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…
Carles Cols periodista d’El Periódico, ens presenta una redacció amb un humor sarcàstic
que ens enganxa a la lectura. Bon candidat
per relatar la «ucronia ilercavona no escrita
encara», dona vida a aquest poble iber mitjançant referències a obres literàries i personatges
històrics, juntament amb una bateria d’ironies
que no ens deixaran indiferents.

CARLES
COLS

ILERCAVONS

històries ibèriques

Voleu provar els fruits exòtics
de la ucronia ilercavona?
Aquest serà un relat d’un poble
del sud de l’Ebre, frontera entre
gent del nord i del sud, entre
cartaginesos i romans. Poblats
posicionats estratègicament
que us sorprendran!
La Moleta del Remei
Alcanar
El Castellet de Banyoles
Tivissa
Coll del Moro
Gandesa
Sant Miquel
Vinebre

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:
Pàtera del Llop, segle iii aC.
Plata amb aplicacions daurades.
El Castellet de Banyoles, Tivissa (Ribera d’Ebre).
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona.
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El Castellot
BOLVIR

CERETANS

AUSETANS
L’Esquerda
Roda de Ter

ILERGETS

LACETANS

El Molí d’Espígol
Tornabous
ElS ESTINCLELLS
VERDÚ
La Fortalesa DELS VILARS
Arbeca

El Cogulló
Sallent

INDIGETS

ULLASTRET
Ullastret
Sant Sebastià de la Guarda
El Casol
Palafrugell
de Puigcastellet
Castell
Folgueroles
Palamós
El Turó deL Montgròs
El Brull

LAIETANS
Ca n’Oliver
Cerdanyola del Vallès

Puig del Castell
Cànoves i Samalús

Puig de Castellet
Lloret de Mar

Puig Castellar
Santa Coloma de GramEnet

La Font de la Canya
Avinyonet del Penedès
Olèrdola

CESSETANS
La Ciutadella
Calafell

Darró
Vilanova i la Geltrú

Sant Miquel
Vinebre
Coll del Moro
Gandesa

El Castellet de Banyoles
Tivissa

ILERCAVONS

La Moleta del Remei
Alcanar

L’Ebre era l’únic riu navegable pels vaixells grans. Els ilercavons controlaven
punts estratègics i es van enriquir amb
l’intens comerç que hi havia a la zona.
Ho demostra el tresor trobat al Castellet
de Banyoles, format per monedes i vaixelles magníficament decorades.
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EL PAÍS
DELS ILERCAVONS

Benvinguts al país dels ilercavons. Bé, al país que un
dia va ser dels ilercavons. Ells ja no hi són. No és el
primer poble traspaperat de la història. El que tenen
de singular els ilercavons, i per extensió la resta de
països ibers (això de països és una llicència narrativa), és que gairebé no apareixen ni en la literatura.
Això és greu. Sí que es troben en la clàssica, en aquella que li va ser contemporània, la romana, la de Tit
Livi, la d’Apià, la d’Orosi, la de Diodor, però després,
res, un buit que ha durat segles. Incomprensible.
El món anglosaxó en ocasions es dedica a podar
amb cura de jardiner pacient una de les branques
més interessants de la literatura. La de les ucronies. És
una branca que ofereix fruits exòtics. Ja saben, són
aquelles novel·les que retrocedeixen a un instant de la
història en què la Humanitat hauria pogut agafar una
bifurcació diferent dels esdeveniments i, no obstant
això, no ho va fer. Els autors, en aquests casos, desbrossen aquest camí inexplorat. Dirigeixen els lectors
en aquesta expedició amb destinació a un món desconegut. Com dèiem, els fruits d’aquesta branca de
la literatura són exòtics. Així és com s’han creat obres
majúscules. Philip Roth va sorprendre amb La conjura contra América, una joia de les ucronies, en què
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Charles Lindbergh, sí, el cèlebre aviador, però alhora
un personatge amb un vessant polític fosc, derrota Roosevelt a les urnes i és elegit president dels Estats Units.
N’hi ha d’altres de menors, però també interessants.
Robert Harris ambienta una ortodoxa novel·la policíaca en una Alemanya que ha guanyat la Segona Guerra Mundial. El secret que el protagonista persegueix
a Patria és realment sorprenent. Ho sento, que ningú
esperi que aquí es reveli, però és sorprenent.
Després n’hi ha de majúscules pel repte que plantegen.
Robert Silverberg va publicar així Roma eterna. El títol
ho diu tot. No cau l’imperi dels emperadors. No hi ha
cristianisme. Roma perviu.
Els dos mestres jardiners anglosaxons més grans
en aquesta branca de la literatura són, segurament,
Philip K. Dick, amb el seu El hombre en el castillo, i
George Orwell, tot i que el seu 1984 potser és més
premonitòria que ucrònica.
En la literatura en llengües romàniques, en canvi, hi
són més abundants les novel·les històriques. Els fruits
tenen sabors menys exòtics. S’ajusten més al paladar local. Les obres de construcció de Santa Maria
del Mar, la guerra del 14 (la del segle xviii, és clar)…
Però dels ibers, res de res. Una visita a una biblioteca amb un bon fons bibliogràfic proporciona una
reveladora sorpresa. Als prestatges dedicats a la història, els ibers ocupen poca cosa més d’un pam. Són
sempre bones obres de divulgació, però allà les tenim,
com un tall ben fi de pernil dolç, entre les gruixudes
llesques de la prehistòria i Roma. Són una cultura
sovint descatalogada bibliogràficament. Simptomàtic.
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Així doncs, ho repetim. Benvinguts al país dels ilercavons, que per si algú s’anima, podrien ser la base
d’una gran novel·la. Per poc que se’ls conegui, de seguida se’ls troba a faltar. Aquesta serà una ruta a través de quatre jaciments extraordinaris: la Moleta del
Remei, el Coll del Moro, el Castellet de Banyoles i Sant
Miquel de Vinebre. Per què quatre? Perquè aquests
jaciments expliquen quatre històries molt diferents.
Hi ha l’assentament agrícola des d’on es van veure
arribar els primers vaixells d’Orient carregats de coses inimaginades: vi, oli, lletres, sí, lletres!, perquè,
segons com es miri, i si es considera que el pas de la
prehistòria a la història és el descobriment de l’escriptura (això deia el profe a classe), la història va arribar
en vaixell, un fet bastant poètic.
Després tenim el lloc que va ser la llar del més llest
dels ilercavons, que va intuir que aquell gir de la història, el contacte amb Orient, era un cop de sort. Per
a ell i la seva família, se sobreentén.
Un altre jaciment (el nom, quan sigui el moment) va
ser segurament una gran ciutat (quan avancin els treballs d’excavació es confirmarà amb més precisió), i
això de gran ciutat no és en termes relatius, és a dir,
per a l’època, sinó que si existís actualment li faria
ombra demogràficament a Tivissa, a Flix i gairebé a
Móra d’Ebre. Una ciutat d’uns 3.000 ilercavons devia
fer impressió.
I, finalment, hi ha l’enclavament militar, malgrat que
tots, poc o molt, ho eren en aquells temps, aquest té el
plus que estava tan estratègicament situat que, passats
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2.000 anys, no ha perdut ni un gram de valor. Fossilitzats, i no és una exageració, a tocar dels murs que
van aixecar els ibers fa 20 segles hi ha diversos sacs
del niu de metralladores que s’hi van instal·lar en els
preliminars de la batalla de l’Ebre. Les vistes són emocionants. Estan avisats. Benvinguts al país dels ilercavons.

Hiberus,
un tractat entre Cartago i Roma
L’any 226 aC, Roma i Cartago firmen el tractat de
l’Hiberus. De l’Ebre. És la Conferència de Jalta de
l’antiguitat. Les dues potències del Mediterrani encara
s’estan llepant les ferides de la primera guerra púnica,
que s’ha acabat fa tan sols 15 anys. Però aquesta és
una història per a una altra ocasió. El més interessant
del tractat de l’Hiberus és que serveix en safata la
descripció del país que habiten els ilercavons.
La qüestió és la següent. L’Ebre no és un Nil, però és
una conca notable en la lliga de conques fluvials de
la Península. El seu aspecte no és exactament l’actual. No hi ha el delta que veiem ara. Això arribarà
més tard. És navegable fins més enllà de Logronyo,
malgrat que això, en aquells temps, és una expedició
difícil, no és una navegació d’esbarjo, fins i tot pot ser
que sigui un horror a la recerca d’un Kurtz avant la lettre. El corrent del riu era (i és) tossut, així que s’havia
de remuntar el curs de la conca amb animals de tir i
la força de la tripulació.
Ens quedem, però, al tram final del riu, on viuen els
ilercavons. Tenia les condicions perfectes per ser el
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bressol d’una civilització. Els ibers apuntaven maneres
en aquella època per ser-ho. A tocar de la desembocadura de l’Ebre (per si algú, no és que hi vulgui insistir, s’anima a escriure la gran ucronia ibera) podria
haver-s’hi fundat una gran capital, que avui, potser,
seria la capital de Catalunya. També hauria pogut optar
al títol de capital algun punt indeterminat a prop de
la badia de Roses, a mig camí entre Ullastret, la gran
ciutat dels ibers indigetes, i Empúries, la finestra a la
modernitat del món grec. Però no. Resulta que entre
els anys 15 aC i 10 aC, l’emperador August ordena la
creació d’una colònia, Bàrcino, entre dos rius menors
que no eren gran cosa. Dins la categoria d’assentaments romans, una colònia no és gran cosa. Sembla
un lloc de retir per a soldats, però, oh!, resulta que té
una muralla solvent. Aquesta serà la seva gran sort.
Però tornem enrere. El tractat de l’Hiberus és la constatació sobre el paper que la desembocadura de
l’Ebre és una frontera, és a dir, el punt exacte on
topen els interessos de les dues potències que es disputen aquesta part del món. La sort dels ilercavons
es decideix, així doncs, l’any 226 aC. Sobreviuran
quatre segles més, però si algú vol escriure la gran
ucronia ilercavona, que sàpiga que el punt Jonbar (un
concepte literari que designa aquell instant en què
s’altera el curs dels esdeveniments) hauria de ser aquí.
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LA MOLETA
DEL REMEI

10

9

ALCANAR

N
8

2

11

12
7

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Accés (s.vii aC)
Magatzems i escorxadors (s.v aC)
Habitatge (s.v aC)
Edifici d’ús comunitari (s.v aC)
Habitatge (s.vii aC)
Edifici cultual (s.vii aC)
Habitatge (s.vii aC)
Habitatge (s.vii aC)
Torre de defensa (s.v aC)
Edifici cultual (s.vii aC)
Muralla (s.vii-v aC)
Sector sud (s.v aC)
Barri exterior (per excavar)

2

2

5
3
4

1

13
10m
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La Moleta del Remei,
un puzle de 120.000 peces
La Moleta del Remei, al terme municipal d’Alcanar,
va tenir en el seu moment unes excel·lents vistes sobre
aquell xoc de trens romano-cartaginès. És hora de pujar.
La Moleta està situada al capdamunt d’un turó de 208
metres d’altura sobre el nivell del mar. És pràcticament
l’última muntanya al sud de la serra del Montsià. Abans
de visitar aquest preciós lloc (no és un adjectiu gratuït,
queda promès), un bon consell és buscar abans una
vista aèria de la Moleta del Remei.
Per què? Perquè és el que es va perdre el canonge
Josep Matamoros quan el 1922 va publicar Historia
de mi pueblo, Alcanar, el llibre que va redescobrir,
després de 17 segles de silenci, el jaciment iber de la
Moleta del Remei. Matamoros era un capellà català,
però en certa manera molt anglès, catòlic, per descomptat, però que encaixaria perfectament com un
personatge més en el capítol que el divulgador Bill
Bryson dedica al seu llibre En casa a la colossal contribució del clergat anglicà al coneixement. És una lectura recomanable. Hi apareixen, entre altres homes
de fe ociosos, com George Bayldon, autor del primer
diccionari de l’islandès; Edmund Cartwright, inventor
del teler mecànic; William Buckland, responsable ni
més ni menys que de la primera descripció completa d’un dinosaure; William Greenwell, arqueòleg i,
sobretot, creador de la glòria de Greenwell, la millor
mosca per pescar truites; Thomas Bayes, un matemàtic tan brillant que els seus coneixements només van
poder ser espremuts amb l’arribada dels ordinadors…
La llista de Bryson continua. Així doncs, esmenta

Construcció d’una casa de la Moleta del Remei

diverses desenes de rectors als quals el púlpit deixava
molt temps lliure, i en aquesta deliciosa descripció hi
encaixa a la perfecció Matamoros, que va referenciar
les restes arqueològiques que havia trobat en aquell
turó del seu poble. Això va ser el 1922, com dèiem.
Era el retorn dels ilercavons.
La vista aèria que Matamoros es va perdre és la
planta ovalada de la Moleta del Remei. Bé, llavors,
a principis del segle xx, ni amb globus l’hauria vista.
Els ilercavons, com la resta dels pobles ibers, construïen les parets de les seves cases de tova, una barreja
d’argila, sorra i a vegades palla, que proporciona
refugi, però que deixa unes empremtes molt dèbils
per a la feina que hauran de fer els arqueòlegs 2.000
anys més tard. Afortunadament, la base d’aquells
murs sí que la construïen amb pedra. Així, el que ens
descobreix la vista aèria de la Moleta del Remei és
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un plànol de perfecte urbanisme, una distribució tan
meditada com la de l’Eixample de Cerdà, diferent,
és clar, però el que ens interessa és que havia estat
minuciosament concebuda.
Però no va ser fins a les excavacions empreses als anys
60 que aquest tresor urbanístic va començar a aflorar
tímidament, perquè aquell turó va deixar de ser habitat
al segle ii dC, en algun moment va començar a ser terra
de cultiu i, en conseqüència, ai las!, la van llaurar. Cal
imaginar, doncs, un pagès traient de tant en tant fragments de ceràmica ceràmica ibèrica, etrusca, fenícia i
grega d’aquella terra, autèntics destorbs per al cultiu.
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per un de molt simple, el blat. Les guerres per Sicília i
Sardenya tenien una part important de geoestratègia
militar, però sobretot eren batalles pel control del gra
especialment sec d’aquelles illes, una característica
que en facilitava la conservació. Doncs bé, la Moleta del Remei era, sobretot, un assentament agrícola.
Tot just travessar el llindar del que un dia en va ser l’entrada principal i en direcció a la plaça central convé
que ens fixem en uns estranys murs en paral·lel, massa

Els danys, en resum, van ser molts, però no van anar
més enllà del punt de no retorn, és a dir, que amb els
treballs sobre el terreny dels anys 60 i de les posteriors intervencions dels anys 80 i 90 va ser possible
reconfigurar el mapa de la Moleta del Remei, un conjunt de 60 habitatges que en una tímida espiral al voltant d’una plaça central configuren un poblat ovalat.
Restes del protograner.

Era un assentament emmurallat, com gairebé tots en
aquella època. Els habitatges es recolzaven en el mur
exterior. Aquest aspecte era, sobretot, el de la seva
etapa final, perquè la Moleta del Remei, habitada des
del segle vi aC, va tenir un inexplicat període d’abandonament, probablement després d’un incendi, una
fase intermèdia d’escassa brillantor, i una resurrecció
urbanística pels volts de l’any 230 aC, sí, efectivament, més o menys a l’època del pacte de l’Hiberus.
Romans i cartaginesos, ja que hi som, es disputaven el
món conegut per molts motius, però per sobre de tots,

junts per delimitar estances habitades. Són, perdó per
la simplificació, com tres enormes xocolatines Kit-Kat
de pedra que descansen sobre el terra. No és una
suposició, és una afirmació acreditada que eren protograners, magatzems de gra elevats, airejats per la
base, tot un invent de l’època, que tenen un pare, Filó
de Bizanci, el nom del qual tornarà a aparèixer més
endavant, al jaciment del Castellet de Banyoles i per
raons ben diferents, però cada cosa al seu moment.
No sortim encara de la Moleta, que ens reserva una
altra sorpresa. Una gran sorpresa.
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un text incomprensiblement classificat per ser venut
com a llibre esotèric i que el millor que se’n pot dir és
que va fascinar, no podia ser d’altra manera, Jorge
Luis Borges, que li va dedicar un pròleg en una de
les múltiples reedicions que se n’han fet per destacar
que aquell text és un tractat «alhora irresponsable i
gratíssim». Paraula de Borges.

Restitució del protograner.

De les creences dels ibers se’n sap ben poca cosa.
En la seva arquitectura s’intueix el que podrien ser
llocs de culte, sempre de modestes dimensions. En relació amb les seves creences sobre el més enllà es pot
donar crèdit, o no, al que deien els autors clàssics,
encara que sempre queda el dubte de si es deixaven endur per les ganes d’épater el lector. Seria el
cas de Claudi Elià, que va viure sota el regnat del
més boig dels emperadors romans, Heliogàbal, un
depravat capaç d’empetitir la llegenda de Calígula,
cosa que ve al cas per situar el context en què es va
escriure l’obra Sobre la naturaleza de los animales,

L’autor, Elià, relata en un passatge com eren inhumats els cadàvers dels vacceus, els antics val·lisoletans, cosins llunyans dels ilercavons. Segons Claudi
Elià, els guerrers morts
en combat eren deixats
com a aliments per als
voltors, perquè fossin
descarnats, perquè a
aquesta au carronyaire
se la considerava sagrada. En canvi, als homes
morts per malaltia se’ls
considerava efeminats i
els seus cossos eren pastura de les flames.
Era així? N’hi ha seriosos dubtes acadèmics,
malgrat que s’accepta
que els voltors eren venerats pels ibers, però
Infant inhumat sota
el paviment de les cases.
és un bon pròleg per
presentar la casa número 67 de la Moleta del Remei, sota el paviment de la
qual es van descobrir els esquelets de cinc infants de
pocs anys. No és l’únic domicili de la Moleta amb
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Incineració d’un cabdill ibèric.

aquest insòlit subsòl, però sí el que acumula un nombre més elevat de restes, en el que, sembla, tenia
algun sentit ritual.
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del Remei. És fàcil. Són temps de realitat virtual, de
pantalles, de ficció que pretén submergir l’usuari en
un món que no existeix. Aquest poblat no necessita
un interruptor i corrent elèctric per oferir sensacions
emocionants. S’hi accedeix a través d’una plantació
d’oliveres mil·lenàries, escoliòtiques, molt velles. No
són aquests mateixos arbres els que hi havia quan els
ilercavons sortien a treballar les seves terres de cultiu,
però sí que n’hi havia, eren uns altres i joves, acabats
d’arribar d’Orient. Però els actuals donen una solemnitat molt teatral al passeig fins a les portes del poblat.
Un cop a dalt, les vistes justifiquen l’esforç. Des d’allà
es veia l’arribada dels vaixells, fenicis primer, de guerra després, rumb a la boca de l’Ebre. Al sud, de nit,
s’intuïen les fogueres de poblats ibers llunyans, com
els del Puig de la Misericòrdia de Vinarós i el Puig de
la Nau de Benicarló. No és que hi vulgui insistir, però

Dels ibers se’n dóna per fet que incineraven els morts.
Bé, en realitat, els cremaven, feien cremar els cossos
fins on era econòmicament factible. Una incineració
completa requereix una quantitat de combustible que
només es podien permetre els prohoms del poblat.
Però en aquella casa número 67 es van trobar fins a
cinc infants enterrats. Algun significat devia tenir. Eren
víctimes de la natural mortalitat infantil de l’època i
eren sepultats a casa com a llavor d’una futura nova
fecunditat? No se sap del cert. El coneixement dels
ibers requereix temps. Tot arribarà.
Mentrestant, la qüestió és què es pot afegir per animar
el lector a fer aquest viatge fins al cim de la Moleta
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Intercanvi comercial entre ibers i pobles de la Mediterrània.
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Aristòfanes, el de la «peseta»
Aristòfanes va néixer a l’altre costat del Mediterrani
l’any 450 aC. Era atenenc i comediògraf, que és pel
que serà recordat sempre. Era un manefla que utilitzava l’humor com a arma, fet que el va portar a judici en
alguna ocasió, circumstància que per cert va aprofitar
(tenia l’ànima d’un escorpí, què hi farem) per escriure
una obra en què ridiculitzava els jutges, Les vespes,
on els mostrava interrogant un gos per haver robat un
formatge. Com dèiem, un manefla.
Vasos trobats durant les excavacions.

aquí hi podia haver tingut l’epicentre una pròspera
civilització.
De la Moleta del Remei, després de segles en l’oblit
i després d’anys de treballs agrícoles, els arqueòlegs
n’han rescatat l’urbanisme, alguns dels seus secrets
i, a més, uns 120.000 fragments de ceràmica, delicades peces d’importació, en ocasions, manufactures
locals, en altres. La definició de puzle educatiu hauria
d’haver estat encunyada per a casos com aquest.
La reconstrucció dels atuells originals permet datar les
diferents etapes del jaciment, les relacions comercials
que mantenien els ilercavons, com era la seva vida
quotidiana… Tot i així hi ha un detall que a vegades
es passa per alt. Gairebé mai (només hi ha un cas
acreditat a Catalunya) les ceràmiques eren decorades amb cossos nus. Aquest fet es mereix un brevíssim
apunt, ja en el pròxim capítol. És tan sols una conjectura, però aquí la deixem.

El que ens interessa no és l’obra d’aquest Boadella
atenenc, sinó el context, ja se sap, els grecs i el culte
al cos. El mateix any en què va néixer Aristòfanes, Policlet va publicar el seu tractat sobre la perfecció del
cos humà que donaria peu a algunes de les millors
obres escultòriques del món clàssic que avui s’exhibeixen als millors museus del món. Allò va ser la bomba
en el seu moment. L’any 212 aC, per exemple, quan
Roma va ocupar la molt hel·lenitzada Siracusa, no tan
sols va matar Arquimedes, com sovint recorden els
llibres d’història, sinó que en una mena de síndrome
de Stendhal de l’època, els generals romans van quedar tan aclaparats per la bellesa de les riqueses que
s’exhibien a les cases de les famílies acabalades de
la ciutat que se les van endur per presumir, i van consolidar, d’aquesta manera, el gust de Roma per l’estil
més chic del Mediterrani de llavors, el grec, la bellesa
d’un bon cos nu.
Els ibers, ments obertes a tot el que arribava en vaixell, per aquí no hi van passar. Per què? És només una
conjectura, però en una de les obres d’Aristòfanes

24

CARLES COLS

Dona ibera guarnida
amb túnica i mantell de lli,
diadema, arracades,
anells i braçalets.
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És una tesi amb fonaments de guix, d’acord, però
potser els ibers van ser especialment pudorosos
després dels seus primers contactes amb el món
exterior, víctimes del cànon de bellesa hel·lènic, amb
el qual no encaixaven.
Postdata, per reforçar la tesi. La Dama d’Elx, la Gioconda hispana, «la Reina mora», segons el Manolico, el
noiet que la va descobrir d’un cop d’aixada, és una
obra d’una factura realment bella, per a alguns investigadors massa hel·lènica per haver sortit d’un taller local, això es continua discutint. El que és indiscutible és
que és molt pudorosament ibèrica.

El Castellet de Banyoles,
aquella ciutat.

s’hi esmenten els ibers. Són personatges secundaris.
Els descriu com paios amb el cos pelut. Sembla que el
públic es partia de riure amb aquesta gràcia. A Aristòfanes a vegades li anava l’humor gruixut. En una
altra de les seves obres hi apareix la primera menció
escrita al que popularment avui es coneix en castellà
com hacer la peseta, o la porra, o la peineta, vaja, el
que un dia va fer José María Aznar a uns periodistes
a Oviedo, un gest (el que són les coincidències) al
qual era molt aficionat Calígula. L’escena és imborrable, però del que anava aquest capítol, per no divagar més, era de la imatge que tenien dels ibers més
enllà de les seves terres.

Recorden Filó de Bizanci, el del misteriós Kit-Kat gegant de la Moleta del Remei? Doncs quedava promès
que tornaria a aparèixer i ho fa en un altre jaciment
iber de visita indispensable, el Castellet de Banyoles,
Ebre amunt, a l’actual terme municipal de Tivissa.
Està situat, com estableix el que ja és un cànon, en un
punt elevat del terreny, a 150 metres d’altura sobre la
llera del riu. Aquí les vistes també són emocionants. És
una península de secà, o almenys així hauria d’aparèixer en un diccionari metafòric dels accidents geogràfics.
És una península envoltada no per mar per tres costats,
com estableixen els manuals, sinó per penya-segats
per tres costats, excepte un, el més estret, el que dóna
accés al que un dia, potser, va ser una impressionant
ciutat. Encara no se sap del cert, però se sabrà.
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El primer que es troba el visitant quan s’hi aproxima
pel mateix camí que transitaven fa 2.000 anys els
ilercavons és la teoria portada a la pràctica d’un dels
molts grans invents de Filó: unes torres pentagonals
de defensa, reconstruïdes parcialment, però bastant
fidels a les originals.

de les matemàtiques i de les lleis de la física podia
decantar una batalla, i en això Filó va demostrar tenir-hi una habilitat especial. Era el millor soldat de la
rereguarda. Els seus invents van enderrocar muralles i
van reduir les tropes de l’enemic, però, és clar, igual
com el llevataps va haver de ser concebut en para-

Torres pentagonals a l’entrada del Castellet de Banyoles.

Restitució de les torres de defensa.

Filó era el julivert de totes les salses del coneixement
en la seva època. Va viure temps convulsos. Va néixer
abans de la primera guerra púnica i va morir després
de la segona. Potser això, dues guerres mundials en
una sola vida, va predeterminar part de la seva obra.
El seu disseny del graner aixecat del terra emulat a
la Moleta, perfecte per mantenir airejat el gra, és un
treball menor, un entreteniment comparat amb el gruix
del seu llegat intel·lectual, al capdamunt del qual se
situa una àmplia col·lecció de dissenys militars d’armes de assalt. Era un Leonardo. Un bon coneixement

l·lel al posataps, Filó va dissenyar tant les armes de
torsió amb les quals enderrocar defenses com també,
és clar, les defenses perfectes per resistir aquells mateixos atacs. El Castellet de Banyoles n’és un exemple.
Aquelles torres pentagonals de defensa que saluden
els visitants tot just arribar estaven orientades per repel·lir els projectils. Coses de Filó.
Aquest és un jaciment de grans proporcions, de
quatre hectàrees i mitja de superfície, una urbs en
comparació amb la Moleta del Remei. La fundació
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d’aquesta ciutat és incerta. El final, no tant. Va ser violentament destruïda pels volts de l’any 200 abans de
la nostra era. Les raons exactes es desconeixen, però
coincideix amb el moment en què Roma es va centrar
seriosament a desiberitzar la Península després de resoldre definitivament les seves disputes amb Anníbal.
El Tractat de l’Hiberus va néixer enverinat. Sagunt,
capital dels edetans, cosins llunyans i del sud dels
ilercavons, tenia més afecció per Roma que per Cartago, però estava al sud de l’Ebre, tot un contratemps.
Allò va acabar malament per als habitants de Sagunt,
en un suïcidi col·lectiu llegendari d’aquells que el patriotisme hispà a vegades glorifica, però sobretot va
marcar l’inici de la segona guerra púnica, la dels elefants, als quals tornarem més endavant. Les fitxes del
dòmino de la història van anar caient, i amb elles, el
ric assentament comercial del Castellet de Banyoles.
La romanització va comportar no tan sols un canvi de
lleis, maneres de vestir, dieta, llengua, creences…, sinó
també un canvi de paisatge. Els antics poblats, on els
ibers tenien les arrels familiars, van ser abandonats per
una imposició que en ocasions arribava a la violència.
Aquest jaciment, a vista d’ocell, és un triangle isòsceles.
L’angle més tancat és la boca d’accés, la de les torres
pentagonals, on les excavacions avancen a ritme de
tortuga, que com va deixar clar Isop, és el correcte.
En realitat, només hi ha tres zones excavades. Aquesta i els altres dos angles del triangle. El gran espai
central és un misteri, com aquells mapes decimonònics en què la llegenda escrita al cor del continent
negre era «Àfrica desconeguda».
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Tivissa

Aquest fet permet que els arqueòlegs que treballen sobre el terreny formulin sucoses hipòtesis. Si actualment
han emergit del passat 30 habitatges, és possible que,
en proporció, en quedin uns 370 més per excavar. Hi
ha la possibilitat que l’espai central no estigués urbanitzat, però si ho va estar, el Castellet de Banyoles podria haver estat en el seu dia una ciutat d’uns 3.000
habitants, gairebé el doble de l’actual població de
Tivissa, el terme municipal on es troba el jaciment.
Si el visitant hi arriba després d’haver visitat la Moleta
del Remei, ha de saber que es trobarà una altra versió
dels ilercavons. Això ja no és aquella mena de falansteri de casetes mimètiques al voltant d’una plaça central amb vista al Mediterrani. Al Castellet de Banyoles
ja s’hi aprecia una societat clarament jerarquitzada.
Com? Com avui dia.
En una de les tres cantonades excavades, la base dels
murs mostra a la perfecció el que un dia va ser un dels
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de la calaixera de la història, traspaperats. No se’ls
busca. No els segueix les empremtes un Heinrich
Schliemann, aquell multimilionari prussià obstinat en
la recerca de Troia. L’arqueologia a Catalunya, com
a la resta d’Espanya, és una disciplina científica que
es porta a terme amb el permís del poder polític. S’estableixen prioritats. El present s’explica sovint amb
una meditada selecció del passat. Però a vegades es
produeixen accidents. Com va passar el 1912.

Restitució de les mansions o cases amb patis interiors.

barris de la ciutat. Un carrer ben ample separa dues
tipologies molt diferents d’habitatges. En una vorera,
la prototípica casa de tot just 20 metres quadrats de
superfície, habitual en altres jaciments dels ilercavons i,
caram, fins i tot avui dia a Barcelona i la seva àrea metropolitana. A l’altra vorera hi destaquen les mansions.
Una de les mansions suma 350 metres quadrats. Ja
està tot dit. Una societat jerarquitzada.

En un cop de sort, el propietari d’una finca agrícola
de Tivissa, al Castellet de Banyoles, evidentment, troba 29 monedes de plata, 10 arracades d’or i algunes
peces ornamentals més, entre les quals hi havia dos
braçalets i un parell d’anells. No està gens malament.
Sí, és un tresor, però encara no és el tresor de Tivissa.
La troballa, però, ja és important, perquè revela que
allà hi ha un jaciment a explorar. El 1925, a la vora
de les torres de defensa filonianes, hi apareix una
altra troballa per anar fent venir salivera: una parella
de bous de bronze.

No ens n’anem del Castellet de Banyoles encara, perquè queda, si no el millor, sí el que l’ha fet cèlebre, un
tresor, la fantasia de tot arqueòleg.

Ens hem de situar en el context històric del moment.
Aquells són anys arqueològicament excitants. El 1913,
la revista National Geographic publica el primer gran
article sobre el recent descobriment del Machu Pichu.
El 1922, Howard Carter obté quotes de fama mundial
inimaginables després de trobar una tomba faraònica
inviolada, la de Tutankamon, que permetrà al món
veure coses meravelloses.

S’ha de retrocedir en el temps, tot i que no gaire, fins
al 1912. Els ibers, poc o molt, havien caigut darrere

Tivissa no és, per descomptat, la Vall dels Reis de la
riba occidental del Nil, però Egipte, en contrapartida,

El tresor de Tivissa
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no és Catalunya. La dictadura de Primo de Rivera
estava a punt de posar fi a la fructífera experiència
de la Mancomunitat de Catalunya, però durant la
seva curta existència, de tot just 10 anys, aquell enginyós succedani de la Generalitat va posar en marxa
un projecte de modernització del país segurament
incomparable, ni abans ni després, en tots els camps
de l’enginyeria i la ciència, però també de la cultura.
Es va crear l’Institut d’Estudis Catalans amb el propòsit de brunyir la llengua catalana, sí, però aquella
mateixa institució també va néixer amb una potent
secció arqueològica. Total, que les condicions ambientals eren les idònies perquè més tard o més d’hora
sortís a la llum l’impressionant passat del Castellet de
Banyoles. Això va ser el 1927, l’any del tresor.
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d’Arqueologia de Catalunya) conserven gairebé immaculats els gravats originals. En una, tres quadrigues.
En una altra, un caçador a cavall que caça un felí que
al seu torn caça el que sembla un porc…, vaja la cadena tròfica explicada per un artista iber. Éssers alats,
motius vegetals. Les figures apareixen de perfil, tret
de les que criden més l’atenció, les feres que ocupen
el centre de les pàteres. Alguns investigadors creuen
veure en aquests amenaçadors caps el d’un felí. És
l’opció amb menys seguidors. Pel context geogràfic i
cultural sembla més aviat la mirada frontal d’un llop,
un animal que forma part de les pors atàviques de
l’home, però que alhora formava part, juntament amb
els toros i els voltors, del trio de bèsties per les quals
els ibers sentien una sagrada adoració.
L’ús d’aquells recipients va ser, gairebé amb tota
seguretat, cerimonial, però posats a estirar el fil de les
hipòtesis, el que resulta intrigant és quines històries de
llops explicaven els ilercavons als seus fills, que segur
que en tenien, i no devien ser només contes preventius
dels perills del bosc o moralitzadors i prou. Que un
llop amenaçador sigui el relat central d’una pàtera
suggereix que allò devia anar molt més enllà.

Tresor de Tivissa.

El tresor de Tivissa és un conjunt de quatre pàteres de
plata, diversos vasos del mateix material i dos collarets. Són peces a les quals el pas del temps ha respectat, cosa que és d’agrair, perquè, sobretot aquelles
safates circulars (per gaudir-ne s’ha d’anar al Museu

El poeta romà Ovidi, nascut a la regió muntanyosa
dels Abruços, paisatge perfecte per a les aventures
del canis lupus, va viure quan el Castellet de Banyoles
ja només era un record llunyà en el temps, un parell
de segles després de la destrucció d’aquella ciutat, i
entre les històries amb les quals es va fer cèlebre hi
havia la de Licaó, un imprudent rei grec que serveix
un banquet de carn humana a Zeus perquè no es creia que el seu hoste fos de debò un déu. El càstig per
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munició trobades a prop de les torres d’accés ho confirmen. Tot i així, no hi ha ossos. La salinitat d’aquelles
terres sembla que hauria impedit la conservació de
restes humanes.
Plom amb inscripció ibèrica trobat al Castellet de Banyoles.

aquesta barrabassada va ser que Licaó va acabar
convertit en el primer home llop de la història, almenys
de la literària. Seria natural que la inspiració d’aquell
relat li arribés a Ovidi amb vents de llevant, perquè té
la clàssica arquitectura narrativa grega, terrible, en el
bon sentit de la paraula, però també seria natural que
amb el mateix vent llegendes com aquesta haguessin arribat al seu torn a la desembocadura de l’Ebre.
Aquell llop del tresor de Tivissa sembla que intenta dir
alguna cosa, però aquesta és una zona dels ibers en
penombra, perquè n’han sobreviscut textos, que pel
seu aspecte recorden aquelles runes que condueixen
Otto Lidenbrock al centre de la Terra en la fantasia
de Jules Verne, però, vet aquí el contratemps, són
pronunciables però il·legibles. Cap pedra de Rosetta
n’ha facilitat encara la comprensió. De manera que
no tenim cap més remei que fabular.
El tresor de Tivissa, que és el que ens interessa, és
una exquisidesa artística, però el seu descobriment va
permetre, sobretot, confirmar que la ciutat ibera del
Castellet de Banyoles havia tingut un abrupte i violent
final. Aquestes no podien ser peces que es deixessin
enrere en una marxa ordenada i tranquil·la del poble.
El poblat, o ciutat, si es confirma que tota la superfície
d’aquell triangle isòsceles va estar un dia habitada, va
ser el blanc militar d’una cruenta batalla. Les restes de

Abans de sortir del Castellet de Banyoles (el nom, per
cert, l’hi dóna una fortificació medieval situada a
tocar d’un dels penya-segats) no és sobrer desplegar
per uns instants les ales de la imaginació. Els treballs
d’excavació avancen a poc a poc, però de tant en
tant ofereixen alguna petita alegria. Unes arracades

Paviment amb tovots d’un habitatge.

d’or, per exemple. Això és el més vistós per a ulls
profans. Les toveres per treballar el metall, que n’hi
va haver, poden enlluernar menys, però són per als
especialistes una troballa molt agraïda. Com també
ho són la comprensió del rudimentari sistema de clavegueram iber. O la doble estructura de la muralla,
d’inspiració grega, en què si queia la primera atra-
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pava els assaltants en el carreró sense sortida de la
segona. El campament romà que va existir a escassa
distància de la boca d’accés al Castellet de Banyoles,
com un Petibonum d’Astèrix, malgrat que de moment
té més ombres que llums, és un altre exemple d’aquelles alegries, del qual aviat haurem de tornar a parlar.
El més aconsellable, per tant, és sortir del Castellet
de Banyoles amb el convenciment que algun dia s’hi
haurà de tornar perquè, salvant les enormes distàncies, això només acaba de començar, el Carter local tot
just ha tret el cap per la paret per dir al seu equip que
hi veu coses meravelloses.

Falcates i «glandes» de plom
La caiguda del Castellet de Banyoles i, per extensió,
de la resta del país dels ilercavons, va ser episòdicament violenta. La romanització de la Península no va
ser aquell procés natural que mostraven els llibres de
text de la nostra infantesa, una mena de benaurada
colonització que va portar una nova llengua, els aqüeductes, els teatres, lleis, o sigui, tot allò que desmunta
els arguments dels membres del Front per a l’Alliberament de Judea a La vida de Brian. Va ser un xoc
desigual, perquè el rellotge de la història de romans

Falcata ibèrica.
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i ibers no havia avançat sincronitzat. L’avantatge militar dels primers era notable. Els ibers, però, tenien la
falcata!, una espasa temible, com ja es veurà.
A la Península, els fenicis, els cartaginesos, els grecs i
els romans no venien a la babalà. Aquestes terres eren
tingudes per insulses. En cridava l’atenció, per sobre
de tot, la gran quantitat de conills que les habitaven.
És curiós, però no hi havia conills a Itàlia ni a Grècia,
si es dóna crèdit als autors clàssics, la qual cosa és sorprenent per poc que es coneguin els hàbits reproductors d’aquesta espècie i la velocitat a la qual corren
els molt endimoniats. Els ilercavons se’ls menjaven. Els
seus rebesnéts, avui, també, millorats amb arròs. Però,
com dèiem, el paisatge de la Península i els seus conills no era el que va despertar l’interès a l’altre costat
del Mediterrani, sinó el seu subsòl, els metalls.
Aquesta era una terra minera i les toveres del Castellet
de Banyoles són la prova del nou que ja era així en
aquella època. Se sospita que s’hi van arribar a encunyar monedes de plata, és probable, però per la seva
situació a prop de la zona emmurallada del recinte,
del barri militar situat al costat de l’entrada, es dóna
per fet que un ferrer hi forjava falcates i hi moldejava
glandes de plom.
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La falcata era temible. Era una espasa lleugerament
corbada, amb una fulla de mig metre de longitud.
Aristòfanes potser es reia dels peluts ibers, però els romans, que se les van veure per primera vegada amb
tropes iberes mercenàries durant la primera guerra
púnica a Sicília, no.
Una part del seu èxit estava en el braç que la brandava, però aquí no es resumeix tota la llegenda.
El tractament que els mestres espasers feien prèviament al ferro durant dos o tres anys abans d’esmolar
la fulla conferia a l’arma una flexibilitat i una fiabilitat
en el tall que aviat va sorprendre els romans.
Després dels primers enfrontaments armats a la Península, els escuts dels soldats romans van ser modificats per
contrarestar el mal que hi causaven les falcates. Es van
reforçar amb peces metàl·liques les vores exteriors dels
escuts i així es van equilibrar, parcialment, les forces.
Per veure una bona falcata, encara que castigada pel
pas dels segles, podeu visitar el Museu de les Terres de
l’Ebre, a Amposta, una delícia (la ciutat i el museu). És
un exemplar descobert el 1968. Va ser un cop de sort.
El tractor va passar pel lloc adequat i la falcata va tornar a veure la llum del dia. Fa 60 centímetres. Pesava,
abans que el temps la maltractés, menys de mig quilo.
No era una arma basta. L’empunyadura és la figura
d’un cavall. Era lleugera i mortal. Un dels seus secrets
eren les estries de la fulla, expressament treballades pel
ferrer. Així es reduïa el pes, però no l’eficàcia del cop.
L’enigma que encara s’ha de resoldre, no obstant això,
és com i quan la ciutat ibera del Castellet de Banyoles
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va ser esborrada de la cartografia de l’època, a sang
i foc, i si, per exemple, va liderar aquella operació ni
més ni menys que Publi Corneli Escipió —que encara
no tenia 25 anys— a qui el Senat va considerar la millor
carta per lluitar contra els cartaginesos, i la va encertar.
Tit Livi relata l’arribada d’Escipió l’Africà al país dels
ilercavons, malgrat que no els esmenta amb aquest
nom. «Publi Escipió va avarar al mar les seves naus
i mitjançant un edicte va citar a Tarragona les forces
aliades auxiliars, i va ordenar a la flota i les naus de
transport que s’adrecessin d’allà cap a la desembocadura del riu Ebre. Després d’ordenar que també hi
anessin les legions des dels quarters d’hivern, ell va
sortir de Tarragona amb cinc mil aliats per unir-se a
l’exèrcit». Això ho va deixar escrit Tit Livi.
En el tram final del riu Ebre (recordin, encara sense
el delta actual, potser més semblant llavors a un port
natural) hi havia dos campaments romans importants,
un a l’actual terme municipal de l’Aldea i l’altre a
uns 300 metres de distància de l’entrada principal del
Castellet de Banyoles.
Què hi feia aquell campament és una discussió no
tancada, tot i que sí un pèl decantada? Una opció és
que fos un campament romà aliat dels ilercavons, de
bon rotllo, de compartir vi, de trànsit de prostitutes,
de mercadeig, d’intercanvi de jo et dono cereals i tu
em dónes un atuell d’aquest pudent garum, una cosa
així com una base de Rota aC, vaja, per resumir-ho
en llatí i en paraules de Cató el Vell, un bellum se
ipsum alit, és a dir, que la guerra s’ha d’alimentar ella
mateixa pel camí.
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Aquesta és la hipòtesi que, no obstant això, pesa menys
a la balança dels arqueòlegs. Alguns estudiosos afirmen que la distància que separava el campament de la
ciutat, 300 metres, és tot un indici que romans i ilercavons mantenien en aquell moment les espases alçades.
En ple segle xviii (un salt en el temps, sí, però oportú
per subratllar que un bon argument és vàlid amb independència de l’època), Barcelona no tan sols continuava tancada dins de les seves muralles, com és sabut,
sinó que, sobretot, estava expressament prohibit edificar extramurs dins d’un radi equivalent al que avui
és el passeig de Gràcia. Per què? Perquè aquest era
l’abast d’un tret de canó en la divuitena centúria.
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en ser mortals. Els grecs no tan sols els van donar una
aerodinàmica adequada, sinó que, a més a més, hi
tenien tanta confiança que fins i tot les decoraven amb
inscripcions, en alguns casos amb grolleries escrites i
dedicades a l’enemic, en un curiós exercici de guerra
psicològica. I els grecs atribuïen tants danys al camp
de batalla als seus glandes de plom que al segle i el
filòsof Onosandre els va reservar unes pàgines en el
seu llegat més conegut, Strategikos, un manual militar
dividit en 42 capítols que no va ser jubilat com a llibre
de referència castrense fins a finals de l’edat mitjana.
En aquesta obra, Onosandre exagerava una mica, tot
s’ha de dir. Afirmava que els glandes de plom eren
capaços de perforar el cos humà (fins aquí, res a dis-

Tornem, doncs, a aquells últims dies ibers del Castellet
de Banyoles, quan 300 metres era la distància raonable del llançament d’un projectil. Com ara què? Fletxes?
S’han trobat poques puntes de fletxa. Llances? Encara
menys. És cert que, un cop acabada una batalla, tot el
material reciclable es recuperava, no es deixava perquè
es pogués estudiar dos mil·lennis més tard. No obstant
això, el que sí que va quedar a tocar de les muralles
com a senyal d’aquelles jornades violentes són glandes
de plom, un objecte que es mereix un punt i a part.
El nom li ve per la seva similitud amb una gla, el
fruit de l’alzina. David va derrotar Goliat, segons la
Bíblia, amb una versió rudimentària d’un glande, una
pedra. Va ser una arma prehistòrica de gran eficàcia
en mans expertes. El cop d’enginy de fer-les de plom
s’ha d’atribuir als grecs. Les fonien amb motlles dels
quals sortia un carràs complet de munició. Gairebé
era producció en sèrie. Amb l’impuls d’una fona podi-

Glandes de plom del Castellet de Banyoles.

cutir) i que, com a conseqüència de la fricció de l’aire,
impactaven a una temperatura tan elevada que després de penetrar a les entranyes de la víctima cauteritzaven la ferida i el projectil quedava allojat entre
les vísceres. Onosandre va viure al segle i, quan la
sort del Castellet de Banyoles ja s’havia dirimit, però
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revela amb quina fama va arribar aquella arma a la
conca de l’Ebre, el riu de diversos països ibers. Cada
bala de plom recollida en aquest jaciment és un relat,
poc o molt, d’aquella batalla final.

El Castellet de Banyoles,
Roma i Cartago
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doncs, d’ibers, amb les seves falcates, i de foners balears, a més de gals, númides, fenicis… Roma es va
presentar a Cannes amb la major força de xoc que
mai havia reunit: vuit legions, uns 90.000 homes. El
Senat creia que la victòria era indiscutible. Cap família romana orgullosa de ser-ne no es va voler perdre
el que es presumia que seria un passeig militar. I així
va semblar que passaria durant els primers moments

Si un català viatja avui dia al lloc més recòndit de la
Terra, el primer que hi trobarà és…, exacte, un altre
català. Això, mig broma, mig veritat, ve al cas perquè dels ilercavons se’n pot tenir una equivocada percepció de poble al qual el món clàssic li anava gran,
com una mena d’indígenes precolombins sorpresos
amb l’arribada a les seves costes de carabel·les, naus,
genets i bijuteria barata. No hi va haver, és cert, un
Alexandre Magne iber, però van veure món i (per si
algú encara s’anima a donar vida a aquesta ucronia
dels ilercavons) van participar, per exemple, en una
de les batalles més memorables de l’antiguitat: la de
Cannes, al sud d’Itàlia, on comença el taló de la bota.
El que Anníbal hi va fer l’any 216 aC encara s’estudia
a les acadèmies militars.
El general cartaginès havia decidit portar la guerra
contra Roma a la rereguarda del l’enemic. Va ser una
decisió audaç, que ha quedat resumida passats els segles en el fet anecdòtic, el pas d’elefants pels Pirineus
i els Alps, quan el que va ser realment interessant, el
que va alterar el curs de la història, va ser Cannes.
A aquella batalla, Anníbal s’hi va presentar amb un
exèrcit reclutat en gran part en ruta, amb presència,

de la batalla, perquè Anníbal va disposar les seves
tropes sobre el terreny en el que va ser un immens engany. Anníbal va formar una línia i al centre hi va col·
locar les unitats més febles. La temptació era majúscula per als romans. Tot convidava a atacar aquest punt
central i partir per la meitat l’exèrcit cartaginès. Els
romans van mossegar l’esquer. Però l’ordre d’aquelles unitats centrals no era resistir l’envestida, sinó
anar retrocedint pausadament; mentrestant, les tropes
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laterals anaven tancant la formació. A vista d’ocell,
allò al final tenia la forma d’una ferradura i, a dins, el
millor de Roma, gairebé sense capacitat de moviment.
Com el metro en hora punta. Va ser una massacre. Els
ressons d’aquella batalla segur que van arribar als
assentaments dels ilercavons, potser després que alguns dels mercenaris que havien participat en aquella
contesa haguessin tornat a casa. Tal vegada els van
dir que exageraven. No ho feien.

és clar si van ser els rebesavis dels actuals elefants
africans o eren una espècie ja extingida que havia habitat l’Atles. Sembla mentida, però és un debat que fa
perdre el son a més d’un historiador. Un grup de científics canadencs va dedicar una campanya el 2016 a
buscar copròlits de cavall i elefant (exacte, excrements
fossilitzats) als suposats ports de muntanya dels Alps
que va travessar aquella expedició militar per evitar la
costa. En van trobar, diuen, al Coll de la Traversette.

Anníbal no va saber administrar després aquella victòria. Això ja li ho va dir al cartaginès un dels seus
comandants númides. Si és certa, és una frase cèlebre: «Els déus no han concedit al mateix home tots
els seus dons. Saps vèncer, Anníbal, però no saps
aprofitar-te de la victòria». La segona guerra púnica
es va decantar del costat de Roma, però Cannes va
canviar la trajectòria de la història perquè va deixar
la capital de l’imperi plena de joves vídues riques.
Sense pretendre-ho, aquella batalla va provocar una
revolució sexual, però aquesta és una història per a
un altre llibre. En aquest punt no és sobrer repescar
l’anècdota dels elefants (segons els especialistes, com
a arma, una inutilitat, ja que quan s’espantaven fugien esvalotats i eren el pitjor dels possibles focs amics)
perquè són fantàstics per a la pròxima parada pel
país dels ilercavons, el jaciment del Coll del Moro.

Tampoc és clara la ruta que aquell circ Raluy de la
guerra va seguir al seu pas per l’actual Catalunya.
Sembla poc probable que seguís la línia de la costa.
Calia envoltar Tàrraco perquè l’atac per la rereguarda romana aconseguís l’efecte sorpresa desitjat. Però
quan el visitant s’atura avui a l’increïble mirador que
és el Coll del Moro, ve de gust entretancar els ulls i
intuir l’exèrcit d’Anníbal a la vall que s’estén fins a
les serres de Cavalls i de Pàndols, just al davant. És
el pas natural que uneix la desembocadura de l’Ebre
amb el Baix Aragó. Potser els habitants de la Terra
Alta, la comarca, s’han acostumat al que aquest espectacle orogràfic ofereix. Per a algú de ciutat és com
mirar una llar de foc. És emocionant. Hipnòtic.

Un «gran home» i una necròpolis
La ruta que va agafar Anníbal per arribar a la península Itàlica continua sent incerta. Va marxar amb 37
elefants i només en va sobreviure un, Sirus. Tampoc

Aquí, l’assentament que revelen els treballs arqueològics portats a terme és molt diferent del de la Moleta
del Remei i del del Castellet de Banyoles. De fet, el
que els especialistes han descobert en aquest lloc són
tres capes superposades, tres assentaments morfològicament diferents. En la línia del temps, aquest va ser
un lloc habitat durant gairebé 1.000 anys. Déu n’hi
do. Però abans d’entrar a distingir aquestes tres fases
és imprescindible recórrer una curta distància per la
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COLL DEL MORO
GANDESA

16
15

4
13

17

14

12
11

7

9
10

6

8

3
5

21
20
2

1

18
10 Adoberia - tintoreria (s.iii a C)
11 Rebost (s.iii aC)
12 Superposició de fases.

22

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Torre monumental exempta (s.vi -iv aC)
Cisterna (s.vi aC)
Accés (s.iii aC)
Porta (s.iii aC)
Taller de lli: tissatge (s.iii aC)
Taller de lli: filatge i dipòsits (s.iii aC)
Edifici cultual (s.iii aC)
Celler/magatzem soterrani (s.iii aC)
Cup (s.iii aC)

19

10m

		 Edifici amb pati (s.iv -iii aC)
13 Sector septentrional (per excavar)
14 Cup (s.iii aC)
15 Muralla ibèrica meridional (s.iv-iii aC)
16 Edificis aterrassats (s.iii aC)
17 Edifici, fortí romà republicà (s.i aC)
18 Recintes, fortí romà republicà (s.i aC)
19 Muralla, fortí romà republicà (s.i aC)
20 Bassa (s.i aC)
21 Reforma de la torre, accés (s.i aC)
22 Recinte baix imperial (s.iii dC)
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carretera d’accés i entrar a la necròpolis protohistòrica que també és coneguda com el Coll del Moro,
però que no té res d’ibera. És anterior. És una terna
de camps d’urnes, un cementiri que els ibers del Coll
del Moro van respectar perquè aquelles tombes ja hi
eren abans que ells hi arribessin.
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forma de torrassa, de diversos pisos. Sobre un mirador
natural ja privilegiat, un edifici alt, no per veure i
observar millor, sinó per ser vist, gairebé per presumir.

Els ibers no van tenir després res d’igual. Els seus
ritus funeraris eren uns altres. No hi ha una arquitec-

Aquesta seria, en certa manera, la teoria de dos antropòlegs que escriuen llibres en comandita, Timothy Earle i
Allen W. Johnson, desenvolupada en una de les seves
obres, La evolución de las sociedades humanas, un
treball científic en què van recórrer al concepte del big

Túmuls funeraris a la necròpolis del Coll del Moro.

Trull del s.iii aC, el més antic de Catalunya.

tura fúnebre que els permetés celebrar l’equivalent al
nostre dia de Tots Sants. Per això sorprèn el Coll del
Moro, perquè s’hi va fundar un assentament que convivia amb el que llavors ja era una antiguitat. Curiós.

man encunyat per un altre antropòleg, Douglas Oliver,
estudiós de les tribus primitives actuals.

Com dèiem, el Coll del Moro no és un assentament.
En són tres, en capes de diferent textura, com un
milfulls. Resulta especialment interessant l’original, ni
més ni menys que el que els especialistes qualifiquen
de casa torre. El nom ho diu tot. Era un habitatge en

El big man, en el món iber, no seria el cap del poblat, potser un càrrec hereditari ja en aquella època.
Tampoc era el general amb més galons. El big man
era l’home influent, capaç d’assolir una posició social
distingida perquè era el que interpretava millor el signe dels temps, com una espècie de Rick Blaine a Casablanca, però menys malenconiós, és clar. La casa
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El català prehistòric era cerveser. No només això. Al
terme municipal de Begues (Baix Llobregat) hi ha una
extraordinària cova neolítica, Can Sadurní, que periòdicament depara grans sorpreses (eines, sepultures,
ídols…), però on, sobretot, en el seu dia es va datar
la cervesa més antiga d’Europa, d’uns 6.300 anys
d’antiguitat.

Restitució d’un dels bastions del nucli fortificat.

torre seria, salvant les distàncies, la residència d’un
protoburgès, la llar d’algú que potser va comprendre
que aquells capitans de vaixell que arribaven d’Orient amb mercaderies sorprenents necessitaven quan
fossin a terra un intermediari, algú que els franquegés
el pas a la tancada societat ibera.
La casa torre, en qualsevol cas, va tenir un final
abrupte, violent probablement. La sort d’aquella saga
familiar (si és que n’hi va haver) no va ser duradora.
Però el Coll del Moro no va perdre interès estratègic,
així que un temps després hi va haver un assentament
del qual es conserven, a la vista, peces interessants
perquè són singulars, com ara un mur en forma d’absis, una raresa en una societat de línies rectes, i una
premsa de vi, la qual cosa, és clar, els concedeix als
vins de la Terra Alta un pedigrí d’antiguitat de què
poden presumir amb justícia. Aquelles almàsseres representen en certa manera un canvi cultural que es va
produir en l’antiguitat que a vegades s’oblida.

El Coll del Moro simbolitza, vist d’aquesta manera,
aquell punt d’inflexió en què la cervesa (que més que
una beguda, era un aliment) cedeix el pas al vi, l’exquisidesa arribada en vaixell que va tenir uns inicis en
el món iber més rituals que gastronòmics.
La tercera etapa del Coll del Moro ja va ser la d’un
assentament romà, possiblement un punt de vigilància
i control. Les restes de la casa torre original seguien
parcialment dempeus, perquè els murs originals eren
sòlids, però aquella construcció havia anat perdent
la silueta, s’havia desdibuixat perquè es va fer servir
com a pedrera dels nous edificis del recinte, res de
nou sota el sol en realitat. El Colosseu de Roma també
va ser la pedrera de bastantes esglésies de la ciutat.
I el cementiri jueu de Barcelona ho va ser de l’arquitectura del Gòtic. Així ha estat al llarg de la història.
Això ve al cas per destacar com era d’excepcional el
Coll del Moro, que durant els diversos segles en què
va existir com a nucli habitat va respectar el proper
cementiri preibèric, el camp d’urnes.
Una postdata abans de deixar enrere el lloc i que
serveix en safata una reflexió sobre precisament això,
el respecte.
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El Coll del Moro va ser, com el jaciment de Sant Miquel (pròxima parada), una de les posicions estratègiques per les quals es va lluitar durant la batalla
de l’Ebre, no la batalla de l’Ebre que va enfrontar
romans i cartaginesos, sinó la de més de 2.100 anys
després, en què es va decantar definitivament el futur de la Segona República. Per a Franco i les seves
tropes colpistes l’Ebre no era un Rubicó, un dubte
ètic com el de Juli Cèsar, era tan sols un accident
geogràfic a superar per poder avançar. La batalla de
l’Ebre va trigar quatre mesos a decidir-se. Per això, el
bàndol vencedor després va voler gallejar, escriure la
seva versió de la història i va aixecar un monòlit en
record de la seva victòria. Ho va fer en un dels tres
camps d’urnes. El contrast és infame. Se suposa que
més d’hora que tard serà enderrocat i l’espai recuperarà el seu aspecte original. Que així sigui.

El Pas de l’Ase,
les Termòpiles d’Ilercavònia
A la retina col·lectiva (si n’hi hagués), la imatge més
habitual de l’Ebre al seu pas per Catalunya és la d’un
riu cabalós, calmat, el personatge central d’una àmplia
vall o una gran plana. Queda molt enrere el paisatge
de barrancs del parc natural d’Hoces del Alto Ebro y
Rudrón, al nord de Castella. Però hi ha quatre quilòmetres d’aquest riu Ebre abans de morir al mar que un
dia van ser una valuosa possessió dels ilercavons, el
Pas de l’Ase, un congost entre la serra del Tormo i el
Solà dels Mugrons. Allà, a l’actual terme municipal de
Vinebre, hi ha, és clar, un jaciment iber a dalt d’un turó
que domina aquesta mena de Termòpiles catalanes.
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El seu nom, com la resta, molt poc
iber: Sant Miquel.
El Pas de l’Ase és una frontera natural. Riu amunt, l’Ebre industrial, el
de Flix i de la central nuclear d’Ascó.
Cap avall, l’Ebre més fèrtil i agrícola.
Allò era fa 2.000 anys la porta d’entrada o sortida, segons el punt de
vista, del país dels ilercavons. Sant
Miquel, amb el nom que tingués, era
un destacament militar de vigilància,
probablement no tan sols per a la
soldadesca, sinó també per a algun
tipus de funcionaris que controlaven
el trànsit de mercaderies. Els vaixells
remuntaven el Pas de l’Ase pel camí
de sirga. El control no era difícil.

Estela funerària.

Sant Miquel no és gaire gran. No al costat del Castellet de Banyoles. La seva capacitat no superava les
100 persones. Tenien un petit edifici de culte religiós
i un centre de producció de vi. Són, cronològicament,
els últims ilercavons, els testimonis des d’una llotja natural privilegiada del teatre de la romanització. A la
plana que s’albira al nord, a prop de la ribera del riu
i quan van començar els treballs d’excavació d’aquesta zona que reuneix fins a 17 jaciments diferents, s’hi
va trobar una joia, una estela funerària que destil·la
tristesa. Està dedicada per una vídua al seu espòs i al
seu fill, soldat de la VI legió i mort als 18 anys. El monument funerari es devia veure des del recinte iber de
Sant Miquel. Quan aquell destacament de vigilància
va perdre la seva funció estratègica perquè tot el territo-
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2

SANT MIQUEL
VINEBRE

1

8
3
4
4
6
6
5

7

7

10m

1
2
3
4
5

Vista panoràmica sobre el Pas de l’Ase (s.ii -i aC)
Trinxera de la Guerra Civil (1936-1939)
Niu d’ametralladores de la Guerra Civil (1936-1939)
Construccions de làrea central (s.ii -i aC)
Àmbit on van ser trobats dos elements
		 d’una premsa (s.ii -i aC)
6 Possibles dipòsits (s.vii aC)
7 Mur de tanca/defensa(s.ii-i aC)
8 Escales (s.vii aC)
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ri ja era una pacífica província romana, la rereguarda
on es jubilaven els militars i on es produïa vi tavernari
per als que encara combatien contra els bàrbars de
la frontera nord, l’estela va ser robada del seu enclavament original i reutilitzada per construir una premsa.
D’allà en va ser rescatada i avui s’exhibeix al Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona. Val la pena. En
aquestes latituds i longituds, les esteles funeràries com
aquesta es poden comptar amb els dits d’una mà.

Un jaciment és per sempre
Sí, el títol del capítol recorda l’anunci dels diamants.
És volgut. Sant Miquel i la constel·lació de jaciments
ibers i romans que orbiten al seu voltant són el llegat encara inconclús de Margarida Genera Monells,
arqueòloga i ceramista, dues professions que veient
els fets explicats semblen més que complementàries,
indissociables. L’arqueologia ibera és sobretot la lectura de peces ceràmiques. Són el carboni 14 que data
les troballes i que dibuixen el mapa de les influències
culturals i de les transaccions comercials. No és poca
cosa per a una civilització que, malgrat que ja no
calgui tornar-ho a recordar, ha deixat un conjunt de
textos escrits que potser no podran ser llegits mai.
Aquesta investigadora, i ceramista, ha dedicat bona
part de la seva vida professional a la Terra Alta. La
seva presència en aquestes pàgines es mereix un punt
i a part. Aquí el teniu.
Els ibers, explica Genera, són els nostres etruscos,
però amb una diferència substancial. Als etruscos els
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ha acompanyat sempre un halo de misteri. No ara.
Sempre. El 1965, al delta del Llobregat, durant uns
treballs d’extracció de sorra a la costa uns treballadors van trobar un derelicte romà, possiblement un
vaixell ferroveller que va embarrancar pels volts del
segle ii aC. Aquest cop de sort va facilitar el descobriment, entre altres perles, d’un parell de cascos etruscos, un d’excepcional, molt bonic, com d’uniforme de
gala. Els minúsculs lleons a la cúspide de l’elm sembla que eren un guarniment col·locat per subjectar un
plomall. La peça va ser treta d’Espanya de manera
il·legal. Pertany a una col·lecció privada dels Estats
Units. A Gavà, com són les coses, en tenen una rèplica cedida pels que van adquirir el casc de manera
tramposa. El que crida l’atenció, però, no és això. El
saqueig i l’espoliació han acompanyat la història de
l’arqueologia local fins fa molt poc. Encara perdura,
en realitat. El que crida l’atenció és què feien aquell
parell de cascos etruscos en un vaixell romà. Ja en
aquella època eren (segons la tesi d’alguns especialistes) una apreciada antiguitat. Els etruscos, els ibers
de la península Itàlica, sempre han enamorat. Fins i
tot als romans. Els ibers, etruscos de la península Ibèrica, van ser considerats durant massa temps només
el poble primitiu que van culturitzar els romans. La
correcció d’aquest error és l’obra de tota una vida
d’entusiastes com Margarida Genera. És l’hereva, en
certa manera, d’una tradició científica que a Catalunya va inaugurar Pere Bosch Gimpera (Barcelona,
1891- Mèxic, 1974).
Bosch va fer el que en el món acadèmic acostuma a
ser un esport de risc, sortir del camí, explorar un camí
sense marques de roda.
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Els ibers havien estat succintament comentats al segle
xix, gairebé sempre per autors estrangers. Un que crida
molt l’atenció és Alexandre de Laborde. És autor d’un
llibre molt de l’època, Voyage pittoresque et historique
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Amb aquest marc intel·lectual com a decorat de fons,
Bosch va aterrar el 1911 a la Universitat de Berlín per
ampliar els seus estudis. Hi anava, com molts altres,
com a hel·lenista, però allà va acceptar el repte que li
va plantejar un dels seus professors, Ulrich von Wilamowitz Moellendorff, una institució en el seu moment,
rival intel·lectual de Nietzsche, que es diu de seguida.
Li va proposar a Bosch que explorés les cultures preromanes de la seva terra natal. Ho va fer i, per cert,
en primer lloc a partir de l’anàlisi i classificació de
peces ceràmiques.
Després de Bosch alguns dels seus deixebles, com ara
Lluís Pericot i Joan Maluquer, en van agafar el relleu,
però Bosch va ser el punt de partida. No tan sols això.
Va ser el fundador el 1935, poc abans de l’exili, del
Museu Arqueològic de Barcelona, la llavor de l’actual Museu Arquelògic de Catalunya, on s’exhibeix la
millor col·lecció actual de l’herència dels ilercavons,
entre altres. És on hi ha el tresor de Tivissa.

Pere Bosch Gimpera, quart per l’esquerra, en el temple romà
del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Clàssics contra moderns
de l’Espagne. El capítol inicial està dedicat a Catalunya. En aquest, Laborde, hispanista de capçalera de
Napoleó Bonapart (ja que era d’origen espanyol), ja
para atenció als pobles ibers als quals en el seu temps
van fer referència els autors clàssics, però els remata
en un tancar i obrir d’ulls: «No mereixen atenció».
Tot el que era anterior al món hel·lènic estava considerat primitivisme i prou, incompatible amb la Il·lustració,
i si es tractava d’acadèmics espanyols, el retrovisor
de l’interès no arribava a veure-hi gaire més enllà de
l’edat mitjana. Qüestions polítiques, òbviament.

La recuperació de la memòria dels ibers es pot dir
que és un treball coral. La veu de Pere Bosch Gimpera
seria la primera, desafinada en alguns moments, però
la primera que sent l’auditori. El problema és que
aquest és un cor petit, potent, però amb un nombre de
faristols escàs. Margarida Genera n’ocupa un, com
a mare del jaciment de Sant Miquel. Al Castellet de
Banyoles i el Coll del Moro, els treballs de recerca els
dirigeixen els professors David Asensio i Rafel Jornet,
de la Universitat de Barcelona. A la Moleta del Re-
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mei, la mirada experta de Maria del Mar Villalbí, qui
m’acompanya, és indispensable per entendre aquella
porta d’entrada marítima al país dels ilercavons.
La tasca no és fàcil. No és només que aquesta sigui una disciplina científica castigada pressupostàriament. No és només, tampoc, que els ibers no són
una prioritat política. És més que tot això. El treball
d’aquests especialistes consisteix a desbrossar un bardissar. Coneixen bé els autors clàssics, la lectura n’és
gairebé indispensable, però també és una trampa.
Tit Livi, per exemple, és l’autor que més exhaustivament
aborda l’existència dels ibers, però això no el converteix en el més fiable. Li agradava agradar. Això és el
primer pas, a vegades, per a la falta de rigor. Com
a curiositat simptomàtica, ja que hi som posats, a Tit
Livi se’l considera l’autor de la primera ucronia de la
literatura, ja que va fantasiejar amb la hipòtesi de
què hauria passat si Alexandre Magne hagués estat
el conqueridor que va ser, el mateix, però no cap a
Orient, sinó cap a Occident. Qui ho sap, potser ara
la recerca de la tomba d’Alexandre Magne, l’Everest
encara no conquerit per l’arqueologia moderna, s’estaria portant a terme en terra dels ilercavons.
El contrapunt de Tit Livi va ser Polibi, més breu en referències als ibers, però més fiable, se suposa, perquè en
el seu cas almenys va passar una llarga etapa a Hispània. Era un testimoni directe moltes vegades d’allò que
relatava. Va presenciar personalment en la tercera i última guerra púnica la caiguda de Cartago, un dels esdeveniments que van marcar el rumb de la història. Era
un home d’un apetit intel·lectual i una curiositat insaciables. Va deixar escrites interessants anàlisis sobre els
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costums dels pobles de la Península. No obstant això,
els clàssics oferien sempre una mirada esbiaixada,
poc o molt, la del vencedor. La tasca dels arqueòlegs
moderns, de Genera, d’Asensio, de Villalbí, és, en
resum, fer un puzle amb peces de capses diferents: la
capsa de la bibliografia dels clàssics i la de les pistes
que els proporcionen els seus treballs sobre el terreny.
El puzle encara no està acabat. El Castellet de Banyoles, per exemple, encara és un gran forat sobre la taula del puzle, un espai en el qual segurament algun dia
hi haurà una de les imatges més reveladores. Encara
no ha arribat aquest dia. Però arribarà.

Una capital amb set ponts
El país dels ilercavons es mereix ser rescatat de la
penombra. Un consell, malgrat que tot és opinable, és
acostar-s’hi no per la ruta fàcil, la d’Escipió, des de Tarragona directament fins al delta, sinó pel Pas de l’Ase.
Qüestió de gustos. Les parets que franquegen la llera
del riu tenen tot l’aspecte de portes naturals. A vegades
és la geografia la que fixa els països. Aquesta és una
d’aquelles ocasions. Després d’aquest magnífic vestíbul se succeeixen les serres, fins a arribar a l’última, la
del Montsià, un mirador natural sobre el mar.
Ja ho dèiem al principi, a les primeres pàgines. Aquesta, lamentablement per als ilercavons, va ser una terra
de frontera, com una Polònia en disputa entre Alemanya i la Unió Soviètica. Els consells dels poblats van
haver d’escollir, a vegades entre les opcions dolentes
o les pitjors, acomodar-se a les exigències, ara de
Cartago, ara de Roma, o desenfundar la falcata.
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Allò hauria pogut ser el bressol d’una civilització. Ho
era, de fet, però no va créixer prou, en primer lloc,
per deixar un llegat literari comprensible. Fa alguns
anys, per culpa d’un d’aquells errors tipogràfics que
per les presses són tan habituals en la premsa, va tenir
lloc un fet graciós. Era un article sobre els usos lingüístics a Catalunya. Anava acompanyat d’un gràfic en el
qual es classificava la població per l’ús que feien de
cada llengua. En un dels grups de catalanoparlants
(vet aquí l’error) hi apareixia un segment que tenia
com a característica essencial «el parla però no l’entén». Això és el que passa, però no en broma, amb
aquell idioma que es va perdre, el dels ibers.
A la seva llengua hauria d’anar dedicat un capítol
d’aquella ucronia proposada al principi. Si es desitja,
un Alexandre Magne, conqueridor a ponent, com va
somiar Tit Livi, podria ser un personatge de la trama.
Secundari. El protagonista hauria de ser (és un suggeriment) una gran capital que unís les dues ribes de
l’Ebre, una ciutat amb cinc ponts. Encara millor, amb
set. No ho sé, són coses que un pensa quan recorre el
que un dia va ser el país dels ilercavons, als quals, per
poc que se’ls conegui, de seguida se’ls troba a faltar.

...
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INFORMACIÓ PrÀctica

vinebre

ascó

Coll del Moro

Sant Miquel

n-420

reus

móra la nova

móra d’ebre

ap

-7

tarragona

El Castellet de Banyoles
tivissa

gandesa

c -23

3

l’hospitalet de l’infant

40

benifallet

ap

tortosa
amposta
ulldecona

Com arribar-hi?
Després del km 4 de la carretera TP3318 (d’Alcanar a Ulldecona)
trobareu un desviament que condueix a l’ermita del Remei.

ap

-7

Ajuntament d’Alcanar
Oficina Municipal de Turisme
Ctra. Alcanar-Ulldecona, s/n
977 737 639
turisme@alcanar.cat
www.alcanar.org

-7

n

Museu de les Terres de l’Ebre
Gran Capità, 34
43870 Amposta
977 702 954
info@museuterresebre.cat
www.museuterresebre.cat

riba-roja d’ebre

-3

La Moleta del Remei

sant carles de la ràpita

La Moleta del Remei
alcanar

El Castellet de Banyoles

Sant Miquel

Ajuntament de Tivissa
Castell, 2
43746 Tivissa
977 417 551
info@turismetivissa.com
www.turismetivissa.com

Ajuntament de Vinebre
Torre, 21
43792 Vinebre
977 405 781
aj.vinebre@altanet.org
www.vinebre.altanet.org

Com arribar-hi?
Pel km23 de la carretera C-44. Venint de Tivissa, direcció Móra la
Nova, trobem un camí de terra senyalitzat condueix al jaciment.

Com arribar-hi?
Prendre la carretera des de Móra d’Ebre cap a Ascó i Flix. Abans
d’arribar a Vinebre, passat el km 6, un desviament a la dreta porta
a l’ermita de Sant Miquel. Seguim la pista de ciment i a mà esquerra trobem un camí que puja fins l’establiment ibèric.

Coll del Moro
Oficina Municipal de Turisme de Gandesa
Avinguda Catalunya, 3 - 5
43780 Gandesa
977 420 910
turisme@gandesa.cat
www.viulebre.com
Com arribar-hi?
Prenem la carretera de Gandesa en direcció Terol. Passat el km
797, s’arriba a Coll del Moro i a l’esquerra podem veure la gran
torre de la fortificació.
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