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RESUM

Les persones que visqueren en una part dels territoris del posterior comtat de Besalú du-

Aquest es caracteritzà per l’ocupació d’indrets que facilitaven la seva defensa i l’accessibilitat 

ubicar en els cims de les muntanyes i altres en zones lacustres. Amb el pas del temps, alguns 
-

per la ramaderia. Aquest sector primari era complementat, molt secundàriament, per algunes 

Emporion 
i Rhode -
troncar amb la conquesta romana (218-195 aC). Malgrat que el poblament ibèric va perdurar 

-

desaparició.
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The people who lived during the Iberian Period in part of the territories that would subse-

base of all the inhabitants of this territory was agriculture, mainly cereal growing, accompa-
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Introducció

No és fàcil ni apropiat construir un treball de 
síntesi sobre el món ibèric present en els ter-
ritoris que molts segles després formaren part 
del comtat de  Besalú. No és fàcil perquè, com 
veurem, les dades disponibles sobre aquest 
territori són molt escasses i no permeten apro-
fundir massa. I no és apropiat perquè hauríem 

-
lladéssim tal qual el territori d’època medie-
val al món ibèric hauríem d’incloure en el seu 
anàlisi l’oppidum de mas Castellar de Pontós. 

que disposem, que aquest establiment empor-

ara més cap a l’interior o més propers a l’actual 
Besalú, encara que tots plegats formessin part 

del que hauria estat el poblament ibèric en el 
futur comtat de Besalú a una realitat territorial 

-
nesa, per intentar mantenir una anàlisi històrica 
més rigorosa amb el ben entès que no és pos-
sible, ara per ara, traçar fronteres precises en 
l’estudi d’aquella època. 

Els límits cronològics han estat més fàcils 

quan segons el criteri abastament acceptat en 
l’actualitat s’hauria format la cultura ibèrica. A 

de l’inici de la conquesta romana. És ben cert 

que la cultura ibèrica no desaparegué en aquell 
moment i que perdurà un parell de segles més 
però també és cert que ho feu en el marc d’una 

que la va conduir cap a la seva desaparició. És 

darreries del segle III aC.

els límits territorials i cronològics, ens hem tra-

síntesi  l’anàlisi del poblament ibèric en alguns 
dels territoris del posterior comtat de Besalú 
entre els segles VI i III aC. Alhora, aquest el des-

i el model o models d’ocupació territorial, que 

del territori.  

olossitani i tam-
bé dels castellauni. En relació al model o models 

hem emprat les poques dades arqueològiques 
que hi ha disponibles en aquest moment. A ca-
dascun d’aquests dos grans blocs hi dediquem 
dos apartats, de més abast el segon que el pri-
mer.

Entre ibers,  indigets, Olossitani i Castellauni.

-

-

-
cial parameters around which they were organised were no longer their own. This eventually 
led to their demise. 
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munitats que visqueren en el territori i època 
objecte d’estudi. Per poder assolir aquest objec-

un cert temps, el concepte d’iber servia per de-
signar les persones que vivien a Ibèria, és a dir, 

o socials (Domínguez 1983, 203-224; Gómez 
1999, 159-187). Per altra banda, l’arqueologia 
contemporània ha emprat el concepte de cul-
tura ibèrica per caracteritzar materialment les 

-
re, anomenaren ibers. Atès que el concepte de 
cultura ibèrica és fonamentalment arqueològic 
el que ve a mostrar és que els habitants d’Ibè-
ria entre els segles VI i III aC (sense prendre en 

-

-
portar determinades similituds o equivalències 

-
formaven aquesta cultura ibèrica. En aquest 

en alguns dels territoris del posterior comtat de 
Besalú entre el segle VI i III aC,  —similar a la 
localitzada en el nord-est peninsular i datada en 

els seus habitants eren ibers i que la seva forma 
de vida es pot adscriure a la cultura ibèrica.

quelcom més, sobretot quan intentem atribuir 

-

-
rència als seus habitants amb el nom d’indigets 
però les referències són  summament genèri-
ques i no es pot inferir si feien referència a una 

-
-

En tot cas, per la similitud de la cultura ma-
terial del territori que estem analitzant amb 
la dels territoris limítrofes per llevant caldria 
convenir que els seus habitants també eren in-

com podria semblar en primera instància. No ho 
és perquè a mitjans del segle XX es localitzaren 
a Empúries unes inscripcions que fan referència 
a uns olossitani diferenciats i enfrontats als indi-
gets i que, malgrat ser d’època imperial romana, 
han estat enteses com una mostra de la la pervi-
vència de l’estructura tribal ibèrica de la zona (Pi 
2008, 153-155).  De fet, a l’any 1959 l’arqueò-
leg italià Nino Lamboglia (Lamboglia 1959, 147-
161) elaborà una teoria segons la qual aquests 
olossitani

havia estat descrita pel geògraf grec Estrabó (III, 
4, 1) en temps del princeps August. Segons Nino 
Lamboglia caldria relacionar el comtat medieval 

del territori, a l’igual que els comtats de Giro-
na, Peralada i Empúries.  Pocs anys abans de la 
publicació de Lamboglia,  Gómez Moreno (Gó-
mez 1949, 331-225) ja havia vinculat aquests 
olossitani amb la llegenda -
da en diverses dracmes ibèriques i entesa com 
a topònim, encara  que d’altres autors, com De 

 la van interpretar 
posteriorment com un antropònim.
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Fig. 1. Situació dels jaciments
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Per si no n’hi ha prou, també hem de fer re-
ferència als Castellauni esmentats únicament 
per Ptolomeu (II,l 6, 70) i que Bosch i Gimpe-
ra (Bosch i Gimpera 1944, 153) va ubicar a la 

castellauni, Ptolomeu va 
adscriure quatre noms: Bassi, Egosa,  Beseda i 
Sebendounon. El darrer,  segons Garcia Alonso 
(García 2005, 235-258) sembla un topònim d’ar-

Pere de Marca) va corregir com a *Beseldunum 

amb el Bisuldunum d’època medieval esmentat 
per la documentació, és a dir, amb Besalú. Se-
gons Garcia Alonso (García 2005, 25) aquest to-
pònim podria ser resultat d’immigracions gales 
tardanes al nord-est de la península Ibèrica. No 
és la única interpretació per als Castellauni ja 
que a la Tabula Imperii Romani s’ubiquen lleu-
gerament més al sud,  a l’actual comarca de la 
Selva (Tir k/j31, 1997).

El poblament
A primer cop d’ull, el poblament ibèric del 

-
senta un panorama força desolador (Burch et al 
2008, 145-152). Si haguéssim de fer cas de les 
poques restes arqueològiques que s’han atri-

escrites que s’hi poden relacionar, hauríem de 
-
-

d’assentaments sinó en l’absència d’intervenci-

en el temps, fet que no ha permès caracteritzar 
el poblament de manera similar, com s’ha fet en 
comarques properes, al Gironès o l’Alt Empordà. 

Amb cronologies de l’època que tractem en 

Besalú; el puig Castellar i el puig del Moro o de 

la Palomera, ambdós a Mieres; el puig de Jon-
queres o puig de Santa Magdalena a Maià del 

Bauma del Serrat del Pont a Sales de Llierca. A 

-
ca del Pla de l’Estany: el mas Castell a Porque-
res, el Castellar del Portell a Crespià, el camí 

Sant Miquel de Campmajor i els jaciments de 

Aquest conjunt de jaciments, la majoria mal 

diferència de la situació desoladora que plante-
jàvem en un inici, una població que en època 

-
pament molt semblants als que trobem en d’al-
tres territoris propers. 

una fossa retallada a l’argila i farcida amb ma-

1998, 150-151), i al mas Castell de Porqueres, 
indret on s’han localitzat materials del segle 
VI aC (Castanyer, Tremoleda 2000, 136-139).
Aquestes cronologies mostren que en aquest 

peninsular, el poblament ibèric es començà a 
vertebrar en poblats permanents al tombant 

-
ment, s’anà consolidant un poblament que anà 
pivotant entorn de poblats que sorgien, es re-

Malgrat l’aparent estabilitat d’aquests grups 
humans, una anàlisi detallat de les restes ar-
queològiques permet entreveure un gran di-
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namisme i una constat adaptació a l’espai i al 
medi (Burch et al 2008, 27).

de la Devesa de Besalú, situada a la vessant 
-

cions efectuades als anys 1996 i 1997 arran de 

es remunta al segle VII aC i que perdura, amb 

La primera ocupació, només documentada per 
una fossa o cubeta que podria ser un fons de 
fogar o bé una estructura d’emmagatzemat-
ge, planteja la possible presència d’un espai 

-
gles més tard, evidencia un ús de l’espai com 
a sitjar (Busquets et al 1997, 19-25; Busquets, 

que s’emmarquen cronològicament entre els 
-

cia d’un assentament ibèric encimbellat sobre 
el turó del Castell o de Santa Maria que hauria 

-

un sitjar. Aquesta hipòtesis, però, va començar 

de la casa de la Moneda (2003), a Can Marci-
al (2004), a l’interior del recinte de la vella es-
glésia de Santa Maria (2005) i al capdavall del 
carrer Tallaferro (2007 i 2008) no van localitzar 
estructures de l’hàbitat ibèric (Miquel, Sagrera 
2010, 401-404; Sagrera, Sureda 2006, 105-150; 

-

manca de restes arqueològiques corresponents 

assentament ibèric en el turó de Santa Maria i 

Devesa on es va localitzar un possible mur del 

-

format per una agrupació de cabanes, a la zona 
de la Devesa (Sagrera, Sureda 2006, 111-114; 
Burch et al 2008, 285-287).  Possiblement, l’er-
ror fou pensar en un gran poblat quan en reali-

la qual cosa no seria gens estranya. La majoria 
-
-

per unes poques desenes de persones i que no 
et al 

2008, 27-31).

Aquests poblats s’emplaçaven en llocs que 
-

tals. La primera era que l’indret escollit havia de 

La segona era que l’emplaçament triat havia 

-
llats sobre turons que, a part de facilitar la seva 

de la primera, un bon control visual del territori 
circumdant (Burch et al 2008, 27-31).

d’aquesta ubicació enturonada són els jaciments 
del Puig de la Palomera de Mieres, la Devesa de 
Besalú o el Puig de Santa Magdalena de Maià de 
Montcal. El primer d’aquests jaciments, la Palo-
mera, s’emplaça a uns 750 m d’alçada, just  per 
sobre la carena de la muntanya on es troba, i 
on també s’alça una torre de cronologia incer-
ta. Malgrat la seva situació estratègica, contro-
lant la vall del Llémena, que s’estén a migdia, 

localitzaren estructures, per la qual cosa no co-
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Codina 2008, 147-149; Burch et al 2010, 289-
292). El segon jaciment, la Devesa de Besalú, es 
troba, com ja s’ha dit, a la vessant nord-oriental 
del turó de Santa Maria, en una esplanada que 
s’alça sobre les ribes de la riera Capella, al nord, 

-

-
mins que, d’Emporion i el pla de Girona, es diri-
gien als Pirineus, cosa que li atorgà una posició 

comunicacions que creuaven el territori (Bus-

de Santa Magdalena o de Jonqueres de Maià de 
-

vat, s’emplaça a 329 metres sobre el nivell del 
-

plèndid control visual del territori. Si bé no es 

del seu perímetre, les diferents prospeccions, la 
darrera efectuada l’any 2012, han permès docu-
mentar la muralla de l’oppidum i recollir mate-
rials dels segles III-II aC (Tremoleda, Castanyer 
2006, 250-254; Puig 2014, 155-157). A aquests 
poblats en altura es poden afegir els possibles 
oppida de Puig Castellar de Sant Miquel de 

Castellar de Mieres, tots ells situats en una posi-
ció dominant respecte l’entorn immediat (Nolla, 
Casas 1984, 214; Castanyer, Tremoleda 1991, 
231, Castanyer, Tremoleda 2000, 152-153).

Els assentament ibèrics, però, no només bus-
caven la protecció a través de l’altura. A vega-

que oferien aquesta anhelada protecció. Aquest 

o del castellar del Portell de Crespià. El primer, 
el jaciment del Boscarró, s’emplaça al nord-oest 

-
tada per la riera de Bianya al nord i nord-oest i 

que s’hi han efectuat als darrers anys han con-
-

cobert nombroses restes arquitectòniques que 
-

tament i cap a un funcionament, com a mínim, 

que fa al castellar del Portell, aquest s’ubica al 

cingle de Girera i en relació directa amb el riu 

segles II-I aC, encara que l’origen de l’establi-
-

da 2000, 152).

mas Castell de Porqueres, el qual, com succeí al 

zona lacustre, en aquest cas l’estany de Banyo-
les. La situació estratègica del seu emplaçament, 

riera Castellana i al sud amb la riera Vinyaplana, 
ha propiciat una llarga ocupació de l’indret que 

delimitat per sondeigs durant els anys setanta 
i vuitanta. Aquestes intervencions, lluny de ser 

-
recta interpretació del jaciment, únicament han 
permès intuir que la zona d’ocupació principal 
del poblat ibèric es trobava a la zona oest i nord-
oest i que el seu funcionament hauria anat del 

-
oppida 

de la zona, l’urbanisme intern i el seu perímetre 
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(Burch et al 1999, 8-13;  Castanyer, Tremoleda 
2000, 153-171; Burch et al 2010, 340-342). 

Malgrat la necessitat de protecció que aca-
bem de constatar, aquests assentaments no 

comunicació que travessaven aquest territori 
que, en aquella època, els conformaven sobre-

-
queres de Maià del Montcal i, com ja hem apun-
tat més amunt, de la Devesa de Besalú. 

Com palesen les breus descripcions dels di-
ferents jaciments, la manca d’una recerca con-

-
neguem l’urbanisme intern d’aquests poblats. 

-
-

les futures ciutats romanes. Les cases d’aquests 
poblats ibèrics devien distribuir-se al voltant de 
carrers més o menys regulars. En el cas dels po-
blats situats en plataformes més o menys plane-
res, aquestes cases devien organitzar-se entorn 
d’espais oberts. En canvi, en el cas de poblats 

-
cionava l’urbanisme, les cases possiblement es 

-
rers longitudinals a manera de corbes de nivell. 
La majoria de les vivendes devien ser senzilles, 
d’entre uns 15 i uns 25 metres quadrats, amb 

àmbits (Burch et al 2008, 63-72). Algunes cases, 
però, eren considerablement més grans i, a més 
d’estar formades per un conjunt d’habitacions 
que integraven espais d’habitatge, disposaven 
d’espais religiosos i tallers. En el nord-est català, 

-
ta aristocràcia, els trobem en jaciments com el 
del Puig de Sant Andreu d’Ullastret, concreta-

Codina, Margall, de Prado 2004, 265-284), o 
com el de mas Castellar de Pontós, on es loca-

2002, 120-136).

en la majoria de casos del territori estudiat des-
coneguem si aquests poblats complien una de 

oppida ibè-
rics i anaven emmurallats. Només s’ha apuntat 

-

de Santa Magdalena de Maià de Montcal (Puig 

els habitants d’aquests poblats. A vegades, si ho 
comparem amb altres indrets, aquestes defen-

-
tat, com les del Puig de Sant Andreu d’Ullastret 

obstant, en la majoria de casos eren defenses 
molts senzilles, com seria el cas de les del Puig 
Castellet de Lloret de Mar, on la successió aline-
ada de les parets posteriors de les cases confor-
mava els límits de l’assentament (Llorens, Pons 
1987, 49-58).

Aquests poblats, enturonats i ben comuni-
cats, però, no eren els únics instruments d’ocu-
pació del territori. Altres establiments, força 

-
tori (Burch et al 2008, 75-82). Tot i que no tenim 

es troba dins dels territoris que a l’Edat Mitja-
na esdevindran el territori central del comtat 
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de Besalú, la Bauma del Serrat del Pont, a Sales 
Llierca. Aquesta balma, amb una cronologia que 

2008), presenta una interessant fase d’ocupa-
ció durant l’època ibèrica (Alcalde, Toledo, Saña 

-
tes, que es limiten a un mur de pedra seca, a 

-
mica, aspecte que molt sovint s’escapa o no es 
pot acabar de registrar en altres indrets. Si bé la 

puntual entre els segles V-IV aC (fase II.1.b), el 
mur esmentat data dels segles III i II aC (fase 
II.1.a) i dividia l’espai en dues unitats, una des-

Toledo 1994, 33-50).

Alguns d’aquests assentaments, com veu-

la supervivència del grup. Al nord-est català, 
-

a aquesta funció (Bouso, Gago, Pons 2002, 165-
215; Burch, Sagrera 2009). En el territori que 
ens ocupa, aquest seria el cas de la Devesa, 
on s’han localitzat una vintena de sitges ibèri-

-

-
tanyer, Tremoleda 2000, 164).També és interes-
sant esmentar el cas del camí de Puigpalter, un 

posteriorment al 1988 es van localitzar diverses 

àmfores ibèriques datades pels volts del segle 
III aC i que de ben segur estan relacionades amb 
l’emmagatzematge (Castanyer, Tremoleda 1991, 
227-228; Castanyer, Tremoleda 2000, 152-153, 
143, 152). Sovint en aquest territori, tal com 
passa en altres àrees properes, s’ha localitzat 
sitges durant alguns seguiments arqueològics 

-

-

Grau, Moret, Sanchez 2016, 155-168).

ens adonarem ben aviat que les seves principals 

més properes que hem anat esmentant al llarg 
-

allunyada del litoral devien comportar algunes 

La societat ibèrica, com les altres societats 

agricultura, amb un sistema de guaret biennal 
combinat, amb l’ús de l’arada lleugera i carac-
teritzada per uns volums de producció mode-

aliments a la pròpia població i d’obtenir uns mí-
-

tants el subministrament de productes absents 
en el propi hàbitat o l’adquisició de béns de 

-
-

-

sitges, com hem vist en el cas de la Devesa o 
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nord-est estava protagonitzada pel conreu de 
l’ordi, acompanyat del blat, la civada, l’espelta 
o el mill, i complementada pel conreu de llegu-

algunes zones, on el terreny i el clima ho per-
-

fonamental de l’agricultura dels seus habitants 
(Castanyer, Tremoleda 2000, 140 i 142; Burch et 
al 2010, 185-186).

L’agricultura estava complementada per la 
ramaderia, especialment ovicaprina i de suids, 

-

de Besalú van proporcionar restes de bòvids, 

1998, 151-152). A diferència de la Devesa, on 

Bauma del Serrat del Pont, lloc en el qual tam-
bé es varen documentar restes de ovicàprids, 
gossos, èquids i bòvids. Segons Alcalde, Molist 
i Toledo (Alcalde, Molist, Toledo 1994, 46-49) 
els porcs haurien estat estabulats en aquest in-

dades, podríem arribar a la conclusió que la ra-
maderia, especialment, la porcina, igual que en 
altres zones muntanyenques properes, va jugar 
un paper important en l’economia ibèrica de la 

Completant l’agricultura i la ramaderia, hem 

Bauma del Serrat es documentaren restes de 
cabirol, cérvol i porc senglar (Alcalde, Molist, 

fruits silvestres, la troballa d’una àmfora plena 

-
da 2000, 141). La pesca també la tenim ben tes-

en el territori que ens ocupa, tot i la presència 
-

dels Cyprinidae, l’única que actualment es troba 
en el riu Llierca. No obstant, si bé és possible 

animal (Alcalde, Molist, Toledo 1994, 49).

Conclusions

Entre els segles VI i III aC alguns dels territoris 
que molt posteriorment formaran part del com-
tats de Besalú, foren ocupats per persones, la 
forma de vida de les quals, per les restes materi-
als que han perviscut, es pot atribuir a la cultura 
ibèrica. Anar més enllà d’aquesta constatació i 

aquestes persones o comunitats de persones és 
entrar en el terreny de l’especulació. 

Com a pertanyents a la cultura ibèrica habi-
-

fensats per modestes muralles i per la seva si-
tuació encimbellada— els habitants dels quals 
es dedicaven principalment a una agricultura i 
secundàriament ramaderia que s’adaptaven a 

Malauradament, l’estat embrionari de la re-
cerca arqueològica d’època ibèrica en aquest 
territori no permet aprofundir massa ni esbos-

-
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