Ausetans
JULIÀ GUILLAMON
El Casol de Puigcastellet Folgueroles
L’Esquerda Roda de Ter
El Turó deL Montgròs El Brull

Ceretans/ Lacetans
DANIEL ROMANÍ
El Castellot Bolvir
El Cogulló Sallent

Ilercavons
CARLES COLS
La Moleta del Remei Alcanar
El Castellet de Banyoles Tivissa
Coll del Moro Gandesa
Sant Miquel Vinebre

Ilergets
ANNA SÀEZ
La Fortalesa DELS VILARS Arbeca
El Molí d’Espígol Tornabous
Els Estinclells Verdú

Indigets
JACINTO ANTON
ULLASTRET Ullastret
Castell Palamós
Sant Sebastià de la Guarda Palafrugell
Puig de Castellet Lloret de Mar

Laietans
JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Puig Castellar Santa Coloma de GramEnet
Ca n’Oliver Cerdanyola del Vallès
Puig del Castell Cànoves i Samalús

Cessetans
IGNACIO OROVIO
Darró Vilanova i la Geltrú
La Ciutadella Calafell
La Font de la Canya Avinyonet del Penedès
Olèrdola Olèrdola

històries ibèriques
Històries ibèriques Teniu a les mans uns textos
que us traslladaran a la vida dels nostres avantpassats ara fa més de 2.300 anys. Descobrireu
una civilització, la dels ibers, que va ser protagonista d’un dels fets que van canviar la història, les lluites entre cartaginesos i romans pel
control del comerç a la Mediterrània. Els ibers
foren els seus aliats o enemics, però sempre
una peça clau. Llegiu, llegiu…
Daniel Romaní periodista del diari Ara, es troba ben còmode parlant de diverses èpoques
històriques, des dels neandertals al Carlisme i
el món rural del segel XIX. La seva redacció
convida a investigar més sobre la temàtica de
què parla, ja que introdueix una llavor de curiositat en cada lector. Les seves referències encertades a obres literàries inciten els lectors a
continuar nodrint-se de cultura.
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ROMANÍ
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històries ibèriques

Paisatges
muntanyosos
que atresoren
restes
mil·lenàries:
bastions
emmurallats,
grafits
indesxifrables...
Els trobareu
a la plana
de la Cerdanya
i el Bages.

El Castellot
Bolvir
El Cogulló
Sallent

El món iber no era una cultura homogènia,
estava constituïda per un munt de pobles
que es distribuïen al llarg del litoral des
del Llenguadoc fins a Andalusia, cadascun
amb les seves especificitats. Amb aquestes guies hem volgut explicar tot un seguit
d’històries ibèriques dels pobles que habitaven Catalunya, de la mà d’un seguit de
periodistes de diversos mitjans de la nostra premsa escrita. Es pretén, amb aquesta
proposta, accedir a un públic extens que
tingui curiositat per aquesta gran civilització autòctona que va dominar tot el
llevant peninsular abans de l’arribada del
romans. I es vol fer amb una informació seriosa, però també amena, plantejada com
si fossin petis relats publicats en els diaris
en els quals treballen els autors. En conjunt
són set guies (una per a cada poble iber
de Catalunya de què tenim representació
a la Ruta, excepte els ceretans i lacetans,
que comparteixen guia). La Ruta dels Ibers
també és una xarxa col·laborativa vinculada al Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Josep Manuel Rueda Torres
Director del Museu d’Arqueologia
de Catalunya

Foto portada:
Inscripció ibèrica en un Kalathos, segle iii aC.
Departament de Ciències de l’Antiguitat
i de l’Edat Mitjana, UAB. Bolvir (Cerdanya).
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Els ceretans ocuparen l’actual Cerdanya,
on trobem jaciments estratègicament situats per controlar els passos transpirinencs,
en especial la viaSegre-Tet. L’explotació ramadera fou important; fins i tot el geògraf
grec Estrabó ens diu, al segle i aC, que
produeixen excel·lents pernils!
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EL CASTELLOT
Bolvir

«Avui el cor no m’enganya, aquest paisatge és de La
Cerdanya», proclamava tot sovint un barceloní apassionat d’aquesta àmplia vall pirinenca rodejada de cims
de força alçada, encatifada de verd a la primavera,
i tot sovint de blanc a l’hivern, més a prop de Barcelona des que va obrir el túnel del Cadi, l’any 1984.
Una pila d’habitants de l’àrea de Barcelona gaudeixen de l’esplendor de la natura d’aquest territori els
estius, els dies de Nadal i de Setmana Santa, ja sigui
amb casa pròpia o sense. Tenen uns quants motius
per explorar-lo: esquiar (alberga cinc estacions d’esquí
—dues d’esquí alpí i tres d’esquí nòrdic—, la més antiga
de les quals és La Molina, que va obrir el 1924, precisament l’any en què l’esquí s’estrena com a esport
olímpic, a Chamonix), una esplèndida gastronomia
(un senyal de la seva vitalitat són les nombroses jornades que giren al voltant seu: a Ger —Mostra gastronòmica amb naps—, a Puigcerdà —Festa del Trinxat—,
a Prullans —«Dijous Gras», amb la tradicional truita
d’embotits—…), el seu patrimoni cultural, extraordinari, d’èpoques molt diverses: dòlmens prehistòrics,
esglésies romàniques…
Un dels elements més rellevants del patrimoni cultural
d’aquesta comarca és El Castellot, assentament ibèric
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El Castellot

20m

BOLVIR
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Sistema defensiu ceretà (s.iv -ii aC)
Sistema defensiu republicà (s.ii -i aC)
Urbanisme ceretà (s.iv -ii aC)
Edifici II republicà (s.ii -i aC)
Taller metal·lúrgic republicà (s.ii -i aC)
Cos de guàrdia republicà (s.ii -i aC)
Camp de sitges (s.iii-ii aC)
Casa ceretana (s.iv -ii aC)
Torre medieval (s.x-xii dC)
Urbanisme medieval (s.x-xii dC)
Casa medieval (s.x-xii dC)
Sistema defensiu medieval (s.x-xii dC)

1

N

10

DANIEL ROMANÍ

ubicat en una terrassa de la plana cerdana anomenada La Corona, en el seu punt més elevat, al municipi
de Bolvir. Es tracta d’un dels jaciments ibèrics situats
més a l’interior de Catalunya i l’únic conegut fins ara
de l’àrea pirinenca.

Visita guiada al Castellot.

Ibers a La Cerdanya? Fins fa relativament poc els
experts tenien la idea que el món protourbà no havia
arribat a La Cerdanya fins a la conquesta romana.
Però no és així: hi va haver una important presència ibèrica a La Cerdanya. Sí, va haver-hi «cerretans»
(així és com van batejar els geògrafs grecs i romans
els ibers de La Cerdanya; més endavant se n’ha dit
ceretans, amb una sola erra). Van situar-se en punts
estratègics per controlar els passos transpirinencs, en
especial la via Segre-Tet. Sembla que l’explotació
ramadera dels ceretans fou important; fins i tot el geògraf grec Estrabó ens diu, al segle i abans de Crist,
que produeixen excel·lents pernils!
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El Castellot va ser un dels principals centres dels ceretans. Els historiadors no consideraven anys enrere que
els qui habitaven El Castellot eren ibers, ja que creien
que havien viscut fins a l’època romana d’acord amb
les tradicions de l’edat de bronze, molt basades en la
ramaderia —ovelles, cabres, i sobretot bous— i poc en
l’agricultura. Però ara sabem que tenen unes quantes
característiques pròpies del món ibèric: un poblament
encimbellat amb importants sistemes defensius, una
agricultura complexa, elements rituals com ara l’existència d’animals sacrificats enterrats sota les cases o la
tradicional disposició de les llars de foc domèstiques,
entre d’altres. La llar de foc era l’element principal de
l’estança (n’hi ha de centrades, d’altres ubicades prop
d’una cantonada); servia per il·luminar, escalfar (El
Castellot es troba a més de 1.000 metres d’alçada!)
i cuinar els aliments; també es feia servir en determinades litúrgies i rituals de tipus familiar o bé col∙lectiu-.
A més, El Castellot tenia relació amb altres poblats
ibèrics: s’han trobat, en els diversos nivells arqueològics del jaciment, productes d’altres indrets (Roses,
Empúries, Lleida… ). I no és que vinguessin de fora,
els ibers, com alguns poden pensar, sinó que els qui
vivien en aquestes terres «s’iberitzen». De tota manera,
la de La Cerdanya és una civilització ibèrica amb
unes característiques particulars, «més muntanyenca»
(o més senzilla); tan sols un exemple: aquí es feia
ceràmica sobretot a mà, no pas amb torn, com sí que
succeïa a la major part de poblats ibèrics.
És a principis del segle iv abans de Crist quan es decideix construir un «oppidum» (poblat) emmurallat, ex
novo, de dimensions considerables, en aquest indret
situat al bell mig de la plana cerdana. El seu nom

12

DANIEL ROMANÍ

actual és prou explícit: El Castellot. En aquella època
—principis del segle iv— es produeix un increment de
la producció agrícola, i una part dels habitants de la
zona passen a viure concentrats en poblats, no només
a El Castellot sinó també a altres indrets propers, com
ara Llívia, un altre lloc que convé visitar (és la vila
més antiga de la comarca, que té la singularitat de
ser un enclavament espanyol en territori francès, com
a conseqüència del Tractat dels Pirineus, i hi ha una
antiquíssima farmàcia). Del jaciment iber de Llívia no
se’n coneixen pràcticament estructures, només materials trobats a diversos indrets de la vila medieval.
Durant molts anys els pagesos que treballaven la terra
en aquest indret, la Corona de Bolvir, tot sovint, quan
la remenaven, trobaven trossos de ceràmica. Alguns ja
intuïen que es tractava de peces molt antigues, i de tant
en tant se n’enduien a casa. Ningú les trobava a faltar.

Ceràmica feta a mà.
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Descobert a principis dels anys 80, no és fins a principis de la dècada del 1990 que a El Castellot hi
comencen les excavacions. Des de l’any 2006 es fan
campanyes d’excavació arqueològica en el marc del
projecte de recerca del Departament de Ciències de
l’Antiguitat i l’Edat Mitjana de la UAB «Paisatge i
Territori a la Cerdanya antiga», que dirigeix el professor Oriol Olesti, i que té per objectiu l’estudi del
paisatge i el poblament a la comarca cerdana en
època antiga.
Els vestigis estan força barrejats a El Castellot. Hi ha
murs medievals damunt de murs ibèrics. Per saber a
quina època correspon cada element convé fer-hi una
visita guiada. El guia us mostrarà que a El Castellot
hi ha murs ibèrics i ibero-romans completament en
pedra, la qual cosa no és gaire habitual al món ibèric,
i murs en tovot i tapial, cosa que sí que és característica del món ibèric. Els experts intueixen que el fet
que hi hagi més murs completament en pedra que en
altres «oppidum» pot ser degut al fred de l’hivern (la
pedra protegeix més). El guia també us mostrarà que
bona part dels murs de pedra medievals segueixen la
tècnica de l’espina de peix.
Les nombroses campanyes d’excavació realitzades fins
ara a El Castellot han permès diferenciar i documentar
quatre grans fases d’ocupació: una primera del bronze
final i primer ferro (segles ix-v abans de Crist), seguida
d’una ceretano-ibèrica (inici segle iv - mitjans ii abans
de Crist), que té una important remodelació en època
romana republicana (de mitjans segle ii abans de Crist
al tercer quart de segle i abans de Crist; el fet que
El Castellot es trobi en un lloc estratègic explica que hi
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i d’emmagatzematge, tot i que no es descarten usos
de caràcter artesanal o d’estabulat del bestiar menut.
La segona estança, adossada a la muralla, era la
sala d’habitació. Era de planta rectangular, tenia
una superfície mitjana d’uns 30 metres quadrats, i en
molts casos tenia un pis superior. En uns pocs casos
estava compartimentada. És en aquesta estança on
s’organitzava la vida domèstica: era el lloc de repòs,
de cuina i de consum d’aliments, i també on es desenvolupen algunes activitats de tipus econòmic com el
filat, el teixit, la mòlta o l’estoc d’aliments.
Murs ibèrics i medievals.

hagués una petita guarnició romana), culminada per
una fase altmedieval (segles x i xii).
El Castellot es construeix en el moment dolç del món
ibèric català, un període en el qual també es construeix
Ullastret, que va arribar a ser la capital d’un extens territori, que anava fins al riu Tordera, al sud, la serra de
les Alberes, al nord, i fins a una línia que estaria entre
el Gironès i el Pla de l’Estany, a l’oest (es calcula que
van arribar a viure a Ullastret fins a 6.000 persones,
repartides entre el Puig de Sant Andreu, unes 4.000
persones, i l’Illa d’en Reixac, unes 2.000 persones).
A El Castellot, les dimensions són molt més petites:
s’ha calculat que deurien residir-hi, a l’època ibèrica,
entre 150 i 200 persones.
Fins avui dia, a El Castellot s’han descobert una quinzena de cases. Totes les cases estaven compostes per
dues estances. A la primera, una avantsala, probablement situada a l’aire lliure o parcialment coberta
mitjançant porxats, s’hi deurien fer tasques de cuina

El sostre probablement estava fet amb un embigat de
fusta, brancatge i una capa de terra premsada que l’impermeabilitzarien. De tot això en queden molt poques
restes, tan sols els forats dels pals de sustentació (un
sistema de suports de fusta uniformement distribuïts
pel perímetre de la sala ajudava a sustentar el sostre,
el trespol i el petit i senzill mobiliari).
Les cases de la banda migdia són de dimensions més
grans que les de llevant. Aquestes diferències suggereixen alguna diferenciació de caire socioeconòmic i productiu entre els seus habitants. Sí, ja hi havia classes.
A El Castellot hi ha també vestigis d’un taller metal·lúrgic, que es va construir al tercer quart del segle ii abans
de Crist. S’hi fabricaven eines de ferro, possiblement
per ser emprades per tasques agrícoles o forestals.
Els estudis de restes conservades han permès identificar el treball amb metalls força específics, com ara
el bronze, el llautó, i, sorprenentment, cinabri, plata
i or, cosa que indica que en aquest indret hi havia
un orfebre.
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En els primers temps de la fundació de l’oppidum,
durant el segle iv abans de Crist, encara no existia el
camp de sitges, i les poques que hi havia tenien una
capacitat d’emmagatzematge limitat (1 metre de fondària) i es trobaven a l’interior de les cases. És a partir
de la segona meitat de segle iii abans de Crist quan es
van anar fent més grans, i es van començar a ubicar
a l’exterior de l’espai domèstic. Va ser en la primera
meitat del segle ii abans de Crist quan definitivament
les sitges es concentren en un sol espai.

Recreació d'una activitat de metal·lúrgia.

Un dels principals elements d’El Castellot és el sistema
defensiu. La muralla del Castellot té entre 1,6 metres
i 1,7 metres d’amplada; es conserven murs fins a una
alçada màxima d’un metre (es calcula que podrien
haver assolit un mínim de 5 o 6 metres d’alçada).
El sistema defensiu estava realitzat per una doble
filada de grans blocs de pedra calcària, a sobre de
les quals se n’hi disposaven altres de més petites ajuntades amb una argamassa d’argila.

La posició d’El Castellot és especialment estratègica,
per una pila de raons. En primer lloc, perquè està ben
defensat topogràficament, amb uns marges abruptes
en tres dels seus vessants. Segonament, perquè molt
a prop hi passen les tradicionals vies de comunicació
de la regió, el riu Segre i el camí ral, seguint probablement l’antiga calçada romana (Bolvir és un lloc de

L’estructura es complementava amb una torre exterior
de planta quadrada (només parcialment conservada)
i amb un gran fossat, d’uns 10 metres d’amplària per
més de dos de profunditat.
Es conserven també nombroses sitges. Durant la fase
ceretana del jaciment es va ubicar un sitjar (una zona
on s’acumulen sitges per un emmagatzematge massiu
de cereals).

Excavacions de la muralla ibèrica.
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pas de la transitada ruta que enllaça la Seu d’Urgell
i Puigcerdà, la capital de Cerdanya, fronterera amb
França, fundada al segle xvii pel rei Alfons I). Finalment, des del jaciment es té una privilegiada visió de
l’estret d’Isòvol, veritable entrada a la plana cerdana.
Aquesta fantàstica i privilegiada ubicació de l’emplaçament va fer que el lloc estigués ocupat en diferents
moments de la història, des de les últimes etapes de
l’edat del bronze final fins a l’edat mitjana.
Aníbal, el militar cartaginès, en la seva famosa expedició a Itàlia a través dels Pirineus i els Alps, sembla
que va passar per La Cerdanya, seguint el riu Segre
(va evitar la costa perquè hi havia els grecs emporitans, aliats dels romans). Sembla que els púnics no
van enfrontar-se als habitants d’El Castellot —els quals
deurien rendir-se i arribar a un pacte- però sí que va
haver-hi enfrontaments al proper Tossal de Baltarga,
que va quedar derruït després d’un incendi (Baltarga
va quedar abandonat a mitjan segle i abans de Crist,
i no té cap reocupació posterior, ni medieval; El Castellot, en canvi, va quedar abandonat a la mateixa
època, mitjan segle i abans de Crist, però sí que va
ser tornat a ser ocupat a l’època medieval).
El poblat altmedieval d’El Castellot es va fundar cap al
segle xi, durant la constitució de la Catalunya comtal.
Es va abandonar de forma pacífica a la primera
meitat del segle xii, amb prou temps perquè els seus
habitants es poguessin endur les seves pertinences i
traslladar-se a una zona més arrecerada i de millors
condicions ambientals: la solana de Bolvir, a redós de
l’església de Santa Cecília. Al segle xii desapareixen i
funden el Bolvir actual.

CERETANS
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Sembla que a la guerra civil espanyola (1936-1939)
es va fer servir també com a lloc de defensa, amb
l’obertura de diverses trinxeres que protegien el proper
aeròdrom de la Corona (s’han trobat casquets de bala,
llaunes de l’època, etc.).
El jaciment del Castellot s’ha pogut excavar i rehabilitar gràcies a la confluència d’un munt interessos,
expressats des de diferents institucions interessades
en el món ceretà i en la romanització de la contrada:
principalment l’Ajuntament de Bolvir, el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, que avala el projecte
científicament a través del seu Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’edat mitjana. També compta amb
l’ajut de la Diputació de Girona, del Museu Cerdà, del
Consell Comarcal de la Cerdanya, i l’aportació de
diferents empreses privades dedicades al patrimoni
cultural.

Museu Espai Ceretània.
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El suport institucional ha permès posar en valor aquest
extraordinari jaciment, i fer-hi al costat un lloc de trobada que alberga moltes iniciatives: L’Espai Ceretània,
que té una sala d’exposicions permanent que explica
les diferents fases del jaciment amb recursos interactius i audiovisuals, una sala polivalent que acull
exposicions temporals, presentacions de llibres, congressos i reunions, i un laboratori d’arqueologia en
el qual es fan els treballs de neteja i restauració dels
objectes recuperats a les excavacions del jaciment.
Té també un espai museístic que mostra la intensa història de La Cerdanya.
El Castellot és el monument més visitat de Bolvir de
Cerdanya, municipi que té molts altres atractius per
conèixer, com ara la seva església parroquial romànica de Santa Cecília, el castell, la capella i la Torre del
Remei i l’església de Sant Climent de Talltorta. Bolvir,
com bona part de La Cerdanya, és un important municipi de segones residències. Les instal∙lacions del Reial
Club de Golf de Cerdanya, pioner a la comarca, són
també un reclam d’aquest poble.

Inscripció ibèrica d’Er de Cerdanya.

CERETANS

21

Sí, l’empremta dels ibers a La Cerdanya és importantíssima. Hi ha un munt de grafits ibèrics gravats a la
roca, no pas fàcils de trobar si no s’és expert, a pràcticament tota la comarca (A La Cerdanya hi ha més de
1.400 d’aquests signes ibèrics; és, de tot Catalunya,
on s’han trobat més gravats rupestres ibèrics). Fent
excursions per Meranges, pel circ glacial d’Engorgs,
pujant al Puigpedrós, al Parc Natural del Cadí Moixeró, a la Tossa Plana de Lles, al Puigmal o a la Tosa
d’Alp… amb els ulls ben oberts, és ben probable que
trobem grafits ibèrics.

...
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Els lacetans s’establiren a la part central de Catalunya, al territori que correspon a la comarca del Bages,
i es van estendre per l’Anoia, el Solsonès i la Segarra.
Es van aliar amb els seus veïns, ilergets i ausetans,
en la guerra contra els romans. Van ser derrotats finalment per les tropes del cònsol Marc Porci Cató
el 195 aC. Aquest cònsol és famós perquè va ordenar destruir totes les fortificacions iberes. Va ser la fi
de la civilització ibera.
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EL COGULLÓ
Sallent

L’arqueologia ha estat una activitat molt arrelada als
centres excursionistes catalans. La tasca que han fet
un munt d’entitats excursionistes ha permès salvar uns
quants jaciments d’urbanitzacions, d’actituds vandàliques… A més, aquesta tradició ha estat clau perquè
s’hagin establert vincles del patrimoni històric amb la
població on es troben. Però amb la constitució del Servei
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya va haver
de desaparèixer l’«arqueòleg voluntari», ja que des
d’aleshores els arqueòlegs han de ser professionals.
Aquesta evolució —d’excavació feta per amateurs
a excavació professionalitzada- també ha succeït a
El Cogulló, poblat ibèric que es troba dalt d’un turó,
al municipi de Sallent, que va ser ocupat des de la
segona meitat del segle v fins al segle i abans de Crist:
a les dècades dels anys 60 i 70 uns quants estudiosos
locals sallentins i joves voluntaris passaven els diumenges al matí a El Cogulló. Hi feien tasques d’excavació,
de documentació, de neteja i manteniment… i fins i
tot d’enjardinament —van plantar-hi, per exemple, uns
quants xiprers, que avui continuen ben vius—, gaudien
de la vista… i no s’oblidaven de fer un bon esmorzar!
El nom de l’entitat de la colla d’arqueòlegs amateurs
sallentins ja confirma que a El Cogulló es combinava
excursionisme i arqueologia: FAES (Foment Arqueològic Excursionista Sallentí). Des del 2002 a El Cogulló
s’excava de manera continuada, sobretot els estius
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EL COGULLÓ
SALLENT
1

2
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Bastió nord (s.v aC)
Torre central (s.v aC)
Bateria perimetral d’habitatges (s.v aC)
Fossat (s.iii aC)
Bastió i torre meridional (s.iii aC)
Antiga muralla meridional (s.v aC)
Barri meridional (s.iii aC)
Muralla meridional (s.iii aC)
Entrada (s.iii aC)
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20m

N
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Vista aèria del Cogulló.

Sistema defensiu i entrada al Cogulló.

(malgrat la calor!), per un equip capitanejat per David
Asensio, professor dels Graus d’Arqueologia de la UB
i de la UAB.

de tota manera, l’ús de l’escriptura era limitat i es relacionava amb les activitats econòmiques o de representació i propietat), en l’agricultura —sobretot la cerealística—, en la ramaderia —especialment l’ovina i la
caprina però també la bovina i la porcina-, en ceràmica —es generalitza l’ús del torn per fer ceràmica— i
en la metal·lúrgia, entre d’altres.

El Cogulló és un poblat de dimensions relativament
modestes. Té una superfície urbanitzada d’uns 6.000
metres quadrats (dels quals tan sols han estat excavats
poc més d’una quarta part); els experts calculen que
va aplegar, al seu moment més àlgid, una població
d’un màxim de tres-centes-cinquanta persones.
Al Cogulló hi trobem els principals ingredients que
identifiquen els ibers, civilització que es va desenvolupar a Catalunya, i a tota la franja Mediterrània de
la península ibèrica —sí, la península dels ibers!— i
a part del sud de França entre els segles vi i ii abans
de Crist, que va innovar en un grapat d’aspectes: en
l’urbanisme, en l’escriptura (formada per un sistema
semisil·labari, amb signes presos del fenici i del grec;

Com els altres poblats ibèrics situats a certa alçada,
El Cogulló és fortificat. Des del moment fundacional
té un sistema defensiu de certa complexitat, amb un
pany de muralla doble, una gran torre quadrangular
al centre i dos bastions rectangulars als extrems. El
segle iii abans de Crist el sistema defensiu s’amplia
amb una nova torre al sector meridional defensant
l’entrada.
L’estructura interna del poblat és densa i bastant regular,
amb llargues bateries d’habitatges de planta rectangu-
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abans de Crist El Cogulló va
patir canvis importants. Moltes de les cases de l’interior són abandonades (algunes sembla que s’aprofitaran posteriorment). Tot i que les muralles aparentment
continuen en peu, es reomple el fossat i es construeixen
noves cases fora muralles i un forn comunal per coure
aliments. Aquestes transformacions es poden relacionar
amb la presència romana a la península ibèrica i sobretot la forta repressió que després d’una gran revolta va
patir bona part del poble els ibers, també els lacetans.
Finalment, al segle xviii, com en tants indrets de Catalunya, El Cogulló va acollir plantacions de vinya.
ii

El Cogulló es troba en un lloc de pas, als peus del
Llobregat, important via de comunicació nord-sud
(costa-interior) al bell mig del territori dels lacetans.
Carrer amb habitatges que ressegeixen la muralla.

lar, en part excavades a la roca en el vessant del turó,
i carrers estrets, de poc més d’un metre d’amplada.
Hi ha restes d’una trentena de cases, totes fetes de
pedres lligades amb fang. Cada casa tenia la seva
llar de foc (per als arqueòlegs, la presència d’una llar
de foc és indicatiu que en aquell espai s’hi feia vida i,
per tant, pot ser considerat habitatge).
El Cogulló va créixer durant el període ibèric ple
(segle iii a C); aleshores es va construir una agrupació
d’edificis enfora de les muralles, en el sector sud, on
es construeix un tram de muralla per tancar el nou
barri. S’habilita una nova entrada (l’única entrada
coneguda) i es protegeix amb una nova torre reforçada per un llarg bastió.

Forn comunal.

34

DANIEL ROMANÍ

LACETANS

35

Els lacetans limitaven al nord amb els bergistans, a
l’est amb els ausetans i els laietans, al sud amb els
laietans i els cossetans i a l’oest amb els ilergets. Els
lacetans es van aliar amb els seus veïns, ilergets i
ausetans en la guerra contra els romans. Van ser derrotats per les tropes del cònsol Marc Porci Cató l’any
195 abans de Crist (aquest cònsol és famós perquè va
ordenar destruir totes les civilitzacions iberes).
Les dimensions i l’estructura interna del Cogulló (sistema defensiu complex, trama urbana, etc.) fan pensar que es tractava d’un assentament que tenia funcions de centre vertebrador del territori circumdant,
tal vegada juntament amb el jaciment del Castellvell,
al Solsonès, i amb tota probabilitat d’altres que no
coneixem encara.

Panoràmica del Pla de Bages amb Sallent.

Monestir de Sant Benet de Bages.

El Cogulló corona un turó que proporciona una gran
vista panoràmica del Pla de Bages, amb la majestuosa muntanya de Montserrat com a teló de fons.
Hi ha també una excel·lent vista de Sallent. S’aprecien alguns dels elements que formen part de l’ADN
d’aquesta vila, com ara xemeneies que fa temps que
no fumegen, testimoni del seu passat industrial -de
tota manera, la indústria no ha desaparegut, sinó que
s’ha reconvertit-. La tradició industrial de la vila, d’arrels molt profundes i concretada durant diverses centúries en la fabricació de draps de llana, al segle xix va
evolucionar cap a l’especialització cotonera de filats
i teixits. La mina de Sallent va començar a ser explotada el 1933 i avui continua funcionant. Per accedir al
jaciment d’ El Cogulló cal passar pel barri de casetes
d’una sola planta de La Botjosa, construït per acollir els
treballadors de les mines de sal, que avui continuen
sent un dels motors econòmics del municipi.
Des del Cogulló estant s’observa un bon tram del riu
Llobregat, que va ser sens dubte un dels principals
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L’aiguabarreig del Cardener amb el Llobregat va ser
un punt important en època ibèrica i romana. Molt a
prop d’aquest indret, al terme de Castellgalí, encara
es poden veure les restes d’un gran mausoleu romà
(Torre del Breny) que, tal i com testimonia un gravat
del segle xviii, es conservava en peu fins que van aprofitar-ne els carreus per fer una resclosa.

Mausoleu romà de la Torre del Breny.

escenaris de la revolució industrial catalana. Val la
pena anar riu amunt i riu avall per descobrir el món de
les colònies industrials, i per conèixer indrets com el
magnífic monestir de Sant Benet de Bages —en aquest
cas riu avall—. El Monestir de Sant Benet de Bages és
un cenobi del segle x, preromànic, que inicialment era
de monjos independents i després va passar a mans
del Monestir de Montserrat; la mare de Ramon Casas
va comprar-lo per 25.000 pessetes de l’època, i va
esdevenir lloc d’estiueig de la família Casas-. També
val molt la pena seguir un dels afluents del Llobregat,
el Cardener. A la vall del Cardener hi ha tres grans
centres medievals que convé explorar: Solsona, la vila
ducal de Cardona, amb els seus carrers estrets, voltes
i casals sota el magnífic castell, i Súria (d’aquest
municipi val la pena conèixer les instal·lacions de la
mina Nieves, tancada l’any 1990, i el nucli antic, fortificat, situat dalt d’un turó des d’on es dominava la
ruta de la sal).

A més del Llobregat, als peus del Cogulló també hi
passa la Sèquia, canal medieval que va ser construït
el segle xiv per portar l’aigua del riu Llobregat des
de Balsareny fins a Manresa. Tot i que hi ha alguns
trams coberts, es pot seguir la Sèquia tot caminant: el
recorregut està senyalitzat. Un cop a l’any, a la primavera, s’organitza una caminada des de Balsareny fins
a Manresa. És la Transèquia.

Sèquia mediaval.

La Sèquia és una gran obra d’enginyeria hidràulica
que, amb 26 quilòmetres, té tan sols un desnivell de
10 metres al llarg del seu recorregut. Per fer-lo es van
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haver de construir mines i una trentena d’aqüeductes que salven els desnivells del terreny per on passa.
Alguns d’aquests aqüeductes, com el de Conangle o
el de Santa Maria, són veritables monuments molt ben
conservats. En el seu llarg trajecte, la Sèquia travessa
el pla de Bages i passa per boscos, camps de secà i
de regadiu, espais naturals d’un gran interès i diversitat, amb zones d’aiguamolls, bosc de ribera, alzinars i
rouredes. Sis segles després de la seva construcció, la
Sèquia continua en ple funcionament i subministra l’aigua necessària per a la ciutat de Manresa i diversos
pobles de la comarca del Bages.
Precisament Sallent va protagonitzar un episodi destacat de la història de la sèquia ja que el bisbe de Vic,
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senyor de la vila atès que depenia del Bisbat, estava
en contra de la construcció de la sèquia perquè feia
disminuir el cabal i això anava en detriment del molí
que tenia a Sallent. La construcció de la sèquia va
tenir molts impediments però finalment es va realitzar
i la llegenda diu que va ser gràcies a la misteriosa
llum que des de Montserrat va entrar a l’església del
Carme a Manresa. Per això, per commemorar aquest
fet, a Manresa celebren la festa de la Llum (al febrer) i
entre altres coses fan una fira medieval per tot el casc
antic. Manresa va ser una Important ciutat medieval
de la qual el turó de la seu i el pont vell en són els seus
màxims exponents. La ciutat destaca també per ser la
seu dels jesuïtes: és on Sant Ignasi de Loyola (segle
xvi) redactà els seus exercicis espirituals.

Casa-Museu Torres Amat i pont vell.
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sonals, mobles, llibres i impresos. També val la pena
visitar les restes del castell de Sallent i l’espectacular
església de Sant Esteve i Sant Sebastià, una de els
esglésies romàniques de planta circular més gran
de Catalunya. I els Aiguamolls de la Corbatera, un
espai d’interès natural i de les zones humides més
destacables de la Catalunya interior, que contenen
una àmplia representació de vegetació de ribera i és
parada obligada per diferents aus migratòries. Des
dels ibers fins a l’actualitat, l’home ha sabut utilitzar
els recursos naturals d’aquest indret.

Esglèsia de Sant Esteve i Sant Sebastià.

Les restes de les excavacions del Cogulló actuals i
dels darrers anys es troben al Museu Comarcal de
Manresa, però no estan exposades. Pel que fa les
restes del Cogulló, només estan exposades les de les
excavacions antigues —en un espai que ara per ara
no esta museïtzat ni visitable— a la Casa-Museu Torres Amat, a Sallent, que també conté objectes de la
família del bisbe Fèlix Torres Amat, nascut en aquesta
població, com ara mobles i ornaments dels segles xviii,
xix i xx (a la fabrica de la família Torres, situada al
costat de la Casa-Museu Torres Amat, i a tocar del
riu Llobregat, es va instal·lar el primer teler mecànic
de l’estat espanyol, aprofitant la força dels salts d’aigua de Sallent). Un altre museu de Sallent de gran
interès és la casa natal de Sant Antoni Maria Claret,
un altre dels fills il·lustres de la població, on es conserven objectes domèstics i de culte, ornaments per-

La banda sonora que se sent cada dia al Cogulló
és la que fan els camions que pugen el runam salí
—un cop se n’ha extret la potassa, que serveix com a
component per diversos productes químics, entre ells,
fertilitzants pel camp- per abocar-la a la muntanya (hi
ha qui ha alertat que la sal podria colgar el jaciment;
això anys enrere potser hauria pogut succeir, però
ara està descartat; el Cogulló gaudeix d’una especial protecció: va ser declarat Bé Cultural d’Interès
Nacional el 1994). La potassa viatja amb tren, per
la via de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
al Port de Barcelona, per tal de ser transportada per
via marítima a diferents destinacions. Els enormes vaixells de càrrega i de passatgers, els contenidors… no
hi eren, és clar, a l’època en què a Montjuïc hi havia
un nucli ibèric important, amb un gran camp de sitges. A la Catalunya interior no hi ha nuclis ibèrics de
grans dimensions. Per trobar-ne cal anar a la costa:
probablement Montjuïc, Ullastret (Baix Empordà),
Burriac (Cabrera de Mar, Maresme), Darró (Vilanova
i la Geltrú, Garraf), Tarragona… Són una altra història.
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El Castellot de Bolvir
Espai Ceretània
La Corona, 46
17539 Bolvir
972 895 192
espaiceretania1@ gmail.com
www.bolvir.cat
Com arribar-hi?
Des de la N-260 de Puigcerdà direcció Bellver de Cerdanya-La
Seu d’Urgell. Fer la rotonda i prendre la quarta sortida a la dreta,
direcció la urbanització La Corona. Seguir tot recte i us trobareu el
jaciment a la dreta.

El Cogulló
Oficina de Turisme
Cos 89, Baixos,
08650 Sallent
93 837 09 66 / 93 837 02 00
info@sallentturisme.cat
www.sallentturisme.cat
Com arribar-hi?
Des de la comarcal C-16, direcció Manresa Berga. Abans d'entrar
al poble de Sallent, desvieu-vos cap el barri de la Botjosa, on trobareu ben senyalitzat el camí per arribar al Cogulló.
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