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Del bronze final a la primera edat del 
ferro a la Catalunya Central (assaig 

de periodització) (s. viii-v a.C.) * 

EDUARD SÁNCHEZ I CAMPOY 

1. INTRODUCCIÓ 

L'estudi de! Bronze Final i el traspás a la plena Edat del Ferro a la 
Catalunya Central, s'anat enfrontant des de fa anys a la manca de dades 
per tal de poder fer una valorado ben estructurada entre els segles viii i 
V a.C. Aquesta mancanga es concreta en quatre aspectes básics: 

A) Desconeixement de bones estratigrafies. 

B) Manca de necrópolis. 

C) Excavacions d'hábitats realitzats a connengaments de segle i per 
tant malconeguts. 

D) Materials molt fragmentaris. 

Avui aquest panorama comenga a canviar grácies a les darreres 
investigacions entre les quals destaquen l'encara inédita estratigrafía de 
la Canal deis Avellaners (Berga-Berguedá) ' i l'estratigrafia de la Cova de 

* Treball presentat al «Congres Internacional d'Historla deis Pirineus, Cervera 1988». 
' CARRERAS, J.: "•L'estratigrafia arqueológica de la Canal deis Avellaners», XXIII Assem-

blea Intercomarcal d'Esludiosos, Juny. 1979. Berga 1982. 
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les Pixarelles (Tavertet-Osona) ^ l'excavació del camp d'urnes de Coll 
s'Avenc (Tavertet-Osona) ,̂ la intervenció recentment a un nou assenta-
ment, el Serrat de l'Oca (Puig-Reig-Berguedá) '; i la delimitació de l'ho-
ritzó ibéric antic a la zona que tractem (Can Bonells a Sta. M." de Merlés-
Berguedá) ^ 

En el present treball ens limitem a ter un estat de la questió basat 
en els assentaments coneguts fins al moment, alguns deis quals ens 
permeten fer un reajust cronológic de la Primera Edat del Ferro. 

L'espai que tractem, deflnit com a Catalunya Central per la seva 
posició geográfica en el context cátala, correspon a l'extrem nord-oriental 
de la Depresió Central limitat al nord peí Pre-pirineu, a l'est i al sud per 
la Depressió Prelitoral i a ponent per la conca del Segre. Compren dones, 
la conca alta del Llobregat, i la conca central del Ter i correspon a les 
actuáis comarques d'Osona, Berguedá, Bages i Solsonés. Pero si la geo
grafía d'aquestes comarques presenta una serie d'aspectes que les inte-
rrelacionen, l'arqueologia ens presenta uns trets que carecteritzen una 
certa expressió homogénia: 

1. Individualització de la Cultura dita de «Merlés». 

2. Confluencia de les dieferents manifestacions de les diverses fá-
cies de les cultures hallsttátiques. 

3. Iberització aníiga. 

2. ELS JACIMENTS 

En cova o balma 

1. Balma de Torneula (Capolat, Berguedá) 

Procedents d'aquesta balma es conserven al Museu Municipal de 
Berga un conjunt de materials datables en el Bronze Final III B entre els 

^ RAURET, A. M.: «La sequéncia estratigráfica de la cova de les Pixarelles (Tavertet, 
Osona)», Tribuna d'Arqueologia 1986-1987. Barcelona 1987. 

^ MoLiST, M.; CRUELLS, W.; BUXÚ. D.; ESPADALER, M.: «Nota preliminar sobre la necró
polis de Coll s'Avene (Tavertet, Osona)», Cypsela. V, 1985. 

" SÁNCHEZ, E.: Jaciment inédit en fase d'excavació. Memoria de la campanya del 1987, 
presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat el febrer de 1988. 

•' SÁNCHEZ, E.: Jaciment inédit en tase d'excavació. Memoria de la campanya del 1986, 
presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat el febrer de 1988. 
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quals destaquen cerámiques incises de tipus Cerda, dues peces de super
ficies brunyides (un plat tapadora amb vora bisellada i un vaset bicónic), 
vores d'urna amb bisel! i llavi amb decoració d'incisions i doble cordó sota 
la vora. També hi trobem fragments amb decoració «d'acanalats» ̂ . 

La cronología d'aquesta bauma ens ve donada per la presencia 
d'acanalats com element cronológic mes antic i per la cerámica de tipus 
Cerda que és propia de la plena Edat del Ferro '. Així proposem una 
datació relativa entre el 650 i el 500. 

2. Roca Roja (Berga, Berguedá) 

Es tracta d'un conjunt de dues balmes de les quals la n.° 2 fou la 
que va donar mes informado arqueológica grácies a l'excavació realizada 
el 1962 peí Grup de Prehistoria i Arqueología del Museu de Berga, Es 
troba situada a uns 1.100 m d'algada en un contrafort de la Figuerassa 
en el terme municipal de Berga. L'estrat en el qual varen aparéixer els 
materials que aqui ens interessen eslava totalment remogut amb la pre
sencia de cerámiques que abracen l'ampli período de l'Edat del Bronze a 
l'época romana. Desgraciadament la fragmentació deis materials no per-
met de fer una descripció de les formes, pero podem assegurar una 
ocupació de Bronze Final i Primera Edat del Ferro per la presencia de 
cerámica decorada amb acanaláis i terrissa ibérica. 

3. Balma deis Ossos (Berga, Berguedá) 

Aquesta bauma, excavada peí Grup de Prehistoria i Arqueología del 
Museu de Berga i donada a conéixer peí Dr. Castillo el 1960, fou utilit-
zada com a sepulcre coMectiu d'inhumació en l'Eneolitic'', Tanmateix fo-

' Jaciment inedit prospecta! peí grup de Prehistoria i Arqueología del Museu de Berga. 
' CABROL, D.: "L'Age du Fer en Cerdagne Irangaise». 6é. Colloqui internacional d'Ar-

queologia de Puigcerda. 1984, Pulgcerdá 1986. 
" CASTILLO, A.: «La Balma deis Ossos de Berga», Vil Congreso Nacional de Arqueolo

gía, Barcelona 1960. Zaragoza 1962. 
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ren recollits també fragments de terrissa decorada amb acanaláis i vores 
amb decoració incisa. 

L'escassetat de materials i la manca d'estratigrafia impedeix fer una 
bona valoració cronológica del Bronze Final i Primer Ferro. Solament 
podem, dir que fou ocupada en aquest període, al menys entre els 
segles vii i ii a.C. 

4. Cova de Can Maurí (Berga, Berguedá) 

Propera a la Roca Roja i situada a una algada similar (1.100 m), és 
una magnífica cavitat excavada en dues ocasions per Mn. Serra i Vilaró 
el 1921 ^ i peí Grup de Prehistoria i Arqueología del Museu de Berga el 
1961 '°. Tombé aquí la estratigrafía és inexistent, pero els materials ex
humáis demostren una ocupació des d'el neolític final '̂  fins a l'época 
romana. 

La cerámica del periodo que aquí ens ocupa es concreta principal-
ment en terrissa de tipus «hallsttátic», amb superficies brunyides, deco-
racions acanalados horitzontals i en disposició oblíqua formant triangles. 
També hi trobem terrissa mes grollera amb decoració incisa a la vora i 
amb decoració de cordons. Les formes de la cerámica decorada amb 
acanálate consisteix en vasets petits amb vora bisellada, i forma bicónica. 
Cronológicament hem de considerar aquests materials vers fináis del 
segle viii i principis del vii, per la seva semilitut amb les urnes i decora-
cions de la necrópolis de Mola del període III de Vilaseca '̂  i algunos de 
les peces de can Missert de Terrassa, de cronología similar. 

5. Canal deis Avellaners (Berga, Berguedá) 

És una esquerda produída por l'erosió, oberta a les roques de migdia 
de la muntanya de Querait que crea una planta interior de forma thangular 

" SERRA VILARO, J.: La cova de Can Maurí i els megálits del coll de ÍOreller, Musaeum 
Archaeologlcum Diocesanum, Solsona 1922. 

'° CARRERES, J.; TRESERRES: BUTXACA: Cova de Can Maurí (Berga). Berga 1964. 
" MARTIN, A.: «El grupo de Veraza en el Berguedá», Cypsela, I, 1976. 
'' VILASECA, S.; «La Necrópolis de Can Canyís», Trab. del Sem. de H.' Prirn. del Hom

bre. VIII. 1963. 
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Fig. 1. Jaciments del segle viii al v a.C. a la Catalunya Central. 

de 10,40 m de llagarla per 3 m de d'amplada máxima. El seu interés con-
sisteix principalment en l'existéncia d'una estratigrafia de 5,20 m de potencia 
que abraga un període cronológic del neolític mlg a l'época medieval. Fou 
excavada entre els anys 1962 i 1968 peí grup de Prehistoria i Arqueología, 
del Museu de Berga i els seus materials resten encara inédits. Els estrats 
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que aquí ens interessen son el vii al ni. que corresponen ais segles x al ii 
a.C. aproximadament ^̂  

Per estrats, els materials mes destacables son els següents: 

Estrat Vil. Datable entre els segles x-ix a.C. S'hi trobá una punta de 
sageta de bronze, peces diverses de sílex, fragments de vasos troncocónics 
amb decoració d'acanalats, plats amb acanalats interiors, gerres de gran 
mesura amb decoració de cordons, i vasos carenats amb apéndix de botó. 

Estrat VI. Cronología, segle viii. Presenta un fragment d'una fulla de 
punyal de bronze, cerámica fosca i brunyida amb decoració incisa amb mo-
tius de triangles i espina de peix, i un petir vaset bitroncocónic de vora 
exvasada amb decoració d'acanalats, puntillats in incisions formant angles. 
També hi trobem les grans gerres amb decoració de cordons i apareixen les 
que els teñen sota la vora. 

Estrat V. Creiem que el podem situar vers el segle viii-vn. Els materials 
son molt similars a l'estrat anterior. S'hi trobá un botó de bronze, vasets de 
mida petita de superficies fines i brunyides, i terrissa decorada amb incis-
sions i acanalats. 

Estrat IV. El considerem de fináis del segle vii. Disminueixen les peces 
decorades amb acanalats (trobem sobre tot els platstapadores) i predominen 
les gerres amb cordó sota la vora. Apareixen les primeres fusaioles. 

Estrat III. És plenament d'época ibérica amb materials situables entre 
el segle iv i el ii. a.C. Apareix el ferro amb fragments informes. La cerámica 
compren des d'ática de figures roges, companiana B (forma Lamboglia 5, 
amb grafit ibéric), grisa ibérica (una pega estampillada), una garra d'engalba 
blanca (s. ii a.C, amb grafit llatí), una vora d'ámfora de boca plana u cerámica 
feta a má amb doble cordó sota la vora de tradició del Bronze Final. 

6. Balma de Ca n 'Eures (Perafita, Lluganés) 

Ens trobem en la única de les balmes ben explorades del Lluganés, on 
Salvador Vilaseca '" identifica un conjunt de materials datables en el Bronze 

" CARRERAS, J.: L'Estratigrafia arqueológica de la Canal deis Avellaners», XXIII Assem-
blea Intercomarcal d'Estudiosos, Juny, 1979, Berga 1982. 

'" VILASECA, S.: «La Balma de Ca n'Eures, término de Perafita, provincia de Barcelona», 
Ampurias, V. 1943, 
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Final i que al nostre entendre podem considerar del segle viii. La terrissa 
recuperada es caracteritza per decoracions incises de tipus mailhaciá, aca-
nalats, incisions en espina de peix i formant thangles. Les formes es concreten 
en una urna bicónica de vora bisellada, també apareix cerámica amb decoráció 
plástica de cordons. És interessant el fet que en les parets de la balma s'hi 
trobessin grabats esquemátics fets en tres técniques diferentes. 

7. Cova de les Toixoneres (Moiá, Moianés) 

Solament tenim noticia de la troballa en aquesta famosa cova prehistórica, 
d'alguns fragments de plats tapadores amb decorado d'acanalats '^ 

8. Cova de les Pixarelles (Tavertet, Osona) 

Aquesta cova, excavada recentment per la Dra. A. M. Rauret, es troba 
situada a 660 m (s.n.m.) a la ribera dreta de la riera de Bala, tributaria del 
riu Ter. Entre els diferents estrats coneguts fins avui, el VIII hafornit materials 
propis del Bronze Final III A, datables (es disposa duna datació absoluta 
per radiocarboni) '® entorn el 920 a.C. Aquests corresponen principalment a 
plats tapadores i formes trococóniques fetes en cerámica fosca i bruñida, 
decorada amb acanaláis i incisions. També hi ha grans recipients de ma-
gatzem, fets amb pastes mes grolleres. 

9. Les Grioteres (Vilanova de Sau, Osona) 

Aquest jaciment está format per un conjunt de cavitats (onze), penjades 
sobre el riu Ter. Foren excavades durant els anys 1959-60 per un grup 
d'aficionats vinculats al Museu Episcopal de Vic, i no ha estat fins el 1982 

"• PETIT, M. A.; SuRROCA, J.: "Aproximació a la Prehistoria de Moianés, XXVI Assem-
blea Int. d'Estudiosos. Miscellánia d'Estudis Bagencs, núm. 4, Manresa 1985. 

"" RAURET: «La sequéncia estratigráfica de la cova de les Pixarelles (Tavertet, Osona)», 
citat. 
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Fig. 3. Formes cerámiques a má de Castellvell. Segons M. Cura. 1978. 

257 



EDUARD SÁNCHEZ ICAMPOY 

que s'ha pogut obetenir una sequéncia estratigráfica (cova T la) ' ' on el 
nivell 2 ha fornit materials situables dins el Bronze Final corresponents a 
cerámiques troncocóniques amb vora bisellada, i decoracions incises, pen-
tinades í de tipus mailhaciá. 

ASSENTAMENTS A L'AIRE LLIURE 

10. Costa Gran (Sallent, Bages) 

Jaciment localitzat per R. Camprubí i donat a conéixer per M. Cura '", 
és situat al costat dret del Llobregat, sobre un turó molt eroslonat (394 m 
s.n.m.). S'hi recoliiren superficialment solament cerámiques fetes a má 
amb decorado de cordons aplicáis. A uns 200 metres es trobaren restes 
de foneria de ferro que es podrien relacionar amb un petit filó d'aquest 
mineral del qual no hi ha noticia de la seva explotació en época histórica. 
La seva atribució cronológica no és clara si bé creiem que es pot propo-
sar una cronología de segle vii-vi a.C. donada l'abséncia de decoracions 
acanalades i de terrissa feta a torn. 

11. Pía de Calaf (Balsareny, Bages) 

Es troba en un tossalet emboscat situat a l'extrem del que es cone-
gut com a pía de Calaf, al sud de la vila de Balsareny i a la ribera dreta 
del Llobregat (445 m s.n.m.) Com la Costa Gran, es troba molt erosionat 
i s'hi recolli superficialment exclusivament cerámica feta a má amb de-
coració de cordons i una fragment de destra de basait. Cronología similar 
al jaciment anterior '̂ . 

" CASTANY, J.: "Del Neolític Mitjá-Antic al Bronze Final a Osona», Ausa, X, 1982. 
'" CURA, M.: «Nuevos datos para el estudio del poblamiento prerromano en la región 

central de Catalunya», XII C.N.A.. Jaén, 1971. Zaragoza, 1972. 
" CURA: «Nuevos datos para el estudio del poblamiento prerromano en la región cen

tral de Catalunya», citat. 
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Pega de l'estrat VIII de les Pixarelles (Rauret, 1987). 

K 

Fig. 4. Materials procedents del Turó del Montgrós (López, i Rovira, 1982). 
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12. La Pineda (Avinyó, Bages) 

Situat a uns 300 metres a ponent de la casa del mateix nom en un 
pujol erm i molt degradat, des d'on es divisa la valí de la riera de Cornet 
(tributaria oriental del Llobregat). Fou donat a conéixer per M. Cura ^°, a 
partir de la troballa de cerámica feta a má amb decorado de cordons 
aplicáis. Es troba també a una considerable algada (505 m s.n.m.) i cro-
nológicament cal situar-lo en un moment similar a la Costa Gran i el Pía 
de Calaf. 

13. St. Francesa (Sampedor, Bages) 

Fou identificat per J. M. Feixas ^̂  el 1979, i correspon a una bossada 
farcida amb restes d'ossos de fauna, terrissa de tipus «Hallsttátic» (plat-
tapadora amb acanaláis interios) i cerámica amb decorado de cordons 
aplicáis. Cal destacar la situado d'aquest possible fons de cabana en pie 
pía de Bages (320 m s.n.m.) i molt a prop d'un jaciment d'época ibérica 
(Can Ramón). A manca de mes dadas proposem una cronología aproxi
mada se segle viii a.C. per aquest assentament. 

14. Clot de Puig (Gaiá, Bages) 

Jaciment aturonat (560 m s.n.m.) situat en el costat esquerra del 
Llobregat. Fou localitzat per J. Badia ^̂  el qual ni ha recollit cerámica feta 
a má amb decorado de cordons. Considerem una cronología aproximada 
de s. vii-vi a.C, 

^ CURA: «Nuevos datos para el estudio del poblamiento prerromano en la región cen
tral de Catalunya», citat. 

'̂ FEIXAS, J . M.; PARDO, D.: «Una aportació a l'estudi de rarqueologia bagenca: els 
jaciments de Les Pinedes (Castellnou de Bages) i St. Francesc (Santpedor)», Miscellánia 
d'Estudis Bagencs. núm 5, 1987. 

^ BADIA, J . M.: «Dades históriques i arqueológiques entorn de Navas», Miscellánia 
d'Estudis Bagencs, núm. 3, 1984. 

260 



Del bronze final a la primera edat del ferro a la Catalunya Central.. 

\ 
I V 

Fig. 5. Materials procedents de Puigcebró (M. Molist, 1982). 
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Fig. 6. Materials del Rec de la Fíbula (M. Molist, 1982). 
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15. Sena de Vilagaiá (Gaiá, Bages) 

Ha estat localitzat peí mateix J. Badia ^^ recollint-hi materials similars 
al Clot del Puig. La situació és tanmateix diferent, ja que es troba en una 
costa a mitja algada (420 m s.n.m.) i orientat a migdia. Cronología similar a 
l'anterior. 

16. Serrat de I'Oca (Puig-Reig, Berguedá) 

Aquest jaciment es troba a 530 m d'algada s.n.m. i a 100 sobre el nivell 
del riu Llobregat, al seu marge dret i materialment situat al punt mes alt del 
cim del Serrat des d'on es controla visulament l'estret del Llobregat al seu 
pas per Puig-Reig, la plana de Cas.serres-Berga i l'antic accés de la riera de 
Morola. Des de que la primavera del 1987 s'iniciaren les excavacions sis-
temátiques d'aquest puig, s'han localitzat i exhumat un total de 18 dipósits 
(que inicialment foren interpretáis com a sitges) de dues formes diferents, 
de fons pía i de fons rodó, intercomunicats entre ells i que creiem que s'han 
de considerar com un sistema de drenatge d'aigües, ja que a mes, part d'ells 
es troben relacionáis amb una bassa. En la part ponentina del serrat hi ha 
indicis d'habitacles, probablement cabanes. Tot plegat presenta una gran 
degradado deguda a l'erosió natural que en la banda sud ha fet desaparéixer 
fins a un metre de sediment terciari. 

A part l'interessant estructura de dipósits, l'altre fet a destacar és l'im-
portant conjunt de material cerámic trobat dintre, que en bona part s'ha 
d'emparentar amb el que es conegut com «cultura de Merlés». Majoritária-
ment consisteixen en grans gerres amb vores bisellades i molt exvasades 
amb decorado de cordons aplicáis sota la vora, vasos de parets verticals, 
bols de fons pía amb nansa horitzontal, plats-tapadora i vasos bicónics de 
superficie brunyida i fons anular diferenciat. Les decoracions, a part de les 
ja esmentades de cordons aplicáis, están representades per les incissions 
en espina de peix, les impressions amb valva de cardium, i les impressions 
amb fil matál-lic enrotllat formant triangles. Son totalment absents les de
coracions acanalados i mailhacianes. Hi ha presencia minoritaria de terrissa 

^ BADIA: «Dades históriques i arqueológiques entorn de Navas», citat. 
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Fig. 7. Cerámiques del Mas Fugurull (Can Caseta). /W. t^/lolist, 1982. 
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feta a torn de probable origen costaner ibéric. Son molt abundants els frag-
ments de molins barquiformes. 

L'abséncia d'acanalats ens indica una cronologia de fináis del segle vii 
a.C i la presencia de torn ens orienta cap a comengaments o nnitjans del 
segle següent de manera que podem considerar aquest assentament com 
propi del moment final de la «cultura de Merlés» que desapareixerá totalnnent 
amb la iberització ^-\ 

17. Sena Morena (Puig-Reig, Berguedá) 

Assentament conegut solament en superficie, situat en la vessant po
nentina de la mateixa carena del serrat de l'Oca i a 500 metres al sud 
d'aquest en una cota mes baixa. Podem dir únicament que els materials 
recollits son similars ais del seu jaciment germá i per tant cal datar-lo igual-
ment entorn de comengaments del segle vi a.C. 

18. Sant Pau de Pinos (Sta. M.'' de Merlés, Berguedá) 

Aquest poblat fou excavat el 1918 per Mn. Serra i Vilaró i és conegut 
peí «poblat de Merlés» ^̂ . En aquella ocasió solament es pogué excavar una 
casa de planta mes o menys quadrangular (3,30 m de costal), que propor
ciona tres nivells d'els quals l'inferior contenia una gran quantitat de terrissa 
feta a má en la que en síntesi podem dir que predominen les formes bitron-
cocóniques amb peu diferencial, ovoides amb vora exvasada, perfils en S i 
plats amb nansa horitzontal. Les decoracions son l'element mes característic 
que defineix la cultura material del poblat. Així les formes decorativos son 
d'un gran barroquismo i consisteixen principalment en cordons aplicats sota 
la vora, incissions forman zigazagues i espigues, pentinats, impressions de 
fil metállic enrotllat i com element mes definidor la decoracigo d'impressió 

'" SÁNCHEZ, E.: Jaciment inédit en fase d'excavació. Memoria de la campanya del 1987, 
presentada al Servel d'Arqueologia de la Generalitat el febrer de 1988. 

'^ SERRA VILARÓ, J.: Cerámica de Marlés. Musaeum Archaeologicum Dioecesanum, Sol-
sona 1928. 
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amb cardium. La cerámica acanalada, tot i estar ben representada, és mi
noritaria al jaciment. 

Els treballs de Mn. Serra pogueren ser comprovats en una campanya 
realitzada per M. Cura i J. Rovira el 1973 ^'^ on els materials foren repetitius 
ais que ens hem referit anteriorment. Tanmateix pogueren observar l'exis-
téncia d'un mur continu a on s'adossaven els diferents ámbits del poblat. 

Per raons d'espai no entrarem en la polémica sobre la cronología 
d'aquest poblat i solament donarem la nostra opinió basada en la troballa 
de terrissa del tipus «Merlés» sempre en contextes proto-ibérics datables a 
fináis del segle vii a.C (nivells antics d'Anseresa, Castellvell i Sorba) on els 
acanalats son molt minoritaris i tardans. A aixó cal afegir la recent troballa 
del mateix tipus de terrissa de Merlés al serrat de l'Oca datable en la 1 .̂  
meitat del segle vi a.C. Per tant considerem St. Pau de Pinos com un poblat 
indígena que no arriba al segle vi a.C pero que no el podem portar mes enllá 
del segle vii a.C, moment en que la técnica de decorado de tradició hallst-
tática d'acanalats entra en decadencia, desapareixent totalment vers co-
mengaments del segle vi a.C. 

19. Castellvell (Solsona, Solsonés) 

Poblat excavat per Mn. Serra i Vilaró e l l 918 i que per estar extensament 
publicat no en donarem detalls " . Estratigráficament presenta tres nivells, 
un inferior datable a fináis del segle vii a.C amb terrissa majoritáriament feta 
a má (presenta alguna pega amb técnica de Merlés i acanalats minoritaris) 
i amb importaciuons fenícies i ibériques, un altre de plena época ibérica i un 
tercer d'época republicana datable entorn el segle i a.C. Es tracta dones d'un 
assentament fundat en el Bronze Final i que perdura fins a la romanització. 

''' CURA, M.; ROVIRA, J.: «Consideracions sobre el poblat del Bronze Final de Merlés (St. 
Pau de Pinos, Barcelona)», Cypsela, 1, 1976. 

" SERRA VILARO, J.; "El poblado ibéricco de Castellvell», JSEA, n." 27, Madrid 
1918.—CURA, M.; «Aportaciones al conocimiento del proceso de iberización en el interior de 
Cataluña»,/Ampur/as, 38-40, 1977. 
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\y^ 
Fig. 8. Materials del Turó de les Mentides, segons M. Molist 1982. 

20. Anseresa (Olius, Solsonés) 

Com l'antehor, es tracta d'un poblat sobradament conegut, rao per la 
qual ens abstindrem de donar detalls ja publicáis '̂'. Recordarem solament 
que pels materials exhumáis per Mn. Serra i Vilaró duranl els anys 20 del 
nostre sgle, i revisáis per M. Cura ^̂ , podem deduir Ires fases. Una dalable 
en el Bronze Final amb cerámiques a má amb decoracions de lipus Merlés 
i lerrissa de tradició hallsttálica amb acanaláis. La segona amb malerials 
d'origen grec, fenici i ibéric dalable en la segona meilat del segle vi. I final-
menl una lercera amb imporlacions áliques (cerámica de «Sainl Valenlin») 
de fináis del segle v a.C. Presenta un inlerés remarcable la plañía de forma 
ovalada amb mur conlinu a on s'adossen les cases. 

' ' SERRA VILARO.J.: «El poblado ibérico de Anseresa», JSe/4, n/'as, Madrid 1921.—CURA, 
M.: «Contribució a l'estudi de les poblacions pre-romanes de rinterior de Catalunya», 2on. 
Colloqui internacional de Puigcerdá. 1976, Puigcerdá 1978. 

" SERRA VILARÓ. J.: «Excavaciones en el poblado ibérico de Sorba», JSEA, núm. 44 
Madrid 1922. 
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Fig. 9. Cerámiques a má d'Anseresa. (Segons M. Cura. 1978). 
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Fig. 10. Cerámiques a má proto-ibériques del Cogulla (Segons E. Sánchez, 
1987). 

21. St. Miquel de Sorba (Montmajor, Berguedá) 

Es el tercer deis grans poblats excaváis a comengaments de segle peí 
mateix Mn. Serra ^̂ . En aquest cas ais materials exhumats encara presenten 
mes barreja cronológica. Sorba ha fornit des de cerámiques acanalades i de 
tipus Merlés fins a cerámica sigillata romana, passant per la terrissa propia 
de la plena época ibérica. Per tant cal considerar una ocupado datable entre 
els segles vii a.C. i i d.C. Una característica d'aquest jaciment és el fet de que 
estigui pie de sitges o dipósits soterranis, molts d'ells intercomunicáis. 

22. La Guingueta (Solsona, Solsonés) 

A uns 3 Kms al SO de Solsona, el 1925 Mn. Serra va excavar un jaciment 
situat en l'extrem sud d'un serrat, consistent en 19 sitges que varen fornir 
exclusivament materials fets a má °̂ entre els quals destaquen les grans 

SERRA VILARÓ. J.: «Excavaciones en Solsona», JSEA, núm. 83, Madrid, 1926. 
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gerres da vora exvasada i cordó sota aquesta, vasos carenats amb nansa, 
i fragments amb decoració d'acanalats. En una de les sitges s'hi va trobar 
restes de glans carbonitzats. Sembla que es pot datar el jaclment aproxi-
madament en la primera meitat del segle vii a.C. de forma provisional i amb 
molts dubtes. 

23. St. Bartomeu (Solsona, Solsonés) 

St. Batomeu es una muntanya propera a Solsona i documentada en 
época medieval com a «Mons Lacetanus» ^\ on el 1921 Berra i Vilaró i va 
practicar l'excavació de diverses sitges i un fons de cabana d'uns dos metre 
quadrats on es trobaren restes de dues gerres, una feta a torn i un altres teta 
a má de tradició hallsttática. El conjunt podria datarse en el segle vi a.C. 

24. Turó del !\/íontgrós (El Brull, Osona) 

Des de que el 1975 fou descoberta l'espectacular muralla del Turó del 
Montgrós, s'hi han succéít diverses campanyes arqueológiques la majoria 
de les quals resten inédites. Per tant ens hem de cenyir a la informació 
publicada fins avui ^̂  i que ens indica que la fortificació fou construida vers 
el segle IV a.C. sobre una ocupado pre-existent del Bronze Final datable 
entorn el segle x a.C. La muralla en questió es troba situada en l'accés d'un 
promontori peninsular encinglerat d'unes 9 hectárees d'extensió i está orien
tada nord-sud amb una longitut de 145 m aproximadament, tenint un gruix 
variable entorn els 5 m. Son conegudes dues torres que com el lleng de la 
muralla están fetes en pedra seca. No sabem si hi ha cap tipus de continuitat 
d'ocupació des d'el segle x fins al segle ii a.C. 

'' SERRA VILARÓ, J.; «Exploraciones arqueológicas en el Solsonés entre 1915 y 1923», 
Ampunas. XXVIII, 1966. 

" LÓPEZ. A.; RÓVIRA J.: «L'assentament del Bronze Final del Turó del Montgrós (El 
Brull, Osona)", Ausa. X. 1982. LÓPEZ, A,; ROVIRA, J,: «La fortificació ibérica del Turó del 
Montgrós (El Brull, Osona): darreres novetats», Ausa. X. 1982, 
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25. Puigcebró (Roda de Ter. Osona) 

Jaciment situat al marge esquerra del riu Gurrí prop de l'aiguabarreig 
amb el Ter. El 1958 foren realitzades dues prospeccions que varen fornir 
materials datables en el Bronze Final corresponents a diferents formes de 
vores ¡ decoracions entre les que destaquen els acanalats i les incisions en 
espina de peix. Potser es pugui situar entorn el segle vii a.C. ̂ .̂ 

26. Pedra del Dau, Savassona (Tavérnoles, Osona) 

Al peu de la Pedra del Dau, situada en la coneguda zona arqueológica 
de Sabassona, es realitzá el 1976 ^'' una excavado que dona com a resultat 
la troballa de qutre sitges amb materials molt fragmentaris corresponents 
principalment a cerámica teta majoritáriament a má decorades amb penti-
nats incisions i cordons. Hi trobem alguna vora exvasada i altres engruixides. 
La presencia de terrissa teta a torn ens fa considerar aquesta estado datable 
vers el segle vi a.C. 

27. Rec de la Fíbula, Savassona (Tavérnoles, Osona) 

En el mateix contexte geográfic del jaciment anterior, en el lloc conegut 
com Rec de la Fíbula, foren extrets entorn el 1950 un lót de materials datables 
a fináis del de segle vii a.C. on hi son presents les decoracions amb cordons 
aplicáis amb impressions cardials i incisions en espina de peix. També hi 
trobem vores incises i supefícies pentinades ^^ 

^̂  MoLisT, M.: «Aportacions al coneixement deis períodes Bronze Final Primera Edat 
del Ferro a la comarca d'Osana», Ausa, X, 1982. 

*• Buxó, D.; COLOMER, LL ; MOLES, D.; MOLIST, M.; OLIVA, I,; SOLA, F.: Nota prelimar sobre 
el jaciment de la Pedra del Dau (Sabassona), Ausa. Vil, 1979. 

^̂  MOLIST: «Aportacions al coneixement deis periodes Bronze Final Primera Edat del 
Ferro a la comarca dOsona», citat. 
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28. Can Caseta-f^as Fugurull (Manlleu, Osona) 

El 1921 foren excavades en terrenys propietat del Mas Fugurull prop la 
carretera de Vic a Manlleu a l'entrada d'aquella en aquesta poblado oso-
nenca, restes que foren interpretados conn part d'una necrópolis ^^ No hi 
prou elements per considerarla com a tal i per tant ens hem de linnitar a 
l'estudi deis materials entre els quals hi trobem cerámica decorada amb 
cardium imprés. També hi ha acanalats de diferents tipus, cordons aplicáis 
i decoracions incises. Entre les formes apareixen les urnes de vores exva-
sades (vora divergent), vores bisellades i plats-tapadora, algún amb nansa 
horitzontal. 

Durant els anys 70 s'excavá en un indret proper a la troballa del 1921, 
en el lloc dit Can Caseta, un poblat iberio on es detecta un estrat d'aportació 
amb materials molt similars ais del Mas Fugurull i que podrien haver provin-
gut d'aquest ^^ La presencia d'acanalats i motius impressos amb cardium 
ens indica una cronología de fináis del segle vii a.C. 

29. Turó de les Mentides (Folgaroles, Osona) 

En aquest turó, el 1920 fou trobat un sepulcro d'inhumació en cista 
rectangular orientada E-0, al costat del qual es recolli un conjunt de terrissa 
propia del Bronze Final. La relació amb la sepultura feu pensar en aquell 
moment que es podia tractar duna necrópolis, la qual cosa creiem que es 
molt dubtosa. 

Les formes recollides corresponen a set plats-tapadores, i urnes de vores 
divergents. Les decoracions es sintetitzen en acanalats ampies, cordons 
aplicats, incisions en espina de peix, i motius circulars impresos. Cronoló-
gicament podem considerar el jaciment propi del segles viii-vii a.C. ^^. 

* MoLiST «Aportacions al coneixement deis periodes Bronze Final Primera Edat del 
Ferro a la comarca d'Ososa», citat. 

•'' MOLAS, D.; HUNTINGFORD, E,: El jaciment ibero-roma de la Caseta, Ausa. 85, 1977. 
* MoLisT "Aportacions al coneixement deis periodes Bronze Final Primera Edat del 

Ferro a la comarca dOsona», citat. 
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30. El Cogulla (Sallent, Bages) 

El trobem al punt mes alt d'un turó de 472 m situat al marge dret del riu 
Llobregat, en el lloc en que aquest arriba definltivament al Pía de Bages. Al 
periode cronológic que aquí tractem corresponen les dues primeres fases 
del poblat, Cogulló I (proto-ibéric, s. vi) i Cogulló II (iberització, s. v-iv) ^̂ . 
Aquest oppidum ha estat motiu de diverses intervencions arqueológiques "" 
que han donat a conéixer diferents parts estructuráis del poblat. Destaca la 
part conservasda de la muralla que sembla que fou bastida a fináis del 
segle v, teta en pedra seca i d'un gruix de dos metres. Els materials relacio-
nables amb el Cogulló I son molt similars ais trobats en les etapes antigües 
d'Anseresa, Sorba i Castellvell. Sobresurten alguns fragments d'urnes de 
vora divergent i cordó aplicat sobre aquesta i gerretes globulars brunyides 
amb pseudo-acanalats verticals. ElCogulló II entra de pie en la primera fase 
d'ibehtzació amb la presencia de terrissa feta a torn, cerámica grisa antiga, 
i cerámica d'origen grec, especialment del tipus de «Saint Valentín». 

31. Puig Cardener (Manresa, Bages) 

Amb aquest nom és conegut el turó que s'alga a uns trenta metres a la 
riba esquerra del Cardener al seu pas peí nucli urbá de Manresa. El 1915 
foren trobades casualment restes antigües "' que abasten l'ampli periode del 
s. VI a.C. al v d.C. ' I Els materials del periode mes antic consisteixen en un 
lot d'onze peces d'origen grec datables entre mitjans del segle vi i el segle iv 
a.C. 

'̂ SÁNCHEZ. E.: El poblament pre-romá al Bages, Caixa de Manresa, Manresa 1987. 
" CURA, M,; FERHAN, A, M.; «El poblado prerromano del Cogulló (Sallent)», Pyrenae, 5, 

1969. FERRAN, A. M.: «Excavaciones en el poblado prerromano del Cogulló (Sallent, Barce
lona)», Miscel-lánia Arqueológica, I, Barcelona 1974. 

" GuiTART, J.: «Ressenya de la troballa de sepultures antigües a Manresa», Butileti del 
Centre Excursionista de la Comarca del Bages, 68, Manresa 1916. 

" CURA, M.; SANMATI E.: «Sobre els orígens de la clutat de Manresa: les cerámiques 
gregues del Puig Carner», Faventia, 3/1, 1981. 
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32. Boades (Castellgali. Bages) 

Assentament situat prop de l'aiguabarreig del Cardener amb el Llobre-
gat, en un meandre planer on trobem continuitat de poblannent des de fináis 
segle vi a.C. fins avui. D'un punt desconegut de Boades, procedeixen unes 
peces cerámiques que destaquen per la seva varietat i quantitat. Aquí es-
mentarem nonnés dues copes jóniques (fináis segle vi a.C), cinc llánties 
(s. v-iv), cinc Kraters, 3 skyphos, 2 guttus, també una hydria, una lekanys, 
un lekythos i una Kylix ^^. 

33. Can Bonells (Sta. M.' de Merlés Berguedá) 

En la partida d'aquest non, en un planell a la riba esuerra de la riera de 
merlés, fou descobert no fa massa anys un assentament de petites dimen-
sions, caracteritzat per teñir una planta de tipus ovalat amb els habitacles 
adossats a un mur comú. En l'actualitat es troba en procés d'excavació 
podent-se avangar una cronología inicial del segle v per a la primera etapa 
d'ocupació i segle iv per a una segona. Peí que fa ais materials destaquen 
cerámiques ¿tiques molt fragmentarles, urnes d'orelletes, gerres amb de-
coració pintada a blandes blanques i una fíbula de pivot aixecat ''^ 

Necrópolis 

34. Coll s'Avene (Tavertet, Osona) 

Necrópolis d'urnes en fosa situada en un deis replans del Collsacabra 

" DAURA, T . ; SÁNCHEZ. E.; GALOBART, J . ; PARDO, D.: El jaciment iberomá de Boades 

(Castellgali. Bages), Manresa 1987. 
" SÁNCHEZ, E.; La barrera campanya de 1988, encara inédita, ha fornit materials data-

bles en el segle v a.C, Per a les campanyes anteriors vegeu: Memoria de la campanya del 
1986, presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat el febrer de 1988, SÁNCHEZ, E.: 
«L'assentament ibéric rural de Can Boneiss, a la riera de Merlés», L'Erol. núm, 19, Berga 
1987, CURA, M, ; SÁNCHEZ, E,: «Un poblé pre-romá mal conegut, els bergusi o bergustani de 
rinterior de Catalunya. Estat de la questió histórica i arqueológica», Actes de les I Jomades 
Internacionals d'Arqueologia Romana de Granollers. Granollers, 1987, 
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al NE del poblet de Tavertet. El conjunt d'urnes localitzat es caracteritza per 
les formes bicóniques de vora exvasada i plats tapadora. Les decoracions 
mes usuals son els acanaláis i els puntilláis, de vegades conbinals. La 
cronología s'ha fixal de moment entorn els segles ix-viii a.C. ''^ 

QUADRE RESUM 

N *' 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

JACiMhNl 

Torneula 
Roca Ro|a 
B. deis ossos 
Can Maurí 
C. Avellanera 
B. Ca n'Eures 
Les Teixoneres 
Les Pixarelies 
Les Grioteres 
Costa Gran 
Pía de Calaf 
La Pineda 
St. Francesc 
Clot del Puig 
S. de Vilagala 
Serrat de l'Oca 
Serra Morena 
St. Pau de Pinos 
Castellvell 
Anseresa 
St. M. Sorba 
La Gulngueta 
St. Bartomeu 
T. del Montgrós 
Pulgcebró 
Pedra del Dau 
R. de la Fíbula 
Can Caseta 
T. Mentldes 
El Cogulió 
Puig Cardener 
Boades 
Can Bonells 
Coll s'Avenc 

(XJMAHCA 

Berguedá 
Bergueda 
Berguedá 
Berguedá 
Berguedá 
Lluganes 
Moianés 
Osona 
Osona 
Bages 
Bages 
Bages 
Bages 
Bages 
Bages 
Berguedá 
Beguedá 
Berguedá 
Solsonés 
Bolsones 
Berguedá 
Bolsones 
Bolsones 
Osona 
Osona 
Osona 
Osona 
Osona 
Osona 
Bages 
Bages 
Bages 
Berguedá 
Osona 

siruAció 

cova 
cova 
cova 
cova 
cova 
cova 
cova 
cova 
cova 
Turó 
Turó 
Turó 
Pía 
Turó 
Costa 
Turó 
Costa 
Costa 
Turó 
Turó 
Turó 
Turó 
Turó 
Turó 
Turó 
Pía 
Turó 
Pía 
Turó 
Turó 
Turó 
Pía 
Pía 
(necrópolis) 

(CHONOLOGIA) 

1 II III IV V VI 

900 BÜO ^00 b!30 600 5je,0 '>0Ü 4'jO 400 

*'̂  MoLiST, M.; CRÜELLS. W.; BUXO D.; ESPADALER M. 

de Coll s'Avenc (Tavertet, Osona)», citat. 
'Nota preliminar sobre la necrópolis 
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Fig. 12. Copes jóniques de Boades (Segons M. Cura, 1978). 

3. PERIODITZACIO I CARACTERISTIQUES 

De les dades que hem pogut recollir fins avui deis diferents jaciments 
ressenyats anteriorment, es desprén una periodització i una caracteritza-
ció del pas del Bronze Final a la Primera Edat del Ferro a la Catalunya 
Central. 

/, Cronología: s. ix-viii a.C. 

Caracteristiques: Continuitat important de la vida en cova (Cova de 
Can Maurí, Les Grioteres, etc.). 

Primers assentaments a Taire Iliure (Turó del Montgrós, St. Fran-
cesc). 

introdúcelo de la práctica de la incineració com ritual funerari (Coll 
s'Avenc), 
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Presencia del bronze (Canal deis Avellaners Vil). 

Continuitat de la cerámica de cordons aplicats. Important presencia 
de la decorado d'acanalats (sobretot inclináis i interiors). Decoracions de 
puntilláis (Canal deis Avellaners, Turó del Monlgrós, Coll s'Avenc, etc.). 
Escassa introdúcelo de decoracions de tipus Mailhaciá (Cova de Ca n'Eu-
res). 

//. Cronología; 650-600 a.C. 

Caracteristiques; Primeros manifestacions urbanos (Anseresa A, St. 
Pau de Pinos, Castellvell I). 

Primera agricultura extensiva. Amagatzemament en sitges (La Guin-
gueta, St. M. de Sorba). 

Augment deis assentaments a Taire Iliure (Anseresa, Castellvell, Can 
Caseta, Puigcebró, La Guingueta, etc.). 

Predominancia deis assentaments aturonats. 

Decadencia de la cerámica amb acanalats. Difusió de la decorado 
amb cordill metál-lic enrotllat. Generalització del bol amb nansa horitzon-
tal. Augment de les gerres grans amb vora bisellada i exvasada, amb 
cordó aplicat sota d'aquesta. Difusió de la decorado impresa amb car-
dium. 

///. Cronología: 600-550 a.C. 

Caracteristiques: Convivencia d'assentaments urbans (Castellvell), en 
cova (Canal deis Avellaners) i agrupacions de cabanes (ST. Bartomeu). 

Augment deis petits assentaments aturonats en llocs inóspits (Serrat 
de l'Oca, La Pineda, Clot del Puig, etc.). 

Vers al final del período desapareixen molts deis petits assentaments 
anteriors. 

Desaparició absoluta de la decorado acanalada. Moment final de la 
impressió amb cardium (Serrat de l'Oca). 
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Fig. 13. Urnes cineráries de Coll s'Avenc.segons Molist, Cruells. 1985. 
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Arribada de la primera cerámica feta a torn d'origen fenici (Castell-
vell). 

Formes de gerres de grans dimensions similars a les del període 
anterior, vasets de parets verticals, bols amb nansa horitzontal i gerres 
de superficie brunyida i forma bitroncocónica amb vora divergent. 

Presencia de la fíbula de doble resort en bronze (Castellvell, Anse-
resa). 

IV. Cronología: 550-500 a.C. 

Característiques; Consolidació deis nuclis urbans (Sorba, Anseresa, 
Castellvell). 

Generalització de la cerámica feta a torn. Decorado a bandes rogen-
ques (Castellvell). 

Primeres importacions d'origen grec (Boades, Puig Cardener). 

Tendencia de les gerres tetes a má a adoptar el perfil en S. Imita-
cions a torn de formes fetes a má —en pasta grisa— (El Cogulló). 

V. Cronología: 500-450 a.C. 

Urbanismo ben definit. Planta oval amb plaga o carrer central, 
d'arrels en el Bronze Final (Anseresa, Can Bonells). 

Assentaments agrícoles al pía (Can Bonells) de petites dimensions. 

Generalització deis objectes de ferro (Can Bonells, 450 a.C). 

Presencia de la fíbula en bronze de pivot aixecat. 

Difusió de les urnes d'orelletes (Castellvell, Anseresa, Can Bonells). 

Cerámica a torn amb decorado de bandes blanques (Can Bonells). 

VI. Cronología: 450-400 a.C. 

Característiques: Emmurallament (Turó del Montgrós?, El Cogulló). 
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Augment considerable i exclusiu d'importacions d'origen grec (Boa-
des, El Cogulló, Puig Cardener, Sorba, etc.). 

Decadencia de les urnes d'orelletes i de la decoració pintada a ban
das. 

Aparicio de la cerámica de St. Valentín i de figures roges. 

QUADRE COMPARATIU DE LES DIFERENTS CRONOLOGIES DEL 
B.F. I P.E.F. A CATALUNYA 

900 800 700 650 ^50 500 450 400 

1 2 3 
CATALUNYA I • 1) = i t |i (Maluquer, 1946) 

CATALUNYA MERIDIONAL H—' I h ^ i | i IK -I (Vilaseca, 1963) 

EMPORDA K- I - í ) ? II 1 (Pons, 1982) 

1 9 3 4 5 6 
CATALUNYA CENTRAL I ' 1 1 - ^ 1 ti 1' " 1 Sánchez, 1988) 
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