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RESUM
Les persones que visqueren en una part dels territoris del posterior comtat de Besalú duƌĂŶƚů͛ğƉŽĐĂŝďğƌŝĐĂĞƐĚŝƐƚƌŝďƵŢƌĞŶĞŶŶƵĐůŝƐƋƵĞƌĞƐƉŽŶŝĞŶĂƵŶŵĂƚĞŝǆƉĂƚƌſĚ͛ĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚ͘
Aquest es caracteritzà per l’ocupació d’indrets que facilitaven la seva defensa i l’accessibilitat
ĂůƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞƉĞƌŵĞƟĞŶůĂƐƵƉĞƌǀŝǀğŶĐŝĂĚĞůƐƐĞƵƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘WĞƌƚĂŶƚ͕ĂůŐƵŶƐĚ͛ĞůůƐĞƐǀĂƌĞŶ
ubicar en els cims de les muntanyes i altres en zones lacustres. Amb el pas del temps, alguns
Ě͛ĂƋƵĞƐƚƐĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚƐǀĂƌĞŶĐƌĠŝǆĞƌƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚ͕ĞŶĐĂƌĂƋƵĞůĂŵĂũŽƌŝĂĞƐǀĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝƚǌĂƌƉĞƌƵŶĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŵŽůƚƌĞĚƵŢĚĞƐ͘ŶƚŽƚĐĂƐ͕ůĂďĂƐĞĞĐŽŶžŵŝĐĂĚĞƚŽƚƐĞůƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ
Ě͛ĂƋƵĞƐƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƌĂů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚůĂĐĞƌĞĂůşƐƟĐĂ͕ĂĐŽŵƉĂŶǇĂĚĂƐĞĐƵŶĚăƌŝĂŵĞŶƚ
per la ramaderia. Aquest sector primari era complementat, molt secundàriament, per algunes
ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶƐŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌĞƐ͕ĂůŐƵŶĞƐĚĞůĞƐƋƵĂůƐĞǆĐĞĚŝĞŶĚĞů͛ăŵďŝƚĚŽŵğƐƟĐ͘ůƐĞƵƚŽƌŶ͕
ĂƋƵĞƐƚĞƐĐŽŵƵŶŝƚĂƚƐĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƌĞŶƌĞůĂĐŝŽŶƐĐŽŵĞƌĐŝĂůƐĂŵďĞůƐŐƌĞĐƐŝŶƐƚĂůͼůĂƚƐĂEmporion
i Rhode͘dŽƚĂĂƋƵĞƐƚĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŝƐŝƐƚĞŵĂŽƌŐĂŶŝƚǌĂƟƵ͕ŵĂŝĞƐƚăƟĐŝƐĞŵƉƌĞĚŝŶăŵŝĐ͕ĞƐǀĂĞƐtroncar amb la conquesta romana (218-195 aC). Malgrat que el poblament ibèric va perdurar
ĚƵƌĂŶƚŐĂŝƌĞďĠƵŶƉĂƌĞůůĚĞƐĞŐůĞƐĚĞƐƉƌĠƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĐŽŶƋƵĞƐƚĂ͕ĞůƐƉĂƌăŵĞƚƌĞƐƉŽůşƟĐƐŽƐŽĐŝĂůƐĞŶƚŽƌŶĚĞůƐƋƵĂůƐƐ͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂǀĂũĂŶŽĞƌĞŶĞůƐƉƌŽƉŝƐ͕ůĂƋƵĂůĐŽƐĂĐŽŵƉŽƌƚăĂůĂĮůĂƐĞǀĂ
desaparició.
ABSTRACT
The people who lived during the Iberian Period in part of the territories that would subseƋƵĞŶƚůǇďĞůŽŶŐƚŽƚŚĞŽƵŶƚŽĨĞƐĂůƷǁĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚŝŶƚŽǁŶƐƚŚĂƚŚĂĚƚŚĞƐĂŵĞƉĂƩĞƌŶŽĨ
ƐĞƩůĞŵĞŶƚ͘WůĂĐĞƐǁĞƌĞŽĐĐƵƉŝĞĚƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞĚĞĨĞŶĚĞĚĞĂƐŝůǇĂŶĚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞǁĂƐĂĐĐĞƐƐ
ƚŽƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐƚŽƐƵƌǀŝǀĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƐŽŵĞƐĞƩůĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞ
ƐŝƚƵĂƚĞĚŽŶƚŚĞƚŽƉƐŽĨŵŽƵŶƚĂŝŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐŝŶĂƌĞĂƐŶĞĂƌůĂŬĞƐ͘KǀĞƌƟŵĞ͕ƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞ
ƐĞƩůĞŵĞŶƚƐŐƌĞǁĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ͕ĂůƚŚŽƵŐŚŵŽƐƚŽĨƚŚĞŵƌĞŵĂŝŶĞĚŵƵĐŚƐŵĂůůĞƌ͘dŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐ
base of all the inhabitants of this territory was agriculture, mainly cereal growing, accompaŶŝĞĚďǇůŝǀĞƐƚŽĐŬƌĞĂƌŝŶŐĂƐĂƐĞĐŽŶĚĂƌǇĂĐƟǀŝƚǇ͘dŚŝƐƉƌŝŵĂƌǇƐĞĐƚŽƌǁĂƐĂůƐŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ
ďǇƐŽŵĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨŐŽŽĚƐ͕ƐŽŵĞŽĨǁŚŝĐŚǁĞŶƚďĞǇŽŶĚƚŚĞĚŽŵĞƐƟĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘/ŶƚƵƌŶ͕
ƚŚĞƐĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚƌĂĚĞƌĞůĂƟŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞ'ƌĞĞŬƐǁŚŽǁĞƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶEmporion and Rhode͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚŝƐĞŶƟƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐŶĞǀĞƌ
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ƐƚĂƟĐĂŶĚĂůǁĂǇƐĚǇŶĂŵŝĐ͕ǁĂƐĚŝƐƌƵƉƚĞĚďǇƚŚĞZŽŵĂŶĐŽŶƋƵĞƐƚ;ϮϭϴͲϭϵϱͿ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞ
/ďĞƌŝĂŶƐĞƩůĞŵĞŶƚĐŽŶƟŶƵĞĚĨŽƌĂůŵŽƐƚƚǁŽĐĞŶƚƵƌŝĞƐĂŌĞƌƚŚŝƐĐŽŶƋƵĞƐƚ͕ƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůŽƌƐŽcial parameters around which they were organised were no longer their own. This eventually
led to their demise.

Introducció
No és fàcil ni apropiat construir un treball de
síntesi sobre el món ibèric present en els ter-
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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 aprofundir massa. I no és apropiat perquè hauríem
Ě͛ƵďŝĐĂƌĞŶĞůŵĂƚĞŝǆŽďũĞĐƚĞĚ͛ĞƐƚƵĚŝ ƌĞĂůŝƚĂƚƐ
ŚŝƐƚžƌŝƋƵĞƐďĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚƐ͘WĞƌĞǆĞŵƉůĞ͕ƐŝƚƌĂƐlladéssim tal qual el territori d’època medieval al món ibèric hauríem d’incloure en el seu
anàlisi l’oppidum de mas Castellar de Pontós.
EŽŽďƐƚĂŶƚ͕ĞŶƐƐĞŵďůĂ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞůƐŝŶĚŝĐŝƐĚĞ
que disposem, que aquest establiment emporĚĂŶğƐƉŽĐƚĞŶŝĂĂǀĞƵƌĞĂŵďĞůƐůŽĐĂůŝƚǌĂƚƐĮŶƐ
ara més cap a l’interior o més propers a l’actual
Besalú, encara que tots plegats formessin part
ĚĞů ƋƵĞ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ ĐŽŶĞŝǆĞŵ ĐŽŵ Ă ĐƵůƚƵƌĂ
ŝďğƌŝĐĂ͘ŶĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂ͕ŚĞŵĂĚĂƉƚĂƚů͛ĂŶăůŝƐŝ
del que hauria estat el poblament ibèric en el
futur comtat de Besalú a una realitat territorial
ŵĞŶŽƌ͕ĞǆĐůŽĞŶƚůĂƉĂƌƚŵĠƐŽƌŝĞŶƚĂůŝĞŵƉŽƌĚĂnesa, per intentar mantenir una anàlisi històrica
més rigorosa amb el ben entès que no és possible, ara per ara, traçar fronteres precises en
l’estudi d’aquella època.
Els límits cronològics han estat més fàcils
ĚĞ ŵĂƌĐĂƌ͘ ,Ğŵ ƉŽƐĂƚ ů͛ŝŶŝĐŝ ĞŶ Ğů ƐĞŐůĞ s/ Ă͕
quan segons el criteri abastament acceptat en
l’actualitat s’hauria format la cultura ibèrica. A
ů͛ĞǆƚƌĞŵ ŽƉŽƐĂƚ ŚĞŵ ƉŽƐĂƚ Ğů ĮŶĂů  ũƵƐƚ ĂďĂŶƐ
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
ƌĞĂůŝƚĂƚƉŽůşƟĐĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝƚǌĂĚĂƉĞůĚŽŵŝŶŝƌŽŵă
que la va conduir cap a la seva desaparició. És
ƉĞƌĂŝǆžƋƵĞŚĞŵƉŽƐĂƚĂƋƵĞƐƚůşŵŝƚĮŶĂůĂůĞƐ
darreries del segle III aC.
Ŷ ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ ĞƐƚĂďůĞƌƚƐ͕ ĮǆĂƚƐ ŝ ĐŽŵĞŶƚĂƚƐ
els límits territorials i cronològics, ens hem traĕĂƚĐŽŵĂŽďũĞĐƟƵƉƌŝŶĐŝƉĂůĚ͛ĂƋƵĞƐƚƚƌĞďĂůůĚĞ
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 desŐůŽƐƐĞŵ ĞŶ ĚŽƐ ŐƌĂŶƐ ďůŽĐƐ͗ ůĂ ĮůŝĂĐŝſ ĐƵůƚƵƌĂů
i el model o models d’ocupació territorial, que
ŝŶĐůŽƵĞůƟƉƵƐĚ͛ŚăďŝƚĂƚŝů͛ĞǆƉůŽƚĂĐŝſĞĐŽŶžŵŝĐĂ
del territori.
ŶƌĞůĂĐŝſĂůĂĮůŝĂĐŝſĐƵůƚƵƌĂůĞŶƐŚĂƐĞŵďůĂƚ
ŽƉŽƌƚƷƌĞĂůŝƚǌĂƌƵŶĂŵŽůƚďƌĞƵƌĞŇĞǆŝſƐŽďƌĞĞů
ƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂĞůĐŽŶĐĞƉƚĞĚĞĐƵůƚƵƌĂŝďğƌŝĐĂŝůĂ
ƐĞǀĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſĂůĂƋƺĞƐƟſĚĞůƐolossitani i també dels castellauni. En relació al model o models
Ě͛ŚăďŝƚĂƚ ŝ ů͛ĞǆƉůŽƚĂĐŝſ ĞĐŽŶžŵŝĐĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ
hem emprat les poques dades arqueològiques
que hi ha disponibles en aquest moment. A cadascun d’aquests dos grans blocs hi dediquem
dos apartats, de més abast el segon que el primer.
Entre ibers, indigets, Olossitani i Castellauni.
dĂůŝĐŽŵĂĐĂďĞŵĚ͛ĞƐƚĂďůŝƌ͕ƵŶĂĚĞůĞƐƋƺĞƐƟŽŶƐƋƵĞĞŶƐŚĞŵƉůĂŶƚĞũĂƚƚƌĂĐƚĂƌĞŶĂƋƵĞƐƚ
ƚƌĞďĂůůĠƐů͛ĂŶăůŝƐŝĚĞůĂĮůŝĂĐŝſĐƵůƚƵƌĂůĚĞůĞƐĐŽ-

El món ibèric en alguns dels territoris del posterior comtat de Besalú. De la formació a la integració al model romà (s. VI-III aC)

munitats que visqueren en el territori i època

Ŷ ĂƋƵĞƐƚ ƉƵŶƚ ůĞƐ ĨŽŶƚƐ ĞƐĐƌŝƚĞƐ ĂŶƟŐƵĞƐ ƐſŶ

objecte d’estudi. Per poder assolir aquest objec-

ŵŽůƚƉŽĐĐůĂƌĞƐ͕ŝŵƉƌĞĐŝƐĞƐŝĮŶƐŝƚŽƚĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚžƌŝĞƐ͘ŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚŝƉĞůƋƵĞĨĂů͛ĞǆƚƌĞŵĚĞůĂ

ƟƵĐĂůƋƵĞƌĞŇĞǆŝŽŶĞŵŵŽůƚďƌĞƵŵĞŶƚŝƉƌğǀŝĂ
ƐŽďƌĞĞůƐŝŐŶŝĮĐĂƚĚĞůĐŽŶĐĞƉƚĞĚ͛ŝďĞƌĞŶĞůŵſŶ
ĂŶƟĐŝĞůĚĞĐƵůƚƵƌĂŝďğƌŝĐĂĂů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĂƚ͘

ƉĞŶşŶƐƵůĂ/ďğƌŝĐĂĂůŐƵŶƐĂƵƚŽƌƐĂŶƟĐƐĨĂŶƌĞĨĞrència als seus habitants amb el nom d’indigets

WĞƌƵŶĂďĂŶĚĂ͕Ăů͛ĂŶƟŐƵŝƚĂƚ͕ƚĂůŝĐŽŵĂůŐƵŶƐ

però les referències són summament genèri-

ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌƐĂĐƚƵĂůƐŚĂŶƐĞŶǇĂůĂƚĚĞƐĚĞũĂĨĂ

ques i no es pot inferir si feien referència a una
ƌĞĂůŝƚĂƚƉŽůşƟĐĂŽğƚŶŝĐĂŽƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂůƐŚĂďŝ-

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

ƚĂŶƚƐĚ͛ƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂăƌĞĂŐĞŽŐƌăĮĐĂƵďŝĐĂ-

ĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝƋƵĞĞƐƚƌŽďĂǀĂĞŶů͛ĞǆƚƌĞŵŽĐĐŝĚĞŶƚĂů

ĚĂĂů͛ĞǆƚƌĞŵŶŽƌĚͲĞƐƚĚĞůĂƉĞŶşŶƐƵůĂ/ďğƌŝĐĂ͘

ĚĞůĂDĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂ͕ƐĞŶƐĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚĨĞƚƟŶŐƵĠƐ
ĐŽŶŶŽƚĂĐŝŽŶƐ ŽƌŐĂŶŝƚǌĂƟǀĞƐ ũĂ ƐŝŐƵŝ ƉŽůşƟƋƵĞƐ
o socials (Domínguez 1983, 203-224; Gómez
1999, 159-187). Per altra banda, l’arqueologia
contemporània ha emprat el concepte de cultura ibèrica per caracteritzar materialment les
ƉĞƌƐŽŶĞƐ ƋƵĞ ĞůƐ ĂŶƟĐƐ͕ ĐŽŵ ĂĐĂďĞŵ ĚĞ ǀĞƵre, anomenaren ibers. Atès que el concepte de
cultura ibèrica és fonamentalment arqueològic
el que ve a mostrar és que els habitants d’Ibèria entre els segles VI i III aC (sense prendre en
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſ ů͛ĞƚĂƉĂ ĮŶĂů ĚĞůƐ ƐĞŐůĞƐ // ŝ / ĂͿ͕
ƉŽƐƐĞŢĞŶƵŶĂĐƵůƚƵƌĂŵĂƚĞƌŝĂůŵĠƐŽŵĞŶǇƐƐŝ-

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

ŵŝůĂƌ͘ hŶĂ ĂůƚƌĂ ĐŽƐĂ ĠƐ ƋƵĞ Ă ƉĂƌƟƌ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ
Ɛ͛ŚĂŐŝŝŶĨĞƌŝƚƵŶĂĐƵůƚƵƌĂƐŝŵŝůĂƌ;ĞŶĞůƐĞŶƟƚĚĞ
ŵĂŶĞƌĂĚĞǀŝĚĂͿ͕ƐĞŶƐĞƋƵĞĂŝǆžŚĂŐŝĚĞĐŽŵportar determinades similituds o equivalències

ĚŝŐĞƚƐ͘EŽŽďƐƚĂŶƚ͕ůĂƋƺĞƐƟſŶŽĠƐƚĂŶƐŝŵƉůĞ
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 indigets i que, malgrat ser d’època imperial romana,
han estat enteses com una mostra de la la pervivència de l’estructura tribal ibèrica de la zona (Pi
2008, 153-155). De fet, a l’any 1959 l’arqueòleg italià Nino Lamboglia (Lamboglia 1959, 147161) elaborà una teoria segons la qual aquests
olossitaniĐŽŶƐƟƚƵŢĞŶƵŶĚĞůƐƋƵĂƚƌĞŐƌƵƉƐƋƵĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĂǀĞŶĞůƉŽďůĞĚĞůƐŝŶĚŝŐĞƚƐ͕ƉĂƌƟſƋƵĞ

ƉŽůşƟƋƵĞƐŽƐŽĐŝĂůƐĞŶƚƌĞůĞƐƐŽĐŝĞƚĂƚƐƋƵĞĐŽŶformaven aquesta cultura ibèrica. En aquest
ƐĞŶƟƚ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂŵĂƚĞƌŝĂůůŽĐĂůŝƚǌĂĚĂ
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
ĂƋƵĞůůƐŵĂƚĞŝǆŽƐƐĞŐůĞƐͶƉŽĚĞŵĐŽŶƐƚĂƚĂƌƋƵĞ
els seus habitants eren ibers i que la seva forma
de vida es pot adscriure a la cultura ibèrica.

havia estat descrita pel geògraf grec Estrabó (III,
4, 1) en temps del princeps August. Segons Nino

DĠƐƉƌŽďůĞŵăƟĐĠƐƋƵĂŶŝŶƚĞŶƚĞŵĐŽŶĐƌĞƚĂƌ
quelcom més, sobretot quan intentem atribuir
ĞůƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚ͛ƵŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůŵĂƚĞŝǆƚĞƌƌŝƚŽƌŝ
ĂƵŶĂƵŶŝƚĂƚƉŽůşƟĐĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂŽĂƵŶĂğƚŶŝĂ͘

da en diverses dracmes ibèriques i entesa com

Lamboglia caldria relacionar el comtat medieval
ĚĞ ĞƐĂůƷ Ăŵď ů͛ĂŶƟŐĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſ ƌŽŵĂŶĂ
del territori, a l’igual que els comtats de Girona, Peralada i Empúries. Pocs anys abans de la
publicació de Lamboglia, Gómez Moreno (Gómez 1949, 331-225) ja havia vinculat aquests
olossitani amb la llegenda ŽůŽƐŽƌƟŶ ŝĚĞŶƟĮĐĂa topònim, encara que d’altres autors, com De
,Žǌ ;Ğ ,Žǌ ϭϵϵϱ͕ ϯϭϳͲϯϮϰͿ la van interpretar
posteriorment com un antropònim.
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Fig. 1. Situació dels jaciments

El món ibèric en alguns dels territoris del posterior comtat de Besalú. De la formació a la integració al model romà (s. VI-III aC)

Per si no n’hi ha prou, també hem de fer referència als Castellauni esmentats únicament

la Palomera, ambdós a Mieres; el puig de Jonqueres o puig de Santa Magdalena a Maià del

per Ptolomeu (II,l 6, 70) i que Bosch i Gimpera (Bosch i Gimpera 1944, 153) va ubicar a la

DŽŶƚĐĂů͖ Ğů ŽƐĐĂƌƌſ Ă ^ĂŶƚ :ŽĂŶ ůĞƐ &ŽŶƚƐ ŝ ůĂ
Bauma del Serrat del Pont a Sales de Llierca. A

'ĂƌƌŽƚǆĂ͘   ĂƋƵĞƐƚƐ castellauni, Ptolomeu va

ŵĠƐ͕ Ă ĂƋƵĞƐƚ ĐŽŶũƵŶƚ ĚĞ ũĂĐŝŵĞŶƚƐ ŐĂƌƌŽƚǆŝŶƐ

adscriure quatre noms: Bassi, Egosa, Beseda i

ƉŽĚĞŵ ƐƵŵĂƌͲŚŝ͕ ƉĞƌ ƉƌŽǆŝŵŝƚĂƚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ ĞůƐ
ũĂĐŝŵĞŶƚƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͕ƚŽƚƐĞůůƐƵďŝĐĂƚƐĂůĂĐŽŵĂƌ-

Sebendounon. El darrer, segons Garcia Alonso
(García 2005, 235-258) sembla un topònim d’arƌĞů ŐĂůͼůĂ͕ ƋƵĞ ŽƐĐŚ 'ŝŵƉĞƌĂ ;ŝ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ
Pere de Marca) va corregir com a *Beseldunum
ƋƵĞĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂƐ͛ŝĚĞŶƟĮĐĂǀĂĐůĂƌĂŵĞŶƚ
amb el Bisuldunum d’època medieval esmentat
per la documentació, és a dir, amb Besalú. Segons Garcia Alonso (García 2005, 25) aquest topònim 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 lleugerament 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
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐĞŶƚƌĂůĚĞů͛ĂŶƟĐĐŽŵƚĂƚĚĞĞƐĂůƷƉƌĞsenta un panorama força desolador (Burch et al
2008, 145-152). Si haguéssim de fer cas de les
poques restes arqueològiques que s’han atriďƵŢƚĂů͛ğƉŽĐĂŝďğƌŝĐĂŝĚĞůĞƐƉŽƋƵşƐƐŝŵĞƐĨŽŶƚƐ
escrites que s’hi poden relacionar, hauríem de
ĐŽŶĐůŽƵƌĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝǀĂĞƐƚĂƌƉƌăĐƟĐĂŵĞŶƚĚĞƐŚĂďŝƚĂƚ͘dĂŶŵĂƚĞŝǆ͕ĐŽŵǀĞƵƌĞŵĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſ͕ĞůƉƌŽďůĞŵĂŶŽƌĂƵĞŶůĂŝŶĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ
d’assentaments sinó en l’absència d’intervenciŽŶƐĂƌƋƵĞŽůžŐŝƋƵĞƐƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐŝĐŽŶƟŶƵĂĚĞƐ
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
ĂƋƵĞƐƚ ĂƌƟĐůĞ͕ ƉŽĚĞŵ ĞƐŵĞŶƚĂƌ ůĂ ĞǀĞƐĂ Ă
Besalú; el puig Castellar i el puig del Moro o de

ca del Pla de l’Estany: el mas Castell a Porqueres, el Castellar del Portell a Crespià, el camí
ĚĞWƵŝŐƉĂůƚĞƌĂ&ŽŶƚĐŽďĞƌƚĂ͕ĞůWƵŝŐĂƐƚĞůůĂƌĂ
Sant Miquel de Campmajor i els jaciments de
ĂŵƉƐ ĚĞ DĂƐ sŝĚĂů͕ DĂƐ ĚĞůƐ &ƌĂƌĞƐ ŝ ĂŵƉƐ
ĚĞů͛,ŽƐƉŝƚĂůĂsŝůĂĚĞŵƵůƐ͘
Aquest conjunt de jaciments, la majoria mal
ĐŽŶĞŐƵƚƐ͕ ƵŶŝƚ Ă ůĞƐ ƚƌŽďĂůůĞƐ ĂŢůůĂĚĞƐ͕ ĨĞďůĞƐ
ŝ ƐŽǀŝŶƚ ĨŽƌĂ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ͕ ƉĞƌŵĞƚ ĞŶƚƌĞǀĞƵƌĞ͕ Ă
diferència de la situació desoladora que plantejàvem en un inici, una població que en època
ƉƌĞƌŽŵĂŶĂƟŶĚƌăƵŶĂƉƌĞƐğŶĐŝĂŝƵŶĚĞƐĞŶǀŽůƵpament molt semblants als que trobem en d’altres territoris propers.
>ĞƐƚƌŽďĂůůĞƐŵĠƐĂŶƟŐƵĞƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝ
ƉĞƌƚĂŶǇĞŶ Ă ůĂ ĞǀĞƐĂ ĚĞ ĞƐĂůƷ͕ ŽŶ Ɛ͛ĞǆĐĂǀă
una fossa retallada a l’argila i farcida amb maƚĞƌŝĂůƐĚĞůƐƐĞŐůĞƐs//Ͳs/Ă;ƵƐƋƵĞƚƐ͕&ăďƌĞŐĂƐ
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
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ ĐŽŵ Ă ůĂ ƌĞƐƚĂ ĚĞ ů͛ĞǆƚƌĞŵ ŶŽƌĚͲĞƐƚ
peninsular, el poblament ibèric es començà a
vertebrar en poblats permanents al tombant
ĚĞůƐ ƐĞŐůĞƐ s// ŝ s/ Ă͘  ƉĂƌƟƌ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ŵŽment, s’anà consolidant un poblament que anà
pivotant entorn de poblats que sorgien, es reŵŽĚĞůĂǀĞŶ ŝ ĚĞƐĂƉĂƌĞŝǆŝĞŶ Ă ƌŝƚŵĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ͘
Malgrat l’aparent estabilitat d’aquests grups
humans, una anàlisi detallat de les restes arqueològiques permet entreveure un gran di-
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namisme i una constat adaptació a l’espai i al

ƐĞŐůĞ ///͕ ůĂ ŚŝƉžƚĞƐŝƐ ĚĞ ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ Ě͛ƵŶ Śăďŝ-

medi (Burch et al 2008, 27).

ƚĂƚĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŵĠƐƌĞĚƵŢĚĞƐ͕ƉŽƐƐŝďůĞŵĞŶƚ

Ŷ ĂƋƵĞƐƚ ƐĞŶƟƚ͕ ĠƐ ƉĂƌĂĚŝŐŵăƟĐ Ğů ĐĂƐ ĚĞů

format per una agrupació de cabanes, a la zona

de la Devesa de Besalú, situada a la vessant
ŶŽƌĚͲĞƐƚ ĚĞů ƚƵƌſ ĚĞ ^ĂŶƚĂ DĂƌŝĂ͘ >ĞƐ ĞǆĐĂǀĂ-

de la Devesa (Sagrera, Sureda 2006, 111-114;
Burch et al 2008, 285-287). Possiblement, l’er-

cions efectuades als anys 1996 i 1997 arran de

ror fou pensar en un gran poblat quan en reali-

ůĞƐŽďƌĞƐĚ͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſĚ͛ĂƋƵĞůůĂǌŽŶĂǀĂŶĚĞŝǆĂƌ

ƚĂƚƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚŚŝŚĂŐƵĠƵŶƉĞƟƚŶƵĐůŝŚĂďŝƚĂƚ͕

Ăů ĚĞƐĐŽďĞƌƚ ƵŶĂ ƐĞƋƺğŶĐŝĂ ĞƐƚƌĂƟŐƌăĮĐĂ ƋƵĞ
es remunta al segle VII aC i que perdura, amb

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

ĂůŐƵŶƐ ďƵŝƚƐ ĐƌŽŶŽůžŐŝĐƐ͕ ĮŶƐ ĂůƐ ŶŽƐƚƌĞƐ ĚŝĞƐ͘

ůĂƌŝƚĂŵďĠĚĞůĂǌŽŶĂĚĞůĂ'ĂƌƌŽƚǆĂĞƌĞŶƉĞ-

La primera ocupació, només documentada per

ƟơƐƐŝŵĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶƐĚĞƉŽďůĂĐŝſĨŽƌŵĂĚĞƐ
per unes poques desenes de persones i que no
ĂƌƌŝďĂǀĞŶĂƵŶĂŚĞĐƚăƌĞĂĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝſ;ƵƌĐŚet al
2008, 27-31).

una fossa o cubeta que podria ser un fons de
fogar o bé una estructura d’emmagatzematge, planteja la possible presència d’un espai
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ĚŽŵğƐƟĐ Ɖƌžǆŝŵ͘ >Ă ƐĞŐŽŶĂ ŽĐƵƉĂĐŝſ͕ ƚƌĞƐ ƐĞgles més tard, evidencia un ús de l’espai com
a sitjar (Busquets et al 1997, 19-25; Busquets,
&ăďƌĞŐĂƐ ϭϵϵϴ͕ ϭϲϭͲϭϲϮͿ͘ ƋƵĞƐƚĞƐ ƚƌŽďĂůůĞƐ͕
que s’emmarquen cronològicament entre els
ƐĞŐůĞƐs//Ͳ//Ă͕ƐĞƌǀŝƌĞŶƉĞƌƉůĂŶƚĞũĂƌů͛ĞǆŝƐƚğŶcia d’un assentament ibèric encimbellat sobre
el turó del Castell o de Santa Maria que hauria
ĂŶĂƚ ĐƌĞŝǆĞŶƚ ƚŽƚ ŽĐƵƉĂŶƚ ĞůƐ ĞŶƚŽƌŶƐ ŵĠƐ ŝŵŵĞĚŝĂƚƐ ĐŽŵ ůĂ ĞǀĞƐĂ͕ ŽŶ Ɛ͛ŚĂƵƌŝĂ ĐŽŶĮŐƵƌĂƚ
un sitjar. Aquesta hipòtesis, però, va començar
ĂƚƌŽŶƚŽůůĂƌƋƵĂŶĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĂůƉĂƟ
de la casa de la Moneda (2003), a Can Marcial (2004), a l’interior del recinte de la vella església 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;
&ƌŝŐŽůĂ͕&ĞƌƌĞƌ͕&ƵĞƌƚĞƐϮϬϬϴ͕ϮϱϵͲϮϲϲ͖ŽůŽŵĞĚĂ͕&ƌŝŐŽůĂϮϬϭϬ͕ϰϬϭͲϰϬϰͿͿ͘ŶĂƋƵĞƐƚƐĞŶƟƚ͕ůĂ
manca de restes arqueològiques corresponents
Ăů͛ĞƚĂƉĂŝďğƌŝĐĂĂƉƵŶƚĂĐĂƉĂůĂŝŶĞǆŝƐƚğŶĐŝĂĚ͛ƵŶ
assentament ibèric en el turó de Santa Maria i
ƌĞĨŽƌĕĂ͕ĚĞƐƉƌĠƐĚĞůĞƐĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐĂů͛ƌĂĚ͛ĞŶ
yŝƵĂ;&ƌŝŐŽůĂϮϬϭϬ͕ϰϬϳͲϰϬϭϮͿ͕ăƌĞĂƉƌžǆŝŵĂĂůĂ
Devesa on es va localitzar un possible mur del

Aquests poblats s’emplaçaven en llocs que
ŚĂǀŝĞŶĚĞƌĞƵŶŝƌĚƵĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĨŽŶĂŵĞŶtals. La primera era que l’indret escollit havia de
ŐĂƌĂŶƟƌ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝǀğŶĐŝĂ ĚĞůƐ ƐĞƵƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽƚĂĐŝſ ĂŐƌşĐŽůĂ ĚĞů ƐĞƵ ĞŶƚŽƌŶ͘
La segona era que l’emplaçament triat havia
ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ůĂ ƐĞǀĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſ İƐŝĐĂ͘ WĞƌ ĂƋƵĞƐƚ
ŵŽƟƵ͕ůĂŵĂũŽƌŝĂĚ͛ĞůůƐĞƐĐŽŶƐƚƌƵŢƌĞŶĞŶĐŝŵďĞllats sobre turons que, a part de facilitar la seva
ĚĞĨĞŶƐĂ͕ ƉĞƌŵĞƟĞŶ͕ ĐŽŵ Ă ĮŶĂůŝƚĂƚ ƐƵďƐŝĚŝăƌŝĂ
de la primera, un bon control visual del territori
circumdant (Burch et al 2008, 27-31).
ŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝƋƵĞĞŶƐŽĐƵƉĂ͕ďŽŶƐĞǆĞŵƉůĞƐ
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 Palomera, 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 incerta. Malgrat la seva situació estratègica, controlant la vall del Llémena, que s’estén a migdia,
ůĞƐĐĂůĞƐƋƵĞƐ͛ŚŝƉƌĂĐƟĐĂƌĞŶĂůƐĂŶǇƐƐĞƚĂŶƚĂŶŽ
localitzaren estructures, per la qual cosa no coŶĞŝǆĞŵůĂƐĞǀĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŝŶƚĞƌŝŽƌŝƷŶŝĐĂŵĞŶƚ

El món ibèric en alguns dels territoris del posterior comtat de Besalú. De la formació a la integració al model romà (s. VI-III aC)

ƐĂďĞŵƋƵĞĨŽƵĨƌĞƋƺĞŶƚĂƚĮŶƐĂůƐƐĞŐůĞƐ///Ͳ//Ă

ĚĞůƉŽďůĞ͕ĂƐŽďƌĞĚ͛ƵŶĂĐŝŶŐůĞƌĂďĂƐăůƟĐĂůŝŵŝ-

;ZŽĚƌşŐƵĞǌ͕ůĐĂůĚĞ͕'ĞŶşƐϭϵϴϰ͕ϮϵͲϯϴ͖ŐƵƐơ͕
Codina 2008, 147-149; Burch et al 2010, 289-

tada per la riera de Bianya al nord i nord-oest i
ƉĞů ƌŝƵ &ůƵǀŝă Ăů ƐƵĚ ŝ ƐƵĚͲĞƐƚ͘ >ĞƐ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐ

292). El segon jaciment, la Devesa de Besalú, es

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

troba, com ja s’ha dit, a la vessant nord-oriental

ĮƌŵĂƚů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂĚ͛ƵŶƉŽďůĂƚŝŚĂŶƉŽƐĂƚĂůĚĞƐ-

del turó de Santa Maria, en una esplanada que
s’alça sobre les ribes de la riera Capella, al nord,

cobert nombroses restes arquitectòniques que
ĂƉƵŶƚĞŶĐĂƉĂƵŶĂĐĞƌƚĂĞŶƟƚĂƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂƐƐĞŶ-

ŝĞůƌŝƵ&ůƵǀŝă͕ĂůƐƵĚŝĞƐƚ͘ůĂƐŝƚƵĂĐŝſƚŽƉŽŐƌă-

tament i cap a un funcionament, com a mínim,

ĮĐĂ͕ŚŝŚĞŵĚĞƐƵŵĂƌůĂƐĞǀĂůŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſĂůĐƵƌƐ
ŵŝƚũă ĚĞů ƌŝƵ &ůƵǀŝă ŝ ĞŶ ůĂ ĐŽŶŇƵğŶĐŝĂ ĚĞůƐ ĐĂ-

ĞŶƚƌĞ ĞůƐ ƐĞŐůĞƐ /s ŝ /// Ă ;&ƵĞƌƚĞƐ͕ WƵŝŐ ϮϬϭϰ͕

mins que, d’Emporion i el pla de Girona, es diri-

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

gien als Pirineus, cosa que li atorgà una posició

ƐƵĚ ĚĞů ǀĞŢŶĂƚ ĚĞů WŽƌƚĞůů͕ ĞŶ ƵŶ ƉůĂ ƉƌŽƉĞƌ Ăů

ĚĞĐŽŶƚƌŽůŝĚŽŵŝŶŝƐŽďƌĞĞůƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĞŝǆŽƐĚĞ

cingle de Girera i en relació directa amb el riu

comunicacions que creuaven el territori (Bus-

&ůƵǀŝă͘dŽƚŝƋƵĞŵĂŝƐ͛ŚĂĞǆĐĂǀĂƚ͕ƉƌŽƐƉĞĐĐŝŽŶƐ

ƋƵĞƚƐ͕ &ăďƌĞŐĂƐ ϭϵϵϴ͕ ϭϰϵͿ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚ͕ Ğů WƵŝŐ

ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůƐ ŚĂŶ ƉĞƌŵğƐ ƌĞĐŽůůŝƌ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĚĞůƐ

de Santa Magdalena o de Jonqueres de Maià de

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

DŽŶƚĐĂů͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚƉƌŽƐƉĞĐƚĂƚƉĞƌžŵĂŝĞǆĐĂvat, s’emplaça a 329 metres sobre el nivell del
ŵĂƌ͕ĞŶƵŶƉƵŶƚƋƵĞůŝŽĨĞƌĞŝǆƉƌŽƚĞĐĐŝſŝƵŶĞƐplèndid control visual del territori. Si bé no es
ĐŽŶĞŝǆůĂƐĞǀĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŝŶƚĞƌŶĂŶŝůĂƚŽƚĂůŝƚĂƚ
del seu perímetre, les diferents prospeccions, la
darrera efectuada l’any 2012, han permès documentar la muralla de l’oppidum i recollir materials dels segles III-II aC (Tremoleda, Castanyer
2006, 250-254; Puig 2014, 155-157). A aquests
poblats en altura es poden afegir els possibles

ŵĞŶƚƉŽĚƌŝĂƐĞƌŵĠƐĂŶƟĐ;ĂƐƚĂŶǇĞƌ͕dƌĞŵŽůĞda 2000, 152).

oppida de Puig Castellar de Sant Miquel de
ĂŵƉŵĂũŽƌ͕WƵŝŐĂƐƚĞůůĂƌĚĞ&ŽŶƚĐŽďĞƌƚĂŝWƵŝŐ
Castellar de Mieres, tots ells situats en una posició dominant respecte l’entorn immediat (Nolla,
Casas 1984, 214; Castanyer, Tremoleda 1991,
231, Castanyer, Tremoleda 2000, 152-153).
Els assentament ibèrics, però, no només buscaven la protecció a través de l’altura. A vegaĚĞƐ ĞƌĞŶ ůĞƐ ĐŝŶŐůĞƌĞƐ Ž ĞůƐ ĐƵƌƐŽƐ ŇƵǀŝĂůƐ ĞůƐ
que oferien aquesta anhelada protecció. Aquest
ƐĞƌŝĂĞůĐĂƐĚĞůŽƐĐĂƌƌſĚĞ^ĂŶƚ:ŽĂŶůĞƐ&ŽŶƚƐ
o del castellar del Portell de Crespià. El primer,
el jaciment del Boscarró, s’emplaça al nord-oest

ϭϰϯ͖ŽĚŝŶĂ͕ &ƵĞƌƚĞƐ͕WƵŝŐϮϬϭϲ͕ϭϰϭͲϭϰϰͿ͘WĞů

hŶĂůƚƌĞĐĂƐŵĠƐĞƐƉĞĐşĮĐĠƐĞůĚĞůƉŽďůĂƚĚĞ
mas Castell de Porqueres, el qual, com succeí al
ĐŽŶũƵŶƚĚĞů͛/ůůĂĚ͛ĞŶZĞŝǆĂĐͲWƵŝŐĚĞ^ĂŶƚŶĚƌĞƵ
Ě͛hůůĂƐƚƌĞƚ͕ĂƉƌŽĮƚĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſƋƵĞŽĨĞƌŝĂƵŶĂ
zona lacustre, en aquest cas l’estany de Banyoles. La situació estratègica del seu emplaçament,
ƐŝƚƵĂƚĞŶƵŶƉĞƟƚƚƵƌſƋƵĞůŝŵŝƚĂĂůŶŽƌĚĂŵďůĂ
riera Castellana i al sud amb la riera Vinyaplana,
ha propiciat una llarga ocupació de l’indret que
ĞƐƌĞŵƵŶƚĂĂůƐĞŐůĞs/Ă͘ŽŶĞŐƵƚĚĞƐĚ͛ĂŶƟĐ͕Ğů
ũĂĐŝŵĞŶƚĨŽƵĞǆĐĂǀĂƚƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĂůĞƐĚğĐĂĚĞƐ
ĚĞůƐ ĂŶǇƐ ƋƵĂƌĂŶƚĂ ŝ ƐĞŝǆĂŶƚĂ ŝ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ
delimitat per sondeigs durant els anys setanta
i vuitanta. Aquestes intervencions, lluny de ser
ƐƵĮĐŝĞŶƚƐƉĞƌƵŶĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚĂĚŝĞŶƚŝƵŶĂĐŽƌrecta interpretació del jaciment, únicament han
permès intuir que la zona d’ocupació principal
del poblat ibèric es trobava a la zona oest i nordoest i que el seu funcionament hauria anat del
ƐĞŐůĞ s/ Ăů // Ă͘ Ŷ ĂƋƵĞƐƚ ƐĞŶƟƚ ŝ ŵĂůĂƵƌĂĚĂŵĞŶƚ͕ĞƐĚĞƐĐŽŶĞŝǆ͕ĐŽŵĂůĂŵĂũŽƌŝĂĚ͛oppida
de la zona, l’urbanisme intern i el seu perímetre
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Josep çÙ«͕Marc WÙã

(Burch et al 1999, 8-13; Castanyer, Tremoleda

ǀĞƌŝƚĂďůĞƐĐŽŵƉůĞǆŽƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐƐůůŝŐĂƚƐĂů͛Ăů-

2000, 153-171; Burch et al 2010, 340-342).

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

Malgrat la necessitat de protecció que acabem de constatar, aquests assentaments no
ďƵƐĐĂǀĞŶů͛ĂŢůůĂŵĞŶƚ͕ĂŶƐĞůĐŽŶƚƌĂƌŝ͘>ĂŵĂũŽƌŝĂ
Ě͛ĞůůĞƐƐ͛ƵďŝĐĂǀĞŶĞŶƚŽƌŶŽƉƌžǆŝŵƐĂůƐĞŝǆŽƐĚĞ
comunicació que travessaven aquest territori
que, en aquella època, els conformaven sobreƚŽƚĞůƐƌŝƵƐ͘ƋƵĞƐƚƐĞƌŝĂ͕ƉĞƌĞǆĞŵƉůĞ͕ĞůĐĂƐĚĞů
ŽƐĐĂƌƌſĚĞ^ĂŶƚ:ŽĂŶůĞƐ&ŽŶƚƐ͕ĚĞůWƵŝŐĚĞ:ŽŶqueres de Maià del Montcal i, com ja hem apuntat més amunt, de la Devesa de Besalú.
Com palesen les breus descripcions dels diferents jaciments, la manca d’una recerca conƟŶƵĂĚĂ ĞŶ Ğů ƚĞŵƉƐ ŚĂ ƉƌŽǀŽĐĂƚ ƋƵĞ ĚĞƐĐŽneguem l’urbanisme intern d’aquests poblats.
dĂŶŵĂƚĞŝǆ͕ ĂƋƵĞƐƚ ŶŽ ĚĞǀŝĂ ĚŝĨĞƌŝƌ ŵĂƐƐĂ ĚĞůƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝƐǀĞŢŶƐ͘^ŝĞŶĮǆĞŵĞŶĞůƐƉŽďůĂƚƐĚĞǌŽŶĞƐǀĞŢŶĞƐŝĂƉůŝƋƵĞŵůĞƐŵĂƚĞŝǆĞƐƉĂƵƚĞƐƵƌďĂ-
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ŶşƐƟƋƵĞƐ͕ŚĞŵĚĞĚŽŶĂƌƉĞƌĨĞƚƋƵĞĞŶĐĂƉĐĂƐ
ŚŝŚĂŐƵĠůĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſƵƌďĂŶĂƋƵĞƚƌŽďĂƌĞŵĞŶ
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 poblats situats en plataformes més o menys planeres, aquestes cases devien organitzar-se entorn
d’espais oberts. En canvi, en el cas de poblats
ĞŶƚƵƌŽŶĂƚƐ ŽŶ ůĂ ƚŽƉŽŐƌĂĮĂ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶǇ ĐŽŶĚŝcionava l’urbanisme, les cases possiblement es
ĚŝƐƚƌŝďƵŢĞŶ ĞŶ ƚĞƌƌĂƐƐĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚĞƐ ƉĞƌ ĐĂƌrers 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
ƵŶĂ ƐƵƉĞƌİĐŝĞ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚ ƐĞƉĂƌĂĚĂ ĞŶ ĚŽƐ
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,
ĞůƐŵŝůůŽƌƐĞǆĞŵƉůĞƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚƟƉƵƐĚĞǀŝǀĞŶĚĂ͕

ŵĞŶƚ ĞŶ ů͛ĂŶŽŵĞŶĂĚĂ ǌŽŶĂ ϭϰ ;DĂƌơŶ͕ ĂƐĂƐ͕
Codina, Margall, de Prado 2004, 265-284), o
com el de mas Castellar de Pontós, on es locaůŝƚǌă ůĂ ĐĂƐĂ ĐŽŵƉůĞǆĂ ŶƷŵĞƌŽ ϭ ;&ƵĞƌƚĞƐ Ğƚ Ăů
2002, 120-136).
ŵĠƐĚĞĚĞƐĐŽŶğŝǆĞƌů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞŝŶƚĞƌŶ͕ůĂ
ŵĂŶĐĂĚ͛ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶƐƚĂŵďĠŚĂƉƌŽǀŽĐĂƚƋƵĞ
en la majoria de casos del territori estudiat desconeguem si aquests poblats complien una de
ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐ ĞƐƐĞŶĐŝĂůƐ ĚĞůƐ oppida ibèrics i anaven emmurallats. Només s’ha apuntat
ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ͕ ƋƵĞ ƐĞŵďůĂ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĂƌƌĞƌĞƐ ƉƌŽƐƉĞĐĐŝŽŶƐ ŚĂŶ ĐŽŶĮƌŵĂƚ͕ Ě͛ƵŶĂ ŵƵƌĂůůĂ Ăů ƉƵŝŐ
de Santa Magdalena de Maià de Montcal (Puig
ϮϬϭϰ͕ϭϱϱͲϭϱϳͿ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĂŝǆž͕ƐĞƌŝĂƌĞĂůŵĞŶƚ
ĞƐƚƌĂŶǇƋƵĞŶŽĞǆŝƐƟƐƐŝŶŵƵƌĂůůĞƐƉĞƌƉƌŽƚĞŐŝƌ
els habitants d’aquests poblats. A vegades, si ho
comparem amb altres indrets, aquestes defenƐĞƐƉŽĚŝĞŶŐĂƵĚŝƌĚ͛ƵŶĐĞƌƚŶŝǀĞůůĚĞĐŽŵƉůĞǆŝtat, com les del Puig de Sant Andreu d’Ullastret
;ŽĚŝŶĂ͕ DĂƌƟŶ͕ ĚĞ WƌĂĚŽ ϮϬϭϬ͕ ϮϲϴͲϮϳϲͿ͘ EŽ
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 alineada de les parets posteriors de les cases conformava els límits de l’assentament (Llorens, Pons
1987, 49-58).
Aquests poblats, enturonats i ben comunicats, però, no eren els únics instruments d’ocupació del territori. Altres establiments, força
ŵĠƐƉĞƟƚƐŝĚĞĐĂƌăĐƚĞƌŵĠƐĞİŵĞƌŝƚĞŵƉŽƌĂů͕
ĞƐĚŝƐƚƌŝďƵŢĞŶŵŽůƚĞƐƉŽƌăĚŝĐĂŵĞŶƚĞŶĞůƚĞƌƌŝtori (Burch et al 2008, 75-82). Tot i que no tenim
ŐĂŝƌĞƐ ĞǆĞŵƉůĞƐ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ Ě͛ŚăďŝƚĂƚ ĞŶ
ĞůŶŽƌĚͲĞƐƚĐĂƚĂůă͕ƵŶĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐƉŽĐƐĞǆĞŵƉůĞƐ
es troba dins dels territoris que a l’Edat Mitjana esdevindran el territori central del comtat

El món ibèric en alguns dels territoris del posterior comtat de Besalú. De la formació a la integració al model romà (s. VI-III aC)

de Besalú, la Bauma del Serrat del Pont, a Sales

àmfores ibèriques datades pels volts del segle

Llierca. Aquesta balma, amb una cronologia que

III aC i que de ben segur estan relacionades amb

ĞƐ ƌĞŵƵŶƚĂ Ăů s/// ŵŝůͼůĞŶŶŝ Ă ;ůĐĂůĚĞ͕ ^ĂŹĂ
2008), presenta una interessant fase d’ocupa-

l’emmagatzematge (Castanyer, Tremoleda 1991,

ció durant l’època ibèrica (Alcalde, Toledo, Saña

227-228; Castanyer, Tremoleda 2000, 152-153,
143, 152). Sovint en aquest territori, tal com

ϮϬϭϬ͕ϮϵϮͲϮϵϯͿ͘DĂůŐƌĂƚůĂŵŽĚğƐƟĂĚĞůĞƐƌĞƐ-

passa en altres àrees properes, s’ha localitzat

tes, que es limiten a un mur de pedra seca, a
ƵŶĂ ƉĞƟƚĂ ăƌĞĂ ĚĞ ĐŽŵďƵƐƟſ ŝ Ă ƵŶĂ ĨŽƐƐĂ ĚĞ

sitges durant alguns seguiments arqueològics

ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ƌĞĚƵŢĚĞƐ͕ ƵŶ ĞƐƚƵĚŝ ĂƉƌŽĨƵŶĚŝƚ ĚĞ

ƋƵĞ͕ĮŶƐĂĚŝĂĚ͛ĂǀƵŝ͕ŶŽƐ͛ŚĂŶƉŽŐƵƚƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĂŵďĐĂƉƉŽďůĂƚƉƌžǆŝŵ͘^ſŶĞǆĞŵ-

ůĞƐƌĞƐƚĞƐĨĂƵŶşƐƟƋƵĞƐǀĂƉĞƌŵĞƚƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌ

ƉůĞƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚƟƉƵƐĚĞƚƌŽďĂůůĞƐĞůƐũĂĐŝŵĞŶƚƐĚĞ

ĂůŐƵŶĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĚĞůĂƐĞǀĂǀŝĚĂĞĐŽŶž-

ďĂůŵĂƟŶŐƵĠƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂŽĐƵƉĂĐŝſĐƵƌƚĂŝŵŽůƚ

ĂŵƉƐ ĚĞ DĂƐ sŝĚĂů͕ DĂƐ ĚĞůƐ &ƌĂƌĞƐ ŝ ĂŵƉƐ
ĚĞů͛,ŽƐƉŝƚĂůĚĞsŝůĂĚĞŵƵůƐ͕ŽŶƐ͛ŚĂĞǆĐĂǀĂƚƐŝƚŐĞƐƋƵĞǀĂŶĚĞůƐƐĞŐůĞƐsͲ/sĮŶƐĂů/Ă;ŐƵĞůŽ͕
Grau, Moret, Sanchez 2016, 155-168).

puntual entre els segles V-IV aC (fase II.1.b), el

^ŝ ĞŶƐ ĐĞŶƚƌĞŵ ĞŶ ů͛ĞǆƉůŽƚĂĐŝſ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕

mur esmentat data dels segles III i II aC (fase

ens adonarem ben aviat que les seves principals
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐƐſŶĐŽŵƉĂƌƟĚĞƐĂŵďůĞƐǌŽŶĞƐ
més properes que hem anat esmentant al llarg
ĚĞůƚĞǆƚ͘dĂŶŵĂƚĞŝǆ͕ůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐŐĞŽŐƌăĮƋƵĞƐĚĞůĂǌŽŶĂ͕ĞůƐĞƵĐůŝŵĂŝůĂƐĞǀĂƐŝƚƵĂĐŝſ
allunyada del litoral devien comportar algunes
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝƚĂƚƐ͘

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

II.1.a) i dividia l’espai en dues unitats, una desƟŶĂĚĂĂůĂĐƌŝĂĚĞďĞƐƟĂƌ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚƐƵŝĚƐ͕ŝ
ƵŶĂĂůƚƌĂĚĞƐƟŶĂĚĂĂŚĂďŝƚĂĐůĞ;ůĐĂůĚĞ͕DŽůŝƐƚ͕
Toledo 1994, 33-50).
Alguns d’aquests assentaments, com veuƌĞŵ Ă ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſ ĞŶ ƉĂƌůĂƌ ĚĞ ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ
ŝďğƌŝĐĂ͕ĚŝƐƉŽƐĂǀĞŶĚĞƉĞƟƚƐŽŐƌĂŶƐƐŝƚũĂƌƐŽŶ
ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂǀĞŶĞůŐƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌŐĂƌĂŶƟƌ
la supervivència del grup. Al nord-est català,
ũĂĐŝŵĞŶƚƐ ĐŽŵ ^ĂŶƚ :Ƶůŝă ĚĞ ZĂŵŝƐ Ž ŵĂƐ ĂƐƚĞůůĂƌĚĞWŽŶƚſƐĚŝƐƉŽƐĂǀĞŶĚĞƐŝƚũĂƌƐĚĞƐƟŶĂƚƐ
a aquesta funció (Bouso, Gago, Pons 2002, 165215; Burch, Sagrera 2009). En el territori que
ens ocupa, aquest seria el cas de la Devesa,
on s’han localitzat una vintena de sitges ibèriƋƵĞƐ;ƵƐƋƵĞƚƐ͕&ăďƌĞŐĂƐϭϵϵϴ͕ϭϱϭͲϭϱϮ͖&ƌŝŐŽůĂ͕ &ĞƌƌĞƌ ϮϬϭϰ͕ ϮϵϰͿ͕ Ž ŵĂƐ ĂƐƚĞůů͕ ŽŶ ĞŶ ůĞƐ
ĐĂŵƉĂŶǇĞƐĚĞϭϵϲϵŝϭϵϳϬĞƐǀĂŶĞǆĐĂǀĂƌƚƌĞƚǌĞ
ƐŝƚŐĞƐ͕ Ă ŵĠƐ Ě͛ƵŶĞƐ ƋƵĂŶƚĞƐ ĂŢůůĂĚĞƐ ƋƵĞ ǀĂŶ
ĨĞƌƉƵũĂƌĞůƐĞƵŶƷŵĞƌŽĮŶƐĂƵŶĂǀŝŶƚĞŶĂ;ĂƐtanyer, Tremoleda 2000, 164).També és interessant esmentar el cas del camí de Puigpalter, un
ũĂĐŝŵĞŶƚ ƵďŝĐĂƚ Ă &ŽŶƚĐŽďĞƌƚĂ ŽŶ ů͛ĂŶǇ ϭϵϰϱ ŝ
posteriorment al 1988 es van localitzar diverses

La societat ibèrica, com les altres societats
ĂŶƟŐƵĞƐ͕ ĞƌĂ ĞŵŝŶĞŶƚŵĞŶƚ ĂŐƌşĐŽůĂ͘ >Ă ƐĞǀĂ
agricultura, amb un sistema de guaret biennal
combinat, amb l’ús de l’arada lleugera i caracteritzada per uns volums de producció modeƌĂƚƐ͕ ƚĞŶŝĂ ůĂ ĮŶĂůŝƚĂƚ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌ
aliments a la pròpia població i d’obtenir uns míŶŝŵƐĞǆĐĞĚĞŶƚƐƋƵĞƉĞƌŵĞƚĞƐƐŝŶĂůƐƐĞƵƐŚĂďŝtants el subministrament de productes absents
en el propi hàbitat o l’adquisició de béns de
ƉƌĞƐƟŐŝ ƉƌŽǀŝŶĞŶƚƐ ĚĞů ŵſŶ ŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝ ŝ ĚĞƐƟŶĂƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĂůĞƐĞůŝƚƐĚ͛ĂƋƵĞůůĞƐƐŽĐŝĞƚĂƚƐ͘>ĞƐƚĂǆĞƐƉƌŽĚƵĐƟǀĞƐŶŽĞƌĞŶĂůƚĞƐŝƵŶŝĚĞƐ
ĂĞƉŝƐŽĚŝƐĚĞĨĂŵ͕ƉĂŶĚğŵŝĞƐŝĐŽŶŇŝĐƚĞƐŽďůŝŐĂǀĞŶĂůƐŝďĞƌƐĂĚŝƉŽƐŝƚĂƌĞůƐƐĞƵƐĞǆĐĞĚĞŶƚƐĞŶ
sitges, com hem vist en el cas de la Devesa o
ĚĞůŵĂƐĂƐƚĞůů͘>͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĚĞů͛ĂŶƟŐƵŝƚĂƚĞƌĂ
ĐĞƌĞĂůşƐƟĐĂŝĞŶĞůĐĂƐĚĞůŵſŶŝďğƌŝĐĚĞů͛ĞǆƚƌĞŵ
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Josep çÙ«͕Marc WÙã

nord-est estava protagonitzada pel conreu de

fruits silvestres, la troballa d’una àmfora plena

l’ordi, acompanyat del blat, la civada, l’espelta

Ě͛ĂŐůĂŶƐĂWŽƌƋƵĞƌĞƐĐŽŶƐƚĂƚĂĂƋƵĞƐƚĂƉƌăĐƟĐĂ͕
ůĂƋƵĂůƚĂŵďĠƌĞĐŽůͼůĞĐƚĂǀĂĂůƚƌĞƐĨƌƵŝƚƐĐŽŵƉĞƌ

o el mill, i complementada pel conreu de lleguŵŝŶŽƐŽƐ ĐŽŵ ůĞƐ ůůĞŶƟĞƐ͕ ůĞƐ ĨĂǀĞƐ ŝ ǀĞĐĞƐ͘ Ŷ
algunes zones, on el terreny i el clima ho per-

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

ŵĞƟĞŶ͕ĞůƐŝďĞƌƐƚĂŵďĠĞůĂďŽƌĂǀĞŶǀŝŝŽůŝ͘dĂŶ-

ƟŵŽŶŝĂĚĂĞŶĞůŵſŶŝďğƌŝĐĚĞůŶŽƌĚͲĞƐƚĐĂƚĂůă

ŵĂƚĞŝǆ͕ĠƐƉŽƐƐŝďůĞ ƋƵĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝƋƵĞĞŶƐ
ŽĐƵƉĂ͕ůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĐůŝŵăƟƋƵĞƐƉƌŽǀŽƋƵĞƐƐŝŶ

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

ƋƵĞ ĂƋƵĞƐƚƐ ĚĂƌƌĞƌƐ ĐƵůƟƵƐ ŶŽ ĨŽƐƐŝŶ ƵŶĂ ƉĂƌƚ

ĚĞƌŝƵƐŝĞƐƚĂŶǇƐƋƵĞŽĨĞƌŝĞŶƵŶĂĞǆĐĞůͼůĞŶƚƉŽƐ-

fonamental de l’agricultura dels seus habitants

ƐŝďŝůŝƚĂƚ ƉĞƌ ŽďƚĞŶŝƌ ƉĞŝǆ ĨƌĞƐĐ͕ ŶŽ ƐĞŵďůĂ ƋƵĞ
ĨŽƐƚĂŶŚĂďŝƚƵĂů͘ŶĂƋƵĞƐƚƐĞŶƟƚ͕ůĂĂƵŵĂĚĞů
^ĞƌƌĂƚŚĂĂƉŽƌƚĂƚƌĞƐƚĞƐĚĞƉĞŝǆŽƐĚĞůĂĨĂŵşůŝĂ
dels Cyprinidae, l’única que actualment es troba
en el riu Llierca. No obstant, si bé és possible
ƋƵĞĞůƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĂƉƌŽĮƚĞƐƐŝŶĞůƐƌĞĐƵƌƐŽƐşĐƟĐƐ͕
ƚĂŵďĠĠƐƉŽƐƐŝďůĞƋƵĞĞƐƚƌĂĐƟĚ͛ƵŶĂĂƉŽƌƚĂĐŝſ
animal (Alcalde, Molist, Toledo 1994, 49).

(Castanyer, Tremoleda 2000, 140 i 142; Burch et
al 2010, 185-186).
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ĞǆĞŵƉůĞĮŐƵĞƐŽĂŵĞƚůůĞƐ;ĂƐƚĂŶǇĞƌ͕dƌĞŵŽůĞ-

L’agricultura estava complementada per la
ramaderia, especialment ovicaprina i de suids,
ĚĞƐƟŶĂĚĞƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚ ĂůƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝƐ ŝ Ă ůĂ ĐĂƌŶ͘ >ĞƐ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ĞǀĞƐĂ
de Besalú van proporcionar restes de bòvids,
ŽǀŝĐăƉƌŝĚƐ͕ ĐĂǀĂůůƐ ŝ ƉŽƌĐƐ ;ƵƐƋƵĞƚƐ͕ &ăďƌĞŐĂƐ
1998, 151-152). A diferència de la Devesa, on
ƉƌĞĚŽŵŝŶĞŶĞůƐďžǀŝĚƐŝĞůƐŽǀŝĐăƉƌŝĚƐ͕ĞůďĞƐƟĂƌ
ƉŽƌĐşƐĞŵďůĂƐĞƌĞůĐĞŶƚƌĞĚĞů͛ĞǆƉůŽƚĂĐŝſĚĞůĂ
Bauma del Serrat del Pont, lloc en el qual també 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 inĚƌĞƚĮŶƐĂĂƐƐŽůŝƌů͛ĞĚĂƚžƉƟŵĂƉĞƌĂůƐĞƵŵăǆŝŵ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚ͕ŵŽŵĞŶƚĞŶƋƵğƐ͛ŚĂƵƌŝĞŶƐĂĐƌŝĮĐĂƚ
ŝƐ͛ŚĂƵƌŝĂĞǆƉůŽƚĂƚůĂƐĞǀĂĐĂƌŶ͘^ĞŐŽŶƐĂƋƵĞƐƚĞƐ
dades, podríem arribar a la conclusió que la ramaderia, especialment, la porcina, igual que en
altres zones muntanyenques properes, va jugar
un paper important en l’economia ibèrica de la
'ĂƌƌŽƚǆĂ͘
Completant l’agricultura i la ramaderia, hem
ĚĞ ƉĂƌůĂƌ ĚĞ ůĂ ĐĂĐĞƌĂ͕ ůĂ ƌĞĐŽůͼůĞĐĐŝſ ĚĞ ĨƌƵŝƚƐ
ƐŝůǀĞƐƚƌĞƐŝůĂƉĞƐĐĂ͘ZĞƐƉĞĐƚĞĂůĂƉƌŝŵĞƌĂ͕ĂůĂ
Bauma del Serrat es documentaren restes de
cabirol, cérvol i porc senglar (Alcalde, Molist,
dŽůĞĚŽϭϵϵϰ͕ϰϳͿ͘WĞůƋƵĞĨĂĂůĂƌĞĐŽůͼůĞĐĐŝſĚĞ

Conclusions
Entre els segles VI i III aC alguns dels territoris
que molt posteriorment formaran part del comtats de Besalú, foren ocupats per persones, la
forma de vida de les quals, per les restes materials que han perviscut, es pot atribuir a la cultura
ibèrica. Anar més enllà d’aquesta constatació i
ŝŶƚĞŶƚĂƌĂƚƌŝďƵŝƌĂůŐƵŶĂĮůŝĂĐŝſğƚŶŝĐĂŽƉŽůşƟĐĂĂ
aquestes persones o comunitats de persones és
entrar en el terreny de l’especulació.
Com a pertanyents a la cultura ibèrica habiƚĂǀĞŶ ŵĂũŽƌŝƚăƌŝĂŵĞŶƚ ĞŶ ƉĞƟƚƐ ƉŽďůĂƚƐ ͶĚĞfensats per modestes muralles i per la seva situació encimbellada— els habitants dels quals
es dedicaven principalment a una agricultura i
secundàriament ramaderia que s’adaptaven a
ůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘
Malauradament, l’estat embrionari de la recerca arqueològica d’època ibèrica en aquest
territori no permet aprofundir massa ni esbosƐĂƌ ŵĂƟƐŽƐ ƋƵĞ ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚ ĂũƵĚĂƌŝĞŶ Ă ĞŶƌŝ-

El món ibèric en alguns dels territoris del posterior comtat de Besalú. De la formació a la integració al model romà (s. VI-III aC)

ƋƵŝƌĞůĚŝƐĐƵƌƐĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐ͘,ŽŚĂƵƌĞŵĚĞĚĞŝǆĂƌƉĞƌĂƵŶĂĂůƚƌĂŽĐĂƐŝſ͘

çÙ«͕:͘ 2008, “Les societats ibèriques” a J.M.
Gçã®ÙÙþ (coord), Història de la Garrotxa, Girona, p. 145-152.
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