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Este trabajo muestra que el comerc/o del perlodo tardoarcaico presenta en Ia Cataluna sudpirenaica unas
caracterIsticas especIficas, con un notable predominio de Ia emporia por encima del comerc/o orientado des-
de las zonas de producc/ón y un protagon/smo destacado de los mercaderes foceos. Se mant/ene as/mis-
mo que esta act/v/dad comercial tuvo un papel destacado en Ia formación y consol/dac/dn de las elites ibé-
ricas y en Ia integrac/ón de este territorio dentro de una am p1/0 s/sterna mundial.
Cataluha, comercio mediterráneo, perlodo arcaico, sistema mundial.

Th/s paper demonstrates that trade during the late archaic period in Catalonia south of the Pyrenees had spe-
c/f/c characteristics, with a notable predominance of the emporia over trade orientated from the centres of
product/on, and a marked prominence of Phocean merchants. We maintain therefore that this trading acti-
vity played a major role in the format/on and consolidation of the Iber/an elite and the integration of this te-
rritory into an extensive world system.
Catalonia, Mediterranean trade, archaic period, world system.

Cet article montre que le commerce dans Ia Catalogne sud-pyrénéenne pendant Ia per/ode archaIque tardi-
ye présente des caractérist/ques spéc/fiques, avec une remarquable predominance de Ia emporia sur le com-
merce orienté depuis zones de production et une grande importance des marchands phocéens. Nous ma/n-
tenons également que cette activ/té commerc/ale joua un role important dans Ia formation et Ia consolidation
des elites ibériques et dans l'/ntégrat/on de ce terr/to/re dans un vaste système mond/al.
Catalogne, commerce méditerranéen, période archaIque, système mondial.

Lestudi del comerç arcaic dins I'àmbit del mon indIgena
compta a Catalunya amb una certa tradició, iniciada a
final dels anys seixanta i principi dels anys setanta
amb els treballs, ja classics, de J. Maluquer de Motes
(1969), d'E. SanmartI-Grego (1973; 1975), de J. Padró
(1971), d'aquests darrers autors juntament amb 0. Arte-
aga (Arteaga / Padró / SanmartI-Grego 1978). Aquests
treballs pioners, basats encara en un nombre molt reduit
de materials, van permetre reconèixer les grans Imnies
dels contactes exteriors dels pobles indigenes de Ia zona

durant el perlode esmentat. En els anys vuitanta i noranta,
el tema ha tornat a ser tractat arran dels nous docu-
ments descoberts sobre Ia presència de materials
fenicis (Mascort / SanmartI / Santacana 1989; 1991 a;
1991b), en relació a les importacions de ceràmiques
etrusques (Gracia 1991), o be des de perspectives més
generals (Alaminos et al/i 1991; Gracia 1988). Encara
més recentment, el comerç arcaic ha estat objecte d'a-
tenciO en diferents treballs, en alguns casos dins del
marc més general del comerç en el mon ibèric (SanmartI
2000); en d'altres, com a tema especIfic d'estudi a
una escala local (Barberà 2001; Casas/Soler 2001; Aqui-
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lué eta/il 2001) a més general (Gracia 2001). Aquest
darrer treball, perO, tracta sobretot el perlode comprès
entre el segle VII aC i el primer quart de Ia centüria
seguent -clarament daminat pel comerc fenici-, sense

aprofundir gaire en Ia resta del perlode arcaic. L'objecte
del present article és precisament complementar a sin-
tesi de F. Gracia amb una anàlisi actualitzada del pen-
ode comprès, aproximadament, entre 575 i 450 aC, el
qual, cam es veurà, té, pel que fa a es relacions corner-
cials amb el mOn mediterrani, una entitat prOpia ben dife-
renciada, tant en relació a les primeres fases del pen-
ode arcaic corn al periode classic.

Figura 1. Mapes de Ia zona estudiada, amb situacid dels jaci-

ments esmentats en el text: 1 Rode; 2, Emponion; 3, Mas Gas-

tellar de PontOs; 4, Mas Gusó; 5, Puig de Serra; 6-7, Puig de

Sant Andreu i lila den Reixac (Ullastret); 8, La Fonollera;9, Turó

del MontgrOs; 10, Montbarbat; 11, Puig Castell de Vaugor-

guina; 12, Burriac; 13, Cadira del Bisbe; 14, PUig Castellar de

Santa Coloma de Gramenet; 15, MontjuI'c; 16, Penya del Moro;

17, Turó de ca nOlivé; 18, Can XercaVins; 19, Boades; 20,

Puig Cardener; 21, Ivorra; 22, Ciutadilla; 23, TurO de a Font

de Ia Canya; 24, DarrO; 25, Alorda Park; 26, Masies de Sant

Miquel; 27, El Catlar; 28, Tarragona; 29, La Milmanda; 30,

Moleta del Rernei; 31, Sant Jaume-Mas den Serrà; 32, La

Ferradura; 33, La Palma: 34, Casteliot de Ia Roca Roja; 35,

AldoVesta; 36, La Toll; 37, Barranc de GàfoIs; 38, CoIl del Moro

de Serra d'Almos; 39, CoIl del Moro de Gandesa; 40, La Ges-

sera; 41, Les Ombnies; 42, Sant Antoni de Calaceit; 43, Els

Castellans; 44, Els Vilars d'Arbeca.
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Efectivarnent, i corn ja ha estat dit en moltos ocasions
i per diferents autors, Ia primera etapa del cornerç colo-
nial en el periode arcaic es caracteritza per unes rela-
dons pràcticament exclusives amb el mon fenici del
Cercle de l'Estret de Gibraltar i per I'enorme predomini,
entro els materials d'importació, dels grans envasos
destinats al transport de productes alimentaris espe-
cialitzats —quasi exclusivament àrnfores del tipus Vui-
Ilemot R-1/Ramon 10.1.2.1—, acornpanyats dun nom-
bre molt reduit do rnorters trIpodes, d'algunes àmfores
fenicies del Mediterrani central (T.2.1 .1 .2) i només d'al-
gunes peces alllades de vaixella. La data inicial d'a-
questa primera etapa del comerç arcaic es encara difi-
cil de deterrninar amb precisió. Les associacions de
coràrniques fenicies arnb vasos indIgenes amb for-
mes i decoracions prôpies de Ia fase antiga de cultura
dels Carnps d'Urnes (Asensio etaill 1994-1996a, 1996b)
en alguns jaciments de Ia Ribera d'Ebre permet supo-
sar que aquests contactes es van iniciar en a primera
meitat del segle VII aC, o potser fins i tot a final del segle
VIII aC. La manca de precisiO en Ia datació absoluta
d'aquests materials, aixI corn el nombre redult i Ia rela-
tiva impredisiO de les datacions radiocarboniques obtin-
gudes fins al moment, fan impossible de donar-ne
una avaluaciO rnés detallada.
Pel que fa al volum d'aquestes importacions, Ia seva
entitat és encara difIcil de determinar, atès el redult nom-
bre de conjunts materials d'una certa importància cone-
guts —o publicats— amb dades quantitatives fiables.
Als jaciments del Montsià (La Ferradura, Moleta del Remei
I Sant Jaume-Mas d'en Serrà) eI percentatge d'impor-
tacions és molt considerable, ja que se situa entre el
15,10% i el 24,39% (Gracia 2001, 263264) 1 . Aquesta
xifra sembla coherent amb el 57,5 % d'individus quo
s'obté a Aldovesta, un jacirnent en el qual les activitats
comercials i d'emmagatzematge semblen haver tingut
un paper molt important, mentre que en els nivells arnb
materials d'irnportaciO del periode antic de Barranc do
Gàfols, que creiem datables del segle VII aC (i potser
una mica abans) les ceràmiques fenIcies son molt esca-
dusseres (97 % dels fragments; 99 % no ponderat dels
individus)(Asensjo etaIff2000; SanmartI efaIii2000,
151-152) 2 Pel que fa a Ia seva extensiO territorial, aquest
moviment comercial va afectar Ia totalitat de a costa de
Catalunya, amb importants penetracions vers l'interior
seguint l'eix de I'Ebre (Gradia 2001, 272, fig. 8).
La dataciO final d'aquest primer gran impuls del comerç
colonial és igualment dificil de determinar amb precisiO.

En tot cas, es pot afirmar quo en Ia seva darrera etapa
canvia tant Ia procedència com Ia natura dels materials
importats, tot i quo segueixen essent de tipus esson-
cialment fenici i d'origen meridional. En aquest sentit, es
especialment clara a docurnontaciO recuperada al jaci-
ment de Barranc de Gàfols (Figs. 2-4), que en Ia seva
ültima fase d'ocupaciO (possiblement vers 600-570 aC)
va rebre un nombre important de materials d'importaciO
a torn, les pastes dels quals, tot i tenir sovint un consi-
derable aire do famIlia en relaciO a les de les ceràmiquos
del Cercle do I'Estret —i respondre probablement a una
mateixa tradiciO artesanal—, se'n diferencien clarament,
tant per les coloracions de les pastes corn per Ia natura
dels desgreixants. De fet, los primeros anàlisis sobre
aquest tipus do materials suggereixen una area de fabri-
cació situada al sud-est de Ia peninsula ibèrica, a Ia regiO
situada entre Granada i Mércia (Buxeda 2000). Quant a
les formes, responon essencialment al repertori fenici tra-
dicional, perO els tipus quo arribon sOn diferents, per Ia
seva natura intrinseca i també per Ia so ya diversitat for-
mal. En efecte, el predomini correspon ara clarament als
envasos d'emmagatzematge (39 %) (Fig. 2, 2; Fig. 4) i
a Ia vaixella (35 %) (Fig. 2, 5), mentre que les àmfores de
transport —sempre detipusfenici (Fig. 2, 1)— representen
tan sols 0)10 %; Ia resta (16 %) correspon a thymiate-
na (Fig. 2, 3-4 i 6) i a formes do funciO indeterminada
(Sanmarti et aIll 2000, 165). Es interessant observar quo,
a més de los formes tIpicament fenIcies, que sOn àmplia-
ment predominants, han aparegut també —tot i quo los
pastes amb què han estat fabricades no semblen dife-
rents de los do a resta— algunes peces do tipus inoqui-
vocarnent helIènic, concretament dues copes (Fig. 3,
1 I 4), una de les quals sembla inspirada en 01 tipus B-
1, i una tapadora do IekanIs (Fig. 3, 5), aixi corn una vora
do lekané (Fig. 3, 3), forma quo pot correspondre indis-
tintament al ropertori grec i fenici. Cal dir, porO, quo a
banda d'aquestes peces inspirades en formes helIèni-
ques, los ceràmiques gregues sOn totalment absents, i
el mateix es pot dir de les produccions etrusques. Es
important destacar el fet quo aquest tipus ceramic cons-
titueix aproximadament el 90 % dels fragments i dels mdi-
vidus (en càlcui no ponderat) do ceràmica a torn d'aquost
Ultim porIodo del jaciment, i quo Ia major part do frag-
ments amb pastes tipiques do 'area del Cerclo de I'Es-
trot, quo constitueixen el 10 % restant, somblen tenir
un caràcter dlarament residual, segons mostra el fet que
no ha estat possible restituir ni una sola peca (o part sig-
nificativa d'aquesta). Sembla, doncs, quo vers 580-570

1.- L'autor no ind)ca, pero, s) es tracts d'un cOmput per fragments o per individus, tot) que sembla que es tracta d'aquest darrer.

2.- En squest sentit, perO, cal ten)r present que el volum total d'aquests nivells és molt redu'it, tant en extensiO corn en quantitat de mate-

rials i, per una altra part, que Ia seva dataciO és molt dificil de determiner; poden correspondre a les primeres etapes del contacte, dins

del segle VIII ad o primers meitat del segle VII ad, durant es quals es possible que el volum de les importacions tos consistentment me-

nor del que es docurnenta a partir de mitjan segle VII ad.
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Figura 2. CeràmiqUes a torn del periode II de Barranc de Gàfols.
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Figura 3. Ceramiques a torn del perlode (I de Barranc de Gàfols.
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Figura 4. Ceramiques a torn del perIode II de Barranc de Gàfols.

aC l'origen de les ceràmiques a torn que arriben a! jaci-
ment ja no és l'àrea del l'Estret de Gibraltar, sinó Ia
zona sud-oriental de a peninsula ibèrica, i els productes
transportats tenen també un caràcter diferent.
La presència de ceràmiqUes a torn daquest tipus ha estat
documentada també en altres jaciments del curs inferior
de l'Ebre, concretament a Ia Moleta del Remei a Sant
Jaume-Mas den Serrà, i tot plegat fa Ia impressiO que en
aquests moments es va produir una etapa breu, perô duna
certa intensitat, en què les relacions comercials de Ia zona

del curs inferior de l'Ebre amb l'exterior es van orientar de
forma predominant, si flO exclusiva, vers eI sud-est penin-
sular. Molt poc després, perO, des de mitjan segle VI aC,
Ia situació canvia novament, amb una forta presència de
productes originaris de diferents zones del mOn grec i algu-
nes ceràmiques etrusques. L'objectiu d'aquest treball és
precisament analitzar les caracteristiques d'aquest pen-
ode, incidint molt particularment en els punts segUents:
a) La presentaciO, ordenada en funció de Ia seva pro-
cedència, de tots els tipus de material d'importaciO3,

3.- No cal dir, es clar, que Ia part del leO de Ia nostra docomentaciO es constituIda pels materials ceramics. Aquest treball es basa exclu-

sivament en aquest tipus devidència, en 01 convenciment que els escassissims objectes metalIics d'importaciO actualment coneguts, aixi

com els escarabeus i escaraboids, dificilment poden canviar el panorama que es dibuixa a partir dels materials ceramics.
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reunint en un sal treball un gran nombre d'informacions
disperses en una bibliografia molt extensa i, a vegades,
bastant dificil de localitzar, aixi corn els resultats, encara
en gran part inèdits, dels treballs realitzats en els darrers
anys pels autors i per altres callegues que han tingut
Ia gentilesa de cedir-nos les informacions pertinents4.
Aquestes evidències es presenten, sernpre que ha estat
possible, en un sisterna de dibuix narmalitzat, per tal
de permetre una comparació efectiva5.
El nastre objectiu no és, tanmateix, presentar un inven-
tan complet de totes les peces d'importaciO del perIade
arcaic existents en els nostres museus, tasca que ultra-
passa, i de molt, el que és possible fer per a un treball d'a-
questes caracterIstiques. SI que es pretén, en canvi, donar
una representaciO significativa dels diferents tipus de mate-
rials, independentrnent de Ilur natura i pracedència, i, molt
particularment, analitzar les relacions comercials des d'una
perspectiva global, considerant el canjunt dels materials
caneguts, independentrnent del seu arigen —fenici, grec
oriental, grec occidental, etrusc, etc.— a Ia seva natura-
lesa —àmfora, vaixella, ceràmica comuna, etc.
b) Un segon objectiu, estretament Iligat amb l'anterior, és
presentar dades quantificades obtingudes a partir de
canjunts recuperats en nivells coherents i ben excavats.
En aquest sentit, cal dir que Ia documentació és encara
molt pabra, tant per Ia relativa escassedat de nivells estra-
tigrafics ben conservats d'aquesta cranologia —ja que
malt sovint han estat destrults per l'activitat humana pos-
terior— corn pel castum, encara molt estès al nostre pals,
de no publicar les dades quantitatives, a be de fer-ho de
forrna parcial, a sense especificar els criteris utilitzats,
Ia qual cosa es fa, en definitiva, inutilitzables. La infor-
mació disponible és essencialment Ia que ha estat recu-
perada al turó de ca n'Olivé, a Alarda Park, el turO de Ia
Font de Ia Canya i Castellot de Ia Roca Raja, a banda de
Ia que han subministrat els jaciments de Ia zona del curs
inferior de l'Ebre que hem esmentat més arnunt.

ESTUDI DEL MATERIAL

ANALISI TIPOLOGICA

Ceràmiques fenIcies i pUniques

Les àmfores del Cercle de l'Estret de Gibraltar
L'arribada a es nastres castes d'àmfores d'aquesta pro-
cedència experirnenta una davallada extraordinària a par-

tir del segon quart del segle VI aC, fins al punt que names
resulta possible esmentar Ia troballa de dos fragments de
vara, pracedents respectivament de Tarragana i del Cas-
tellot de Ia Roca Roja (Fig. 5, 1 i 2), que carrespanen res-
pectivament als tipus T.1 1.2.1.4. i T.1 1 .2.1.3. Cal fer notar,
en aquest sentit, que en Ia seqUència estratigràfica de
l'llla d'en Reixac s'observa també una gran davallada
de l'àmfora fenIcia del Cercle de I'Estret a partir de I'es-
trat Ill, datat precisament del segon quart del segle VI aC.

Les àmfores ebusitanes
La presència a Catalunya d'àmfores ebusitanes es
dacumenta amb un primer exemplar trabat a Aldovesta
de tipus PE 101L 10.1.2.1, datable prabablement de prin-
cipi del segle VI aC, Ia identificació del qual, perô, no és
del tat segura (Mascart / SanmartI / Santacana 1992, lam.
34, 18). Una altra peca d'aquest tipus, en aquest cas d'a-
tribució segura, ha estat trobada al jaciment penedesenc
de Ia Masies de Sant Miquel, en un context que possible-
ment es pat situar a rnitjan segle VI aC (Fig. 5, 3) (Carrasca
I Pallejà / Revilla 1995). A aixô cal afegir dos fragments de
vora del tipus PE 12/T.1.3.l .2, datables entre el darrer
quart del segle VI aC i mitjans de Ia centüria segUent (Fig.
5, 4-5), procedents del Puig de Sant Andreu i de Montjuic,
aixI corn un fragment de vara d'un exemplar antic del tipus
PE 13111.3.2.3, recuperat a Tarragana i que es padria
situar també entorn del 450 aC (Fig. 5, 6).

Ceràmica comuna ebusitana
Al jaciment d'Alorda Park s'ha compravat Ia presència
d'alguns fragments de marter ebusità en nivells data-
bles de finals de segle VI aC a principis de Ia centéria
segUent, i altres peces del mateix tipus (Fig. 6, 2-3) es
poden datar amb criteris estratigràfics vers 450 aC.

Altres
En aquest apartat cal recordar Ia presència a Ia necrô-
palis de Ia Palma d'una ampalleta de perfurn del tipus
Ramon 2361 (Fig. 6) (Maluquer de Mates 1984, 66,
fig. 11), sens dubte d'arigen fenicia-pCinic, tat i que eI
bc de fabricació precIs no en pat ser determinat (Ramon
1982). Les circurnstàncies de Ia traballa d'aquesta peca
son pac dares (Maluquer de Mates 1984, 67); és pos-
sible que es tracti d'una peca antiga, del segle VII aC a
prirnera meitat del segle VI aC, perO, atesa Ia naturalesa
del conjunt de Ia necrOpali de Ia Palma, creiern que va
ser dipositada en una tamba estrictament ibèrica, data-
ble de rnitjans a segona meitat del segle VI aC.

4.- En aquest sentit, hem dexpressar el nostre reconeixement a Enriqueta Pons, Joaquim Garcia, Francesc Gracia, David Garcia, Xabier

Cela, conxta Ferrer, Jaume Noguera i Maria Carme Belarte.

5.- AixO no significa que els materials prèviament pub)icats hagin estat sempre redibuixats; sovint s'han utilitzat els dibuixos a existents, adap-

tant-los a lea normes utilitzades en aquest treball. En el cas de materials coneguts ünicament a través de reproduccions fotografiques (en parti-

cular les ceràmiques de figures negres i figures rogesl, s'ha procurat -i en general s'ha aconseguit- incloure'n també el dibuix arqueolOgic.
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Ceramiques gregues

La cerámica corintia
Les importacions counties arcaiques documentades en
els jaciments indigenes de Catalunya es redueixen a
cinc peces, totes elles contenidors de perfums o objec-
tes de tocador, concretament quatre aribals i un pixis.
Pel que fa als primers, a Ia coneguda peça de La Palma
(Fig. 7, 1), publicadajafa anys perJ. Maluquer deMotes,
és possible afegir ara un aribal de figures negres del
tipus A de Payne, datable del corinti mitjà (595/590-570
aC), trobat a Ia necrOpoli de Milmanda (Fig. 7, 2), cIa-

rament en un context de primera edat del Ferro (Ramon
Sariñena 1995). Una altra peca d'aquest tipus va ser
trobada a 'lIla d'en Reixac, també en un context de pri-
mera edat del Ferro (Fig. 7, 3) (Martin et a/il 1999), i
encara una altra, també datable del corinti rnitjà, ha estat
recentment recuperada, fora de context, al petit assen-
tament del Mas Gusó (Casas/Soler 2000, 356, fig. 7,
5). Igualment, cal recordar Ia presència a Ia necrOpoli
de La Palma dun fragment de pixis de panxa cOncava
(Fig. 7, 5), datada del corinti recent 11(550-500 aC) (Roui-
Ilard, 1991, nUm. 345), aixi corn Ia troballa ala Penya
del Moro dun petit fragment, possiblernent tarnbé

Figura 5. Amfores del cercle de lEstret de Gibraltar (1-2) 1 ebusitanes procedents de Tarragona, (ii 6), Masies de Sant
Miquel (3); Castellot de Ia Roca Roja (2), Puig de Sant Andreu (4) i MontjuIc (5).
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Figura 6. Ampolleta fenicia de La Palma (1); morters ebusitans d'Alorda Park (2-3).

Figura 7. Aribals corintis de La Milmanda (1) i lila den Reixac (2); pixis corintia de La Palma (3).

corinti, (a forma del qual no pot ser, perO, determi-
nada (Fig. 7, 4) (BarberàlSanmarti 1 982, 35, lam. IV, 8;
Barberà 2001, 282, fig. 6, 16). La presència de cerà-
mica corintia és, doncs, extremament redulda, i les
peces documentades son exclusivament petits con-
tenidors dolls perfumats i objectes de tocador. Atès el
repertori formal que es documenta, hem d'admetre a
possibilitat que els materials corintis s'utilitzessin sobre-
tot en es cerimOnies fOnebres i corn a ofrenes funerà-
ries, Ia qual cosa, tenint en compte el nombre encara
petit de cementiris coneguts d'aquest moment, podria
explicar en part l'escassedat de peces d'aquest origen
documentades. Quant a Ia dataciá d'aquestes peces,

els tres aribals dels quals es coneix el context semblen
haver arribat en Ia primera meitat o rnitjans del segle VI
aC, mentre que el pixis correspon a Ia segona meitat
d'aquesta mateixa centüria.

Amfora corIntia
Tan sols és possible esmentar l'existència al jaciment de
Lo Toll (Benifallet) d'un fragment informe que molt pro-
bablement ha de ser atribuit a aquesta producció. Tots
els materials d'aquest petit jaciment procedeixen de reco-
lida superficial, Ia qual cosa fa dificil una avaluació pre-
cisa de Ia cronologia, perO sembla evident que es tracta
exclusivament de materials datables del periode arcaic6.

6.- Hem d'agrair al Sr. Jaume Noguera es informacions que ens ha proporcionat en reiaciO a aquesta peça.
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La ceràmica de Ia Grècia de lEst
Incloem dins d'aquest apartat les ceràmiques de
tipus jOnic que, per Ia seves caracteristiques de
pasta, vernis i decoraciO no semblen haver estat
fabricades a extrem occident. Moltes d'elles deuen ser
productes de Ia Grècia de lEst, perà no es pot excioure
Ia fabricació d'alguns d'aquests materials en centres
productors del Mediterrani central.
Es tracta essencialment de copes del tipus B2 de Vallet
Villard, que apareixen regularment distribu'I'des en el

territori estudiat. AixI, n'hi ha quatre exemplars a l'llIa
d'en Reixac (Fig. 8, 2-5), Un altre del Puig de Sant
Andreu (Fig. 8, 1), dos més a Boades (Fig. 8, 6-7) (Gura
1976-1 978), un a Burriac (Fig. 8, 13), cinc ala Penya
del Moro (Fig. 8, 8-12) (Barbera/SanmartI-Grego 1982;
Barberà 2000), un a Ia necrôpoli de La Palma (Fig. 8,
16) (Rouillard 1991, nüm. 344; SanmartI 1973, 233)1
dos al Castellot de Ia Roca Roja (Fig. 8, 14-15). Aques-
tes peces es daten generalment entre 575 i 500 aC.
Dels exemplars estudiats en aquest treball, alguns han
aparegut en contextos de prirnera edat del Ferro, con-
cretarnent a l'llla den Reixac i al Puig de Sant Andreu,
Ia qual cosa permet datar-los versemblantment en el
segon quart o potser mitjans del segle VI aC (Mar-
tIn/SanmartI 1976-1978, 444-445). D'altres apareixen
en aquests mateixos jaciments en els nivells ibèrics
immediatament superposats als de primera edat del

78 Ferro i sense ceràmiques àtiques, Ia qual cosa permet
situar-los probablement en el tercer quart del segle VI
aC. Una situació semblant es dOna en el cas del Gas-
tellot de Ia Roca Roja, on los dues peces recuperades
van aparèixer en nivells ibèrics antics, sense ceràmi-
ques àtiques, i, molt probablement, a Ia necrôpoli de
La Palma, on Ia ceràrnica àtica és totalment absent,
mentre que hi ha altres peces d'importació datables
de Ia primera meitat o mitjan segle VI aC. Sembla,
doncs, efectivarnent que, corn ja han indicat altres
autors (Almagro 1982, 433), existeixi una fase amb
predomini d'importacions d'aquest tipus, que és pos-
sible datar en el segon i tercer quart del segle VI aG,
sense que aixô exclogui, evidentment, Ia continultat
de les importacions al final de Ia centüria o encara més
enllà.

Amfora de tipus jônic
Reunim sota aquesta denominació una sèrie de peces
que corresponen morfolOgicament al tipus conegut tra-
dicionairnent com "àmfora jOnia", amb coil cilfndric o
troncocônic curt i Ilavi ametllat, sovint de secció buida.
Aquest tipus d'àmfora sembla que ha estat fabricat
en Ilocs molt diversos, incloent extrem occident
abans de I'aparició de I'àmfora massaliota amb pasta
micàcia, perO no sembla possible actualment distingir
clararnent aquestes diferents produccions, si més no
arnb criteris macroscOpics (Morel 2000, 14, amb biblio-
grafia anterior).

Es possible incloure dins d'aquest apartat un total de
set fragments de vora, procedents respectivarnent de
Puig Castellar (Fig. 9, 2-3 i 7), Puig de Sant Andreu (Fig.
9, 4), Cadira del Bisbe (Fig. 9, 5) i Alorda Park (Fig. 9, 1
i 6). De totes aquestes peces, només les d'Alorda Park
tenen context estratigràfiic conegut, que permet sug-
gerir una datació de final del segle VI aC. Es important
assenyalar el fet que aquestes peces es caracteritzen
per una diversitat notable en les caracterIstiques de Ia
pasta, Ia qual cosa sembla confirrnar Ia idea d'una gran
diversitat de procedències.

La ceràmica àtica

La producció de vernIs negre
Les importacions de ceràmica àtica de vernis negre si-
nicien timidarnent durant Ia primera meitat del segle VI
aC, segons mostra Ia presència d'un fragrnent de lekyt-

hos del tipus Black Deianeira procedent del jaciment
del Puig Gardener (Cura/Sanmarti Grego 1981) i, poc
després, d'un fragment de fons de copa que proba-
blement cal classificar dins el tipus Atenes 1104 (San-
marti 1996) i que, en conseqüència, es pot datar vers
el segon quart o mitjans del segle VI aG (Fig. 10,1). Amb
tot, i corn ja va assenyalar fa anys E. Sanmarti-Grego
(1975), Ia presència d'aquests materials als nostres jaci-
ments no esdevé realment significativa fins al darrer
quart del segle VI aC, amb un nornbre important de
copes del tipus Bloesch C -tipus que se sol datar entre
525 i 480 aC- trobades en diversos jaciments, con-
cretament a l'IIIa d'en Reixac (6 exemplars) (Fig. 10,
2-6), Ia necrOpolis de Serra de Daró (Fig. 10, 10), Mas
Castellar de PontOs (3 exemplars) (Fig. 10, 7-9), i Puig
Castellar de Santa Coloma de Gramenet (Fig. 10, 11),
Penya del Moro (Fig. 10, 12), Alorda Park (Fig. 10,
13), CoIl del Moro de Serra d'Almos (Fig. 11, 2), Gas-
tellot de Ia Roca Roja (Fig. 11, 13) i Els Castellans
(Fig. 11, 1) (tots ells amb un sol exemplar cadascun).
La primera meitat del segle V aG -molt particularment
el segon quart d'aquesta centUria- queda definida
per un nombre igualment ja considerable do copes amb
tija dels tipus V/cup i Acrocup, també procedents de
jaciments diversos, concretament el Puig de Sant Andreu
(dues acrocups quasi completes) (Fig. 12, 1-2), lIla den
Reixac (2 exemplars) (Fig. 11, 3), TurO de Can Oliver
(1 exemplar) (Fig. 11, 4), Can Xercavins (1 exemplar)
(Fig. 11, 5), Masies de Sant MiqueI (1 exemplar) (Fig.
11, 6), Alorcla Park (5 exemplars) (Fig. 11, 7-11 ii 4),
Ciutadilla (Ivorra) (Fig. 11, 12) (Rouillard 1991, fig. 32,2)
I Castellot de Ia Roca Roja (Fig. 11, 13 i 15), als quals
possiblement cal afegir altres fragments de diffcil clas-
sificaciO, cOrn ara un boci del peu d'una copa amb tija
de Ia Costa do Ia Vila (Cura-MoreralFerran 1977-1978,
187, fig. 4, 14). A més, cal esmentar Ia presència a II-
ha d'en Reixac d'un skyphos de tipus àtic, en un con-
text de primer quart del segle V aC, aixI corn I'arribada,
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Figura 8. Copes jonies del Puig de Sant Andreu (1); IDa den Reixac (2-5); Boades (6-7); Penya del Moro (8-12); Burriac
(13); Castellot de Ia Roca Roja (14-15) i La Palma (16).
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Figura 9. Amfores de tipus 'joni" dAlorda Park (1 6); Puig Castellar(2, 3, 7); Puig de Sant Andreu (4)1 Cadira del Bisbe (5).
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Figura 10. Copes àtiques de vernis negre de Ia c)asse Atenes 1104 (1) i Bloesch C (2-13) d'A)orda Park (1, 13); IDa den

Reixac (2-6); Mas Castellar de PontOs (7-9); Serra de DarO (10), Puig Castellar (11) i Penya del Moro (12).
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Figura 11. Copes àtiques de vernis negre dels tipus Bloesch C (1-2 13); v/cup (3, 3-12); acrocup (14-15); procedents

de Els Castellans (1); CoIl del Moro de Serra dAlmos (2); lIla den Reixac (3); Turó de ca nOliVer (4); Can XercaVins (5); Ma-

sies de Sant Miquel (6); Alorda Park (7-11114); Tossal de les Forques (IVorra) (12)1 Castellot de Ia Roca Roja (13115).
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Figura 12. Copes àtiques de vernis negre del tipus acrocup (1-2)1 Castu/o cup (3) skyphos àtic de vernis negre prece-
dents del Puig de Sant Andreu (1-2); Alorda Park (3) i lIla den Reixac (4).

des de mitjan segle V aC, de les primeres Castulo cup,
algunes de les quals -per exemple a Alorda Park- apa-
reixen associades a V/cups o a Acrocups en contextos
que clarament cal datar a mitjan segle V aC.
Pel que fa a les formes, I amb Ia sola excepciO de Ia
Iekythos del Puig Cardener, es tracta exciusivament de
vasos potoris, amb un enorme predomini de es copes
i un sol exemplar ben documentat de skyphos7.

La producciO de figures negres
Les importacions de ceràmica àtica de figures negres
s'inicien també en Ia segona meitat i, sobretot, el darrer

terç del segle VI aC. Les peces més caracterIstiques d'a-
quest periode son les copes de banda, ben documen-
tades amb sengles exemplars a) Puig de Sant Andreu
(Fig. 13, 14)1 ala Penya del Moro (Fig. 14, 10), les copes
de banda amb decoració floral, presents en aquests
darrersjacirnents (Fig. 13,9; fig. 14,6) i a Burriac (Fig.
14, 3), les copes Cassel, docurnentades a Ullastret
(Picazo 1977, 17 i lam. I, 6) i ala Penya del Moro (Fig.
14, 7) i, sobretot, les copes dulls, de les quals hi ha corn
a minim sis exemplars aI Puig de Sant Andreu (Fig. 13,
nOm. 3, 10 i 13), un altre a 'lIla den Reixac (Fig. 14, 2),
dos fragments a a Penya del Moro (Fig. 14, 8-9) i encara

7.- Un altre skyphos, trobat a Alorda Park, podria datar-se dins del periode considerat en aquest treball, perO també podria correspondre

ala segona meitat del segle V ac )sanmarti 1996, 127, fig. 9, 85).
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Figura 13. Copes atiques de figures negres procedents del Puig de Sant Andreu.
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un altre a Ciutadilla (RoulUard 1991, nüm. 361). En el
segie V aC predominen encara los copes, general-
ment amb vora exvasada i perfil convex a l'exterior. Peces
d'aquest tipus han estat documentades al Puig de Sant
Andreu (Fig. 13, 1-2, 4-6 i 8), a i'llIa den Reixac (Fig. 14,
1), aAiorda Park (Fig. 14, 11)1 al Coil del Moro de
Gandesa (Rouillard 1991, 340), i possiblernent corres-
ponen també a aquest tipus els fragments de fons i de
paret trobats respectivament als jacirnents de Les
Ombries i Sant Antoni de Calaceit (Fig. 14 14-15). També
es documenta, perô, Ia presència d'una copa-skyphos,
trobada al Casteilar de Pontós (Rouillard 227; Martin
1975), un fragment de paret d'oinochoe procedent de
Els Castellans (Sanmartl-Grego 1973) (Fig. 14, 13), d'una
àmfora a Tarragona (Adserias eta//i, 1993, fig. 31,1 i fig.

40) (Fig. 14, 12) i, corn a ünic exempie de vas no rela-
cionat amb (a beguda, diversos fragments de /ekythos
procedents del Puig de Sant Andreu (Picazo 1977, 19,
nUm. 19). Les importacions de ceràrnica àtica de figu-
res negres continuen durant el tercer quart del segle V
aC, segons mostra I'elevat nombre de ky/ix-skyphoi d'a-
quest moment trobats al Puig de Sant Andreu (Picazo
1977, 20-25), entre els quals cal destacar diversos exem-
plars com plots de Ia classe R procedents del sector
extramurs sud-est del Puig de Sant Andreu (Trias 1968,
224 i lam. CCVIII; Picazo 1977, lam. IV, 1-2). Altresfrag-
ments informes de ceràmica àtica de figures negres han
estat trobats al TurO del MontgrOs (El Brull), sobre el qual
manca tota informació, Ilevat d'una referència a Ia
seva dataciO a final del segle VI aC o inici de (a centO-

Figura 14. Copes (1-11: 14-15), àmfora de coil (12) i oinochoe de ceràmica àtica de figures negres, procedents de lila
den Reixac (1-2), Bumac (3), MontjuIc (4), Penya del Moro (5-10), Alorda Park (11), Tarragona (12), Els Castellans (13), Les
Ombries (14) i Sent Antoni de Calaceit (15).
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Figura 15. Copes àtiques de figures roges del Puig de Serra (1) i del Puig de Sant Andreu (2-4).
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Figura 16. Vasos OtiCs de figures roges de BurriaC (1), Turó de ca nOliver (2) i Puig de Serra (3).



JOAN SANMARTI, DAVID ASENSIO, AURORA MARTIN
CYPSELA 14, 2002. 69-106

2
Figura 17. Amfores gregues de procedencia indeterminada dAlorda Park.

na segUent (Molist/Rovira 1986-1989, 131), a Darró
(López/Caixai/Casteliano 1984, 145) i a Montju'I'c (De
laVega/Sanmarti 1985, 52, fig. 3, 1)(Fig. 14, 4).
Pel que fa a Ia ceràmica àtica de figures roges, totes les
peces que es poden incloure dins d'aquest trebail
son databies de Ia primera meitat del segle V aC. Es
tracta quasi sempre de vasos per beure, amb un gran
predomini de les copes (6 exemplars) sobre els skyp-
hol (2 exemplars). Quant a Ia procedència d'aquestes
peces, totes han estat trobades als jaciments d'UlIas-
tret (Fig. 15; fig. 16, 3), excepte un fragment de tons de
copa procedent de Burriac (Arribas/Trias 1958; Trias
1968; Rouillard 1981) (Fig. 16, 2) i un crater de colum-
nes procedent del Turó de ca n'Oiivé (Fig. 16, 3).

Amfora grega de procedència indeterminada
En aquest apartat s'inclouen aquells exemplars que no
responen estrictament ais trets propis de les àmfores

de "tipus jOnic" que hem descrit en un apartat anterior,
perO que també son àmfores gregues i igualment de
procedència incerta. En aquest grup tan sols disposem
de dos individus, tots dos locahtzats en els nivells de Ia
fase fundacional del jaciment d'Alorda Park. El primer
consisteix en una peca de coil cilindric, vora de sec-
ciO buida i nanses bifides que podria correspondre a
una producció de Ia zona Samos-Milet 8 . El segon és un
coil que és possible atribuir al tipus corinti B, i que podria,
en conseqdència, haver estat fabricat a CorfO (Whit-
bread 1995, 344-345), tot i que no es poden excioure
d'aitres procedències (Morel 2000, 14).

La ceràmica grega d'extrem occident
S'inclouen en aquest apartat es produccions gregues d'ex-
trem occident, probabiement fabricades en diversos taters,
dels quals ei més important -o, Si més no, el més ben
caracteritzat- sembla que Os el de MarseDa (Gantès 2000).

8.- Volem agrair laluda que ens han proporcionat J,-Chr. Sourisseau I P. Rouillard per a a classificaciO d'aquesta peca.
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Figura 18. Copes pseudojOnies dOccident procedents del Puig de Sant Andreu (1-3 i 5), Masies de Sant Miquel (4 6) i
Alorda Park (7-1 1).

Les ceràmiques oxidades amb decoraciO pin tada
La forma més habitual és, corn de costurn, Ia kylix, que
sembla reproduir o inspirar-se amb fidelitat variable en el
tipus B2 de Vallet i Villard. Aquest tipus de peça, efecti-
vament, es docurnenta a Ullastret (cinc exemplars corn
a minim) (Fig. 18, 1-3 i 5), el Turó de ca n'Olivé (un frag-
ment de nansa) (Asensio eta/il, en premsa), datable pos-
siblement a Ia segona meitat del segle VI aC, es

Masies de Sant Miquel (dos exemplars corn a minim) (Fig.
18, 4 i 6) i Alorda Park (diversos fragments pertanyents
probablement a dues otres peces) (Fig. 18, 7-11).
A mOs de les copes, hi ha una considerable diversitat de
formes, que, de moment, s'han documentat exclusivament
als jaciments d'Ullastret. Es tracta de /ekythoi (dos exem-
plars corn a minim) (Fig. 20, 3 i 5), /ekanides (tres exemplars
corn a minim) (Fig. 19, 1-3), aiguna àmfora (Fig. 20,1) i diver-
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Figura 19. Ceràmica pseudojônia dOccident procedent del Puig de Sant Andreu (5 i 8) i lila den Reixac.
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4	 5
Figura 20. Ceràmica pseudojônia dOccident procedent del Puig de Sant Andreu.

SOS tipus de bols, pàteres i gerres (Fig. 19, 4-9; fig. 20, 1-
2 i 4).
Pel que fa a Ia dataciO d'aquests materials, no sempre
és fàcil de precisar. A Alorda Park apareixen en contex-
tos ibèrics antics clarament caracteritzats per les cerà-
miques indigenes a torn, perO sense altres importacions,
a qual cosa suggereix Ia possibilitat que corresponguin
a un moment anterior a Ia gran difusiO de les ceràmiques
àtiques, potser de mitjans o tercer quart del segle VI aG.

Les ceràmiques grises monocromes
Aquest tipus de material és molt abundOs al Puig de
Sant Andreu i ('lIla den Reixac, perô molt rar fora d'a-
quests assentaments. Efectivament, fora dels nuclis
d'Ullastret (a seva presència només ha estat docu-
mentada amb claredat a Montbarbat, al Puig Castell de
Vallgorguina, al turó de (a Font de Ia Canya i, ja molt a
l'interior, potser al poblat dels Vilars d'Arbeca°. Alguns
d'aquests materials sOn clarament de producciO mas-

9.- s Important assenya)ar que sovint s')nc)ouen sota a denominadO de "ceràmica gr)sa monocroma" peces que molt probablement s'han

de considerar ceramiques iberiques reduldes. En aquest trebal) hem pres en consideraciO exc)us)vament els vasos que, seguint criteris de

morfo)ogia I de decoraciO, es poden considerar de fabricaciO grega amb seguretat o amb un e)evat grau de versemb)ança.
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Figura 21. Plats a marli de ceràmica grisa monocroma grega dOccident procedents de 'lila den Reixac (1-5) i el Puig de

Sant Andreu (6-7).
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Figura 22. Rats a mar11 de Ceràmica grisa monocroma grega dOccident procedents del Puig de Sant Andreu.
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saliota, perô d'altres corresponen amb tota evidència
a tallers diferents, entre els quals deVia tenir una
importància considerable el d'Empüries.
Totes les formes documentades corresponen a elements
de vaixella. La més habitual és sens dubte el plat "a mar11",
molt corrent a Ullastret (Figs. 21-22) i documentat també
a Montbarbat (Fig. 23, 7-8), el turó de Ia Font de Ia Canya
(Fig. 23, 9) i possiblement també al poblat dels Vilars d'Ar-
beca (Garcés eta//il 993, 56, fig. 4, 2). També es

documenten, perO, es copes forma Ill (a Ullastret I el Puig
Castell de Vallgorguina) (Fig. 23, 3 i 5), diVerses Variants
de gerra, documentades a Ullastret (Fig. 23, 1-2)1 a Mont-
barbat (Fig. 23, 6), i, exclusiVament a Ullastret, el gran
recipient carenat amb vora arrodonida (Fig. 23, 4). Algu-
nes d'aquestes peces son amb seguretat productes del
taller de Massa/ia (Fig. 21, 2), altres han estat fabricades
probablement a Emporion, Ullastret (Pradell eta///l 995),
i encara altres, a majoria, son d'atribució incerta.

Figura 23. Cerámica grisa monocroma dOccident procedent del Puig de Sant Andreu (1-3), lila den Reixac (4), Puig Gas-
tell de VaUgorguina (5), Montbarbat (7-8) i TurO de Ia Font de Ia Canya (9).
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Figura 24. Amfores massaliotes dels tipus Py 2 (1-4) y Py 3 (5-8) procedents de Tarragona (1,5), Castellot de Ia Roca Ro-
ja (3), Puig de Sant Andreu (2, 4, 7)i Alorda Park (6, 8).

Pel que fa a Ia dataciO d'aquests materials, alguns han
aparegut clarament en contextos de primera edat del
Ferro, corn ara Ia copa del Puig Castell de Vallgorguina,
el plat "a mar11' del TurO de Ia Font de Ia Canya altres
peces d'aquesta darrera forma trobades a Ia fase lb de
l'llla d'en Reixac, datada del segon quart del segle VI
aC (Martin/Sanmarti 1976-1978, 444) (Fig. 21, 1-3),
perO Ia seva presència es continua documentant en els
nivells de segona meitat del segle VI aC primera mei-
tat de Ia centUria segUent, si més no a Ullastret.

L'àmfora de Massalia
Les produccions àmforiques de Ia colOnia grega occi-
dental de Massal/a estan ben representades per qua-
tre exemplars del tipus Py 2 I quatre més del tipus Py
4, tots dos amb una cronologia de producció anterior
a) 450 aC. En concret, les peces del tipus Py 2 prove-
nen del Puig de Sant Andreu (Fig. 24, 2 i 4), de Tarra-
gona (Fig. 24, 1) i del Castellot de Ia Roca Roja (Fig. 24,
3), mentre que les del tipus Py 3 han estat trobades als

jaciments d'Alorda Park (Fig. 24, 6 i 8), Puig de Sant
Andreu (Fig. 24, 7) i, altra vegada, Tarragona (Fig. 24,
5). Les dues peces d'Alorda Park i ('exemplar de Py 3
de Tarragona provenen de nivells arqueolOgics de Ia
fase més antiga d'ambdós jaciments, datables a (a
segona meitat del segle VI aC o primera meitat de Ia
centüria seguent, mentre que Ia resta son de nivells
superficials o descontextualitzats.

Ceràmiques etrusques

El bucchero nero
El bucchero nero és, amb l'àmfora, el tipus ceramic més
habitual entre les Ceràmiques etrusques irnportades a
Ia zona objecte d'aquest estudi. Tipologicament, es
tracta quasi exclusivament de kantharoi del tipus 3 de
Rasmussen, documentats a La Fonollera (Fig. 25, 1),
Puig de Sant Andreu (Fig. 25, 2-3), lIla den Reixac (Fig.
25, 4-8), Turó de a Font de Ia Canya i Moleta del Remei
(Fig. 25, 9). La més antiga d'aquestes peces datable
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Figura 25. Bucchero nero etrusc procedent de La Fonollera (1), Puig de Sant Andreu (2-3), lIla den Reixac (4-8), Moleta

del Remei (9) i La Gessera (10).

amb criteris estratigrafics és Ia del Turó de Ia Font de Ia
Canya, que probablement s'ha de situar amb anterio-
ritat a 575 aC. Quant al fragment de kantharos de Ia
Moleta del Remei, està mancat de context estratigrafic
precis; és possible que procedeixi dels nivells de pri-
mera edat del Ferro, caracteritzats en aquest jaciment
per Ia presència d'abundants importacions importa-
dons fenicies de l'àrea de l'Estret de Gibraltar. La resta
de fragments de bucchero nero, procedents del Puig
de Sant Andreu (Fig. 25, 3) i lila den Reixac (Fig. 25, 4-

8), es pot datar de mitjans o tercer quart del segle VI
aC (Martin/Sanmarti 1976-1978, 445). A més dels kant-
haroi cal assenyalar Ia presència a Ia Gessera d'una
copa amb peu alt del tipus 5 de Rasmussen (Fig. 25,
10), que es pot datar amb criteris tipolhgics entorn de

500 aC.10.

La ceràmica etrusco-corintia
Els materials atribulbies a aquesta producció son extre-
mament escadussers. La peca més destacada és Ia

10.- També s'ha assenyalat a preséncia ala Moleta del Remei de dues copes hemisferiques, Ia classificaclO precisa I procedencia de les

quals es, tanmateix, problemàtica(Gracia 1991, 183-184 186, fig. 2, nUm. 415).
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Figura 26. Cerámica etrusco-corintia procedent de Ia Penya de Moro (1) i Puig de Sant Andreu (2).

coneguda copa antopoprôsopa, datable probablement
del tercer quart del segle VI aC, procedent d'un supo-
sat "conjunt tancat" del Puig de Sant Andreu, i que ja
ha estat publicada en diverses ocasions (Arribas/Trias
1961; Trias 1968, 221-222, lam. CXXVII), perO sem-
pre sense un dibuix precis del perfil. A aquesta peca cal
afegir solament un fragment de vora exvasada d'una
copa trobat a Ia Penya del Moro i que possiblement ha
de ser atribuit a aquesta producció (Barberà 2000, 281,
fig. 3, 3).

L'àmfora etrusca
Tot i ser també força escadusseres, les troballes dam-
fora etrusca (8 peces) son tan nombroses corn les de
ceràmiques fines de Ia mateixa procedència. Totes les
peces docurnentades en jaciments terrestres corres-
ponen al tipus Py 3, dins del qual és possible diferen-
ciar a vegades els exemplars corresponents respecti-
vament ala variant A (Fig. 28, 1) i ala variant B (Fig. 27,
2). Totes aquestes peces provenen dels jaciments d'U-
Ilastret (Fig. 27, 2 i fig. 28, 2-6), excepte l'assenyalada
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Figura 27. Amfores etrusques del Cap de Creus (1) I el Puig de Sant Andreu (2).

5
Figura 28. Amfores etrusques de Puig Castellar (1) I Ullastret (2-6).
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Alorda Park Periode 0(530-450 aC) Periode 1(450-400 aC) Periode 2(400-300 aC)
CerOmica importada Fragments

23 = 0,35%

Individus
12 = 2,8%

Fragments
69 = 1,2%

Individus
20 = 6,7%

Fragments
765 = 4,6%

Individus
66 = 8,8%

Ceràmica de
producció ibèrica

Fragments
6445 = 99,65%

Individus
416 = 97,2%

Fragments
5620 = 98,8%

Individus
277 = 93,3%

Fragments
15780 = 95,4%

Individus
686 = 91,2%

TurO Font de Ia Canya Periode 0(530-450 aC) Periode 1(450-400 aC) Periode 2(400-300 aC)
Ceràmica importada Fragments

10 = 0,7%

Individus
0=0%

Fragments
-

Individus
-

Fragments
110 = 5,1%

Individus
7 = 4,9%

Ceràmica de
producciO ibèrica

Fragments
1384 = 99,3%

Individus
132 = 100%

Fragments
-

Individus
-

Fragments
2039 = 94,9%

Individus
136 = 95,1%

Turá de ca n'Olivé Periode 0(530-450 aC) Periode 1(450-400 aC) Periode 2(400-300 aC)
Ceramica rnportada Fragments

6 = 0,25%

Individus
2=1%

Fragments
2 = 0,21%

Individus
2 = 2,24%

Fragments
205 = 3,01%

Individus
25 = 5,4%

Ceràmica de
producciO ibèrica

Fragments
2371 = 99,75%

Individus
197 = 99%

Fragments
915 = 99,79%

)ndividus
87 = 97,76%

Fragments
6603 = 96,9%

Individus
434 = 94,6 %

Castellot de Ia Roca Roja Periode 0(530-450 aC) Periode 1(450-400 aC) Periode 2(400-300 aC)
Ceràmica importada Fragments

6 = 0,8%

Individus
1 = 3,4%

Fragments
- %

Individus
- %

Fragments
21% = 0,9%

lndividus
3 = 2,2%

Ceràmica de
producciO ibèrica

Fragments
734 = 99,2%

Individus
28 = 96,6%

Fragments
- %

Individus
- %

Fragments
2232 = 99,1%

Individus
131 = 97,8%

Figura 29. Volurn de les importacions en els diferents jaciments amb nivells quantificables del perlode arcaic classic.

amb el nCjm. 1 de Ia figura 28, que és del Puig Caste-
liar de Santa Coloma de Gramenet. Cal afegir encara
una pega del tipus 4, trobada sota l'aigua a Ia zona del
Cap de Creus (Fig. 27, 2), que podria datar-se també
dins del perlode considerat en aquest treball, per be
que aquest tipus perdura fins a) primer quart del segle
IV aC.

ANALISI QUANTITATIVA

Corn comentavern en l'apartat introductori, son molt
pocs els jaciments que presenten conjunts ceramics
del perIode que ens ocupa contextualitzats i suscepti-
bles de rebre una aproximació quantitativa adequada.
De fet, tan sols els jadments d'Alorda Park (Calafell,
Baix Penedès), TurO de Ia Font de Ia Canya (Avinyonet,
Alt Penedès), Turó de Ca n'Olivé (Cerdanyola del Vallès,
Vallès Occidental) i, fins a cert punt, el Castellot de Ia
Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) tenen nivells anteriors
al 450 aC excavats arnb metodologia actual i amb unes
quantitats de material ceramic prou importants corn per
garantir una base estadIsticarnent fiable. A més, es
tracta de jaciments en els quals es documenta una ocu-

paciO continuada fins a, corn a mInirn, final del PerIode
lbèric PIe. Aquest fet ens ha permès oferir dades quan-
titatives referents als perlodes posteriors i aixI guanyar
perspectiva i copsar les tendencies generals del seu
comportament pel que fa a) volum d'importacions do-
rigen mediterrani. En concret, presentem les dades
de Ia fase que centra aquest treba() (550-450 aC) o Pen-
ode 0, junt amb xifres de Ia fase de transició, que se
situa aproxirnadament en Ia segona meitat del segle V
aC, (PerIode 1) i de Ia fase corresponent grosso modo
al segle IV aC (PerIode 2) (Fig. 29).
Seguint els paràmetres que hem esbossat en treballs
anteriors (Asensio/SanrnartI 1998; SanmartI 2000; Asen-
sb 2001), l'aproxirnació quantitativa s'estructura en
diversos nivélls d'anàlisi en fur jció de les problemàti-
ques concretes que es volén afrontar. Tot seguit pro-
posern tres nivells d'anàlisi, presentant les dades, segons
els casos, per fragments o per individus11.
1 .- Per tal d'avaluar Ia intensitat dels fluxos comercials
al llarg dels diferents perIodes considerats, hem com-
parat el volum de ceràmiques d'importació en relació al
de ceràmiques de producciO ibèrica, utilitzant com a cri-
ten e) nombre de fragments i e( nornbre no ponderat din-

11.- Per exemple, per norma general, és preferible presentar Ia documentaciO referent a lea àmfores importadea en base a una quantifica-

ciô per fragments. Amb tot, en aquest Gas, es consideren tots els materials ceramics d'importaciá de forma conjunta: aixi, en barrejar ele-

ments d'ámfora, ceramiquea comunes i vaixella és més adequada una anàlisi en base al nombre dindividus.
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Individus -- Fragments

Fig ura 30. Gràfic 1. Volum (en percentatge en relaciO als mate-
rials de producciO iberica) dels materials d'importaciá medi-
terrània entre Ia primera edat del ferro i el segle IV aC.

del 16,7 %, que contrasta de manera ben evident amb
el pobre 1,8 % del perIode seguent, i fins i tot arnb es
xifres disponibles per al segle IV aC.
2.- Per tal d'avaluar Ia naturalesa d'aqUestes transac-
cions comercials al llarg del ternps, hem cregut inte-
ressant disseccionar Ia composició interna de les
diferents categories de ceràmiques irnportades (àmfo-
res, ceràmiques comunes vaixella fina). D'aquest nivell
d'anàlisi hi ha tres consideracions que creiern ressen-
yables. Per una banda, es cornprova l'existència d'un
percentatge força estable de ceràmiques cornunes,
especialment en el cas d'Alorda Park, on es donen unes
proporcions de cap al 25 % tant al Periode 0, corn als
segUents. En segon Iloc, es fa evident un acusat pre-
dornini dels elements de vaixella fina en los dues
fases del Periode lbèric PIe; aixI, Ia vaixella fina repre-
santa un 50 % i un 60 % del total d'individus d'impor-
taciO als perIodes 0 i 1 d'Alorda Park i el 100 % a les
mateixes fases de Ca n'Ohivé. En canvi, en el Perlode
2, es produeix una clara rnatisació d'aquest predomini;
ja sigui amb l'aparició per prirnera vegada de percen-
tatges ressenyables d'àrnfores importades (un 8 % del
total d'individus d'importaciO del Turó de Ca n'Olivé i
un 14 % al Turó de a Font de Ia Canya) o, directament,
amb una igualaciO proporcional dels Indexs de vaixe-
Ila i àmfora importada (38 % d'individus d'àmfora per
un 41 % d'individus de vaixella en els nivells del segle
IV aC d'Alorda Park). Sembla, doncs, que a partir del
segle IV aC es manifesto un canvi, rnés o menys acu-
sat segons els jaciments, en Ia natura dels materials
ceramics d'irnportació, amb una superior importància
del productes alirnentaris especialitzats (vi, oh a sala-
ons) continguts en els recipients arnfôrics, quo guan-
yen terreny en relaciO a uns objectes de preu a prestigi
que tenen valor per ells mateixos, corn son es peces
de vaixella fina. Una visiO de conjunt sobre aquest
aspecte es dOna en el gràfic 2 de ha figura 31.
Aquestes observacions, per altra banda, es confirrnen
si prenern en consideraciO el conjunt de peces estu-
diades en aquest treball, que podern suposar que
constitueixen una mostra representativa de Ia realitat
de les importacions del perIode. En efecte, malgrat Ia
imperfecció de Ia nostra base de dades, no es pot dei-
xar de considerar significatiu el fet que hem compta-
bilitzat una trentena de vores (o peces senceres) darn-
fores de transport, per noranta-dues de vaixella i
deu rnés pertanyents a petits contenidors de perfums
o peces de tocador, Ia qual cosa ye a representar, res-
pectivament, el 23 %, el 69 % i el 8 % del total de
peces estudiades.

dividus. Aquesta comparació permet fer les segUents
constatacions. En primer hoc, s'observa un augment
constant del volum de materials ceramics d'importació.
AixI, a Alorda Park les ceràmiques importades passen
dun 0,3 % dels fragments i Un 2,8 % dels individus al
Periode 0, a un 1,2 % dels fragments i un 6,7 % dels
individus al PerIode 1 i, finalment, a un 4,6 % dels
fragments i un 8,8 % dels individus a Ia fase del segle IV
aC. En tots els casos, cat ressenyar que el punt de par-
tenca, precisament el que correspon al perfode analit-

100 zat en aquest treball, presenta sempre uns Indexs molt
baixos d'importacions ceràmiques. AixI, gairebé tots els
percentatges disponibles, ja sigui per fragments o per
individus, son iguals o inferiors all %, amb l'excepció
feta del 2,8 % d'individus del PerIode 0 d'Alorda Park.
En el segle IV aC aquests Indexs s'han multiplicat d'una
manera ostensible; en el més modest dels casos ana-
litzats les xifres del PerIode 2 tripliquen les del Perfode
0 mentre que, en general, Ia progressió és forca més
acusada. Sigui corn sigui, fa Ia irnpressiO dun perIode
que podrfem definir com de "baixa intensitat comercial",
almenys pel que fa a aquest tipus de mercaderies que
deixen empremta en el registre arqueolOgic. La visiO
de conjunt sobre aquest aspecte que s'obté sumant les
dades obtingudes en els diferents jaciments es pot apre-
ciar en el gràfic 1 de Ia figura 30. Es important assen-
yalar, per altra part, qua, si es consideren les dades quan-
titatives disponibles per als jacirnents del perlode irnrne-
ditament anterior al conSiderat en aquest treball, con-
cretament Barranc de Gàfols (San martf eta//i 2000, 151-
152), Moleta del Rernei, La Ferradura i Sant Jaurne-Mas
den Serrà (Gracia 2001, 263264)l2, s'obté una xifra mit-
jana d'irnportacions (càlcul per individus no ponderat)

12.- No hem tingut en compte el cas d'Aldovesta, atès el nonlbre inusualment elevat de materials d'importaciO que s'hi documonten, i
que fa pensar en un jaciment amb funcions de concentraciO i redistribuciá. Cal assenyalar, en tot cas, que si també es considerés aquest
cas, el percentatge dels materials d'importació per al periode preibèric s'elevaria fins al 24,86 % dels individus Ino ponderat).
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També en aquest cas val Ia pena assenyalar el fet quo
durant Ia primera edat del Ferro el comportament és
radicalment diferent del que s'observa des dels primers
moments de Ia iberització. En efecte, a Aldovesta el
98% dels vasos d'importaciO correspon a àmfores de
transport i, maigrat que no disposem de documenta-
ció tan precisa per a altres jaciments del mateix moment,
Os ben clar que aquest tipus de peça Os sempre l'ele-
ment predominant, i sovint IOnic, entre les importacions
que es docurnenten en el segle VII aC i principi de Ia
centUria segUent. El canvi en aquesta tendència es
documenta ja en les darreres etapes de Ia prirnera edat
del Ferro, si mOs no en el jaciment de Barranc de Gàfols,
on les àmfores de transport només constitueixen un
10% dels vasos d'importacio trobats en els nivells del
perlode més tardà del jaciment.
3.- Per Oltim, per avaluar el pes de l'esfera de les acti-
vitats d'intercanvi comercial en el si de l'economia mdl -
gena, hem volgut copsar l'evoluciO de Ia proporció de
les àrnfores ibèriques (recipient de transport per
excellència) en relació a Ia resta de categories ceràmi-
ques de producciO local. En aquest nivell d'anàlisi hem
observat que en el cas del Turó de Ca n'OlivO es man-
tenen unes proporcions ostables al Ilarg del temps, aixO
si, sempre amb uns Indexs molt baixos (3 % del total
d'individus de producció local al PerIode 0, 2,3 % al
PerIode 1 i 3,9 % al Periode 2). Per contra, en els casos
del Turó de Ia Font de Ia Canya i, sobretot, d'Alorda Park
es manifesta un augment progressiu de Ia incidència de
l'àmfora ibèrica dins del repertori formal de les pro-
duccions ceràmiques locals. Es molt significatiu el cas
d'Alorda Park, on es passa d'un 2,4 % d'individus dam-
fora ibOrica en el Periode 0, a un 10,5 % al PerIode ii
a un més que notable 28,2 % en el PerIode 2. Aquesta
evolució mostra un increment significatiu del paper que
aquestes activites d'intercanvi comercial assoleixen dins
los comunitats ibèriques de a zona considerada.
Un altre aspecte important a considerar en relació al
perlode que ens ocupa Os Ia procedència geogràfica
dels materials importats a Ia nostra zona d'estudi. Atès
el petit nombre de peces d'importació recuperades en
els quatre jaciments que ens han servit per a l'anàlisi
quantitativa que acabem de presentar, Os clar que
aquest punt ha de ser tractat a partir del conjunt de
peces estudiades en aquest treball, el qual, tot i que
constitueix una base de dades molt imperfecta, sens
dubte s'aproxima molt més a Ia realitat. En relació a
aquest punt, un fet que resulta evident de forma imme-
diata Os a gran diversificació de les fonts de subminis-
trament. En efecte, corn ja s'ha indicat mOs amunt, fins
a principi del 50gb VI aC Ia quasi totalitat dels materials
importats sembla provenir de Ia zona de cultura fenIcia
del Cercle de l'Estret de Gibraltar. De Ia rnateixa manera,
en els moments mOs avançats de Ia vida del jaciment
de Barrac de Gàfols les irnportacions somblen prove-
nir, en Ia seva quasi totalitat, del sud-est de Ia penIn-

sula ibèrica. Des de rnitjan segle VI aC, perO, es
documenta un canvi notable, ja que ara es comprova
I'arribada de materials provinents de l'àrea del Cercle
de l'Estret de Gibraltar, perO també d'Ebusus, del mon
grec d'extrem Occident, d'EtrOria, de I'Atica, de Ia Gre-
cia de lest, i també, probablement, de centres de pro-
ducció grecs del Mediterrani central, a més d'un molt
petit percentatge de materials d'origen pCinic centre-
moditerrani. Aquesta diversitat Os ben manifesta en rela-
ció al periode anterior, perO tambO si es compara amb
Ia segona meitat del segle V aC o el segle IV aC. En
aquests moments avançats, en efecte, les importacions
arribades a les nostres costes son quasi exclusivament
d'origen ebusità (àmfores i ceràmiques comunes) o àtic
(ceràmica fina), amb un petit percentatge de peces fabri-
cades a Massàlia i una presència reduldIssima d'ele-
rnents d'origen centremediterrani o del Cercle do l'Es-
tret do Gibraltar. En aquest sentit, doncs, el perIode que
estudiem en aquest treball tO una entitat prôpia ben
manifesta.
Malgrat Ia diversitat de procedOncies quo acabem do
comentar, tambO és cod quo una proporció molt ole-
vada dels materials documentats durant el perIode tar-
doarcaic son d'origen grec. Aixô és particularment cod
si es consideren los ceràmiques fines, ja quo, deixant
do banda el petit nombre de peces do bucchero nero
(nou individus) i do ceràmica etrusco-corIntia (2 indivi-
dus) coneguts fins al moment, es pot afirmar que tot el
material conegut prove d'una o una altra regió del mOn
grec (mOs d'un centenar d'individus, sense comptar les
peces fabricades a oxtrern Occident). Ara be, fins i tot
si es consideren los àmfores do transport, es comprova
quo, comptant los àmfores massaliotes, mOs do Ia mei-
tat do los peces estudiades en aquest treball (31 en
total) sOn tambO do producció grega (17, 8 de les quals
do Massa/ia; altres 8 peces sOn etrusques i 6 d'origen
pOnic). Sembla doncs evident Ia conclusió quo ontre 01
segon quart del segle VI aC i mitjans do a centUria
segOent I'Orea tractada on aquost treball forma part

Figura 31. Gràfic 2. Volum comparatiu (en percentatge d'indivi-
dus no ponderat) de les diferents categories de vases d'importa-
ciO mediterrània entre Ia primera edat del Ferro i el segle IV aC.

Vaixella	 Cermica comuna	 Amfora transport
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d'una area d'influència comercial en Ia qual el factor
foceu es clarament dominant. Fa tota Ia impressiO, en
definitiva, que van ser carregaments corn el documen-
tat al derelicte lAde Pointe Lequin els que van alimentar
aquest mercat durant Ia segona rneitat del segle VI aC,
rnentre que en Ia primera rneitat del segle V aC sembla
molt considerable el pes dels productes de Massàlia i
Ia seva area d'influència, si mOs no ajutjar pel nombre
d'àmfores i vaixella produits en l'àrnbit grec d'extrem
occident. Tot i ser molt menys nombrosos, els mate-
rials etruscs tenen una certa rellevància quantitativa
durant el segle VI aC, molt particularmont a 'area més
prôxima a Emporion. Quant a les ceràmiques d'origen
fenici i pénic, son molt escadusseres durant tot el pen-
ode considerat. Durant Ia segona rneitat del segle VI es
documenta encara Ia presència d'àmfores del Cercle
de l'Estret de Gibraltar (perô només dues vores a tot el
territori estudiat!), aixi corn les primeres àmfores i cerà-
miques comunes ebusitanes, també en molt petiteS
quantitats. No Os, de fet, fins al segle V aC que es docu-
menta un cert nombre d'àmfores tipuS PE 12 i PE 13
antigues, que anuncien Ia gran eclosió durant Ia segona
meitat del segle V aC de l'econornia productiva i el
cornerc ebusità, que acabarà collocant sota Ia seva
area d'influència Ia major part de Ia costa ibOrica, I de
forma molt particular Ia zona estudiada en aquest tre-
ball (Sanmarti 2000).

CONSIDERACIONS FINALS

Els materials que hem estudiat en les pagines anteriors
permeten efectivament caracteritzar el periode que trac-
tern corn una etapa que, des del punt de vista del
comerc mediterrani, i per diferents raons, manifesta una
personalitat prôpia. Un aspecte important és Ia notable
diversitat d'origen i naturalesa dels elements d'impor-
tació docurnontats -als quals caldria afegir encara els
escarabeus i escaraboides trobats, sobretot, a les necrO-
polls (PadrO 1980) i I'anell de plata probablement grec
de La Palma (Maluquer de Motes 1984, 86 i lam. XIII,
A)-13 . Aquesta diversitat dels materials exôtics sugge-
reix que es tracta del producte d'una activitat d'inter-
canvi del tipus que es fonts antigues anomenen empo-

na, és a dir, que es basa on Ia distribució de productes
de procedències diverses, per part de mercaders que
actuen de forma independent en relaciO als centres de

producciO 14 , és a dir, essencialment corn a interme-
diaris 5 . En aquest sentit cal dir que, corn han fet notar
els excavadors dels jaciments de Ia Pointe Lequin, molts
dels carregarnents dels derelictes coneguts al Medite-
rrani occidental en època arcaica (perO també, segons
demostra el cas del Sec, en el segle IV aC), mostren
una composiciO forca heterogOnia pel que fa als Ilocs
de producciO, que es correspon prou exactament arnb
el que es documenta en els jaciments terrestres. Es ben
sabut per los fonts antigues que aquesta forma de
comerc colonial era una especialitat dels habitants de
Focea, de manera que no pot sorprendre que Ia seva
apariciO a Ia zona que estudiem es produeixi corn a con-
seqUència de Ia fundaciO dels establiments foceus d'ex-
trem Occident, ni que el volum més important de mate-
rials d'importaciO d'aquest perlode sigui de pro-
cedència grega, amb un percentatge important d'ele-
ments procedents de Ia mediterrània oriental.
Es important observar que Ia situació que acabem do
descriure és molt diferent a Ia que s'observa durant Ia
primera edat del Ferro, quan, corn hem vist, Ia immensa
majoria de leo importacions provenen de l'àrea del Cer-
ole do l'Estret de Gibraltar i tenen un carécter molt espe-
cIfic, concretarnent productes alimentaris especialitzats.
Es també una situació molt diforont de Ia quo es dóna
a partir do Ia sogona meitat del segle V aC, quan es
documonta un gran predornini de les àmfores i les ceré-
miques comunes ebusitanes -aixô si, ara acompanya-
des de ceràmiques àtiques-, Ia qual cosa permet supo-
sar un model similar al del primer impacte comercial
fenici, és a dir, d'intercanvis basats primordialment en
les mercaderies provinents d'una zona de producciO
concreta -on aquest cas Ebusus- i protagonitzats pro-
bablement per comerciants vinculats a aquestes zones
de producció. Pel que faa Massa/ia, de fet, el canvi del
model comercial es devia iniciarja en el darrer quart del
segle VI aC, possiblement com a consequència dels
canvis esdevinguts en leo relacions do poder entre els
diforonts agents en els grans tràfics cornercials a extrem
Occident dosprés do Ia caiguda de Focea, do Ia bata-
Ila d'Alalia i do Ia particular evoluciO de I'area tartèssica
durant Ia segona meitat del segle VI aC (Bats 2000, 246-
247). De fet, el nombne proporcionalment considerable
do fragments do vora dels tipus Py2 i Py3 quo hem
documentat en aquest treball (Fig. 24) fa evident que
des do final del segle VI aC Ia viticultura massaliota havia
assolit ja una capacitat de produccio i exportaciO impor-

13.- En canvi, no és segur que siguin objectes importats els recipients de bronze del 0011 del Moro de Serra d'Almos (Cela et al/i 1999)

de Ia Granja Soley (Sanmarti-Grego eta//i 19821.

14.- En paraules dA. Mele, "articolazione base di questo commercio è l'autonomia raggiunta dal v a o A n po " , che è ii pressuposto

SU Gui poggia, tra vu e vi secolo.. .10 sviluppo di 	 it o'p a

15.- Tal corn el defineix U-P. Morel, 'es tracta d'una forma de comerc pel qual els foceus, en tant que interrnediaris mOs que no pas corn

a proveidors directes, menaven vera el mon indigena productes 'mediterranis'.... . IMorel 1981, 337).
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tant. Durant Ia segona meitat del segle V aC i sobretot
en el decurs de Ia centüria segUent aquest model d'ac-
tivitat comercial, vinculada en gran mesura a àrees de
producció concretes, assolirà Ia seva maxima expan-
sio, amb l'establiment de zones especIfiques d'influèn-
cia econôrnica per part, respectivament, de Massalia,
d'Ebusus I de les antigues ciutats fenIcies del sud de Ia
peninsula ibèrica (SanmartI 2000).
Una altra questió que cal considerar és el paper que va
tenir aquest comerç en l'economia les formes d'orga-
nitzaciO de es societats indigenes. Pel que fa al primer
d'aquests dos punts, i corn ja hem indicat en altres oca-
sions (Sanmarti 2000), ens trobem limitats pel fet que el
nostre coneixement sobre aspectes essencials d'aquestes
relacions ens son del tot desconeguts. No sabem, en pri-
mer Iloc, quina part representen les nostres troballes de
materials no peribles en relaciô a un conjunt d'ele-
ments d'importació que possiblernent comprenia també
altres elements fabricats amb materials peribles o trans-
formables que no s'han conservat en el registre arque-
olôgic, com ara el teixits o Ia vaixella metàllica. Tampoc
sabern, evidentment, quin era el volum total d'aquestes
importacions ni, és clar (i aixô és probablement el punt
més important), el cost que representaven per a es socie-
tats ibèriques, aixI com Ia naturalesa de les contraparti-
des ofertes per aquestes. Davant de tantes incOgnites,
fer una valoració mInimament precisa, en termes econô-
mics, d'aquest tràfic comercial sembla encara avui dia -i
probablement serà aixi durant molt de temps- una tasca
molt difIcil i arriscada. En aquestes condicions, només
ens podern atrevir a proposar, tal corn hern fet en la-
partat dedicat a quantificacio, uns instruments de rnesura
basats en criteris unificats, que permetin comparar el quo
és comparable, perO sernpre amb clara consciència que
el que és comparable en el registre arqueolagic no
necessàriarnent representa Ia totalitat del que efectiva-
ment ha existit en els diferents perIodes.
Quant a es diferències que s'aprecien en Ia naturalesa
dels materials importats, particularment entre el segle
VII aC, amb una enorme predomini do I'àmfora, i el segle
VI aC, quan Ia vaixella esdevé progressivament majo-
ritària, admeten diferents explicacions, que, per una altra
part, no s'exclouen mutuament. Una d'aquestes pot
tenir a veure arnb el desenvoluparnent d'una producció
autôctona de vi -ben testimoniada al sud del Pals Valen-
cia (Gómez-Bellard/Guérin 1994) i amb alguns indicis
també a Ia Catalunya meridional (Sanmarti et a/il 2000)-,
Ia qual cosa podria haver fet disminuir I'interès per les
irnportacions d'aquest producte. Una altra explicaciO
possible és quo los quantitats d'àmfora importades siguin
similars, perô quo els carregaments del segle VI aC inclo-
gum, a més dels envasos de transport Ia vaixella que,
en canvi, no era importada en els perlodes precedents.
Pel que faa Ia influència d'aquest comerç sobre les for-
mes d'organitzacio de les societats indlgenes, és evi-
dentment una questió que no pot ser separada de Ia

irnportància econôrnica dels intercanvis, i, per aquesta
mateixa raó -i d'acord amb el que hem dit més amunt-,
ha de ser considerada també amb prudència. Tot arnb
tot, hi ha alguns fets que mereixen un cornentari. Per
una part, cal assenyalar que el primer impuls del comerç
fenici coincideix a es àrees costaneres de Catalunya
amb l'inici d'un rapid procés de desenvolupament de Ia
complexitat social des de formes d'organització de caràc-
ter estrictament familiar a Ia formació de comunitats
locals i, no gaire després, a entitats polItiques preesta-
tals d'àmbit regional. Es important assenyalar el fet quo,
després de diversos millennis d'estancament de los
poblacions de les zones costaneres de Catalunya en les
formes més elementals d'organitzacio social, aquest
procés do canvi os desonvolupa amb una rapidesa extra-
ordinària. En efecte, si en el segle VIII aC -i potser pro-
bablement on Ia primera moitat del sogle VII aC- res
no fa pensar encara en l'existència do comunitats dam-
bit local d'una certa entitat, ja a final del segle VII aC i
principi de Ia centüria següent es documenta I'apariciO
de diversos poblats do caràctor plonamont sedentari,
quo concentren un cert nombre d'unitats familiars (Belarte
et a/il 2000), i ja a final del segle VI aC és segura I'e-
xistència d'almenys un gran assontamont, el Puig do
Sant Andreu a Ullastret, do diverses hectàrees do super-
fIcie i dotat do poderoses fortificacions, quo creiom quo
ha de ser considerat com a centre d'una entitat politica
regional, quo, Iogicament, no devia ser I'ünica existent
a Ia zona considerada en aquest treball (Asensio et a/li
1998; SanmartI/Belarte 2001).
Quin paper pot haver tingut el cornerç exterior en aquest
procés do desenvolupament do I'organitzacio social?
Sons dubte no en pot ser considerat I'Unica causa; altres
factors, sobretot I'increment do a poblaciO més enlla
do Ia capacitat do carrega dels territoris, deuen haver
tingut un paper preponderant en aquest fenornen. Ara
be, el comerç exterior pot constituir també un factor
important en el procés evolutiu, en Ia mesura quo
proporciona als protagonistes d'aquests intercanvis -és
a dir, als elements dirigonts do Ia societat, ja quo los difi-
cultats dels intercanvis amb l'exterior dificulten Ia soya
practica per a Ia major part do Ia poblaciO- una opor-
tunitat d'incrernentar també el seu control sobre els
recursos necessaris per a mantenir-los i aprofundir-los,
és a dir, en definitiva, un control sobre Ia producció quo
aquosts elements dirigents poden eventualment utilit-
zar per tal d'incrernentar el seu poder (Johnson/Earle
2000, 302-303). La redistribució a Ia resta do Ia
societat d'una part d'aquests productos, quo hem do
suposar d'un valor i un cost elevats -i, per tant, corn
elements do prestigi- perrnet mantonir i eventualment
aprofundir aquest ordre do coses, en Ia mesura quo és
un dels factors -no I'ünic, ni do Iluny- quo legitima el
podor do los elites. Un indici en aquest sentit es pot tro-
bar en Ia carta comercial grega sobre plom descoberta
a EmpCries, datable possiblement do final del seglo VI
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aC (Sanmarti/Santiago 1987), On s'esmenta un per-
sonatge de norn ibèric, Bàsped(as), establert en una
localitat anornenada Saiganthe (que podria ser Sagunt
i que, en tot cas, cal nterpretar con un dels punts de
contacte entre indIgenes comerciants grecs) i que sovint
s'ha interpretat corn un cornerciant indigena. Corn ja
hem escrit en altres ocasions (SanmartI 2000, 312), per
a nosaltres és més versemblant Ia idea que Bàsped(as)
fou un membre de l'élite ibèrica que controlava les tran-
saccions arnb els comerciants estrangers, més quo un
émporos, un professional del cornerç. En definitiva, que
el cornerç arcaic hagi tingut aquest paper i aquestes
conseqUències en el desenvolupament de les societats
iberiques és quelcorn que ens sembla altament proba-
ble i, si fou aixI, creiern que cal adrnetre que Ia seva
importància econômica fou tarnbé considerable.
Aixô, per una altra part, ens pot ajudar a cornprendre
perquè es precisarnent entorn de 600 aC quan es docu-
menta el volurn proporcionalment més elevat d'impor-
tacions. Es possible, efectivament, que sigui precisa-
rnent en aquests moments —quan per diverses raons
podem pensar que s'estan formant les prirneres entitats
polItiques preestatals d'una certa entitat territorial (és a
dir, cabdillatges)— quan les elites emergents, rnés encara
que en altres situacions de més estabilitat polItica, van
trobar en l'adquisicio i redistribució dels productes exô-

tics un dels mitjans d'afirmar el seu poder, encara pos-
siblement precari. Aquesta procarietat, en tot cas, queda
ben exemplificada per les nornbroses destruccions, apa-
rentment violentes, de molts dels assentaments de l'è-
poca —Aldovesta, Barranc de Gàfols, Sant Jaume-Mas
den Serrà, La Ferradura, entre altres—, testimoni dun
perIode de violència que entenem que cal relacionar
directament amb Ia formaciO dels primers cabdillat-
ges. L'estabilitzaciá do Ia situació social i polItica a mit-
jan segle VI aC hauria doncs permès reduir do forma
considerable el volum do materials d'importaciO i pos-
siblement restringir en gran part Ia seva possessió als
estrats dirigents de Ia societat ibèrica, perO sempro, natu-
ralment, dins del que és possible en el marc d'una eco-
nornia do prostigi, en qué l'estabilitat del sistema reposa
en part sobre Ia redistribució d'aquest tipus do béns
(Wells 1980, 6-8; Friedman 1992, 340), de manera quo
no podom compartir l'opiniá segons Ia qual a incidèn-
cia d'aquest comerç sobre los societats indigenes fou
'bastant reduIda" (Cabera 2000, 174). Contràriament,
creiem quo I'emporia focea del segle VI aC i primera mei-
tat de Ia centUria sogUont fou una etapa important en Ia
integració de los societats iberiques dins d'una econo-
mia-món d'àmbit mediterrani a través d'estructures
dependents corn sOn els estats comercials do Massa-
ha i, més tard, Ebusus (Sanmarti 2000).
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