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Eh ibers quaranta anys més 
tard: un breu bulatng de lat 
recerca 
Joan Sanmartz' Grega 

Les bases del coneixement ticularment la producció de cerimiques a torn i 
la gran expansió de la metal.lúrgia del ferro- 

((Tant de bo aquest llibre envellís també anat .  (Quk estan ja configurats a Catalunya vers mitjan o la 

més pot desitjar un estudiós que estimi la seva fema i la Segona meitat del segle VI aC. Per les mateixes 

cultura del seu país?)) (M. TARRADELL. Les arrels AC raons, no sempre era faci1 distingir les manifes- 
Cdtalurya, p. 7 ) .  tacions culturals iberiques posteriors a la con- 

questa romana de les que la van precedir, de ma- 

Afortunadament, desig s'ha i, s¡ nera que aquest llarg període, d'uns cinc segles 
no podem parlar &un gir copernick 6s ben cert de durada, era vist en gran mesura com un tot 
almenys que actualment sabem -o creiem sa- pricticament indiferenciat. 
ber- molt més sobre aquesta cultura ibtrica Des d'aquest punt de vista, el progrés ha es- 
que va caracteritzar el nostre pais durant la sego- tat enorme. celement clau és, evidentment, el 
na meitat del I mil.lenni aC. Si aixb ha estat experimentat pel coneixement de les 
possible, és perquk les bases del nostre coneixe- produccions de cerimiques fines d'importació, 
ment han esdevingut, des de diferents punts de perb aquest coneixement ha permes també afi- 
vista, molt més sblides que fa quaranta anys. nar les datacions dels materials amfbrics i, en 
Com ja assenyalava Tarradell, una de les limita- bona mesura, de les prbpies produccions iberi- 
cions principals en el moment de redactar Les ques, de manera que, fins i tot en absencia 
arrels de Catalunya era la gran dificultat existent d'importacions, resulta possible atorgar data- 
per fixar les datacions absolutes, només parcial- cions relativament precises als conjunts mate- 
ment corregida en aquells moments pels primers rials, condició imprescindible, a la vegada, per 
treballs de Nino Lamboglia sobre les cerimiques situar sobre unes bases mínimament sblides el 
de vernís negre. Aixb feia que, per exemple, les coneixement histbric. Tampoc no és superflu 
datacions inicials per al fenbmen ibtric roman- recordar, per una altra banda, que I'aprofita- 
guessin molt incertes. Tarradell acceptava una ment d'aquests coneixements no hauria estat 
cronologia del segle v aC, perb cal no oblidar possible sense una millora consistent de les 
que l'escola valenciana proposava datacions tecniques d'excavació. Aquesta millora es va 
molt més baixes, del segle IV aC., i que, de fet, produir fonamentalment en els anys seixanta i 
aquesta qüestió no va quedar plenament resolta setanta, quan 1'6s sistemitic de les ttcniques 

fins a la celebració l'any 1977 del Simposi estratigrifiques va deixar de ser, al nostre país, 

Internncionul: Els Orlgens del Món Ibtvic, en que el patrimoni més o menys exclusiu dels prehis- 

va de manifest que els trets bisics del que toriadors i es va estendre al conjunt de la recer- 

s'ha definit com a ((cultura ibtrica,) -molt par- ca arqueolbgica. 
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Sense aquests instruments bhsics per a la fi- 
xació de la cronologia (c<l'esquelet de la histb- 

ria)), com remarcava el mateix Tarradell) tot 

progrés del coneixement hauria estat impossi- 

ble. Ara bé, és clar que aquesta condició, ne- 

cesshria per a I'obtenció de certes informacions, 

no és per si sola suficient per produir un verita- 

ble coneixement histbric. Potser la segona nove- 

tat que més clarament ha marcat el progrés en 

aquest camp del coneixement ha estat l'aplica- 

ció, des dels anys vuitanta, de plans de recerca 

sistemhtics, que combinaven els treballs de pros- 

pecció a escala macroespacial amb l'excavació 

en extensió, la qual cosa reflectia en bona mesu- 

ra l'ambient intel.lectua1 del moment v i n c u -  

lat de forma més o menys conscient a l'arqueo- 

logia processual-, que considerava el territori 

el referent necessari per a tota investigació en ar- 

queologia, i que trobava en l'aplicació dels me- 

todes quantitatius l'instrument essencial per a 

l'organització i avaluació de la documentació re- 

cuperada. Després d'una vintena d'anys de des- 

envolupament de projectes d'aquest tipus, els 

resultats són considerables -tal com es posa de 

manifest en diverses publicacions recents que 

constitueixen una mena d'estat de la qüestió so- 

bre el coneixement actual del món ibkric a 

Catalunya (MART~N I PLANA, 2001; BUXO I 

PONS, 2000)- i afecten una strie de punts que 

ja en el seu moment van cridar l'atenció de M. 

Tarradell. Pel que fa, finalment, al coneixement 

de la base econbmica &aquest món ibtric, els 

estudis moderns d'arqueobiologia han tingut 

una implantació més aviat lenta, i molt sovint 

limitada a l'anhlisi dels materials de jaciments 

concrets, tot i que en els darrers anys han apara- 

gut alguns treballs de síntesi de gran utilitat 

(ALONSO, 1999; BUXO i PONS, 1999; MATA I 

PGREZ JORDA, 2000). 

L'estructura politica i social 

Aquesta perspectiva, centrada en l'estudi 

dels territoris com a eix vertebrador de la recer- 

ca, ha permes, en primer lloc, recontixer la gran 
complexitat dels sistemes de poblament, un as- 

pecte que fa quaranta anys només es podia in- 
tuir a partir d'una documentació molt frag- 

mentaria. Avui dia sabem que, possiblement ja 

des del segle VI aC, i amb tota seguretat des del 

segle IV aC, el poblament iberic era profunda- 

ment jerarquitzat i estava estructurat en un 

nombre limitat d'entitats territorials d'una certa 

importhncia. Aixb resulta evi- 

dent a la Catalunya costanera, on es documenta 

la presencia de tres grans nuclis de poblament 

(Ullastret, Burriac i Tarragona), d'una superfície 

entorn de les 10 ha (possiblement més de 15 ha 

en el cas del conjunt d'assentaments d'Ullas- 

tret), d'un nombre una mica més gran d'assen- 

taments de superfície compresa entre 2 ha i 4 ha 

i d'una gran majoria de poblats de petita 

grandhria (generalment entorn de 0,5 ha, perb 

sovint encara més petits), a més d'un poblament 

dispers, molt dens -si més no en algunes zo- 

nes-, format per petits assentaments situats en 

proximitat dels terrenys conreables. Aquesta es- 

tructura del poblament ha fet pensar que els tres 

grans nuclis suara esmentats constitui'en el cen- 

tre de sengles territoris i econbmics, 

l'extensió dels quals es podria establir de mane- 

ra hipotetica a partir de la utilització de la ttcni- 

ca d'anhlisi geogrhfica coneguda amb la deno- 

minació depolkons de Thiessen. Aixb permetria 

situar els límits entre aquests territoris a la zona 

de la desembocadura de la Tordera i al massís de 

Garraf (figura 1). 
A la resta del país no es coneixen assenta- 

ments de dimensions tan considerables, perb la 

jerarquització de l'hhbitat en diversos nivells 

també resulta evident. A l'extrem sud, l'ilnic 

nucli conegut d'una certa importhncia és el 

Castellet de Banyoles (Tivissa), amb unes 4,5 

ha, perb és difícil de creure que no existís un as- 

sentament important en proximitat de les bo- 

ques de l'Ebre, que potser caldria situar a 

Tortosa (probablement la hi be^ de que parla 
Titus Livi), tot i que les evidencies arqueolbgi- 

ques són, de moment, totalment absents. Pel 

que fa a les planes occidentals, el poblat més 

ben conegut és el del Molí d'Espigol (Torna- 

bous, Urgell), que no arriba a una hectBrea de 

superfície, perb sembla lbgic suposar també que 

Iltirta (Lleida) fos un nucli forsa més impor- 

tant, tenint en compte que va encunyar precoF- 

ment moneda de plata i que era el centre d'un 
dels pobles iberics més importants coneguts per 

les fonts escrites: els ilergets. Quant a la Catalu- 
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nyn centreseptenrional, no sembla que hi hagin 

existit mai assentaments de dimensions real- 

ment grans, de diverses hecthrees de superfície. 
Uúnica excepció és el turó del Montgrbs (el 

Brull, Osona), perb sembla probable que la ma- 
jor part de les nou hecthrees que tanqueu la seva 

muralla no estiguessin construi'des, sinó que 
probablement constitui'en un lloc de refugi per 

a persones i ramats. Igualment, a la vall mitjana 
i alta del Llobregat els assentaments coneguts 

mai no assoleixen una hecthrea de superfície, tot 

i que el Vilar6 &Olius (Solson&s), que és el més 

gran, s'hi aproxima forsa, amb uns 8.000 m2. 
Si, malgrat aquestes limitacions, s'aplica la 

tecnica dels polígons de Thiessen al conjunt del 
territori utilitzant com a centres els nuclis de 
poblament que acabem &esmentar, s'obté un 
mapa de territoris polítics que és essencialment 
coi~lcident amb el mapa de pobles iberics que és 
possible reconstituir a partir de les fonts escrites 
i numismhtiques, i el fet que eis resultats siguin 

Figura 1. Territoris polítics a Catalunya al segle I11 aC. 

aproximadament coincidents fa pensar que pro- 

bablement reflecteixen en bona mesura la reali- 
tat pale~etnolb~ica del país, si més no a partir 

del segle IV aC. 
Ara bé, quina era la naturalesa &aquestes en- 

titats politicoterritorials? Cevidencia disponible 
fa pensar que es tractava &estructures del tipus 

ccestat arcaic),. Aixb és el que indica, en primer 
lloc, la mateixa estructura del poblament, pro- 

fundament jerarquitzada, amb tres o més nivells 

de gandhria, la qual cosa és, precisament, una 

de les característiques més pregones &aquest ti- 
pus de formacions. 

Un segon indici esth constitui't per les evi- 

dencies &estratificació social, que es manifesten 
sobretot en les prictiques funerhries. Efecti- 
vament, el nombre de tombes iberiques conegut 
en el territori que ens ocupa és extremadament 
petit (POC més de 500), sobretot si es compara 
amb el que es documenta en els períodes imme- 
diatament anteriors, és a dir, durant el bronze 
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final i el primer ferro, moment en que se'n do- 

cumenten més de 1.600, tot i que la població, a 

jutjar pel que sabem sobre els hhbitats -que 

comenGa a ser bastant-, havia de ser forsa més 

redui'da. Ates que el ritual funerari és practica- 

ment idkntic -un clot a terra que conté l'urna 

amb les restes incinerades i les ofrenes que l'a- 

companyen-, no sembla que aquest fet es pu- 

gui atribuir a un fenomen de conservació dife- 

rencial: ha de ser, per tant, el resultat d'una 

prhctica cultural. Aixb fa pensar que durant el 

període ibkric el ritual funerari convencional 

devia quedar redui't a un sector limitat de la po- 

blació, probablement l'elit o aristocricia, a la 

qual es devia atribuir, com és for$a habitual en 

les primeres societats estratificades, una relació 

especial amb la divinitat i el món del més enllh, 

la qual cosa, per una altra part, en justificava els 

privilegis. La presencia habitual d'armes en 

moltes de les tombes també seria un indici en 

aquest sentit, ja que el poder s'associa sovint a la 

violencia, real o simbblica. El mateix es podria 

dir pel que fa als elements d'importació que so- 

vint es troben a les tombes -especialment en 

els segles IV-III aC-, en tant que el poder tam- 

bé és vist sovint com quelcom d'un origen exte- 

rior a la prbpia societat (cosa que s'adiu igual- 

ment amb el seu carhcter sobrenatural). Un 

últim indici ens sembla revelador: les dues Úni- 

ques necrbpolis del període ibkric ple conegudes 

a Catalunya (la del Puig de Serra i la de Cabrera 

de Mar) se situen precisament en proximitat de 

dos dels nuclis de primer ordre -i sens dubte 

centres de poder- que hem esmentat més 

amunt: Ullastret i Burriac. 

A banda de les tombes, l'estratificació de la 
societat iberica també resulta manifesta en els 

assentaments i, contra el que havia pensat M. 

Tarradell -aixb sí, amb una documentació 

molt migrada-, a les prbpies cases. Aixi, a més 

dels habitacles simples formats per un sol recin- 

te més o menys compartimentat -que a princi- 

pi dels anys seixanta era prhcticament I'únic ti- 

pus conegut, sobretot a partir del Puig Castellar 
de Santa Coloma de Gramenet-, la recerca 

més recent ha posat de manifest la presencia 

&estructures domestiques molt més elaborades, 

dotades de diverses habitacions, sovint -perb 
no sempre- articulades entorn d'un pati cen- 

tral, i, almenys en alguns casos, dotades d'un pis 

superior. La superfície és certament variable: des 

dels 20 m2 de les cases d'un sol recinte fins als 

quasi 300 m2 d'alguna de les del Castellet de 

Banyoles (fig. 2) o Ullastret. En general, hi ha 

una correspondencia clara entre la grandiria i 
complexitat de les construccions domestiques i 
l'entitat del nucli de poblament on es troben. 

Aixi, les més grans apareixen en assentaments de 

primer ordre, com ara Ullastret o el Castellet de 

Banyoles, que devien tenir funcions de capitali- 

tat en els territoris abans esmentats, mentre que 

els petits recintes són característics dels nuclis 

més modestos, que sovint tenen tot I'aspecte 

d'una petita aldea pobrament fortificada i habi- 

tada per camperols, com ara el poblat de la 

Moleta del Remei (Alcanar, Montsih) o el del 

Vilar6 d'Olius (Solsones) (fig. 3). Les situa- 

cions, perb, poden ser forc;a més diverses, la 

qual cosa no fa sinó demostrar encara més a bas- 

tament la complexitat del sistema de poblament 

i de la societat iberica. Aixi, s'han documentat 

assentaments de petites dimensions -similars a 

les aldees que acabem d'esmentar-, perb do- 

tats de fortificacions poderoses i caracteritzats 

per la presencia exclusiva de cases complexes, a 

vegades de grans dimensions. Aquest és el cas 

del poblat d'Alorda Park (Calafell, Baix Pene- 

des), on totes les cases, durant el segle 111 aC, són 

complexes i una (casa 1-11) destaca fins al punt 

que podria ser considerada un petit   al au, pre- 

cedit per un espai obert (fig. 4). Totes aquestes 

característiques ens han portat a definir aquest 

petit assentament com una ccciutadella aristocri- 

tita)) que possiblement devia controlar, des &u- 

na posició de forsa, els recursos i el treball dels 

habitants d'un petit territori. És probable que el 

poblat del Puig de la Nau (Benicarló) respongui 

a aquest mateix model de ciutadella aristocriti- 
ca. En altres casos encara -per exemple al Puig 

Castellar de Santa Coloma de Gramenet-, 

sembla documentar-se I'existtncia d'alguna es- 

tructura de grans dimensions en el si d'una al- 

dea agrícola, com si es tractés de la residencia 

d'un aristbcrata que controla en proximitat im- 

mediata una comunitat camperola. 
Un dels aspectes de la documentació arqueo- 

lbgica que fan més evident la presencia i el po- 

der de les elits són els indicis de control sobre 
sectors importants de l'activitat econbmica, 

com ara el corner$ exterior -del qual parlarem 
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i Trillxeres modetrtes 
1 Trinxera Guerra C~vil 

zona 1 

Figura 2. Planta del poblat del Castellet de Banyoles (Tivissa) al darrer ter5 del segle I11 aC. 

mes endavant- o la producció agrícola. Aquest 
segon aspecte es fa pales sobretot en I'existkncia 

de grans camps de sitges que no sempre sem- 
blen relacionats amb nuclis de població d'una 
certa importincia, la qual cosa porta a pensar 
que s'hi devia emmagatzemar un excedent de 

producció -en definitiva, un capital- que no- 
mCs podria haver estat controlat pel poder polí- 
tic, i gestionat, evidentment, d'acord amb les 

necessitats i interessos del grup social que tenia 
aquest poder. 

El panorama que estem descrivint és parti- 

cularment vhlid per a les zones costaneres. A les 

planes occidentals encara s'ha der fer molt tre- 
ball de prospecció i excavació abans no es pugui 

comprendre a fons I'estructura del poblament. 
Ara bé, si tenim en compte la potkncia i 
demogrifica del poble ilerget a finals del segle 
I11 aC, sembla lbgic pensar que no devia ser gai- 
re diferent del que es documenta a la costa. A la 

Catalunya centreseptentrional, en canvi, no 
sembla que arribessin a desenvolupar-se estruc- 

tures plenament urbanes, i més aviat podríem 
pensar que, tot i mantenir la seva independkn- 

cia, les comunitats etnicoterritorials d'aquesta 
zona estaven sotmeses a una forta influkncia 
econbmica, i potser també política, per part dels 

estats costaners. Un indici en aquest sentit pot 
ser la presencia en alguns &aquests jaciments de 
grans camps de sitges, la qual cosa fa pensar en 

la possibilitat &importants excedents agrícoles 
que devien alimentar el corner5 amb el món 
mediterrani a través de nuclis portuaris indíge- 

nes com Tarragona, Montjui'c, Burriac o Ullas- 
tret. 

Com ja havia fet notar Tarradell a Les arrels 
de Catalunya, un dels signes que fan més pales el 
desenvolupament social i econbmic durant el 

període ibkric és el desenvolupament &un siste- 
ma &escriptura. Dissortadament, els progressos 
fets des &aquell moment en el coneixement de 
la llengua ibkrica són, des d'una perspectiva gla- 
bal, redui'ts, de manera que el contingut dels 
textos continua sent encara en gran part irrecu- 
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perable, per bé que el seu sentit general es pot 

deduir a vegades de la prbpia natura del suport 

en que estan inscrits, de les circumstincies de la 
troballa o d'algun aspecte intern més ficilment 

interpretable. Així, la presencia freqüent de sig- 

nes numerals en les inscripcions fetes sobre li- 
mina de plom indica que aquests textos -que 

són, de fet, els més llargs que coneixem en Ilen- 

gua ibtrica- tenen probablement un caricter 

econbmic. J. de Hoz ha suposat que es tractava 

generalment de cartes comercials, basant-se en 

el fet que aquest és el caricter de les inscripcions 

gregues fetes en aquest mateix suport escriptori 
-com ara la que es va trobar a Empúries fa uns 

anys-, perb és igualment possible que es tracti 

de documents relacionats amb I'administració 

econbmica i que reflecteixin una certa comple- 

xitat institucional i administrativa. 

Figura 3. l'lnnra del 
poblat del Vilar6 d'olius. 

política de les comunitats ibkriques. En efecte, 

tot i que els estudis quantitatius són encara es- 

cadussers i sovint basats en un volum redui't de 

materials, comencem a entreveure una relació 

f o r ~ a  constant entre el nombre i qualitat de les 

importacions, d'una banda, i altres aspectes de 
la documentació material que revelen estatus i 
estratificació, com ara la gandiria dels assenta- 
ments, la complexitat de les cases i muralles o la 

presencia de documents escrits. Aixb suggereix 

que els materials d'importació -fonamental- 

ment Bmfores i cerimiques fines- constitui'en, 

en tant que elements exbtics, objectes de presti- 
gi, adquirits directament per l'elit -que devia 

controlar totes les transaccions amb l'exterior- 
i redistribui'ts per aquesta a la resta de la societat 

segons criteris d'estatus. En altres paraules, l'e- 

videncia disponible sembla indicar que ens tro- 
bem davant &una economia de béns de prestigi, I 
en la qual la redistribució d'aquests elements I 
devia tenir un paper important per al n~anteni- món en el 'Ontext de ment de l'ordre social establert (SANMARIT, 

la Mediterrhnia a n t i s  2000). - 
Per a les aristocricies ibtriques era, doncs, 

Un dels aspectes en qut  la recerca ha fet un important assegurar-se l'arribada regular de I 
aven5 important és la valoració del corner5 colo- mercaderies importades, i aixb devia situar I 
nial amb el món mediterrani. No tractarem aquestes societats indígenes en una posició de 

aquí en detall les relacions econbmiques i cultu- dependencia en relació als centres colonials 
I 

rals amb els diferents centres colonials grecs i grecs i púnics. Efectivament, la distribució geo- 

púnics d'extrem Occident -tema que corres- grhfica dels materials d'importació d'extrem oc- 

pon a una altra de les contribucions a aquest vo- cident mostra que MassBlia, Ebusus i les velles 

lum-, perb sí que volem destacar el paper d'a- ciutats fenícies del sud de la península ibkrica I 
quest trhfic comercial en l'estructura social i controlaven unes Brees d'influkncia comercial 
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relativament tancades (la Gil.lia mediterrinia, 

la zona ibkrica, i Andalusia i la costa del Magrib 

respectivament), la qual cosa les devia posar en 

condicions de dictar quins eren els termes sota 
els quals s'efectuaven els intercanvis. Aquest ti- 

 LIS de relacions és característic del que s'ano- 
mena un ((sistema-món)), és a dir, un sistema 

econbmic d'ampli abast geogrific, a l'interior 

del qual es troben cultures i formacions políti- 
c l~ ies  diverses, i que es caracteritza per una divi- 

si6 axial del treball entre un centre productor i 

exportador de bens amb un elevat valor afegit i 

una perzferia subministradora de matkries pri- 
meres i de forqa de treball. Com la resta de les 

cultures indígenes del Mediterrani occidental, el 

m6n ibkric, en tant que periferia econbmica 

d'un sistema-món mediterrani, respon efectiva- 
ment a la denominació de ccsatkl.lit del món 

clissic)) que Tarradell li va aplicar a Les arrels de 
Catalunya. 

Fins a quin punt aquesta integració en l'eco- 

nomia mediterrinia va suposar I'adopció de for- 

mes culturals prbpies del món grec o púnic? 
Podem suposar que un contacte continuat du- 

rant diversos segles devia tenir algun resultat en 

aquest sentit, sobretot entre les aristocricies ibk- 

riques, ja que el contacte amb l'exterior es devia 

fer fonamentalment a través &elles. Tot i aixb, 
no es f'acil de donar una resposta precisa a la 

pregunta. D'una banda, per la manca de fonts 

escrites que facin referkncia explícita a aquestes 

qüestions, i, d'una altra, perquk diferents aspec- 

Figura 4. Planta del 
poblat d'Alorda Park 
al scgle I11 aC. 
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tes de la cultura material que podrien ser inter- 

pretats -i a vegades ho han estat- com a re- 
La fornació de la cultura 

sultat d'influkncies hel.ltniques o púniques en ibirica 
el camp de I'arquitectura militar o domestica 

també poden ser considerats el resultat d'un Una de les qüestions problemitiques apun- 

desenvolupament independent de la prbpia cul- tades per Tarradell a Les arrels de Catalunya era 

tura ibkrica. La presencia de vaixella grega d'im- precisament la de la formació de la cultura ibk- 

portació i d'imitacions iberiques $aquesta ha rica, i aquest continua sent un aspecte sobre el 

fet pensar en la possibilitat que les elits ibkriques qual resulta possible debatre encara hmplia- 

ment. Pricticament no cal recordar aquí les ve- haguessin adoptat la practica del syrnposium, 
lles hipbtesis sobre un origen africi de l'iberis- 

perb, de fet, no hi ha cap element que permeti 
me, ja totalment desacreditades a principi dels 

pensar que aquests vasos eren utilitzats a la ma- 
anys seixanta. La idea imperant en aquell mo- 

nera hel.lknica. Més versemblant ens sembla la 
ment -i que ha perdurat llargament fins a l'ac- 

introducció de certes prictiques culiniries, pos- 
tualitat- era que la cultura ibkrica resultava 

siblement testimoniada per la preskncia en al- 
d'un procés d'ccaculturació~~ de les poblacions 

guns jaciments de vasos de cuina grecs o púnics, 
indígenes de la costa mediterrinia de la penin- 

o bé d'imitacions &aquests. Pel que fa a les ide- 
sula com a conseqükncia del contacte amb grecs 

es religioses, cal recordar els dos petits temples 
i fenicis. Ara bé, Tarradell ja va veure que, for- 

situats al cim del Puig de Sant Andreu d'Ullas- 
mulada així, aquesta idea no arribava a explicar 

tret, de clara influencia hel.l&nica (per bé que 
el processos de canvi ni, sobretot, les raons per 

molt modestos en relació als seus homblegs 
les quals d'uns substrats culturals tan diferents 

grecs), i que probablement responen a la confi- com els que hi havia en el territori ibtric s'havia 
guració d'una religió oficial d'estat. És també originat una cultura material tan uniforme, la 
important esmentar la freqüent aparició de ter- qual cosa el va portar a formular -certament 
racores en forma de de Aquestes amb molta prudkncia- una hipbtesi de caric- 
peces) de tipus purament grec des punt de ter invasionista o difusionista, segons la qual el 
vista formal, són extremadament freqüents en el focus originari de ].iberisme ;hauria trobat al 
món púnic occidental (per exemple, al Santuari sud de la iberica mentre que ((es pre- 
eivissenc des Cuieram) i reflecteixen l'extraor- senta a catalunya en general com un fenomen 
diniria irnportincia que hi va tenir des del segle que arribi de foral. 
IV aC el culte a aquesta divinitat, identificada Amb posterioritat a la publicació de Les 
amb Tinit. En el món ibkric, els caps de Deme- de ca t ahya ,  la dels origens ha es- 
ter apareixen tant en hibitats com en necrb~o- tat enfocada sobretot des del punt de vista de la 
lis, la qual cosa respon probablement a la doble cronologia -recordem que aquest punt va ser 
condició d'aquesta divinitat com a protectora objecte de controv~rsia fins a la segona meitat 
de l'agricultura i esposa &Hades, el déu infernal dels anys setanta-, i l'ambient intel.lectual, 
i del més enllh. Possiblement és també un indici dominat en arqueologia pel processualisme i pel 
de l'adopció d'idees religioses alienes la troballa marxisme ,ientífic, ha estat, i 6s encara en gran 
a Ullastret de dues figuretes de terracota que re- part, radicalment -i sovint dogmiticament-- 
presenten Bes, una divinitat egípcia que va ser antimigracionista, de manera que l'explicació 
extremadament popular a 1'Eivissa púnica. Tots proposada per Tarradell ha estat, en general, 
aquests elements, perb, no han d'amagar el fet menystinguda. Nosaltres mateixos hem propo- 
que la cultura iberica, en el seu conjunt, va tenir sat una explicació de caricter neoevolucionista, 
sempre un caricter essencialment indígena i ori- basada en el model de A.W. Johnson y T. Earle 

gjnal, i que l'adopció d'elements culturals exb- (20002), que defineix una trajectbria des de les 

tics s'ha &entendre sobretot com una prhctica societats de nivell familiars del bronze final als 

lligada a l'exercici del poder per part de l'aris- estats arcaics desenvolupats des de finals del se- 

tocricia, i que probablement va penetrar molt gle v aC, passant per les comunitats d'imbit 10- 

poc en la resta del teixit social. cal prbpies del primer ferro i els cabdillatges del 
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període ibtric antic (Sanmartí, en premsa). 

D'acord amb aquesta hipbtesi, el creixement 

demogrhfic hauria estat el ((primer motor)) que 

provoca els processos d'intensificació de I'eco- 

nomia i d'institucionalització, mentre que el co- 

rners exterior hauria proporcionat a les elits in- 

dígenes nombroses oportunitats de consolidar i 

expandir el seu poder. Aquest model explica ra- 

onablement una gran part de les característiques 

conegudes de la documentació arqueolbgica, i 
creiem que hi ha una part considerable de veri- 
tat en la reconstrucció proposada. 

I, tanmateix, les reserves expressades per 

Tarradell fa quaranta anys, així com la hipbtesi 

de treball que en deriva, continuen sent perfec- 

tament vhlides. En efecte, les poques seqüencies 

estratigrafiques que inclouen a la vegada nivells 

del primer ferro i del període iberic antic mos- 

tren que, com ja havia assenyalat Tarradell, ((no 

es veuen les etapes de la creació [de la cultura 

iberica] en el mateix país)), contrariament al que 

es documenta a I'Area sud-oriental de la penínsu- 

la iberica (ARTEAGA I SERNA, 1975). Els ele- 

ments prbpiament iberics, concretament les 

ceramiques a torn, apareixen en alguns jaci- 

ments de forma sobtada i massiva damunt dels 

nivells de la primera edat del ferro, són absoluta- 

ment idtntics als que es troben a la resta de l'area 

ibtrica i no semblen tenir cap mena de relació 

amb la cultura material indígena documentada 

abans de la seva aparició. Entenem que és difícil 

de trobar cap model de transmissió cultural que 

pugui explicar un fenomen semblant i, conse- 

qüentment, pensem que la hipbtesi migracionis- 

ta formulada per Tarradell mereix ser rescatada i 
valorada, sobretot si es té en compte l'existtncia 

de certs indicis d'ordre lingüístic que suggerei- 
xen que la llengua iberica probablement no era 

autbctona en llocs com Ullastret o Azaila, segons 

ha mostrat J. de Hoz a partir de l'anhlisi de la 

documentació antroponimica recuperada en 

aquests jaciments (DE HOZ, 1993). 

En tot cas, cal remarcar que migració no 

equival a substitució de la població preexistent, 
de manera que és lbgic esperar, al costat de no- 

vetats sobtades, elements importants de conti- 

nui'tat; de fet, l'an8lisi dels fenbmens migratoris 

tnostra que a les primeres etapes la població 
nouvinguda se sol concentrar en un nombre re- 

diiit d'emplasaments, sense que es produeixi 

una ocupació total del territori. Gs important 

assenyalar, en aquest sentit, que en els darrers 

quinze anys s'ha produi't un desenvolupament 

important de la reflexió tebrica sobre els movi- 

ments de població i de la seva aplicació a la do- 

cumentació arqueolbgica (ANTHONY, 1990; 

HARKE, 1998; BURMEISTER, 2000), que haurien 

de servir de punt de partida per a una analisi 

aprofundida de la problematica que estem co- 

mentant. 

. . . 1 Iu seva diSSoIuciÓ 

La riquesa documental de que disposem per 

a l'etapa final de la cultura iberica fa que el co- 

neixement d'aquest procés de dissolució sigui 

molt menys problemitic que el dels orígens. 

Sabem que el procés va ser llarg: hi ha indicis 

d'ocupació en molts assentaments iberics fins a 

mitjan segle I aC, i a vegades fins i tot més tard. 

Sabem també que en les etapes inicials va ser 

violent: no solament les fonts literaries donen 

testimoni dels conflictes que enfrontaren els 

ilergets i els seus aliats amb els romans o de la 

repressió de la segona sublevació iberica pel 

cbnsul M.  Porci Cató, sinó que I'arqueologia 

mostra que entorn del 200 aC un nombre im- 

portant &assentaments, alguns dels quals eren 

sens dubte centres de poder, van ser abando- 

nats, a vegades amb indicis prou clars de violtn- 

cia   SAN MART^, 1998). Durant uns cinquanta 

anys, el poder roma sembla haver-se limitat a 

I'explotació del país per la via fiscal i comercial, 
perb des de mitjan segle I1 aC hi ha elements 

que suggereixen una colonització de poblament, 

que es manifesta tant en l'organització de la xar- 

xa vihria com en la creació de nous centres de 

poblament -les troballes recents al jaciment de 

Ca I'Arnau (Cabrera de Mar) mostren una 

presencia ja important &elements itilics vers el 

150 aC (MART~N, 2002)- i la parcel.laci6 de 

les terres de conreu (OLESTI, 1995, 312-314; 

AGUILAR, OLESTI I PLANA, 1991). A partir &a- 

quest moment la iniciativa ha passat definitiva- 
ment a mans dels conqueridors, de manera que 
el desenvolupament ulterior del país correspon 

més a la seva histbria com a part del món rom; 

que a la &una cultura iberica ja ferida de mort. 
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