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SANT FELIU DE GUIXOLS

ARXIU I MUSEU D'HISTORIA DE LA CIUTAT

El Poblat lberic dels Guíxols

EL MON IBERIC A SANT FELIU: EL POBLAT DELS GU~XOLS
INTRODUCCIO
La Punta dels Guíxols és un esperó granític que
separa en dues parts la badia de Sant Feliu: la
platja de Calassanp a llevant i el port de I'Abric,
I'actual platja de Sant Feliu, a ponent.Al seu redos
avui hi ha el Club Nautic i la zona portuaria. La
seva alpada maxima és d'uns 19 m sobre el nivell
del mar del qual estava protegit per imponents
penya-segats avui molt malmesos per les nombroses actuacions que s'han fet al lloc en el decurs de la historia.
Va ser en aquest promontori privilegiat que
s'endinsa cap al mar on es va crear la primera
població estable en el territori de I'actual Sant
Feliu, probablement no durant el s.lV a.C. sinó
abans. Aquesta població possiblement tenia per
nom ~ G u i x o l s topbnim
~~,
que ha perviscut en el
lloc i I'origen del qual creiem que ha de buscar-se
en la llengua iberica, encara no massa coneguda.
El poblat degué abandonar-se progressivament
durant el s.1 d.C., moment en el qual la població
es desplapa cap a llocs més planers i no tan incomodes. La .pax romana* aleshores ja era un fet i
no calia viure en un lloc sense possibilitats d'expansió i on la vida devia ser for- incomoda, atesa la limitació d'espai. Les necessitats defensives
aleshores no eren prioritaries.
En el decurs de la historia el lloc dels Guíxols
tingué diverses utilitzacions: cementiri d'apestats
el s.XVII, fortalesa defensiva des del 1652 que
culmina amb la construcció del Fortim a finals del
s.XVIII, unes consistents defenses que s'han convertit en el toponim més conegut d'aquest lloc.
Posteriorment s'hi edificaren cases (la Baixada
dels Guíxols), el llatzaret, el Salvament (18861901), la casa del faroner, etc. A més a més, després d'obert el carrer de Colom, que uneix Passeig i port, es realitzaren intents els anys 1916 i
1923 de destruir completament el lloc per tal de
fer més planera la comunicació, intents que sorto-

sament no van fructificar.Tot aixo agreujat per le:
extraccions de pedra lligades a la construcció de
la zona portuaria.
Per tant, avui dia la comprensió de I'antic poblament és dificultosa donat que els seus testimonis han desaparegut quasi totalment i no en queden rastres tangibles sobre el terreny.

1. EDUARD0 GONZALEZ HURTEBISE
(Madrid,l876-Barcelona,1921). Descobridor del jaciment ifundador del Museu

Cinsigne erudit d'origen madrileny, estudia a
I'Escola Diplomatica i ingressa al Cos d'Arxivers,
Bibliotecaris i Arqueblegs I'any 1899. Va ser destinat a I'Arxiu &Hisenda de Girona on va coneixer
la documentació del Monestir de Sant Feliu de
Guíxols.Possiblement, fou en aquests moments
quant comenpa la recerca sobre la historia de la
nostra ciutat.
El novembre de 1901 Hurtebise va ser traslladat aTarragona on va ser director de la Bibl&teca
Provincial. Malgrat no residir a Sant Feliu,
Hurtebise venia sovint a treballar a I'Arxiu Municipal. Va ser en aquests anys (1903-1905) quan va
excavar i estudiar el jaciment dels Guíxols i crea
un petit museu en una sala de I'Ajuntament or
s'exposaven les troballes realitzades. Aquest?
sala va ser I'origen de I'actual Museu d'Historia dc
la Ciutat.
De Tarragona va ser traslladat a Osca (setem
bre 1904-juny 1905).EI 16 de juny de 1905 v i
obtenir una plapa a I'Arxiu de la Corona #Aragó
presentant com a tesi dbposició el eBosquejc
histórico de la villa de Sant Feliu de Guíxols,~Vi
dirigir la institució des de finals del 1911 fins a li
seva mort. Abans, pero, ocupa interinament la di
recció del Museu Arqueolbgic de Barcelona.
Com a director de I'Arxiu de la Corona d'AragÓ
Hurtebise ~ublicanombrosos treballs i interes.
sants seriek documentals encara Útils avui dia al$
historiadors de 1'Edat Mitjana. V&
morir, víctima d'una malaltia, el ,
d'agost de 1921.
1.1 Descobriment del poblat.
Les intervencions arqueologiques
4
En una de les estades d'Hur.rtebise a Sant Feliu -novembre d a
1903- va ser informat de la troballa
Flg. 1. Maqueta de la Punta dels Guixols reallizada per Nestor Sanchiz basant-se en els
pknols de G U I M(1897) IHurtebrse (1905)
de restes arqueologiques en obrir-
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se el carrer de Colom i ben aviat va comprendre la
seva importAncia. Seguidament (novernbre-desembre) inicia les intervencions arqueolbgiques,
bbviament centrades en I'obertura del carrer de
Colom, les quals comptaren amb un notable suport institucional (Ajuntament, Diputació, Casa
Reial, etc.) i popular, ates que s'obri una subscripció pública.
Hurtebise difongué els seus treballs en diverses conferhncies i publicacions (vg-apartat 10). La
seva aportaci6 6s basica donat que va descriure
les troballes, moltes avui perdudes, i va situar les
restes en un plku~ol.D'acord amb les terrclencies
arqueolbgiques del moment, Hurtebise sostenia
que el jaciment era una necropolis d'incineracio,
fet que actualment esta descartat.
Amb posterioritat als treballs dlHurtebise es van
efectuar troballes ai'llades als anys 191-1 i 1919
recollides per Agustí Casas, coincidint sovint amb
les extraccions de pedra que s'efectuaven a la
zona portuAria, a llevant del jaciment.
L'any 1952, Lluís Esteva i Miquel Oliva efectuaren una excavació d'urgencia al nord del poblat
on s'anava a construir un xalet. En aquella campanya van localitzar dues sitges més i restes d'un
mur.

2. EL MON IBERIC DE LA COSTA DEL
NORD-EST DE CATALUNYA
Geograficament, el poblat iberic dels Guíxols
slinscriu dins la faixa que queda entre la serralada de la costa i el mar, des dels aiguamolls de
Pals i IIEstartit fins a la desembocadura del
Tordera. Aquest sector presenta un gran nombre
d'assentaments, marcats per la proximitat del mar
com a via de cornunicació, [a protecció de la serralada i la presencia de zones agricoles i ramaderes a mes d'ufanosos boscos.
La majoria de poblats iberics d'una certa entitat
(ccoppida-) es troben situats en turons o als vessants de les muntanyes que donen a les valls dels
rius i, normaIment,no solen depassar els 400 m
d'altitud s.n.m. Fortificats o facilment defensables
dominen vies de comunicació i de comerq, be ter-

Flg. 2. Croquisfet per Uub Esteva de les excavacions realitzades I'any
1952junment amb Miquel Oliva (extret de NOLLA-ESTEVA-AICART,
1989, p.62).

A finals de I'any 1960, Lluis Esteva localitza una
altra sitja al sud del jaciment, prop de Pedifici del
Salvament i quedaren al descobert dues sitges
m6s que ja havien estat explorades per Hurtebise.
Com veiem, la recerca arquealogica ha estat
sempre condicionada per les actuacions urbanistiques, tant les antigues com les modernes, que
han afectat la punta dels Guixols per la qual cosa
el coneixement que tenim del poblat es limitat i es
basa, fonamentalment, en les dades recollides
per Hurtebise a principis de segle i Ikstudi dels
materials arqueolbgics que han arribat firis als
nostres dies amb la IirnitaciS que suposa el fet que
no coneguem el context en el qual van apareixer.

Fig. 3. Mapa dels principals jaciments d'8poca iMrica a la costa del
nord-est de Catalunya. A-Empúries; B-Roses; 1-Punta dels Guíxols:2Plana Basarda (Santa Cristina d'Am);5-Turó Rodó (Lloretde Mar); 6Mas Solei (Torroella de Montgrí): 7-Puig Mascaró (Torroella de Montgrl);
&Castell de Begur; 9Sant Sebastia de la Guarda (Palafrugell); 10Castell (Palamós); 11-CastellBarri (Calonge); 12-Campsde sitges de
Uagostem.

restres o marítimes, com en
el cas dels Guíxols, exercint
sempre un control visual del
territori.
A I'actual Ernporda a més
dels poblats enturonats es localitzen, fins a les darreries
del s.Ill a.C., establiments de
petites dimensions a la plana
i gran quantítat de camps de
sitges. La ubicació d'habitats
a les planes no es generalitzara fins a la segona meitat
Fig. 4. P12no1de la Punta dels Gufxols amb la localiizaci6 de les quaranta-nou sitges documentadel s.ll a C , amb el mantenides fins avui. Dibuix de David Viv6 basat en els originais de Guitart i Hurtebise. (extret de NOLLAment ferm de la pau al ierriESTEVA-AICAFIT, 1989, p. 74).
tori per part de [a República
Romana.
Aquests canvis prodults per la dominació romasiblement d'altra mena, produi'ts a la zona. Pel
na comportaran la decadencia o I'abandonament
que fa a la defensa, sembla que al costat nord, el
d'alguns antics assentaments, com el gran
mes vulnerable, hi hauria una muralla perb les
notícies que s'hi refereixen no són gaire clares i
<<oppidumd'ullastret, Cendrós (Estanyol), Sant
Julia de Ramis, St. Grau (St.Gregori), Puig Castesovint es mostren contradictbries (I), fent imposllet (Lloret)... No obstant aixo,la major part dels
sible assegurar la seva probable existencia.
poblats tenen una continuytat i alguns fins i tot creiLes restes arqueologiques del jaciment són
xen notablement, com Castell de la Fosca
quasi exclusivament les aparegudes dins les sit{Palamós), Castell Barri (Calonge), Mas Castell
ges amortitzades, es a dir, reomplertes amb tot
(Porqueres) i, probablement, el poblat dels
tipus de deixalles i terra un cop han deixat de funGuíxols.
cionar com a dipbsits, fonamentalment de gra. La
La concentració de poblats i establiments a la
disposició dJaquestessitges dins la planta del poplana del Baix Emporda es també notable. A l'enblat crida I'atencio i Hurtebise ja parlava d'una
torn de la Vall dYArose situen prop dels estanys i
mena de carrers ímperfectes direcció NO-SE que
aiguamolls i en els contraforts de les Gavarres
formaven aquests elements que ell considerava
(petits establiments) i de I'Ardenya (poblat de Platombes.
Si observem la planta del poblat, podrem veure
na Basarda).
com unes quantes sitges es concentren a I'est,
quasi alineades, mentre la resta es disposen en
3. EL POBLAT: SITUACI~ESTRATEGICA 1
una mena de ventall, ocupant el lloc on el terreny
FUNClONALlTAT
s'eixampla, de nord-oest a sud-est, en una dispoJa hem esmentat que el poblat dels Guíxols es
sició que ens recorda la plaqa de les Sitges del
trobava enturonat en la península que forma f'esveí poblat de Castell (Palamos). És molt probable
per6 del mateix nom. Protegit per I'elevació del
que el primer grup de sitges correspongués a llocs
terreny i pel mar era només accessible pel nord.
d'habitacio concrets, fent la funci6 de rebost, menComptava amb dos magnífics ports naturals: a
tre que les del segon servissin per a emmagatzeI'est, la platja de Calassan~,avui ocupada pel moll
mar els excedents que des dalt8 podien ésser
pesquer i comercial, i a I'oest el port de IIAbric,
comercialitzats per via marítima (2).
I'actual platja. Dues rieres drenaven el territori
Amb la romanització (veg-article de Josep Ma
possibilitant les activitats agrimles i el subminisNolla), a partir de finals del s.ll a.C., les velles sittrament d'aigua potable: la de Tueda, que desges degueren ser progressivament substitu'ides
guassava a la platja de Calassan~i la de Les Coper ~doliums~,
grans contenidors ceramics d'arirnes que ho fa a ponent de la badia.
gen itatic, donat que van apareixer bastants fragAmb aquestes condicions el poblat complia perments en els reompliments de les sitges.
fectament les funcions defensives, exercia el con(1) Relació de noticies i notes: NOLLA-ESTEVA-AICART,1989,
trol dels ports naturals i, per tant, de la comerciapp.104-105.
lització dels excedents agrícoles i ramaders, ipas(2)Segons hipotesi de NOU-ESTEVA-AlCART,I 989, p.11O.

4. ELS SEUS HABITANTS: ELS INDIKETES
El territori propiament iberic ocupava una extensa franja de litoral mediterrani des del
Llenguadoc i el Rosselló fins al País Valencia i
Múrcia, passant pel Principat i Aragó. Els turdetans que ocupaven part d7Andalusiatambé es
poden considerar ibers, tot i.que possiblement
existissin diferencies a nivell social i de distribució
de la riquesa.
Els pobles iberics no eren un tot homogeni i
s'agrupaven en tribus. A Catalunya trobem a les
zones interiors els <<Iacetans~,
<<aussetans,>
i
<<ilergetes>);
al Pirineu els aceretans,, i abergistansn; a Barcelona els alaietans,,; a Tarragona els
aessetans>>;a les ribes de ]'Ebre els 4ercavons.; i finalment, a l'Empord8 els INDIKETES.
Cora Marifima d'Avie (autor grec-massaliota
dei s.lV d.C. que es basa en un original del s.VI
aC.)esmenta ja la tribu dels indiketes. També en
texts ibkrics es localitza la tribu 4ndikeskem els
inestables límits de la qual es marcaren a &poca
romana des dels Pirineus fins a Blanes.
A I'area indiketa no es coneix l'existencia fiable
d'una concentració de poder en un poblat concret
com passa a la zona aussetana amb <viusa>,(Vic)
o a la zona ilergeta amb 4lerda,, (Lleida). La raó
I'hem de cercar, possiblement, en la preshncia
d'EmpÚries que evitaria I'exces d'influencia de
nuclis indígenes importants com el de I'llla d'en
Reixac o el Puig de Sant Andreu, ambdós a
Ullastret.
Cada poblat dominaria un territori, més o menys
extens, segons la seva importancia i la situaci6
geografica. Corganitzacio seria tribal i jerarqujtzada, amb una estructura piramidal amb el poble a
la base i un cap a I'extrern superior. És probable
que els poblats iberics s'organitzessin socialment
i productiva com una societat agricola avan~ada,
amb una explotacid comunal de la terra per unitals familiars que en aquest model so~ialson monbgames, patrilineals i patrilocals. Aquestes families es farien carrec de la petita economia mentre
els excedents serien controlats per I' (<estat,),entes com entitat o institució jerarquica superior de
la comunitat de cada poblat.
BiBLIOGRAFIA: CARBONELL-PONS(1986)

5. LES ACTIVITATS ECONOMIQUES
Els materials arqueologics conservats del poblat dels Guíxols permeten definir amb una certa
aproximació les activitats que realitzaven els seus
habitants.

5.1. Agricultura, ramaderia i pesca
Els primitius guixolencs devien conrear els terrenys de I'entorn del nucli habitat, sobretot els propers als cursos d'aigua, una mica allunyats de la
linia de costa i a redos de les muntanyes. S'han
trobat petites restes arqueologiques d'aquesta
&poca a la finca de Can Reyn6, en una zona planera a tocar la riera de les Comes, i prop de la
riera de Sant Amang, a Cal Pitxo, on juntament
amb troballes romanes s'hi van recollir dues
fusaioles i dos molins de ma, indicis que fan pensar en petits establiments autonoms, fonamentalment agrícoles, relacionats amb el poblat. En
ambdós llocs encara avui hi ha fertils hortes. També als vessants de les muntanyes properes a Sant
Feliu (Bosc d'en Rabell, prop de Santa Escolastica) hi ha petits indicis arqueologics que assenyalarien, a mes, una explotacjó dels recursos forestals.
Els molins de ma recuperats tant al poblat com
als petits establiments subsidiaris i el gran nombre de sitges que hi ha al poblat, destinades fonamentalment a I'emmagatzematge de productes
agrícoles, assenyalen la forta implantació de les
activitats agrkries, les quals devien complementar-se amb la ramaderia i la pesca. Les pells dels
animals, convenientment tractades, degueren
servir també de materia primera per a la confecció de vestits (vg.apartat 5.2.) i es possible que hi
haguessin conreus de Ili amb finalitats pre-industrials i comercials a part de cobrir les necessitats
propies de la comunitat.
La pesca devia ser una important font de recursos donada la proximitat del mar i I'existencia de
bons ports. Els hams de diferents mides que es
conserven al Museu de Sant Feliu en són una prova palpable. Així mateix, hi ha sis peces irregulars
(cinc de pedra i una de rajol) de forma arrodonida
i amb una perforació despla~adavers I'exterior
que, probablement, servien per a tibar xarxes.
Podem suposar també que les agulles, a més d'altres utilitats, podien servir per fer i adobar les xarxes.
5.2. La industria textil. Filar i teixir
Els autors classics ja parlaven de I'activitat textil dels ibers, especialment Estrabó (111,2,6) que fa
referencia a les teles i la llana de la Turdetania
(sud de la Península Iberica) i a I'elaboració
dlexcel.lents teixits de Ili a la nostra zona, la dels
indiketes. Estrab6 (11,4,9), referint-se a I'us del
jonc i de I'espart per teixir diu que << els emporitans (indiketes) són habils teixidors del Ili: ocupen
el territori de I'interior, en part fertil i en parí pro-
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ductor d'espart ...a. També Plini (Hist. Nat. XIX, 16,
20) parla de les veles i els teixits de Ili iberics.
A jutgar per les opinions dels autors classics el
Ili devia ser un producte important. Covenientment
tractat es podia filar i posteriorment teixir per confeccionar vestits, veles i altres estris. Els residus
tambe s'aprofitaven per a fer cordes i blens per
als llums d'oli. Els productes servien tant per a I'lis
de la comunitat com per a I'exportació. Cal no
oblidar que perque un comerq (vg. apartat 5.4.)
sigui rendible ha de tenir dues direccions: descarregar una mercaderia i carregar-ne una altra. El
Ili, juntament amb els cereals guardats a les sitges, serien transportats segurament en recipients
d'espart i venuts o bescanviats per productes arribats per via marítima des de diferents llocs de la
Mediterrania.
La gran activitat textil dels pobles iberics no
nomes la tenim documentada per les fonts sinó
que arqueologicament queda demostrada per les
abundants troballes a tots els jaciments de
fusaioles i <<pondera#,
únics elements que s'han
conservat d'aquesta activitat donat que tant les

teles i teixits (fonamentalment Ili, llana i espart
pero podien emprar-se altres fibres tant animals
com vegetals) com els estris de fusta emprats no
han suportat el pas del temps. La confecci6 de
vestits a partir de teixits subjectats amb fibules i
cinturons amb sivelles methl.liques va deixar en
un segon terme els tradicionals, fets amb pells
curtides i subjectats amb cuir i botons d'os.
Les fusaioles s617peces, generalment de ceramica, que servien de contrapes per a un fus (vareta de fusta utilitzada per a filar). En fer girar el
fus amb els dits s'aconseguia-gracies a I'efecte
del gir de contrapes de la fusaiola situada a I'extrem inferior- una rotació estable que accelerava
el retorgament de les fibres,donant-10s més tensió i estirament que s'apiegaven i s'entrella~aven
aconseguint un fil uniforme i resistent. Del poblat
iberic dels Guíxols es conserven 24 fusaioles, de
factura poc acurada i de formes diverses, realitzades amb argiles amb molt desgreixant, rugoses i
grolleres.
Els .pondera# (sing.>>pondus,>)son peces,
tambe generalment de cerarnica, relacionades
amb la 4ndÚstriab>textil. Eren ets pesos del teler
vertical iberic o ibero-roma, és a dir, els elements
que donaven temi6 als fils que formen I'ordit.
Quedaven skpesos d'un travesser, cilíndric, de
fusta, sobre el qual s'anava enrotllant intermitentment el teixit a mida que s'anava obtenint, separant amb els dits els fils de I'ordit per a fer-hi passar, com si fos una Ilenqadora, un fus amb el fil de
trama enrotllat al seu voltant.
Els pesos de teler trobats als Guixots presenten diferents mides i formes, predominant la piramidal amb base rectangular o quadrada. De vegades s'hi pot observar a la cara superior una
marca o senyal, normalment una X, el significat
de la qual no es coneix del cert. De vegades, podien fer la mateixa fumi6 que aquestes peces els
discs de ceramica o pedra foradats o les mateixes
fusaioles emprades per filar.

Fig. 5. Reproducció del procés de filatura amb fusaiola (extret de
CARBONELL-PONS, 1906, p. 61).

Fig. 6A. Conjunt de "pondus"trobats al poblat dels Guixols.

Fig. 66. Reproducció d'un teler de tipus nordic molt similar a I'ibbric
(extret de CASTRO. 1978, p. 190).

5.3. Altres activitats ccindustrialsn
Tant els pondus com les fusaioles i d'altres productes ceramics d'ús corrent eren obrats en forns
propers al poblat i dins de la seva area d'influencia, aprofitant les abundants zones argiloses del
territori. No oblidem que a Platja d'Aro es va descobrir un important forn destinat a la producci6
d'amfores que es data al s.l d.C.
Una altra activitat industrial degué ser la fosa i
el treball dels metalls (bronze, coure, ferro i plom)
donada la gran quantitat de peces i rebutjos recuperats. Probablement un petit taller local fabricava les eines agrícoles, daus, grapes, hams i altres estris necessaris per a les activitats dihries.
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Fig. 7. Canjuny d'estris de metall: fíbules, anells, agulles, etc.

La situació topografica i geografica del poblat
afavoria extraordinaaiamentels intercanvis cornercials. Pels ports adjacents a ['habitat sortien els
excedents agricales,ramaders i d'altres productes
del territori immediat que devia abarcar la Val!
d'Aro, els camps de sitges de Llagostera i arribava pels volts de Girona. No es d'estranyar per tant
I'existhncia de tantes sitges que servirien per
guardar l'excedent abans de ser embarcat i aomercialitzai a banda de cobrir les necessitats alimenthries prbpies dels seus habitants.
Al poblat dels Guix~tshi arribaven productes
d'arreu de la Meditergnia a traves dels grans centres productors i redistribui'dors de I'epoca:
Empljries (sobretot a partir del s.ll a.C.) Roses i
Eivissa(lmportacions púniques). És a traves de
I'estudi dels materials que as paden fixar, amb forga precisió, la cronologia de I'habitat i els contactes comercials.
5.4.1 La vaixella de taula
La ceramica que conservem 6s una mostra
d'aquest ampli ventall de productes que abarquen
un període crmolbgic compres entre el s.lV aC. i
el s,! d,C. Aquests atuells formaven part dets carregaments dels vaixells juntament amb les amfores.
Les importacions mes antigues de les quals tenim constancia arqueolbgica s6n les cerAmiques
atiques de figures roges, databfes al s.lV a.C. i
obrades a Atenes i els seus entorns.
Entre els s.lll i I aC. apareixen un bon nombre
d'importacions ceramiques. Les més abundants
són;
-les cer6mfques de verds negre: la campaniana A prdui'da a la zona del golf de Napols i la
Gampaniana B, procedent de I'Etrr5ria Maritima i
exportada des de mitjans del s.11 a.C.. S6n product~spresents arreu dels jaciments mediterranis &aquestes segles.
-les ceramiques gregues d'occident, obrades a les colonies focees occidentals, Emp6ries i
Roses. Cal destacar-ne un gerret sencer amb
nansa sobrealqada fabricat a Roses que cal situar cronolbgicament a les darreries del s.lV aC. o
principis del s.lll a.C.
-tes cefimiques grises de la costa catalana i
les emporitanes, sortides dels forns locals des
del s. IV aC. Sovint imitaven formes de les ceramiques italiques. És de destacar I'important conjunt de ceriimiques emporitanes dels s.ll i 1 aC.
que demostren els intensos contactes entre el
poblat i Empúries, el gran centre redistribu'idor del
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Fig. 9. Conjunt d'imfores. D'esquerraa dreta: arnforn ibhrioa de boca
plana recuperada prop de la bocana del port de Sant Feliu; arnfora
ithlica per al transport de vi; arnfarapúnica pmduida a Sicília Occidenfal.

Fig. 8.Gemt de ce&rnica grega d'accident fabricat a Roses (finals

s.lV a.C, -principis del s.lHa.c.),

comerF en aquests segles. També de la zona
d'Empliries deu provenir un fragment de
<<kalathowamb decoració pintada.
-les ceramiques aretines ("Terra Sigillata" aretina) produi'des principalment a la zona
dYArezza(ltalia)són els atuells de ceramica de taula mes moderns que es troben al poblaf(finals del
s.l a.C.-primer terq s.1 d.C.). Per tant, correspondrien a la darrera fase de ['habitat.
Juntament amb les ceramiques importades
apareixen altres productes t ipicameni locals que
devien ser produTts a I'area d'influencia del jaciment (ceramica indígena oxidada, ceramica feta
a mA, els pondus i les fusaioles).
5.4.2 Les amfores
Son els contenidors o envasos ceramics utilitzats a I'Antiguitat per al transport dels productes
alimentaris basics: cereals,vi, oli i salaons de peix,
principalment. Eren la carrega principal dels vaixells comercials de 13epoca.La seva forma, amb
la base acabada en punta o botó, va íntimament
lligada a [es necessitats del transport en el vaixell:
el pivot o punta de I'arnfora de la capa superior

s'inseria entre els espais que deixaven els colls
de les amfores de la capa inferior. Així mateix, es
podien clavar a la sorra de les platges. CBxit
d'aquests contenidors rau en el fet que podien ser
transportats massivament, la qual cosa produi'a
un abaratiment considerable dels costos.
Les amfores portaven taps de suro (ctsuber=) o
ceramica. La seva disposició dins del vaixell permetia completar la carrega amb cergmica fina,
gerres i els estris de la tripulacib.
Al poblat iberic dels Guíxols s'han documentat
amfores de diversa procedencia:
-arnfores massaliotes: Provinents de Massalia
(Marsella), la gran colbnia focea de I'occident de
la Mediterrania. Son abundants als poblats ib&
rics catalans des de finals del s.VI a.C. fins a les
darreries del s.lll aC. Se'n conserven alguns fragments.
-arnfores iberiques o de boca plana: Són les
amfores produtdes als forns ibhrics. La seva presencia es, per tant, habitual als poblats del pais.
Cal remarcar la recuperació d'un exemplar quasi
sencer al Freu, a uns 25 m de profunditat, en un
lloc de pas pels vaixells que utilitzaven els ports
del poblat.
-arnfores pirniques: Els fragments recuperats
son d'amfores produYdes a Eivissa, un fragment
dS&mforanord-africana i una amfora quasi sencera, provinent de la Sicilia Occidental i datada a[

s.Il a C , exemplar molt rar
només 'docurnen?@en un altre jaciment catala (el derelicte del Portal6 al cap de
Creus).
-hmfores romanes: És el
conjunt mes nombrós: aplega
Arnfores greco-i€Aliques,
- i l@
¡i
ques (Dressel 1 per al transpori de vi) i algunes de mes
modernes produ'ides a la
zona catalana (Pascual 7 i
Dresselí!/4), utilitzades per al
transport de vi.
Un pivot d'amfora de la forma Dressel2f4 poRa una estampilla PR (pcsssiblement
Primi) i va ser obrada als
forns de Can Pedrerol (Baix
Llobregat). Aquest fragment
Fg-,a. naoenta
esta datat al principat de Tiberi (14-37 d.C.) i cal inscriure'l dins del moment
final del poblat.
,

,,

5.4.3 Les monedes
Na es conserva avui dia cap moneda provinent
del jacimeht perb gracies als treballs drHurtebise,
Agustí Casas, Esteva iVilaret sabem que almenys
es van trobar nau manerles:
-quatre asos d'dndicescen~,encunyats a la
seca iberica drEmpúries a partir de principis del
s.ll aC. i fins les darreries del s.1 aC..
-un as d'Empúries amb llegenda llatina posterior als anteriors i anterior al principat de Claudi,
Bpoca en la qual finalben les encunyacions de
les ciutats i es centralitzen totes les emissions a
Roma.
tres petits divisors de bronze.
-un passible as de I'Alt Imperi.
En altres punts del terme de Sant Feliu (c/ Sant

Ramon, c/ Burgos, Sant Pol) s'han trobat monedes que corresponen al període que tractem.
llúnica que va ingressar al museu és un semis de
Sedeiscen (Aragó) de la segona meitat del s.11
aC.
Bibliografia
-ESTEVA-VILARET,1987

6. OBJECTES DE LA VIDA QUOTIDANA

Juntament amb la vaixella de taula i la ceramica d'Os corrent coneixem altres objectes d'utilitzacio freqüent que ajuden a comprendre aspectes
de la vida personal dels habitants dels Guíxols.
Son:
-els ungüentaris: Hi quatre peces gairebé senceres d'aquests petits objectes fusiformes o globulars destinats a I'habillatge personal.
-peces de vidre: Es conserva un petit conjunt
de peces de collaret, anells,
fragments de bra~aieti una
possible fitxa de joc fets amb
pasta de vidre de colors diversos. Procedeixen de la punica Eivissa, on abunden extraordinariament, i segurament
L
eren
redistribui'ts
des
d' Empúries.
-metalls: Els obiectes i restes de metalls són abundants
amb una notable presencia
de bronze, coure, ferro i plom.
Hi ha un conjunt notable d'es9

tris: hams de mides diverses, nornbrostrs claus de
bronze i ferro, agulles per cosir o adobar xarxes,
punxons i estilets de bronze, fíbules i trossos de
cinturo que cal relacionar amb els vestits de Ili
(vg.apartal 5.2.1,una grapa i un pesal de plom i
un extraordinari estilet-sonda, instrument de cirurgia que mostra els coneixements medics que ja hi
havia a I'&poca, donat que és un estri de gran precisió.
-els vasets de fireta: Minúsculs atuells de ceramica que degueren servir per als jocs dels infants o potser per a finalitats votives.
-una llurnanera de cerhmica feta a ma amb un
sol ble. Parta dos forats a la vora per on s'hi passaven els cordills que permetien penjar-la. Era un
estri imprescindible per a la il.luminaci6.

7. EL MON DELS MORTS
No s'ha trobat la necr6polis del poblat.
Hurtebise pensava que les sitges eren tornbes i,
per tant, suposava que els Guíxols era una necropalis. El cementiri cal pensar que no devia ser
massa lluny del poblat. Recordem que els ibers
adoptaren el ritual de la incineració(veg.lh~rticle
d'Aurora Mat3ín).

8. L'ABANDONAMENT DEL POBLAT
Les darreres evidencies materials que possei'm
de l'establiment es daten en &poca de I'emperador Tiberi (14-37 d.C.), la qual cosa fa suposar un
despoblament progressiu del lloc durant el s.1 d.C.
La romanització del territori (veg.l'artick de Josep
MWolla), que arriba al seu punt culminant durant
el principat d'August, comporta un període de
pau. Aleshores, no devia tenir gaire sentit viure en
un lloc incbmode, amb I'espai limitat pels penyasegats i les muralles. La població es traslladh a la
plana iocupa e[ subsbl de I'actual Monestir, on les
restes arqueologiques mes antigues que s'hi han
per tant coincidint amb
trobat es daten al s.1 d.C.,
I'Qpoca d'abandonament del poblat. Tambe al c/
de Girona hi ha indicis clars d'un establiment
depoca romana.

Per la seva posici6 immillorable, la punta dels
Guixols degué servir fins ISAntiguitatTardana com
a punt de recolzament a I'important cornerg que
generaven els establiments situats al sol de I'actual Sant Feliu.
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LA ROMANITZACIÓ DEL NORD-EST DE CATALUNYA
mador, complex i lent, a través del qual les pobla-

cions autoctones d'un territori determinat canvien
la cultura que els era propia per una altra, la romana, vinguda de fora. Aquest canvi afecta a tots

nitzacio social, propietat, creences, costums i, evidentment, el substrat: la cultura antiga determina
alguns aspectes molt particulars del grup rornanitzat cosa que explica les diferencies considera-

bles en et nivell de romanització de les diferents
províncies romanes occidentals i la seva trajectoria lingüística i cultural ben distinta d'un lloc a un
altre.
Si ens concentrem en analitzar aquest procés
a Catalunya i, potser, mes detalladament, en les
comarques nord-occidentals, podem observar
que aquest fet que te lloc al llarg de més de setcents anys és un dels més importants i que mes
han marcat la histbria d'aquest pa.ís, conformant10, dotant-lo d'uns elements estructurals basics i
d'una llengua que molt evolucionada continuem
fent servir en ['actualitat.
Pera, com va comenFar tot plegat? Quin ritme i
quines etapes podem assenyalar en aquest procés Harguissim de romanització? Aquestes s6n
algunes preguntes que intentarem resoldre tot
seguit.
Roma entra en contacte amb la Peninsula Iberica en un moment avanqat de la seva historia,
concretament I'any 218 aC., com a consequencia directa de la invasió dltalia pel cartagin&
Annibal, volent atacar les bases hispAniques del
gran general púnic i intentar que no rebés tropes
de refresc ni argent per pagar ['exercit. Res indica
relacions intenses ni un interbs especial per
aquestes terres.
Tanmateix, durant els anys de conflicte amb els
cartaginesas(fins el 206 a.C.) els exercits expedicionaris romans i llurs magistrats es varen fer ona
idea molt precisa del país i de les seves possibili.tatscosa que explica que en acabar la guerra amb
Cartago(202 a C ) no abandonessin aquest territari sinó que s'hi romangués i que el 197 a.C. el
Senat de la República encarregues als magistrats
d'aquell any el fixament dels limits territorials de
les dues provincies amb que es dividien les arees
controlades d'aquesta regit5 immensa. Aquell m a
teix any esclata la gran revolta indígena que se&
esclafada amb decisió el 195 a.C. D'aleshores
en@, els territoris controlats per Roma observaran una pau absoluta i els combats, permanents,
seran contra les tribus no sotmeses en una
Ilarguíssima i costosa guerra de conquesta que
no finalitzar& del tot fins al darrer quart del segle I
a.C. quan les comarques nord-occidentals de
Catalunya estaven deixant de ser iberiques per
esdevenir romanes.
Efectivament, amb les dades actuals constatem
que el procés romanitzador s'assoleix durant el
principat d'August i que a mitjan segle primer es
podia considerar acabat quasi del tot. Era el final
d'una historia que havia cornenqat a Empúries
I'estiu de[ 218 aC, quan en el seu port desembarcB un exercit extraordinari que venia a lluitar contra els cartaginesos i llurs alials.
En els dos-cents anys i escaig que hi ha entre

una data i I'altra, la romanització no és una locomotora que avanqa a un pas regular i continuat
sinó un procés complex que es mou a batzegades C dins del qual és possible distingir algunes
etapes f o r ~ a
clares: la primera correspondria, clarament, als anys de conflicte amb els cartaginesos quan per Roma aquest territori no és sinó un
teatre d'operacions molt important i on els indigenes son neutrals, aliats o enemics, Aquesta etapa
cal fer-la arribar fins al 197 a.C. quan esclata la
gran revolta que marcaria I'inici d'un segon moment que comenqa amb la gran desfeta militar i la
fortissima repressió que marquen I'inici dunes relacions molt especials entre els indigenes i Roma
i una intensificació dels contactes. La República
imposa uns tributs, unes normes generals que no
es poden discutir, controla la propietat de tota o
part de la terra i obre aquest país al vi italic a canvi
d'un respecte a les formes autoctones de govern,
a la llengua i a les creences que no es veuran
directament afectades.
Malgrat tot, la pau imposada i ['obertura al gran
mercat mediterrani significaran I'inici d'una etapa
d'estabilitat i, sovint, de creixement. Durant quasi
un segle es desenvolupa aquesta etapa que finalitzaria amb el -Gran Canvi>>,nom amb el qual
assenyalem una actitud diversa de Roma devers
aquestes terres, que comporta I'establiment de
ciutats de tipus italic, I'arribada d'alguns colons i
I'inici de l'explotacio directa del territori a la rnanera romana.
Aquest moment significa, segons creiem, el
cop de tim6 que assenyala el comenqament de
I'autentica romanització i que amb poc mes de
cent anys s'haura acomplert significant, entre un
moment i I'altre, el pas d'una societat de tipus iberic a una de tipus romano-provincial, on, de ben
segur, continuaven essent evidents els costums i
el taranna indígena pero a un nivell que el registre
arqueologic- i fins i tot textual- no detecta i que en
canvi és ben pales durant la centúria anterior. En
aquests anys I1ib&ricdeixa d'escriure's i, per tant,
deixa de ser llengua de cultura. D'aleshores enga
degué continuar parlant-se en algunes cases de
camp, en llocs amagats i distants de les ciutats i
dels grans eixos viaris fins que, no sabem quan,
desaparegue definitivament.
Quines són les causes d'aquest canvi d'actitud?
No és facil d'arribar a identificar-les totes car coincideixen molts factors. Tanmateix hi te a veure la
conquesta i creació de la Gal.lia Narbonesa i de
llur capital la colonia Narbo Marlius, la greu crisi
del camp italia que propiciara I'emigracio cap a
terres perifbriques, les guerres civils, entre aquells
que intu'im i que podem assenyalar.
JOSEP Ma NOLLA I BRUFAU
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LES NECR~POLISIBERIQUES A CAREA INDIKETA

Fig. 1- Mapa de I'hrea indiketa, amb la situacid de les necrbpolis:
1, Peralada 2, Muralla NE d1Empúries-3, Pla de i'Horta a Sarna de
Dalt - 4, Puig de Serra a Serra de Daró 5, Far de St. Sebastia de la
Guarda a Palafrugell.

-

-

Com ja ha fet notar algun autor (SANMARTI,
J.1992, pag.77), el coneixement sobre el mon
funerari iberic a Catalunya es escas i fragmentari.
A la dificultat que comporta la comprensió del
rnon de les idees i de les creences, a traves de
les restes materials que han deixat els rituals
funeraris, s'hi afegeix el fet que, molt sovint, la
manca d'estructures de protecció dels enterraments, ha fet que aquests ens arribessin molt
malmesos, per la propia erosió natural, pels
treballs agrícoles o per remocions diverses de
terres . Aquesta manca d'estructures construi'des, almenys en molts casos, han fet a mes,
que la seva detecció sigui mes problematicaque
la dels jaciments d'habitació de la mateixa Bpoca.
Un recent estudi de sintesi de les necropolis
iberiques catalanes fet per J. Sanmarti, esmentat
abans, d6na un total de 13 jaciments d'aquest
tipus per a tot Catalunya, dels quals tres
corresponen a I'area indiketa: el Puig de Serra

de Serra de Daró, dintre les qualifica des com a
prbpiament "ibb-riques", i les de Peralada i la
Muralla NE d'Empuries, corresponents
cronolbgicament al moment de I'lberic Antic. La
de Peralada no te importacions colonials, i la de
la Muralla NE cal suposar que, almenys en part,
seria un cementiri de colons grecs, pel ritual
funerari dYinhumaci6que es documenta en algun
dels enterraments, mentre que altres poden
correspondre a individus indígenes. D'aquestes
dues darreres necropolis, conegudes des de fa
molt temps, i objecte de diverses publicacions,
al treball de Sanmartl se'n ddna una completa
sintesi amb la bibliografia existent.
A aquests jaciments cal afegir-hi els enterraments del Pla de I'Horta de SarriA de Dalt, i
les dues esteles, sense context, perd trobades
en el poblat iberic del Far de Sant Sebastia de la
Guarda de Llafranc, Palafrugell, elements
tradicionalment relacionatsamb enterraments de
baixa epoca iberica, molt singulars en aquest
indret de Catalunya, ja que son els únics
exempiars apareguts en el món indígena indiketa.
Aquests dos jaciments no es troben publicats a
I'esmentada sintesi, ja que en el moment que es
realitza, del primer nomes se n'havia fet un
esment en una publicació de caire general
(MARTIN, 1991, p. 34),i del segon hi havia una
breu cita d'una de les esteles (NOLLA-CASAS,
1984 p. 133)
En el present treball ens referirem especialment, per tant, a aquests dos jaciments i
iambe a la necropolis del Puig de Serra, la qual
darrerament es coneix amb mes detall que en el
moment en que Sanmarti va fer el seu estudi, ja
que ha estat objecte d'una publicació mes
amplia, a I'igual que la de Sarria (MARTINGENIS, 1993, p. 5-48; MARTIN, 1993 en
premsa).
LA NECROPOLIS DEL PLA DE L'HORTA DE
SARRIA DE DALT, EN EL CONTEXT DE
L'IBERIC ANTIC

D'aquest jaciment nomes se n'han conservat
alguns materials, especialment ceramics, i una
breu noticia de la seva troballa, en unes obres
d'obertura de rases de desguas vora un bloc de
vivendes en una zona periferica de la vil.la
romana del Pla de I'Horta, I'any 1971, mentre
s'estava excavant.
Entre el material ceramic cal destacar dues
produccions; les urnes d'orelletes, de les quals

se'n varen recuperar tres exemplars, fetes amb
pastes dares, de consistencia friable,una de les
quals conserva restes de decoració de bandes
pintades amb marró, iberica; i les urnes de peu
alt de Les quals se'n varen trobar dues, que
reprodueixenformes del repertori tradicional dels
camps d'urnes de la primera Edat del Ferro. Un
d'aquests vasos era de ceramica iberica amb
decoració de bandes pintades sobre engalba
ocre blanquinosa, i I'altre era una producció grisa
monocroma. La resta dels materials ceramics
són fragments d'una possible amfora acroma i
d'un vas fet a mb. Els altres materials recuperats
consisteixen en un fragment de fulla d'espasa
de ferro, i una petita plaqueta de bronze, trobada
dintre I'urna de peu alt pintada.
La troballa d'ossos humans incinerats i molt
triturats dins d'una de les urnes d'orelletes ens
assegura de manera inqüestionable que el
jaciment era una necropolis, fet que a mes, ve
recolzat per la gran quantitat de carbons que
contenia el nivell en que es trobaven els materials
arqueologies, restes de la fusta de la cremació
de I'individu o individus. La falta de restes
humanes en cap altra de les urnes, no permet
assegurar si el conjunt pertany a un sol
enterrament o a varis.
Cabsencia de materials d'importació, no
permet tampoc donar una datació absoluta a la
necrbpolis de Sarria. El conjunt, per6, és ben
representatiudels materials de producció iberica
a torn de I'lberic Antic d'aquesta zona. La
utilització de I'urna d'orelletes com avas cinerari,
i el tipus de ceramica amb que es varen fabricar,
presenta paral.lels amb el jaciment de la Granja
Soley de Santa Perpetua de la Mogoda, a la qual
els seus excavadors li donen una datació de 560550 a.C. (SANMARTI,E et alii, 1982 pag. 96).
Amb tot, no pensem que Sarriti. tingui una dataciú
tan antiga, ja que també s'hi troba ceramica grisa
monocroma i iberica pintada sobre engalba ocre,
produccions ambdues que en aquesta zona es
daten a partir de la segona meitat del s. VI a.C.
La utilització de I'urna d'orelletes com a vas
cinerari a les necrbpolis catalanes i de tota la
faqana de Llevant de la Península Iberica, i del
Rossellói Llenguadoc és habitual (JULLY-NORD~ ~ ~ 0 ~ 1 , 1 pag
966
99;, FLETCHER,1963, p. 305
i 1965; FERRER,1982,p. 238; MALUQUER,
1984 i 1987; SANMARTI,J. 1992,p. 77-108;
VILASECA et alii, 1963).Tambe es documenta
ampliament en jaciments d'habitació. En
necropolis a I'area empordanesa apareix a
Peralada i a la de la Muralla NE d'Empúries en
el període de I'lberic Antic, a mes de Sarria, en
canvi, a I'lberic Ple, a la necropolis de Serra de

Daró se n'ha trobat una sola, que sembla
d'utilització votiva (MARTIN, 1993 en premsa).
Les urnes de peu alt fetes al tom, tenen una
expansm mes restringida, son prbpies de la zona
empordanesa i del Rosselló i el Llenguadoc, i es
troben també en necropolis i en habitat, i en
camps de sitges (MARTIN, 1975 pag 1113;
LLINAS-ROBERT, 1971 pag 9; SOLIER, RANCOULE,PASSELAC, 1976 pag 16 i 40) i en la
fossa d'ofrenes de La MonediBre (NICKELSGENTY, 1974 pag 25 iSS). Els dos tipus de papareixenassociats tant en jaciments d'habítació,
com ara a Ullastret, com en necropolis, p.ex a la
tomba 14 de Grand Bassin I a Mailhac (LOUISTAFFANEL, 1958 pag 67 i fip.14).
EL PUIG DE SERRA, UNA NECR~POLISDE
LIBERIC PLE

El descobriment del jaciment del Puig de Serra
I'any 1982, va permetre documentar per primera
vegada a Catalunya el món funerari en el període
inclos entre la primera meitat del s. V a.C. i
meitats del s. IV @.C., ja que es I'dnica necropolis
d'aquesta cranologia descoberta fins ara
(MARTIN-GEN~S, 1993, p. 33-36). Malhauradament es un jaciment que ha estat
intensamentsotmis a destruccions antropiques
i per aixb ens ha arribat molt malmh. S'hi varen
poder excavar un total de 87 enterraments, que
donen una datació compresa basicament en el
període cronolbgic que esmentem mes amunt,
encara que la major part són de la primera meitat
del s. IV a.C. A més d'aquests enterraments
"identificables", hi ha una enorme quantitat de
material contextual, molt mes nombrós que I'altre.
Per aixo es pot suposar que allo que ens ha
arribat es nomes una part de la necropolis, en la
qual la major part dels enterraments correspon
a aquest període, i que s'han conservat per la
propia topografia del terreny, que les va protegir
(MARTIN-GENIS, 1993 p. 16-20).La superfície
total excavada va assolir 570 m2, pero la major
part dels enterraments es concentraven en una
franja de 35 m de llarg per uns 1O a 12 m d'ample.
El ritual d'enterrament es la incineració. Les
estructures d'enterrament són molt senzilles. Les
restes ossies, una vegada cremades, eren
dipositades en una urna, i aquesta s'enterrava
en un forat fet a terra (57'14 % del total ), que a
vegades es practicava nomes en el sediment de
terres, arribant o no fins a la roca mare, i en altres
ocasions I'afectava també, en forma de cavitats
poc profundes (22'62 % del total), circulars o
rectangulars , aquestes amb un o amb dos
compartimentso mes profundes, troncoconiques

(15'4 % del total). En aquests retocs de la roca
s'hi dipositava I'urna cineraria, i I'aixovar o part
d'aquest, que a vegades es va trobar sobre la
roca mare, a I'entorn de la cavitat practicada en
ella (MARTIN-GENIS, 1993, p. 20-23). Alguna
vegada es va aprofitar una diaclasi de la roca
per a efectuar ['enterrament (3'57 % del total). A
mes, es va trobar un enterrament que s'havia
realitzat excavant una fossa de forma mes o
menys rectangular a la roca mare, que després
es va revestir amb morter de calq.
Gairebé no hi ha elements construi'ts de protecció dels enterraments. Nomes alguna pedra
per falcar els vasos ceramics o alguna lloseta
que segella les urnes cineraries.
A mes de les destruccions d'epoca moderna,
I'estat d'alguns dels enterraments permet suposar
una expoliació ja d'epoca antiga.
Els ossaris pertanyen a tres grups, els vasos
atics, de figures roges o de vernís negre, que
constitueixen el 37'5 % del total, les urnes fetes a
ma, que constitueixenel 32'5 % del total i els vasos
de ceramica iberica feta a torn, que constituteixen
el 22'5 % del total, a part alguns elements rars,
com ara un fragment de paret de gerra iberica a
torn que protegia un pi10 d'ossos cremats,
dipositats sobre la roca, o elements de cistelleria,
revestits de fang (dos exemplars). L'urna
d'orelletes, contenidor cinerari habitual a les
necropolis del període anterior a Catalunya, aquí
s'ha trobat de manera residual, un sol exemplar,
de petit tamany,com ja hem dit abans, i relacionada
amb les restes d'un banquet funerari.
Els altres elements de cultura material trobats
en els aixovars, són majorment objectes complementaris de [a vestimenta, fíbules i sivelles de
cinturó, i objectes de tocador, d'us personal, o
instruments quirúrgics, fusaioles, també petits
elements ornamentals, treballats en bs i vasets o
grans de collar de pasta vítria (MARTINGENIS,I 993 pags 38-43). Les armes son gairebé
inexistents. Nomes se n'han trobat en un enterrament, i encara cal tenir en compte que es limiten
a dos pilums i un ganivet d'esquena angulosa o
afalcatat. No hi ha cap espasa. Aixo no obstant,
no es pot descartar que pogues haver-hi una
classe guerrera, que s'hagues enterrat en un indret
no localitzat, o destrui't, de la necropolis, o que els
guerrers tinguessin un cementiri separat de la resta
de la pobiacio, no localitzat fins ara.
També s'ha d'esmentar la presencia, no massa
abundant, d'ofrenes d'animals, no relacionades
amb enterraments concrets, sin6 mes aviat amb
grups de tombes, i que no presenten els mateixos
percentatges que als vei'ns jaciments d'habitacib,
ja que mentre en aquells els animals més
representats s6n els ovicaprins i els súids, a la
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necr6polis són els bovids, seguits del gos, i nomes
en tercer lloc es troben els ovicaprins.
En relació al ritual de cremaci6 s'ha de dir que
tofes les incineracions s6n secundhfies, i no s'ha
localitzat cap "ustrina". La intensa cremació dels
individus no fa possible efectuar una classificació
per sexes i nomes en tres casos s'ha pogut
determinar I'edat. De cada cremaci6 es conserva
una quantitat de material ossi reduicia, fet que es
pot atribuir a la intensa cremaci6, perb també a
poca cura a I'hora de recollir les restes de la pira.
Els ossos varen esser rentats, ja que a les urnes
no s'hi troben cendres, i després varen esser
trencats en petits fragments. La "lavatio" era un
costum habitual entre els pobles incineradors que
es troba ben representat entre els ibers (RAFEL,
1985 pags 21-22).
Finalment, volem comentar que, pel tipus
d'aixovars recollits, sembla que les diferencies
socio-econbmiques sbn poc marcades, Amb tot,
I'extrem estat @arrasamentdel jaciment no ens
permet assegurar que aixo sigui totalment cert.

i'IBERIC TARDA. LES ESTELESFUNERARIES
DEL FAR DE SANT SEBASTIA DE LA GUARDA
DE PALAFRUGELL

El poblat de Sani Sebastia de la Guarda va ésser
donat a coneixer per J.Badia en els anys seixanta,
després d'haver efectuat diverses recollides de
materials arqueologies. L'any 1984, amb motiu de
la instal.taci6 a la muntanya d'un repetidor de
televisi6, s'hi va fer una intewenci6 d'urgencia, i
els anys 1985 a 1988 s'hi varen fer excavacions
programades. El 1994 s'hi ha portat a terme una
nova excavació d'urgencia, a causa de la intenció
de I'Ajuntament de Palafrugell de reconvertir el
conjunt d'edificacions existents a la part superior
de la muntanya, el far, I'ermita de Sant Sebastis i
I'hosteria annexa, en escola d'hosteleria.
El resultat de tots els treballs realitzats fins al
dia d'avui, ha posat de manifest I'existencia d'un
poblat d'extensio considerable, en el qual prima
I'element defensiu, ja que , excepte per la vessant
nord, es practicament inaccessible. Les caracteristiques del territori circumdant, amb una riera
que desemboca a la platja de Llafranc, al peu
mateix de la muntanya, en un indret que forma un
exceLlent port natural, i I'existencia en els costats
nord i oest de camps aptes per al conreu, li confereixen unes immillorables condicions, en les quals
es podien conjugar les tradicionals activitats
economiques iberiques, agricultura i ramaderia,
amb el comerq.
Els materials recuperats a les excavacions i les
recollides superficials, han mostrat I' amplitud
cronologica del jaciment, ja que els mes antics

Fig. 3-Estela num 2 del Far de Sant Sebastih de la Guarda de
Palafrugell.

Fig 2- Estela ndm 1 del Far de Sant Sebastia de la Guarda de
Palafrugell.

trobats fins ara, es remunten a la segona meitat
del s. VI aC., amb importacionsatiques de figures
negres, i els mes moderns arriben fins inicis del s.
II a.C. Entre els objectes localitzats en treballs de
prospecció per J. Badia hi figuren dues esteles
funeraries, una trobada amb anterioritat al 1984 i
I'altra durant les campanyes d'excavacio programada, per6 ambdues fora de context.
Les dues esteles son tallades en pedra sorrenca,
decorades amb Ilances, i es troben moR malmeses.
Actualment es guarden al Museu del Suro de
Palafrugell.
La primera (fig. 2) es una pega de forma
paral.Ielepip&iica,, amb una algada mkima de 76
a 77 cm,uns 42 cm d'ample, i uns 22'5 cm de gruix.
La superfície, bastant malmesa,te una decoració
de Ilances, amb dues cartel.les superposades. A
la superior hi ha la representació d'onze Ilances,
sense I'extrem punxant de la seva part superior,
que ha desaparegut. A la inferior se n'hi conserven
nomes dues.

La segona (fig. 3) ha estat retallada de la peGa
original, per esser reaprofitada per un altre us,
segurament. Te forma cilíndrica, amb un diametre
entre 48 i 51'6 cm, i un gruix maxim de 24'2 cm. La
decoració d'aquesta segona estela, millor conservada que en el cas anterior, també es presenta
amb dues carteLles superposades. A la superior
hi ha la representació de dues Ilances, i a la inferior
vuit, de tipologia semblant a les d'una peqa del
poblat de Palermo, a Casp (BOSCH GIMPERA,P.
191 5-20 p. 655 fig.495).
Totes dues han estat esculpides de manera poc
acurada, i la decoració afecta nomes una de les
cares. Tampoc conserven cap evidencia que
haguessin portat orles decorades als costats de
les cares, com es habitual a les trobades en altres
indrets de la cultura iberica (CABRE,J 1915-20
pags. 629-641; MARCO, F. 1976 p. 73-90).
La troballa d'aquestes dues peces al poblat de
Sant Sebastia de la Guarda, ja hem vist que per
ara no es pot relacionar amb cap resta localitzada
de necropolis, pero documenta I'existencia d'una
de propera, almenys pel període lberic Tarda.

CONSIDERACIONS FINALS
La zona indiketa es una de les poques arees de
Catalunya en les quals s'han documentat: restes
de necrbpolis de totes les &poques de la cultura
iberica. L' arribada d'elements d'importacio
colonials, fenicis o sud-peninsulars, en el període
de Transició Bronze-Ferro, ja es constata a les
necropolis d'Agullana o d'Angles (PONS, 1984)
Pel periode lberic Antic es troben les necr~polis
indígenes de Peralada i de Sarria de Dalt, i la de

probable utilització mixta indígena-colonial de la
Muralla NE d'EmpÚries. Per I'lbbric Ple hi ha la de
Serra de Daró, i per a I'lbbric Tarda les esteles
funeraries de Sant Sebastia de la Guarda.
Tots aquests jaciments no permeten, pero,
generalitzar. En primer lloc, contrasta, com a la
resta de Catalunya, el seu escas nombre respecte
al de jaciments d'habitacio. En aquest sentit
voldríem comentar que en alguna comarca de la
mateixa zoria, p. ex. al Baix ErnpordA, a cada
municipi actual li correspon com a mínim un
assentament iberic, enfront de a I'escassíssim
nombre de necrbpolis.
Poques dades de caire general es poden
comentar, doncs, a traves de coneixements tan
escadussers. Entre ells direm a m&sdel ja vist de
I'inexistencia de monuments funeraris, o construccions de protecció, de manera generalitzada,
que, en els casos en que s'han conservat les restes
bssies cremades, destaca sempre I'intens grau de
cremació, que ha destruR de manera gair-ebétotal
els elements d'identificació dels caracters sexuals
o d'edat dels individus. Tamb6 que els aixovars no
permeten, per ara, establir unes diferhcies sbcioeconbmiques marcades dintre la població.
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