genera el culte a Zeus Lycaios (Pérez 
i Soler, 1993: 157-162). Recentment s'ha destacat 
també el seu paper en algunes representacions com 
un element important en els rituals de pas (Rodríguez 
Alcalde i Chapa, 1993: 169-174), emblema del sec
tor deIs joves guerrers o iuventus de les fonts litera
ries (Almagro Gorbea, 1997: 113), divinitat infer
nal, símbol del guerrer heroitzat (Almagro Gorbea, 
1997: 114) i monstre des d'una determinada visió 
aristocratica (Olmos, 1998: 154-156). 

Resta una darrera consideració sobre la filiació 
de l' estela. Ellloc de la troballa no deixa dubtes res
pecte a la seva adscripció ausetana. Recentment 
F. Quesada ha sortit en defensa d'una proposta de 
Pierre Jacob, que detectava un error de Livi: el padua 
hauria confós els ausetans de la plana de Vic amb 
uns homonims ausitani de 1'Ebre (Jacob, 1987: 135-
147). Posteriorment Francisco Burillo s'ha esfon;at 
a concretar la situació d'aquests «ausetans de 1'Ebre» 
entre els rius Huerva i Guadalop, en una falca entre 
els sedetans i els ilercavons, territori que coincideix 
amb la zona de concentració de les esteles iberiques 
baixaragoneses (Burillo, en premsa). En un pas més 
enlla, Quesada ressalta la semblan¡;a de les dues 
zones ausetanes pel fet de compartir esteles deco
rades (Quesada, 1999-2000: 95-106)26. 

26 Considerem que la proposta de Jacob es suggestiva 
pero no concloent, perque conté una contradicció en assenya
lar que els ausetans de Catalunya serien un concepte nascut al 
segle II a.e. a les fonts litermes (Jacob, 1987-1988, 138), ja 
que en el pas de l'Ebre per Anníbal els menciona Livi (Uv. 21, 
23, 2), pero no Polibi (Polib. 3, 35, 1), qui hauria tingut accés a 
fonts més antigues. Jacob, poc abans, accepta l'existencia inqües
tionable deIs ausetans «catalans» en la campanya del (217 sic.) 
218 a.C. de Gneu Comeli Escipió, fet que provoca la fugida del 
princeps Amúsic (Liv. 21, 69). Aquesta acció ana acompanya
da d'una forta nevada; malgrat que un fenomen meterologic no 
és decisiu, sembla avenir-se més amb l'entom osonenc que amb 
el del Baix Aragó. Més significativa és la menció de l'ajuda 
lacetana als assetjats, clau per descartar la seva ubicació lluny 
de I'Ebre si no es vol crear una distorsió en l'empla<;ament d'a
questa altra formació. Tampoc ens sembla concloent el fet que 
Cató, de tomada de Turdetania, sotmetés sedetans, ausetans i 
suessetans, els quals, enumerats en aquest ordre, implicarien 
necessariament la seva ubicació a l'Ebre si no es vol as signar 
al con sol una trajectoria inversemblant (Liv. 34, 20, 1). 
Recordem que la submissió d'aquests pobles consistí en una 
pressió combinada d'atac i diplomacia, sense comportar el tran
sit obligat per tots els territoris mencionats de forma succesi
va. EIs ilergets no són mencionats ates que en aquesta ocasió 
es mantingueren fidels; la campanya finalitza a Catalunya con
tra aquells que encara no havien acceptat les condicions -lace
tans i berguistans-, arrossegant, en aquesta fase, els suesse
tan s en el paper d'aliats. L'arrel del problema pot raure en el 
fet que els ausetans habitaven, en sentit ampli, als peus del 
Pirineu i pertanyien també, segons es contempli, a la Depressió 
de l'Ebre, fet que en Livi o en les seves fonts provoca no poques 
confusions, com la de situar-los prop d'aquest riu; a aixo s'ha 
d'afegir I'error deIs copistes. Jacob, que situa erroniament el 
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La proposta de Quesada, aliena als objectius 
inicial s del nostre estudi, passa per considerar un 
territori auseta a Catalunya sensu lato, que produi
ria esteles amb guerrers - Tona-, o amb llances 
incises -Can Fatjó (Rubí, Valles Occidental) (Arís 
i García, 1984: 342-343) i Sant Sebastia de la Guarda 
(Palafrugell, Baix Emporda) (Badia, 1988: 10-18; 
Martín, 1994: 14-16)-; elements afins al Baix 
Aragó. Les semblances, sempre seguint aquest autor, 
podrien tenir dues explicacions: en la primera un 
contingent auseta s'hauria despla¡;at fins al Baix 
Aragó; en la segona, ambdues zones, més que carac
teritzar-se per una unitat de la cultura material-fet, 
d'altra banda, evident-, haurien conegut el movi
ment d'individus o d'unitats militars concretes, moti
vat per les convulsions de la Segona Guerra Púnica, 
la conquesta romana o les Guerres Civil s de l' epo
ca baix republicana. Quesada acarona la segona pos
sibilitat, que no deixa d' ésser una versió matisada 
de la primera (Quesada, 1999-2000: 103-104). Front 
a un migracionisme, avui dia difícilment sostenible, 
s' argumenta un despla¡;ament selectiu, basat només 
en una relativa semblan¡;a d'un únic element cultu
ral i en una polemica literaria. L' autor, conscient de 
la debilitat deIs seus arguments, admet que tot plegat 
potser sigui una coincidencia, com si el fat -hado
hagués disposat les coses per obligar-nos a replan
tejar la possible relació entre una zona i l' altra. 

l, en efecte, el fat és ben capriciós. L' estiu de 
1'any 2000 es trobaven dues esteles iberiques epi
grafiques reutilitzades en una claveguera romana a 
Baetulo (Badalona, Barcelones) (Comas, 2001: 7-
14; Comas et al., 2001: 291-299); una d'elles pre
senta llances en relleu a l'encap¡;alament, detall que 
ja es coneixia en l' antiga troballa del barri de Llefia 
de la mateixa ciutat (Carreras Candi, 1937b: 94) 
(fig. 11). Sobre la base de la tecnica paleografica 
s'ha proposat una datació entre 150 i 75 a.C. 

206 a.C. els fets de la segona revolta ilergeta, dedueix del fet 
que Manli i Acidini travessen de forma pacífica el territori ause
ta encaminats a combatre els ilergets, en l' acordat camp sede
ta (Liv. 29, 1,2), que la ubicació deIs ausetans ha d'ésser for
<;osament entre els ilercavons i els sedetans; no obstant aixo, 
Livi recalca que ho fa entre uns ausetans sublevats per als quals 
res no impedeix mantenir la tradicional situació catalana. L'any 
anterior havien estat els lace tan s els revoltats i sembla que, 
aquesta vegada, també cal cercar-los en l'entom catala. En canvi, 
sí es pot considerar un conflicte en la zona aragonesa el pas
satge que situa, el 183 a.C., la victoria del proconsol A. Terenci 
enfront uns celtíbers proculflumine Hibero in agro ausetano 
(Liv. 39, 56). Arribats aquí, o acceptem l'existencia d'uns ausi
tani a l'Ebre -com volen Jacob i Burillo- o sospitem un deIs 
habituals errors de copista, que els confondria amb els lusons 
de la Celtiberia, desenvolupant-se la batalla, potser, «in agro 
lusitano». El doblet de Livi existeix, pero podria tenir un sen
tit diferent al que indica Jacob. 



FIGURA 11 : Delall d ' una de les dues eSleles iberiques 
recuperades en una claveguera romana a BaeTII lo (Badalona, 

Barcelones). (FolO d' A. Carl agena, Museu de Badalona). 

(Comas, 200 1: 10 ; Comas el al. , 2001 : 295). És I'e
idencia com la representació de lI ances ultrapas

sa, amb escre ix , I'entorn auseta estri c te i també el 
8 aix Aragó. 

En l' anaJ isi de I' estela de Tona diferenciem dos 
plano l que no s' han de ban·ejar. Un són les obser-

ac ion de deta ll , que descansen en la utilització de 
la tecnica de l baix re lleu i e l format de frontaJ ampLi ; 
ambdós troben explicació en comparacions amb ele
ments a l nord de I'Ebre, p. e. en el monument ilerget 
de La Vi spesa o en l' este la indiceta de L1afranc. En 
un egon ni ve ll , més gene ra l, ca l admetre que la 
te mati ca representada i la seva so luc ió iconi ca és 
compartida per un grup molt més ampli , que inclou 
tOl e ls pob les ibe rs lI evanlins i, entre d 'altres , la 
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zona baixaragonesa, en el te mps que va de la con
questa romana aJ comen~ament de la transformació 
romanitzadora propiament dita. 1 encara fóra possi
ble trobar certes afinitats comuns amb els ibers meri 
dionals o, remuntar-nos -d' estendre' ns en el sen
tit d 'abstracció ideologica de la seva iconografia- a 
bona part de I'Europa mediterranja. Cada ni vell d 'a
costament, des d ' a llo més tang ible a a llo més sim
bo lic, ens dóna uns cercles de parentiu cada vegada 
més ex tensos, pero també menys nítids. 

CONCLUSIONS 

La localitzac ió de doc ume ntac ió inedita 
d ' A. Romaní a I' }nstitut d ' Estudis Cata lans permet 
confirmar les dades de J. Gudiol i 1. Danés i, alho
ra, afegir aJguna observació respecte a les circums
rancies de la troballa i primera restauració de I'estela 
i be rica de Ton a. La ll osa fou trobada e l 1915 a 
l' Antic Camp d 'Esports ubical dan'era de I'esg lé
sia parroquial , antiga heretat de l Ma Riambau, i a 
tocar de I'ac tual Camp de les Ll o e . En aque ll 
moment l' estela constava de 14 fragments que, e l 
més d 'agost de 1926, foren reunits i instal·l ats en 
una paret de I'esmentat mas. EIs 5 fragments més 
representatius, des del punt de vista de I'escena cen
tral, foren e ls supervivents que ingressaren en e l 
Mu seu Episcopa l de Vic amb po terioritat a la 
Guerra Civil. La confrontació d 'antigues fotogra
fi e amb I'orig inal permet ara efectuar una correc
ta restitució. Aquest fet condueix a la reconstrucció 
de la totalitat de la part inferio r de I' este la, amb la 
certesa que en aq uest sector no hi hav ia decoració; 
en canvi no pennet resoldre la rematada superior, 
perduda d ' antic, tot i que la nostra impressió és que 
només manca una porci ó de sanefa, ja que les figu
re conservades semblen sufi cients per explicar un 
cic le na rra tiu sencer que, amb certes vari ants, és 
prou conegut en a ltres esteles o vasos iberics. 

De I'es tudi morfo logic destaque m la major 
amplada de la part superior i el poc gruix , en termes 
relatius, de la llosa. Aquest segon aspecte pot con
siderar-se una influencia del re lleu ibe ri c en plaques, 
un art no ana litzat en detall. D 'altra banda, la utilit
zació de la tecnica del baix relleu i e l predorru ru de 
la decoració peri reri ca, situen I' estela prop d' exem
pl ars de la Vall de l' Eb re com e l monume nt de La 
Vi spesa. La composició i tematica són afi ns a les 
emprades a les esteles incises d ' Alcanyís (Tero!) i, 
en especial, a I'este la d ' EI Palao . Malgrat que no 
comptem amb cap e lement directe de datació, con
siderem valida la proposta trad icional , que la situa 
entre e ls segles 111-11 a.e. i rebutgem una data més 
moderna. Aquesta datac ió alta aparentment sembla 



contradictoria amb les dades arqueologiques dispo
nibles del veí Camp de les LIoses, que indiquen gran 
activitat a l' entom del 120-90 a.C, pero el jaciment 
tot just ha estat parcialment excavat; cal recordar que 
l' estela tampoc es va trobar estrictament en aquest 
lloc i que una llosa d'aquestes característiques pot 
reaprofitar-se en nivells més modems. Al nostre 
entendre no seria un cas únic, l' esmentat monument 
de La Vispesa també planteja els mateixos proble
mes: sembla ésser més antic que els nivells fins ara 
localitzats al seu voltant (Garcés, en premsa). No 
lluny de la troballa de la llosa, en ellloc anomenat 
Les Escomes, es va recuperar 1'any 1945, amb motiu 
d'unes extraccions d' argila, un conjunt de materials 
ceranucs que, per l'estudi deIs vasos de vernís negre, 
comporta una dilatada presenciaja des de la prime
ra meitat del segle ID a.e. fins a l'inici del segle I a.e. 
(Sanmartí, 1974: 135-151). 

Per contra, una cronologia baixa per a l' este
la seria difícil de justificar, perque ens portaria a 
una rara coexistencia amb elements de caire roma, 
com el proper monument funerari de Malla, per al 
qual s'ha proposat una data aproximada del 100 a.C.; 

aquesta obra, concebuda amb una tematica aliena, 
sembla un encarrec d'un client italic o de gustos 
afins (Roda, 1998: 271). Tampoc pot associar-se 
amb l' estela epigrafica de Santa Cecilia de Voltrega 
(Vilaplana, 1952: 101-103; Untermann, 1990: MLH 
III.D.2), propia del segle I a.e., pels caracters ibe
rics tardan s i perque aquest tipus de lapides són, 
conceptualment, esteles romanes escrites en iberic 
(Mayer i Velaza, 1993: 667-677). 

En definitiva, els recursos tecnics i els paraHels 
condueixen a mantenir com a millor opció la data 
deIs segles III-U a.e. L'estela de Tona transmet de 
forma clara 1'ideari guerrer de les elits ausetanes 
anteriors a la conquesta i/o dels primers temps sota 
el domini roma, previs a la transformació roma
nitzadora que s'inicia pels volts del 100 a.C. 
Reprodueix de forma clara el rnissatge agonal, el 
simbolisme de les force s infemals representades pel 
llop i la composició circular de les figures en el tran
sit de la vida a la mort. Uns elements definidors de 
la religió deIs antics ausetans, compartits per bona 
part de les poblacions septentrional s que confor
maven la cultura iberica. 

APENDIX: LA LLOSA IBERICA DE TONAl (MANUSCRIT D' A. ROMANÍ*) 

Merces a la generositat del nostre ami e en 
Jaume Galobart, afortunat propietari del Camp 
d'Esports de Tona, podem avuy donar compte d'una 
important i nova estació ibérica. Sortosament, tots els 
objectes recullits en dit lloc amb anterioritat a la 
nostra intervenció, obren en poder de dit senyor qui, 
conscient de la seva valúa els guarda religiosament 
amb el més justificat orgull. En tan bones mans 
dones, no havem dubtat un sol moment de confiar
hi tots els fragments de terrissa trobats per nosal
tres, durant les dugues temporades estiuenques del 
corrent i any anterior amb la deguda autorització de 
l' excelent amic i bon patricio 

Alli resta dones, tot lo qué ha sortit fins ara a 
Tona i la seva rodalia, trobat per ell i per nosaltres 
puig, creiem que per cap motiu ja mai deuen expa
triar-se les despulles arqueologiques de la localitat 
on han sigut descobertes. 

I Antigament Tonda. Vegis Florez, España Sagrada, 
tomo XXIII, págs. 27 i 246. Tarnbé G.[udiol, J.], «L'Iglesia de 
la Mare de Deu del Barri de Tona», B.c.E. V., núm. XIX, 1916, 
pago 97 i seg. 

* Transcripció d'!. Garcés i A. Cebria. L'expressió, I'or
tografia i els subratllats originals han estat respectats. 
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A vans d' aconseguir el perrnís per a escorco
llar 1'interior de l'amurallat Camp d'Esports, gran
diós espai rectangular retomat al cultiu d'uns anys 
a sí aquesta part, haviemja recullit molts fragments 
cerámics ibérics i campanians pels camps del seu 
voltant més jamai podiem suposar que lo colgat en 
aquell terrer pel temps i pels homes, tingués 1'im
portancia qu'ens atrevim a donar al més valiós deIs 
restes protohistorics desenterrats en dit clos i que 
motiven aquestes ratlles. 

Entre'ls objectes procedents d'aquell indret apa
rescuts en fer-se 1'aplanament i construir-se la paret 
de tapia que l'enclou i que més aval1 detallarém, figu
ra en primer lloc una llosa esculturada en baix relleu 
trobada desgraciadament a trossos més, amb 1'im
merescuda confian9a de qu'ens feu objecte el 
Sr. Galobart i la valuosa cooperació del peritissim 
mestre d'obres Sr. Illa de Vic, aconseguirem recons
truir el passat Agost tot lo bonament possible tant 
preciosa mostra de l' art iberic i empotrarla en la paret 
Oest de la galeria del dornicili del nostre volgut amic, 
la xamosa casa de Riambau, una de les masies més 
importants i de més caire senyorial de Tona. 

Desgraciadament, hi manquen alguns trossos 
importants més, gracies a 1'omamentació i al per
fecte ajustament deIs llocs de fractura, podem asse-



gurar la posició de tots el fragments. Si apareixen 
espais entre ells, com el que separant els dos tros
sos superiors trenca la figura de l' esquerra, aquest 
no existeix a la part posterior de la pedra, on les 
dues peces s' ajunten perfectament. Havem pres
cindint també en absolut de tota restauració, limi
tant-nos a col·locar els trossos en son lloc sobre
sortint cosa d'un centimetre del fons interior 
qu' omplena els buits i la llosa, en son conjunt, bro
tant uns quatre centímetres de la paret. 

Com es pot veure per la reproducció qu'a
companya aquesta nota, (Lam. 1)** falta pedra en la 
part superior, on apareixen interrompudes les cene
fes lateral s i per lo que toca a la part baixa, qu' en 
son origen podia ser recta, apareix molt perjudica
da en l' omamentació, degut probablement a ser la 
part que anava introdu'ida aterra. 

Obrada en baix relleu i de faisó arcaica, ocupa 
l' omamentació la totalitat de la llosa, dividint -la en 
tres zones, dugues lateral s formant cenefes i una de 
central ont es veu representada l' escena que com
memora un gran fet d' aquelles llunyanes centuries 
que jamai segurament sera descifrada. L' area cen
tral és més ample en la prat superior que en la part 
baixa, degut a que les cares lateral s no són paral·leles 
per l' apropament de les cenefes, que l' artista es 
vegué obligat a inclinar seguint la configuració irre
gular de la pedra. 

Ocupant la meitat superior de dita zona cen
tral, apareixen encarades dugues figures de guerrers 
amb cap d'aucell, de sorprenent semblan<;a amb el 
cap del domador de cavalls que forma part de la 
decoració de la oenochoes iberica existent en el 
Museu numanu'2. Abdos personatges de nostra llosa 
van abillats amb una mena de faldilletes fins a mitja 
cama, porten ample cinturó i esgrimeixen identi
ques armes en forma i a manera d'espases. El gue
rrer de la dreta, arma en l' aire en una ma, té amb 
l' altre agafat al seu contrincant pels eabells qui, 
també enlairant l' espasa, sembla caure ajenollat i 
vensut, una cama en terra i l' altre violentament al<;a
da per darrera la figura. Sota aquest grup, hi ha un 
llop o gos, de cap a la dreta, del qui hi manquen les 
anques, una de les potes de darrera i la cua. 

Les cenefes qu'ernrnarquen lateralment rarea 
central són compostes cada una per tres faixes en 

.* Fig. 6 de l'estudi (N. deIs T.). 

2 Anuari de l' Institut d' Estudis Catalans, 1908, pago 563 
i fig. 26. (Pren la idea del paral·lel numantí de J. Gudiol, 1916: 
100; N. deIs T.). 
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sentit vertical, separades per un bordó, menys les 
extemes, que van sense ell, per esser limitades pels 
caires de la llosa. Aquestes faixes estan compostes 
de llistonets juxtaposats i amb una inclinació d'uns 
40°, i oposada amb la deIs de la faixa ve'ina formant 
el conjunt de les tres un deeoratiu zig-zag. 

Aquesta notable obra esculptorica esta obrada 
en pedra arenisca roja, essent les seves mesures prin
cipals aproximades, les següents: alsaria esquerra; 
120 eents. a. dreta; 107 cents. amplaria superior; 105 
cents a. inferior; 95 cents. gruix mitg; uns 18 cents. 

Els demes objectes guardats pel Sr. Galobart, 
son; unes pinces de bronze, una bellissima espatu
la doble del mateix metall d'uns 17 cents. de llar
garia, de talls rectes i amb un cap de serp o cigne 
en el centre del manee. Varies monedes iberiques 
de Huro, Ausa, Osea i altres loealitats, algunes de 
romanes i molts fragments de tegula, imbrex i amo
res de tipus roma i finalment, com havem dit, tot el 
material ceramie reeullit per nosaltres en la super
fície del Camp d'Esports i els seus voltants. Tots 
aquestos testos són sense cap mena d'omamenta
ció, rojencs i fets al tom, qu'ens reeorden els de la 
estació iberica d'Ospine1l3, poes del tipus neolítie 
fets a ma i alguns de campanians. 

Ens cal esmentar també una pedra milaria (?) 
o part d' ella, amb inscripcións, que segons referen
cies fou trobada per aquells indrets i quin parade
ro, per desgracia, resta avuy dia ignorat. 

1 finalment, aprofitant l' oportunitat del des
eobriment de la Llosa del Camp d'Esports, qu'ens 
ha permés la satisfacció de correspondre, encara 
qu'ínfimament, a les mil mostres d'afecte rebuts 
deIs veíns de Tona en les nostres dugues estades en 
tan simpatica com interessantíssima població i en 
particular dels nostres carissims arnics, Srs. Galobart, 
Martí i Boxaders -gracies als qui poguerem estu
diar la xamosa reliquia, ánima d' aquest treball
ens permetem llensar una idea qu'al ensemps d'en
noblir la seva estimada vila, deixaria altament colo
cat el bon gust de tots els seus fills. ¿No podría cam
biarse el símbol del sagell municipal per la magnifica 
escena ibérica qu'adoma la antiquissima llosa del 
Camp d'Esports de Tona? 

Capellades 25 Sept. 1926 
Amador Romaní Guerra 

3 Romaní Guerra, A. «Paletnologia en la comarca de 
Capellades-Antigues necrópolis», Butll. Cent. Excur. Catalunya, 
abril 1916, pago 94 i Lam. XVI. 
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