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…
Jacinto Antón és un periodista d’El País amb un
estil molt característic. Presenta una redacció
propera i lleugerament humorística, que contagia el públic la temàtica que està tractant. En
aquesta ocasió, ens acosta el món dels ibers
i ens fa sentir indigets, espasa en mà, endinsant-nos pels seus principals poblats.

JACINTO
ANTON

INDIGETS

històries ibèriques

Ciutats inexpugnables,
jaciments situats en paisatges
espectaculars… Sentireu
i viureu la història de la mà
dels seus protagonistes,
guerrers indigets que tornen
a casa.

Ullastret
Ullastret
Castell
Palamós
Sant Sebastià de la Guarda
Palafrugell
Puig de Castellet
Lloret de Mar

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:
Crani humà clavat, segle
Ullastret (Baix Empordà).
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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

Devien ser bons agricultors, ja que al
seu territori s’han trobat moltes sitges
per emmagatzemar-hi gra. Tenien molt
bona relació amb els grecs, que es
van instal·lar al seu territori, a la ciutat
d’Empúries.
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Viatge al país
dels indigets,
espasa en mà
Arribo a la ciutat ibèrica d’Ullastret, al Baix Empordà,
com a enemic, espasa en mà. És un gladius romà, que
és el que tinc. Em planto davant dels gruixuts murs de
la gran urbs dels indigets o indiketes —el poble ibèric
que m’ha tocat— i esgrimeixo l’arma intentant conjurar el temps, tirar enrere el rellotge de la història.
Espero que no em vegi ningú. Afortunadament avui
és un dimecres laborable i de temps rúfol que no convida a recórrer jaciments a l’aire lliure. He pensat que
sota l’amenaça de l’espasa o al seu reclam se m’obrirà el llindar del passat i podré endinsar-me en els seus
secrets i misteris.
N’hi diem familiarment Ullastret, per entendre’ns,
però en realitat no sabem com s’anomenava la ciutat
construïda en diverses fases durant els segles vi, iv i
iii aC que envolten les potents muralles amb les seves
característiques torres rodones. El nom ibèric no ens
ha arribat. Segurament és ni més ni menys que la
mateixa Indika, la llegendària capital dels indigets de
la qual ens parla Esteve de Bizanci i la ubicació de la
qual s’ignora. Les seves dimensions, 15 hectàrees, fan
que la identificació sigui d’allò més lògica. Ullastret és
el nom del municipi en el qual hi ha les ruïnes i que té
el nucli urbà (molt bonic) tot just a un quilòmetre del
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ULLASTRET
ULLASTRET

15
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1
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Muralla i fossat defensiu (s.vi -iv aC)
Porta 1 (s.iii aC)
Edifici de probable ús públic (s.iv -ii aC)
Carrer empedrat i cisterna (s.iii aC)
Cases i sitjes (s.v- iii aC)
Temples (s.iv -iii aC)
Muralla i torre medieval (s.ix -x)
Cisterna (s.iii aC)
Dipòsits d’aigua (s.v-iv aC)
Sitges (s.iv -iii aC)
Muralla des de l’interior (s.vi -iv aC)
Desguàs i escala d’accés a la torre (s.iv -iii aC)
Gran casa amb patis (s.iv -iii aC)
Porta 4 (s.vi -iii aC)
Torre nord (s.v-iv aC)
		 Museu, sala d’actes i llibreria-botiga
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jaciment. Ben a prop trobem Peratallada i Canapost,
i una coneguda hípica que, pensant-ho bé em podria
haver donat la possibilitat d’arribar a la meva destinació a cavall, cosa que hauria estat un punt.
La ciutat ibèrica que ens ocupa i que és el lloc més
espectacular dels ibers en el territori que avui és Catalunya s’alça al Puig de Sant Andreu, un turó gairebé
triangular amb un espectacular domini visual del territori circumdant, i s’utilitza aquest nom per distingir
l’assentament del veí (és a uns 400 metres) i coetani
de l’Illa d’en Reixac, amb el qual mantenia, com veurem, una estreta connexió, fins al punt que es considera que tots dos formen un conjunt (l’illa devia haver
estat unida a terra per un istme artificial). També relativament a prop (a un quilòmetre del Puig de Sant
Andreu i mig de l’Illa d’en Reixac), encara que en un
altre terme municipal, el de Serra de Daró, hi ha un
tercer jaciment, el Puig de Serra, que alberga una

Reconstrucció virtual en 3D del Puig de Sant Andreu
i l’Illa d’en Reixac (Ullastret) realitzada en el marc
del programa Patrimoni en Acció.
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necròpoli ibèrica, possiblement un lloc d’enterrament
dels altres dos llocs. Vaja, que venir aquí —encara
que l’Illa d’en Reixac només es pot visitar en dates
determinades (hi ha poc excavat i pot resultar una
mica decebedora) i el Puig de Serra no és obert al
públic— és una veritable orgia arqueològica.
M’han tocat els indigets, deia al principi, i em sento afortunat. Em semblen dels més interessants dels
ibers septentrionals, les tribus que ocupaven grosso
modo el que actualment és el territori català. És una
apreciació subjectiva, per descomptat, perquè no hi
ha pobles, ni civilitzacions, més interessants que d’altres. Però els indigets estan millor documentats que
altres ibers, tenien un vessant militar intens que a mi,
la veritat, em posa (ja veieu que fins i tot tinc espasa),
la seva ciutat emmurallada d’Ullastret, segurament la
seva capital política, militar, econòmica i religiosa, és
una realització excepcional per la seva magnitud (te-
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nim el més gran!), la història de la tribu està estretament vinculada a l’antiga Empúries i al contacte amb
la colònia grega, i això que decapitessin els enemics
i n’exposessin els cranis brutalment travessats de dalt
a baix amb un gran clau els atorga, no m’ho negareu,
un element morbós molt seductor. Altres ibers també
ho feien, però sembla que els indigets van perseverar
especialment en el costum, que devia estar influenciat
pels celtes veïns.
Aquest passeig pels indigets i els seus llocs (l’Empordà i La Selva, fins al Pirineu; se’ls calcula un territori
d’uns 2.775 quilòmetres quadrats) em resultarà a mi
també una ruta de descobriment. Una bona ocasió
per aprendre moltes coses. A diferència d’altres cultures, paradoxalment més llunyanes i que considerem
més exòtiques, la dels ibers, que tenim aquí mateix,
pertot arreu, sempre m’ha semblat estranya i m’ha
estat esquiva, refractària. I això malgrat haver visitat
sovint els seus vells llocs intentant entendre’ls. Malgrat
tots els meus esforços, em costa més imaginar un iber,
en realitat, que un egipci faraònic o un antic romà, un
grec o fins i tot un cartaginès; els ibers tenen per a mi
—i crec que per a més gent— un punt de foscos, com
els fenicis i els etruscs. En canvi, sento una gran familiaritat amb els víkings, cosa que no em serveix de
gaire, certament, per escriure això. És veritat que, de
totes aquestes cultures i civilitzacions que acostumen
a ser-nos, en general, més properes, hi ha un element
comú que ens les apropa: el cinema. Algú recorda
alguna pel·lícula sobre els ibers, les seves vides, acompliments, guerres? L’únic que em ve al cap a part dels
ibers que apareixien de secundaris amb els númides
o els celtes al film Aníbal, de 1959, amb Victor Matu-
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re com el terror de Roma (no recordo si Bud Spencer,
que apareixia de secundari, feia d’iber, espero que
no), és la sèrie de televisió Hispania, la leyenda, dedicada en realitat a Viriat i els lusitans.
Tampoc no tenim gaires novel·les històriques que ens
serveixin per familiaritzar-nos amb els ibers i altres
pobles de la Hispània preromana, i és una llàstima,
perquè és un gènere fenomenal per endinsar-se en
la vida dels pobles del passat. És una desgràcia que
Mika Waltari, l’autor de Sinuhé l’egipci (que tantes
vocacions egiptològiques va despertar), Marco el
romano, o L’etrusc, no escrivís un L’iber, o posats a
demanar, Abimbeles l’indiget (és un dels escassísims
noms de cabdill de la tribu que coneixem). D’entre les
novel·les que recordo —i em disculpo si me’n deixo alguna de bona— hi ha Rey lobo, de Juan Eslava Galán
(Planeta, 2010), protagonitzada pel mercenari Zumel,
un oretà de Baitis (Jaén); El espíritu del lince, de Javier
Pellicer (Pàmies, 2012), en què el personatge principal és l’edetà Icorbeles enfrontat als cartaginesos
d’Amílcar Barca; Aro, el guerrero lobo, d’Augusto Rodríguez de la Rúa (Nowtilus, 2015), sobre un guerrer
dels vacceus, celtibers de l’altiplà nord, cosins dels
feroços arevacs (aquests ja els he visitat en els seus
predis sorians), o La sacerdotisa íbera, de Miguel
Llopis (Club Universitario, 2012) que transcorre entre
els contestans i se centra en una dona que hauria
servit de model per a la Dama d’Elx, ni més ni menys.
Com a curiositats, Xavier Maymó va escriure Servi de
Semma (Bondia, 2012), en què un grup d’ibers romanitzats de Tarragona es converteixen en la guàrdia
personal de Pilat i participen en la crucifixió de Crist.
I Simon Scarrow, en la primera irrupció dels seus per-
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sonatges Cato i Macro a Hispània (arriben a Tàrraco)
ens presenta en el que és el 15è lliurament de la sèrie
sobre les legions de l’època de Claudi, una rebel·lió
a la província liderada pel pròfug cabdill Iskerbeles.
Una novel·la encara més recent, Rubricatus —el nom
llatí del Llobregat—, d’Isabel García Trócoli, sobre la
Barkeno ibèrica i la fundació de Barcino, se centra en
la relació dels romans amb els laietans (i en el dibuix
de coberta hi ha un crani clavat!, tema que aborda
tangencialment).
En el còmic, poc favor ens va fer Astèrix a Hispània,
amb aquells ibers amb armilletes i cascos amb banyes
de brau, tan tòpicament racials i olé. És veritat que,
si ho pensem, hem tingut un gran iber al nostre imaginari de vinyetes, el Jabato, de Víctor Mora, encara
que, curiosament, la seva popularitat mai no va servir
per interessar la gent en la seva cultura o divulgar aspectes històrics del seu poble. El Jabato era un laietà,
un cossetà, un ilerget o un indiget? No ens ho van dir.
Avui m’agradaria veure’l com a indiget, dels meus,
un dels nostres, potser oriünd d’Ullastret, i remuntar la
seva aversió cap als romans a la campanya de Cató
i a l’aixafament de la insurrecció ibèrica després de
la batalla d’Empúries, encara que les aventures del
personatge fotien salts temporals com una casa de
pagès, inclosos els temps de la revolta d’Espàrtac i els
de Neró i Trajà. El Jabato portava faldellí curt i una
singular cuirassa d’escames (loriga squamata) que se
suposava que havia arrabassat a un general cartaginès vençut. Tot i els molts i desesperants anacronismes
de la sèrie, aquest detall no estava malament: a les
ceràmiques pintades de Llíria (València), alguns guerrers ibèrics porten aquest tipus de cuirasses que se
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suposa que es van introduir sota la influència de la
Segona Guerra Púnica (Història militar de Catalunya,
de Xavier Hernández, Rafael Dalmau editor, 2001).
Però anem a pams i no avancem esdeveniments. Havíem arribat a la fortalesa alçada d’Ullastret/Puig de
Sant Andreu —el que anomenem oppidum— espasa
en mà. Amb cotxe a l’inici del viatge i no marxant a
peu com les resistents legions (ni a cavall com el seu
llegat o un tribú). Des de l’antiga Barcino, Barcelona,
per l’AP-7 fins a la sortida nord de Girona. La Bisbal després, fins al poble actual d’Ullastret, després
el desviament a poca distància. Els camps veïns no
ofereixen un aspecte gaire diferent, probablement, de
quan els conreaven els mateixos ibers. És una terra
àmplia, de dilatades planes que emmarquen muntanyes al fons i petits pujols. La llum és deliciosa.
Deixo l’automòbil en el primer aparcament a l’entrada
del jaciment, abans de la caseta amb barrera. M’apropo al personal del control ocultant com puc l’espasa
sota el tabard mariner (portar cuirassa hauria estat
excessiu). Compro una entrada, quatre euros, i em
proporcionen fullets, l’audioguia i un utilíssim plànol
del jaciment arqueològic. Avanço cap a les muralles
fent-me un embolic amb els cascos del dispositiu (que
se m’enreden a la bufanda i els cabells), els fullets, el
plànol, el meu bloc de notes, el bolígraf i l’espasa,
que em cau a terra amb estrèpit. Penso absurdament
—o no— en Vercingetòrix llançant les armes als peus
de Cèsar i que si algú em veiés podria pensar que
sóc: a) un llunàtic armat o b) un extravagant terrorista
disposat a executar una estranya matança: estranya
pel sistema i perquè estic més sol que la una. Envoltat
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únicament de fantasmes que a poc a poc s’aniran fent
més reals fins a esdevenir corporis. Recullo l’espasa i
li netejo afectuosament la pols, que no la sang.
El dia és assolellat però rúfol a causa del vent, que
bufa inmisericordiosament, violentament, obsessivament, com si intentés fer-me fora. Durant la visita
m’arribarà a produir un efecte d’alienació, d’embriaguesa, que em farà més fàcil sentir-me impulsat a
altres esferes temporals i percepcions alterades: una
experiència d’immersió completa al món ibèric indiget que riu-te tu de l’audioguia i fins i tot de l’emotiva
projecció en 3D que veuré després. També ajudarà
que em senti transportat el dejuni al qual m’obliga
la més que frugal oferta de restauració del jaciment
arqueològic: una màquina de begudes al costat del
museu i, a dins, alguns productes de la terra per endur-te de record. Compraré uns bastonets de pa que
resultaran estar remollits.

Detall d’un tram de la muralla del Puig de Sant Andreu.
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Avanço cap a les muralles, doncs, espasa en mà. Són
una línia poderosa, massissa, impressionant, que s’estén en un ascens progressiu, flanquejada per torres
circulars. Camino sota pins i xiprers alts. També hi ha
oliveres. Qui sóc? Suposem que un romà. Per l’espasa, perquè vinc de lluny, perquè no sé què m’espera
darrere els murs i perquè la curiositat se’m barreja
amb una temença creixent al que és desconegut i
hostil. No em costa imaginar guerrers a les muralles,
a l’aguait com llops. Aniran armats —li ho he llegit
a Xavier Hernández— amb espases llargues i rectes
de tipus cèltic; escuts també llargs, ovalats; cascos
amb galteres. En qualsevol moment espero veure com
se’m clava als peus com a advertiment una javelina i
després sentir com em travessa el cos una llança de
ferro, un contundent soliferrum. Agafo amb més força
l’espasa i amago el cap entre les espatlles per oferir
menys blanc. Avançaven a portell, els legionaris?, em
pregunto absurdament. Tot just m’atreveixo a mirar el
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llenç de la muralla, en el qual, em dic, aviat contemplaré amb horror els famosos cranis clavats, suspesos
com a advertiment i ostentació de poder: un poble es
defineix a si mateix, creien els ibers, per la categoria
dels seus enemics. Matar-los i exhibir-ne les despulles
era un punt.
El meu, el meu crani, penso passant-me la mà pel cap
amb afecte, els guerrers de la ciutat el descartarien i
el llençarien a les escombraries amb les restes d’ossos
d’ovella i cabra. De poc valor. Una veu se’m clava de
cop al cervell. Tinc una esgarrifança. M’ha embogit el
temor, l’autosuggestió, la tramuntana? Sento paraules,
clarament. Però no hi ha ningú. Ah, és l’audioguia,
que s’ha posat a funcionar sense que me n’hagi adonat. Dec haver premut algun botó distretament.
«Ens trobem a la ciutat més gran de la cultura ibèrica,
una cultura autòctona amb matisos». La veu em convida a admirar la robustesa de les muralles. En destaca que sobrepassen les necessitats defensives i es
converteixen, també, en elements d’ostentació i propaganda del poder. «Qui és l’enemic?», es pregunta
l’audioguia. Faig com que vull amagar l’espasa. «En
els primers moments els mateixos pobles ibèrics», es
contesta la veu a si mateixa. Els romans, em dic, vam
arribar més tard. En el marc de la nostra guerra mundial contra els cartaginesos —com veieu, he assumit
el paper d’invasor—. Un cop aquí, destruïda la gran
potència rival africana, vam conquistar el país. La
guerra entre els ibers, en canvi, no era de conquesta
sinó de subsistència. Una temporada de males collites obligava a buscar recursos on fos per sobreviure.
Les muralles protegien originalment dels pobles veïns
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que atacaven per prendre’t el que era teu. A l’estil
Mad Max de l’edat del ferro. Penso en el fortí lleidatà dels Vilars, a Arbeca (Les Garrigues), allà al
sud, que defensava un colossal dipòsit d’aigua, un
pou fonamental en les rutes de transhumància, i la
comparació amb les pel·lícules postapocalíptiques de
Mel Gibson no és cap ximpleria. Conec bé els Vilars:
a diferència d’aquesta ciutat, aquella fortalesa se situava a la planura i tenia un espectacular camp de
cavalls de Frisia.
Aquest, de nord a sud, era un país pobre en temps
dels ibers. Els estudiosos moderns (vegeu la reveladora monografia Els ibers del Nord, de Joan Sanmartí
i Joan Santacana, Rafael Dalmau editor, 2005) distingeixen una Ibèria septentrional, al nord de Sagunt,
per entendre’ns, que s’hauria estès fins als Pirineus
i una mica més allà, i que hauria tingut algunes característiques diferents de la Ibèria meridional —zona
de més recursos—, pel que fa a la cultura material:
els ibers del nord, dels quals formen part els indigets
que ens ocupen, no tenen escultura en pedra (és un
misteri per què), la seva panòplia armamentística era
lleugerament diferent —espases rectes en lloc de la
coneguda i emblemàtica falcata corbada (la proporció és de deu de les primeres per cadascuna de les
segones, a l’inrevés que a Andalusia), escuts grans—,
i presenten alguns costums propis, com l’esmentada
(i esfereïdora, ja hi entrarem, no patiu) exhibició de
cranis humans a les muralles dels assentaments.
El jaciment del Puig de Sant Andreu està molt ben
senyalitzat i adequat a la visita. Hi ha uns cartells que
ofereixen dades succintes sobre els punts del recorre-
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gut i t’indiquen amb números els talls de veu de l’audioguia que has d’activar per ampliar-ne la informació.
El sistema funciona molt bé encara que es pot donar
el cas que et perdis (com jo) i escoltis el que no toca,
amb la lògica estupefacció. S’ha d’estar al cas.
La ciutat ibèrica, que devia tenir uns 6.000 habitants
en la seva època d’esplendor, complementava les seves defenses amb un fossat monumental, de deu metres d’ample per quatre de profunditat. No hi havia aigua. Impedia que l’enemic s’apropés a la muralla. Hi
ha un projecte per recuperar-lo. La imatge que ofereix
actualment el conjunt de la ciutat i les seves muralles
sembla molt homogènia. Però cal recordar que el que
veiem és el resultat de diverses fases constructives que
van durar ni més ni menys que quatre segles. El primer
poblat ibèric data de mitjans del segle vi aC i la ciutat
es va abandonar —per força, a causa dels romans—
a inicis del segle ii aC. El Puig de Sant Andreu ja
havia estat ocupat molt abans dels ibers, en època
calcolítica, encara que el primer assentament amb
continuïtat que hi va haver va ser a inicis de l’edat
del ferro (finals del segle vii aC), amb un poblat que
va quedar arrasat en construir-se les edificacions ibèriques. Cal anar amb compte, doncs, en desplaçar-se
pel lloc i no patir (a més de la síndrome de Stendhal)
la síndrome de Schliemann (pel descobridor de Troia)
i creure’t que tot està com va ser en un moment exacte
de la història. En realitat és un bon poti-poti. Però ja
és part de la gràcia.
La muralla, per exemple, que sembla tan sòlida, és el
resultat de diverses ampliacions al llarg dels segles,
que van incloure la reformulació de les estructures
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de les torres. El poblat, que tenia originalment una
superfície de tres hectàrees, va anar creixent fins a
convertir-se en la ciutat enorme del segle iv aC. I si
hi sumem l’assentament al de l’Illa d’en Reixac i els
barris extramurs, el conjunt cobreix una extensió que
sobrepassa les 15 hectàrees.
En fi, seguint el llenç de la muralla pel costat occidental i passant abans les cinc torres de planta circular i
una de rectangular (segurament superposada sobre
una altra també circular) i imaginant ser, amb la meva
espasa, la punta de llança (!) de l’atac romà que va
conquistar la ciutat al segle ii aC, arribo fins a la porta 1. Era la principal (n’hi havia almenys set, com a
Tebes) i és la que ara dóna accés a la ciutat per a la
visita. Vacil·lo un pelet en veure que no em segueix,
no ja una legió, sinó ni una cohort i ni tan sols un
manípul. Suposo que entorn el 200 aC, quan van conquistar la ciutat, devia venir una força més nodrida.
La porta 1 és rara i no convida a endinsar-s’hi, la
veritat. Et podrien massacrar ben fàcilment. Té uns
murs defensius (proteichisma) que t’encaixonen per
portar-te com una bèstia a l’escorxador. Unes estranyes ranures horitzontals fan pensar que hi havia fins
i tot més trampa, però els arqueòlegs creuen que aquí
hi havia encaixat algun element decoratiu —probablement de fusta— que va desaparèixer. En qualsevol
cas era una cosa molt característica d’aquesta gent.
Un misteri és que la porta, quan es va excavar a
mitjans del segle xx, va aparèixer tapiada. Es creu
que es va cegar en el moment final de la ciutat, com
a mesura desesperada, quan els indigets es van atrinxerar per a l’última resistència davant dels romans.
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Una Masada a l’Empordà? En qualsevol cas no em
consta que hi hagi indicis de destrucció amb nivells
d’incendi ni cap testimoniatge d’una defensa suïcida
numantina. Els estudiosos s’inclinen per un abandonament pacífic instat pels romans, probablement després
d’una bona demostració de força. En qualsevol cas
no els van deixar endur-se els cranis clavats, ni amb
l’excusa que eren elements decoratius.
Recordem que si durant la Segona Guerra Púnica els
ibers, que s’aliaven a conveniència (o per prudència)
amb una o una altra gran potència, van patir danys
col·laterals, en vèncer Roma (que havia desembarcat
tropes a Empúries, la seva via d’entrada principal des
de llavors, al 218 aC) els cartaginesos, es van convertir en objectiu dels guanyadors. I ser l’objectiu dels
romans no era poca cosa, com testifica mig món antic,
començant pels gals i continuant, entre molts d’altres,
pels dacis, queruscs i marcomans.

Porta principal de la muralla del Puig de Sant Andreu.
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Amb pas prudent, travesso la porta 1. Ja sóc a la
ciutat. M’embarga una sensació d’estranya eufòria.
L’audioguia em convida a observar la ben traçada
trama urbana, resultat, subratlla, d’una acurada planificació prèvia, i a agafar el carrer A, flanquejat per
restes de cases amb sitges al voltant. Les sitges, que
es tancaven hermèticament amb taps de fang i palla,
són grans dipòsits subterranis que servien per emmagatzemar fonamentalment els cereals. No es reutilitzaven sinó que després es convertien en grans galledes
d’escombraries. Escombraries des del punt de vista
dels ibers, però veritables tresors per als arqueòlegs.
Entre les restes de menjar barrejades amb altres elements —els ibers no reciclaven: avui algú diria que
això devia acabar amb la civilització— van aparèixer
ossos que ens diuen molt del menú dels habitants del
lloc: de porc, ovella i cabra; de senglar (que aparentment era el que més caçaven); espines de peix, i
també ossos de gos! També observo, al carrer B, que
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està empedrat, una gran cisterna d’aigua tallada a la
roca i que originalment estava coberta amb lloses de
pedra per evitar que la llum solar en podrís el líquid.
Té una capacitat d’11 metres cúbics i servia de reserva per a casos extrems. Per a cas extrem, un setge
romà, em dic.
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havia pluges abundants l’aigua baixava pel turó fins
a acumular-se contra la muralla. Així que van crear un
sistema de desguassos, dels quals encara se’n poden
veure alguns, que portaven l’aigua a través dels murs.
És emocionant observar aquest tipus de detalls que
et retornen a l’època en què la ciutat estava viva. Les

Es poden veure grans pedres còniques que en realitat
són la base de les columnes (de fusta) que aguantaven
els teulats dels pòrtics de les cases. La ciutat indigeta
d’Ullastret, assenyalen els experts, des de la muralla
als temples, i incloent-hi les cisternes, malgrat les seves estructures i elements propis, està molt influïda pel
món grec. Una influència que amb tota probabilitat
va arribar per la via d’Empúries i Rodes.
La part sud de la ciutat, trufada de restes d’habitatges,
és un excel·lent i impressionant mirador que ofereix
unes vistes sensacionals del territori. A la plana, allà
a baix, observo zones de la planura inundades per
les pluges de fa poc i m’alegro d’haver confós unes
taques blanques amb una cohort d’auxiliars (no estic
sol!): en enfocar els prismàtics que sempre duc a la
butxaca resulten ser aus limícoles, martinets blancs,
barrejats amb gavines.

Vista zenital d’un edifici aristocràtic del Puig de Sant Andreu.

Tiro enrere pel carrer A fins a la via principal (carrer
1) i agafo els carrers C i D, que em porten entre prats
i ruïnes a contemplar la part posterior de la llarga muralla occidental i les seves torres. És interessant observar com en va canviar l’accés amb el pas del temps
(d’escales interiors helicoïdals a exteriors adossades).
Un dels problemes que es van trobar els constructors
de la ciutat del Puig de Sant Andreu és que quan hi

muralles tenen cases adossades al darrere. Continuant cap al nord, trobo les restes d’un gran habitatge
amb patis (més de 1.000 metres quadrats), segurament la residència d’una de les famílies aristocràtiques de l’oppidum, i després les d’un edifici que es
creu que tenia una funció militar (aquarterament?) i
en què s’han trobat armes. Aquesta zona del jaciment
desemboca en un terreny que encara s’està excavant i
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que imagino que promet moltes sorpreses. Aixecant la
vista, per sobre de les muralles, observo els Pirineus.
La dimensió temps s’enllaça amb la d’espai i no puc
evitar un calfred mentre penso en com n’és, de vell i
gran, el món, fins i tot en aquest racó de l’Empordà.

assimilat a la seva deessa Tanit, i els ibers devien fer
el mateix. El que no sabem (ni possiblement sabrem
mai) és qui era en realitat la deessa ibèrica. La seva
ombra deu vagar pels camps i els turons com una
ànima en pena, a la recerca del seu nom.

Pujant de nou per l’artèria principal, vagarejant cap
al cim del turó, passo davant de les restes identificades com d’un temple. Em quedo una estona mirant,
però no aconsegueixo discernir res que distingeixi
aquestes ruïnes de les de les cases i doni fe (i mai
millor dit) del seu caràcter sagrat.

A Ullastret han aparegut màscares de terracota. Ignorem si eren elements de culte o exvots. Es van fabricar
allà mateix seguint models mediterranis.

El tema de les creences és dels menys resolts dels ibers,
juntament amb el de l’escriptura. No coneixem ni un
sol text que parli sobre les creences religioses ni sobre
les pràctiques màgiques, ni sobre els rituals, així que
ens hem de basar només en la documentació arqueològica, que sovint resulta molt difícil d’interpretar.
És clar que els ibers creien en éssers sobrenaturals:
déus, esperits dels avantpassats. N’hi havia de relacionats amb determinats llocs de la naturalesa com ara
rius, boscos, fonts o muntanyes. Algunes d’aquestes
entitats s’imaginaven antropomòrficament, és a dir,
amb aspecte humà. Sorprenentment, entre els ibers
septentrionals —i entre aquests, els indigets— s’han
trobat terracotes en forma de cap de la deessa grega
Demèter. Això no vol dir que creguessin en la mateixa divinitat que els grecs sinó probablement que la
identificaven amb una de seva. Segurament el mateix
tipus de deessa agrària i tel·lúrica amb connexions
d’ultratomba (algunes representacions van aparèixer
en sepultures). Entre els cartaginesos, Demèter s’havia

Un cas particularment curiós és la troballa de figures
de Bes, el popular petit déu egipci, a Ullastret. El gamberret i panxut Bes també era molt apreciat a l’Eivissa
púnica però un es pregunta quin estrany sincretisme
colonial va portar el grotesc déu egipci protector de
la llar i dels nens (que també s’associa amb l’amor
i el plaer sexual) a formar part de la religió de les
tribus de l’Empordà. Un símbol d’aquesta primera globalització que van provocar les colonitzacions grega,
etrusca i fenícia i les Guerres Púniques.

Figureta de terracota que representa el déu Bes.
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Sanmartí i Santacana, als quals he esmentat abans,
no descarten que els nostres ibers tinguessin un panteó diferent en part del dels ibers del sud (entre els
quals, per exemple, era habitual la divinització d’herois, cosa que no s’ha testimoniat en el nord) i apunten que hi ha indicis de divinitats el nom de les quals
sembla indicar un origen cèltic. El que és segur és
que els ibers pensaven que els éssers sobrenaturals
en què creien podien intervenir en els assumptes humans i, per tant, calia propiciar-los. És per això que
se’ls venerava en temples i se’ls oferia sacrificis, com
testifiquen les fonts gregues i romanes. La pràctica
sacrificial d’animals també la proven les troballes de
restes d’ovelles i cabres —sobretot— en llocs de culte.
Sembla que entre els ritus ibèrics també hi havia danses religioses o guerreres —així s’interpreten algunes
imatges sobre vasos ceràmics—.
Animals degollats sobre altars pagans, la sang relliscant fins a terra, els oficiants (probablement entre els
ibers hi havia alguna mena de sacerdots que cuidaven els temples) oferint libacions als déus… Sembla
que els ibers sentien una admiració, potser fins i tot
veneració, pels llops, potser com a expressió de les
seves virtuts guerreres: la força, l’astúcia, la resistència, la ferocitat. Potser era un animal totèmic. No es
descarta que també els sacrifiquessin. Cosa que seria
digna de veure: llops immolats en ares! M’afanyo i
deixo enrere el temple, intentant no pensar en l’assumpte dels cranis humans clavats… per ara.
Ja sóc a prop de l’edifici del museu. Al darrere hi té
els lavabos i la màquina expenedora de begudes —el
que tocaria és que hi hagués aiguamel, la beguda
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Reconstrucció virtual en 3D dels temples realitzada
en el marc del programa Patrimoni en Acció.

alcohòlica que s’obtenia de la fermentació de la mel
dissolta en aigua—, que afegeix una nota de surrealista modernitat a la meva visita. D’una camioneta, en
surten uns tècnics que són les primeres persones que
veig des de fa hores. Com que m’han vist l’espasa, i
encara que la duc enfundada, sembla que consideren
que és millor deixar-me a la meva.
Al costat del museu es poden veure les restes de dos
temples més, cosa que indica que aquesta part alta
de la ciutat, aquesta veritable acròpoli indigeta, tenia
un caràcter sagrat, era una zona sacra. També s’ignora quines divinitats s’hi devien adorar. La investigació
d’aquests temples, possiblement in antis, amb dues
columnes a la part del davant i els murs de la cel·la
perllongats fins a rematar en dues pilastres o antae
(d’aquí el nom), és un dels projectes més interessants
a Ullastret. Tenien paviments elaborats, amb tessel·les
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de marbre, inèdites al món ibèric, i elements escultòrics i capitells amb policromia, com els temples grecs.
Eren, sembla ser, dos edificis sense parangó ni paral·lel a la resta del territori dels ibers. Es devien veure
des de lluny, també des de l’illa. Hi ha proves que després de l’abandonament de la ciutat es va continuar
visitant ocasionalment el lloc, perquè es va mantenir
algun tipus de culte en aquests santuaris: és més fàcil
expulsar les persones que els seus déus.
Davant del museu també hi ha les ruïnes de la muralla
i les torres de l’antic castell medieval, d’època carolíngia, construït al cim del jaciment. Per a la torre més
gran de les quatre, es va aprofitar una de les torres
ibèriques.
Lluitant contra el vent trec el cap al mirador que componen les restes d’una de les torres del castell. La
vista és sensacional i agafa des del massís del Mont-

Panoràmica de l’antic estany d’Ullastret.
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grí, al nord, fins a les Gavarres, a l’oest. A l’est hi
ha la serra de Llabià, darrere de la qual hi ha, a
només deu quilòmetres en línia recta (encara que no
es vegi), el mar; i al sud, el massís de Begur. Des
d’aquí els indigets tenien un domini visual impressionant sobre l’Empordà. És que sembla que fins i tot
es veu Andorra. Una àmplia planura s’estén gairebé
fins a l’horitzó puntejada de petits pujols. Veig, a l’esquerra des de la meva posició, a tret de pedra (de
fona), el jaciment de l’Illa d’en Reixac (no sembla res
més que un camp encara que s’hi aprecien ruïnes i
murs) i la necròpoli de Puig de Serra, amb el teló de
fons del Montgrí. Aquest era el món de la capital dels
indigets.
Desarborat per la tramuntana i per tantes emocions
(i, despentinat, ja ni ho dic) entro al museu, que és
com un refugi de calma enmig de la tempestat emocional de la visita al jaciment a l’aire lliure. El centre
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aprofita part dels murs d’edificacions antigues dels
segles xiii i xvii: una vella església i una casa de pagès.
Em paro una estona a la botiga. M’encanten les botigues dels museus. No és que aquí l’oferta sigui per
tirar coets, precisament. Però hi ha cosetes interessants. Per exemple, un passador de corbata de plata
en forma de falcata que m’atreu de seguida tot i que
normalment no duc corbata; el preu em tira enrere:
34,30 euros. A la mateixa vitrina hi ha imitacions de
penjolls, anells i arracades ibèrics i romans, reproduccions de ceràmica i altres objectes. Criden l’atenció
les gomes d’esborrar en forma de crani. L’oferta de
llibres i guies és escassa però almenys tenen la monografia de Sanmartí i Santacana. La responsable de la
botiga —que ni s’ha immutat en veure la part superior
de l’espasa i l’empunyadura que sobresurten de la
motxilla: deuen estar acostumats als turistes— m’avisa
que la guia no està al dia de les últimes troballes. Estic
temptat d’ensenyar-li la que porto jo, Ullastret, guía
de las excavaciones y su museo, 3a edició ampliada,
per Miguel Oliva Prat, la publicació de 1970, que
he trobat en una llibreria de segona mà barcelonina;
però em fa por que em prengui per fetitxista.
Sóc a punt d’entrar a les sales d’exposició però la mateixa encarregada —al centre no sembla que hi hagi
ningú més— m’indica que he de passar abans per
l’audiovisual. Sine qua non. M’he d’esperar, perquè
resulta que mentre jo estava en mode compres davant
de les vitrines han aparegut dos alemanys com sortits
del no-res i se m’han colat. M’espero mentre escolto el
murmuri de la locució en el seu idioma que em fa pensar en el vell Adolf Schulten, aquell savi de Westfàlia
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que es va obsessionar amb Tartessos i va ser, amb
Bosch i Gimpera, l’impulsor de la compilació de totes
les fonts antigues sobre Hispània.
Finalment entro a l’habitació de l’audiovisual. L’encarregada em fa posar-me al centre de la sala. La porta
es tanca darrere meu. Les imatges m’envolten, en 3D.
Una barca en un llac es dirigeix cap a una ciutat
fortificada. Una veu relata un somni, el de la ciutat
al turó, Indika. Reconec el que parla: no és un iber
sinó l’actor Lluís Soler. La projecció és estupenda, molt
emocionant i efectista. Em sento transportat —ja és
la idea— a la vella urbs. És un viatge melancòlic, el
d’un home que torna, sota el signe del llop, a la seva
ciutat dissipada en el temps, un trajecte no exempt
de moments esgarrifosos. Sense moure’m recorro la
població per la qual he caminat a fora. Ara hi és tota.
Entenc la trama urbana, veig els edificis drets altra
vegada, les muralles com noves. Els forns, les tenalles.
De sobte topo amb un espectacle macabre: cranis i
caps que encara tenen pell i cabells que pengen clavats de les bigues de l’entrada d’un edifici. Tinc una
esgarrifança. La imatge és d’un realisme esfereïdor.
No aconsegueixo retenir el que diu la veu. Em sembla
que parla que ha reconegut el cap del seu germà,
brrr. Em sento com al tren de la bruixa, sensació encara més semblant perquè tot es mou ràpidament al
meu voltant. Sortiria, però potser se m’hi tornen a ficar
els alemanys. Ara sóc en un edifici militar: hi ha grans
escuts pintats recolzats a les parets, i llances, i espases. De sobte estic volant —dec ser un ocell perquè els
ibers no tenien aviació—: tinc la ciutat sencera a sota
i puc comprendre’n la fisonomia. Les imatges van passant, veloces, i de sobte s’acaba. S’encenen els llums
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i s’obre la porta. Surto amb certa sensació de mareig
i molt, molt impressionat. És fenomenal.
Accedeixo, ara sí, a les sales. El museu, petit, és modern, i l’exposició, molt interessant. Començant per
una maqueta de la zona que permet observar la ciutat
i la seva relació espacial amb el terreny circumdant
i els altres jaciments. Hi ha informació molt ben resumida sobre la geografia, la cronologia i els períodes
anteriors a la cultura ibèrica. L’itinerari ens porta des
de la prehistòria a la romanització a través de panells,
mapes, dibuixos i objectes arqueològics.

Sala principal del museu monogràfic ubicat al Puig de Sant Andreu.

Una de les coses fonamentals que s’han d’entendre
de la gran ciutat dels indigets i el seu hinterland, el
seu entorn d’influència, i que jo, ho confesso, no

INDIGETS

35

sabia, és que tot el terreny al sud del turó emmurallat, entre el Puig de Sant Andreu i la serra de Llabià,
l’ocupava un estany gegantesc, en què desembocava
el riu Daró. El jaciment veí de l’Illa d’en Reixac era
precisament això: una illa! Van començar a dessecar l’estany artificialment a partir de 1856. Avui, a
la planura queda una riera, el Daró Vell. Els oppida
del Puig de Sant Andreu (on sóc), que ocupava unes
11 hectàrees, i l’Illa d’en Reixac, de cinc (encara que
actualment la grandària d’aquesta veritable ciutat
bessona es revisa a l’alça), van coexistir des del segle vi al ii aC. Avui es creu que formaven una única
comunitat. En parlarem més endavant. A la tercera
pota del conjunt, Puig de Serra, s’han trobat restes
d’ocupació de l’ibèric antic, la necròpoli de l’ibèric
ple que devien fer servir per a tota la zona i testimoniatges de l’ús d’una pedrera d’on van sortir materials
constructius per als nuclis urbans del Puig de Sant
Andreu i l’Illa d’en Reixac.
Recorrent el museu ens assabentem que els indigets devien ser una societat guerrera però que ens han deixat
molt poques armes. Efectivament, amb la quantitat de
fortificació per metre quadrat de la zona resulta difícil
d’explicar el poc armament que s’hi ha trobat. De fet,
a la necròpoli de Puig de Serra no s’ha trobat cap tomba de guerrer. Quan penso en la quantitat ingent d’armes que vaig veure a Tiermes (Soria), la famosa ciutat celtibèrica que va resistir més que Numància, em
sorprèn que aquí no n’hi hagi més —potser per això
Tiermes va resistir tant mentre que Ullastret…—. El que
és segur és que en el seu moment n’hi va haver. Potser
és que encara no hem trobat la necròpoli dels guerrers,
ni hem topat amb cap dipòsit en què es podrien haver
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guardat armes amb finalitats rituals. L’arqueologia és
una ciència en què sempre té un paper la sort.
Passejo entre les vitrines observant sivelles de cinturó,
agulles de pit de túnica, torques, fíbules (com imperdibles per subjectar la roba), puntes de fletxa. A la
secció de l’ibèric ple (del 450 al 200 aC) hi ha molts
objectes que evidencien la influència grega. És lògic
que els indigets estiguessin molt hel·lenitzats per la influència d’Emporion (Empúries) i, més al nord, Rhode
(Roses). Hi va haver molta importació de ceràmica
àtica. La veritat, sóc un mal admirador de ceràmica
(també veig la típica blanca ibèrica) i els peus em
duen veloços a assumptes més morbosos. Havia llegit que els ibers, com altres pobles de l’antiguitat, de
vegades inhumaven els nadons o nounats que morien
a les mateixes cases. Segurament perquè no tenien
l’estatus de persones plenes. El museu fa referència a
alguns casos i fins i tot se suggereix que hi va poder
haver algun sacrifici ritual, cosa que podria apuntar a
una influència cultural púnica via el controvertit tema
dels tofet: els cementiris que hi ha en diversos punts
del món cartaginès i en els quals, segons alguns autors, s’enterrava els petits víctimes de sacrificis. No ho
sé. Deu ser casualitat, però mentre em submergeixo
en aquests pensaments foscos i recordo l’ocasió en
què vaig estar amb el gran Sabatino Moscati extraient vasos amb ossets a l’interior en una necròpoli a
l’illa de Motya, a Sicília, gairebé topo de morros amb
els cranis clavats.
L’exhibició i el culte al crani tenia un gran predicament, pel que sembla, entre els indigets i està molt
documentat a Ullastret, on n’han aparegut de sencers
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i múltiples fragments (dos, amb claus, en una sitja al
costat d’una de les poternes de la muralla el 1969),
més un altre complet i diverses restes més a l’Illa d’en
Reixac. El tema, ara ja completament acceptat i assimilat, ha estat molt controvertit. Recordo quan el
1989 l’estudiosa Anna Pujol —tot un caràcter— va
desfermar una polseguera en sostenir que era una
pràctica habitual i com certs estaments se li van tirar
a sobre en considerar que era denigrant que els ibers
del nostre territori practiquessin aquest costum titllat
de bàrbar. Era com que et traguessin de l’armari un
besoncle caníbal.
En realitat, a les societats de l’antiguitat era lògic emportar-te alguna cosa del rival vençut, com a prova
de la seva derrota. Els egipcis, d’altra banda tan civilitzats, els tallaven les mans i les amuntegaven: era
una manera molt pràctica d’explicar quants enemics
havies matat. Els israelians, és sabut —ho explica
la Bíblia—, tallaven els prepucis dels contraris: així
estaven segurs que no es comptabilitzava cap dels
seus per error. Les coses no han canviat tant des de
l’antiguitat, n’hi ha prou amb recordar els guerrillers
carregant caps a Sierra Leone o els soldats de la marina nord-americans a Vietnam amb els seus collarets
d’orelles. Per no parlar de l’hàbit de fer fotos dels
enemics abatuts. Recordo haver llegit la història d’uns
soldats dels EUA que s’entretenien, en una pausa a
Okinawa, apostant a veure qui aconseguia colar més
pedres, llançant-les des de lluny, dins del crani obert
per dalt d’un japonès.
Sembla que els nostres indigets tenien motius millors
que l’odi o la simple morbositat per tallar, preparar,
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clavar i exhibir caps: era una cosa que reforçava i
legitimava la imatge dels líders i servia per cohesionar
la societat. Fer una ullada als cranis que es mostren en
el museu convida a imaginar com era el procés que
portava un cap d’estar sobre les espatlles d’un guerrer a aparèixer a les excavacions d’Ullastret. L’home
queia en batalla, un indiget —segurament el mateix
que l’havia matat— el decapitava sobre el terreny i
s’emportava el sangnant trofeu a la ciutat. Allà el pre-

Reconstrucció virtual d’una residencia aristocràtica amb els cranis clavats
a l’entrada, realitzada en el marc del programa Patrimoni en Acció.

paraven, eliminant-ne algunes parts toves internes i externes; com a prova, que els cranis presenten incisions
i talls provocats per ganivets per desprendre’n el cuir
cabellut. Més tard, després de marcar on havia d’anar
el forat, com per penjar un quadre, s’hi inseria el gran
clau, des de dalt de la volta cranial fins a la base, el
foramen magnum, i després es fixava el cap al lloc on
es volia, normalment un lloc de bona visibilitat públi-
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ca: la muralla o el mur d’un edifici d’ús militar o potser
una residència aristocràtica. Allà el cap s’anava convertint en un crani pelat. N’hi ha diversos en exposició,
en diversos graus del procés; tot un espectacle.
Més enllà del que ens fa empassar saliva i estremir-nos
—i, per què enganyar-nos?: ens fascina—, la qüestió
dels cranis té una importantíssima faceta científica.
L’anàlisi moderna dels cinc que es van trobar a Ullastret el 2012 (un descobriment fonamental) no només
ha fet sortir a la llum dades interessantíssimes sobre
la gent de l’època —un dels individus decapitats, tots
de sexe masculí, era un jove d’entre 16 i 18 anys
que patia un dèficit nutricional— sinó que ha permès
elaborar un impressionant retrat en 3D d’un guerrer
de l’època. Gràcies als cranis sabem que era normal
patir ferides greus i recuperar-se’n (dos dels individus
mostren marques de cops d’espasa que no van ser
mortals). Els cranis de 2012 van aparèixer al nordest del Puig de Sant Andreu, en un tram de carrer on
sembla que havien caigut, i uns quants s’havien fragmentat en precipitar-se des d’on els havien col·locat,
segurament un gran edifici veí en què s’haurien exposat juntament amb armes dels vençuts inutilitzades
simbòlicament. Dos dels cranis encara presenten el
clau que els travessava i, els altres tres, el forat i marques d’haver-lo tingut. Els propietaris originals dels
cranis, els guerrers decapitats, pertanyien, segons les
anàlisis, al mateix món ibèric. No eren estranys, ni
grecs d’Empúries, ni cèltics. Eren ibers com els que
els van matar. Potser laietans. Això fa pensar que en
alguna població de més enllà de les fronteres d’Indika hi devia haver penjats recíprocament els cranis
clavats dels indigets caiguts. Vés a saber si el famós

40

JACINTO ANTON

INDIGETS

41

crani clavat de Puig Castellar és indiget. El sistema de
clavament indiget és diferent: el clau sempre és de la
mateixa mida, i travessa en diagonal el crani i no en
vertical com en altres llocs. Possiblement el motiu és
que els indigets els col·locaven en façanes d’edificis o
a les muralles i, els altres, en pals.
Per asserenar-me passo a la secció que explica la llengua ibèrica; «explica» és un dir, què més voldríem!,
perquè en realitat podem llegir-ne l’escriptura, de 28
signes, però no entendre-la. Ens haurem d’esperar
que es trobi una pedra de Rosetta ibèrica: un text
bilingüe de certa extensió, en grec i llengua ibèrica,
que digui el mateix, que permeti desxifrar-la. Potser
no passarà mai i els ibers continuaran muts. El que
sembla clar és que no tenien literatura escrita, de l’estil dels grecs i romans; el que escrivien fa l’efecte de
ser molt funcional: comptes, llistes. Però no es pot assegurar res categòricament, és clar.
Carregat d’enigmes i de meravelles, marxo d’Ullastret
per continuar la ruta. Ja no trobaré res tan impressionant a l’antiga Indiketia, però sí paratges fascinants, i
algunes respostes.
L’altre lloc essencial de cita amb els indigets és una
platja. La de Castell, a Palamós. Bé, no exactament la
mateixa platja sinó un promontori que té en un extrem.
Conec el lloc perquè he vingut a banyar-me un parell
de vegades —la platja és magnífica, i pràcticament
de les últimes sense edificar a la nostra costa—, però
mai no m’havia fixat en el jaciment ibèric. Aparco el
cotxe en un bosquet a l’entrada de la platja i m’espero. Aquest cop no vaig sol, i deixo l’espasa en lloc se-

Promontori on està ubicat el jaciment de Castell a Palamós.

gur. Al cap d’una estona apareix una camioneta Toyota pick-up que aparca aparatosament al meu costat
entre un núvol de pols. En baixa l’arqueòleg Gabriel
de Prado, el director d’Ullastret, l’aspecte del qual em
sobresalta perquè té un aire de guerrer indiget d’aquí
t’espero: alt, prim, barbut, morè, de cabellera arrissada… seria el tipus perfecte per a un càsting d’enemics
de Roma, secció ibers del nord. Fem una encaixada
i de seguida estic seguint-lo sobre la sorra camí del
lloc. M’explica que el de Castell és un dels jaciments
més visitats de Catalunya i mentre escolto la seva veu
em dic que l’he sentit en algun lloc: i tant!, és la de
l’audioguia d’Ullastret. Això crea un vincle estrany.
Arribem a baix del promontori coronat de pins, una
petita península que s’endinsa al mar, i comencem
a pujar. No les tinc totes perquè pateixo una mica
de vertigen i en de Prado ha posat la directa com si
carregués contra un mur d’escuts. Es veu en forma. El
jaciment ocupa mitja hectàrea i està situat a la part
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zona visitable

Porta (s.ii aC)
Torre est (s.ii aC)
Antic habitatge (s.iii aC)
Plaça habitatge (s.ii aC)
Sitja (s.iv -ii aC)
Locals comercials (s.ii aC)
Antiga muralla (s.iv -iii aC)
Porta (s.iv -iii aC)
Cala Foradada
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alta. És un paisatge típic de la Costa Brava. La primera ocupació data del sigle vi aC i devia consistir en
quatre cabanyes de les quals no queda ni rastre. L’oppidum indiget, en què haurien viscut unes dues-centes
persones, hauria existit des del segle v al iii aC. Era un
lloc espatarrant per les seves possibilitats de defensa,
la seva proximitat a zones de desembarcament (i per
tant comercials) i la proximitat d’Emporion (Empúries),
per no parlar de les vistes. Per urbanitzar el promontori, els indigets hi van fer terrasses construint-hi una
sèrie de murs de contenció. Així van poder edificar-hi
cases i traçar-hi carrers. Avui, la part del poblat que
donava a la platja de Castell ha desaparegut per les
esllavissades i lliscaments de terres cap al mar, habituals en aquest tipus de terreny. En canvi, es poden
veure els murs del costat est, el de cala Foradada.
En realitat, només es pot visitar una part del lloc, la
primera mirant des de terra. La muralla que s’hi veu és,
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de fet, d’època romana. I és que a diferència dels altres oppida indigets, el de Castell no es va abandonar
després de l’ocupació. Per la seva importància geoestratègica va romandre en ús durant època republicana
i fins i tot la d’August, fins que la pax romana va fer
innecessari mantenir el punt fortificat i es va desocupar
al segle i dC. El que el visitant es troba són les restes de
dues torres del segle ii aC que flanquegen una porta
amb accés defensiu en forma d’ela. La fortificació era
més robusta pel costat esquerra de l’enemic, on carregava l’escut i era menys vulnerable (és una apunt de
poliorcètica que em brinda el guia d’excepció). A dins
s’observen una gran sitja, una plaça porticada i restes
d’un habitatge i de locals comercials. Una mica més
amunt topes amb una altra muralla que és l’original
que tancava el poblat del segle iv-iii aC. A partir d’aquí
ja no es pot continuar perquè tota la zona de més
amunt és d’excavació arqueològica. Tot i això, pots
entreveure perfectament moltes de les velles estructures.

Detall del gran mur entre la plataforma inferior i la superior
del poblat iber de Castell.
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En de Prado m’anima a seguir-lo, saltant com una
cabra per les roques, i m’assenyala les zones que
s’han anat desprenent i caient al mar, cosa que no
és gaire reconfortant, i menys encara perquè, si bé
l’arqueòleg porta unes sòlides botes, jo, que no imaginava el tràngol, duc unes vambes de sola plana que
em fan tenir por d’anar a petar amb les velles cases
dels indigets. «A Ullastret els romans decapiten el poder», està dient en de Prado enmig de la ventolera,
aliè a les meves dificultats, «aquí no hi ha amenaça
i es mantenen les funcions del lloc de suport a la navegació costanera fins a l’època d’August». Pel que
sembla la gent té tendència a colar-se a les zones no
visitables del jaciment, cosa que, recalca en de Prado,
no només amenaça l’excavació sinó que pot ser perillós. M’anima pensar que ja baixem, però l’arqueòleg
continua cap amunt després d’assenyalar molt content
que aquí es van filmar algunes escenes de Pandora
y el holandés errante. Suposo que Ava Gardner no
devia portar talons.
«Això té un sentit defensiu en primera instància», va
explicant el director d’Ullastret, «però també comercial, perquè el lloc està en plena ruta d’intercanvi
comercial amb la costa». En de Prado enumera una
llarga llista d’enclavaments que devien haver marcat
com un rosari aquesta ruta, tots amb el mateix patró.
Estem en un món indiget diferent del d’Ullastret, però
complementari: allò era una gran ciutat que establia
un sòlid poder sobre el territori; això era un lloc de
defensa i comerç que tenia aquesta doble funció
de protecció i alerta avançada a la costa i, alhora,
d’aprofitament de les grans oportunitats mercantils
que oferia el mar. La platja de Castell brindava un
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lloc perfecte per als intercanvis de productes. Es desembarcava a les platges, no a les cales.

Plom localitzat al jaciment de Castell amb inscripció ibèrica
interpretada com una carta comercial.

El meu cicerone em convida a pujar fins a la part
més alta del promontori. Estem envoltats de mar pertot
arreu excepte pel vessant que ens uneix a terra. Hi
ha un gran estrèpit, d’alguna cosa que cau al mar, i
quan obro els ulls veig una partida de forestals a la
muntanya de darrere que tala els arbres afectats per
una tempesta recent. N’han caigut més de 90 per la
ventada. En de Prado m’està ensenyant unes cisternes i les restes dels fonaments del que creuen que és
el pòrtic d’un temple. Jo, la veritat, estic desbordat
intentant que no volin els fulls de paper en què prenc
notes desmanegades i que el vent s’obstina a arrabassar-me, i intentant mirar avall cap on les ones peten a
les roques afilades. Això sembla, per posar-nos clàssics, ni més ni menys que el salt de Safo. És veritat que
el paisatge és meravellós: la platja de Castell s’estén
llarga i blanca a la dreta i pots imaginar els vells vaixells ancorats en els baixos o avarats com peixets de
fusta sobre la sorra, les fràgils tendes provisionals dels
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comerciants, l’enrenou de la compravenda, les llengües estranyes puntejades de grec i mímica. També
m’imagino —basant-me en els dibuixos de Francesc
Riart i dels il·lustradors de les revistes de Desperta Ferro! o les indumentàries dels animosos membres dels
grups de reconstrucció històrica— els sentinelles indigets apostats aquí dalt, amb les seves llances, espases
i escuts.
Més tard, un cop a baix del promontori, prenent un
refresc —no, hélas, aiguamel—, en Gabriel de Prado em parla de les noves revelacions sobre Ullastret.
«Era una ciutat doble, composta per la del Puig de
Sant Andreu i la de l’Illa d’en Reixac. Les últimes investigacions revelen una autèntica urbs, de cinc hectàrees, amb una muralla de tres metres d’amplària
i quatre d’alt (millor conservada encara que la del
Puig de Sant Andreu), i no un barri subsidiari. Estem
parlant que Ullastret, Indika si vols, era una veritable
dípolis, una cosa absolutament única, que sapiguem,
al món ibèric». No sabem per què els indigets van
escollir aquesta estranya manera de planificar el que
segurament era la seva capital. És possible que fos
una qüestió de tradició. Unes famílies, uns llinatges,
devien tenir les seves seus originals, lligades a arrels
mítiques, en un lloc i, d’altres, en un altre. En de Prado
recorda que la cultura ibèrica era molt heterogènia i
apunta que sembla que la dels ibers del nord estava
menys jerarquitzada, sense un cabdill per sobre dels
altres, sense una gran figura unipersonal. Imagina
que es devien regir per un consell d’ancians en què
devien estar representades les famílies aristocràtiques
principals. En el cas d’Ullastret, les d’ambdues ciutats. Aquestes famílies devien perviure al llarg de tota
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l’època ibèrica. Una de les coses que haurien ajudat
a consolidar el seu poder és l’exhibició dels cranis
dels enemics. Els estudiosos descarten que al llarg de
la seva existència hi hagués conflictes entre els nuclis
del Puig de Sant Andreu i l’Illa d’en Reixac. Tots dos
llocs es van abandonar alhora.
I què passa amb la veïna necròpoli de Puig de Serra?
Els investigadors estan convençuts que només és una
de les de la zona i que n’hi ha més. El problema és
que està arrasada i només s’hi han trobat 80 tombes,
un volum molt petit per a la ciutat doble d’Ullastret
—que devia tenir uns 6.000 habitants en el seu millor
moment— i els seus voltants. Fa l’efecte que la gran
necròpoli dels indigets encara no ha aparegut. Com
diu en de Prado que li deia un dels seus professors: «a
Ullastret falten morts». També és cert que molts difunts
es cremaven i les seves cendres es dispersaven i no
se’n perpetuava la memòria. Només la gent important
tenia accés a enterraments amb ofrenes que deixaven
empremta.
El món indiget, Indiketia o Indigècia, hauria tingut la
capital a Ullastret i s’hauria estès sobre el terreny en
forma de poblats de costa i d’interior. Era un territori
molt explotat, amb dos centenars de punts d’activitat econòmica —especialment agrícola i ramadera—,
punts de control, pedreres, camins, camps de sitges.
L’arribada dels poders colonials va ser clau per a la
seva cultura, especialment la dels grecs. El moment
colonial va ser el gran salt, i, els grecs, els detonadors.
L’adquisició de productes de luxe legitima el poder de
les elits aristocràtiques i guerreres indigets igual que
l’ús de la violència.

52

JACINTO ANTON

L’existència de l’estany en el qual hi havia l’Illa d’en
Reixac planteja tot un seguit de qüestions. En de Prado està convençut que era navegable des del mar a
través de marismes. I això ens porta al tema de la
navegació al món ibèric, que ha avançat moltíssim
en els últims temps gràcies a diverses troballes. Els
científics creuen que els indigets es devien moure de
manera fluïda —adequada, la paraula— per aquest
medi aquàtic amb un tipus de vaixells de fons pla característic. Aquests vaixells també devien navegar per
la costa. Hi devia haver, doncs, molt de trànsit i un comerç a gran escala per via marítima i fluvial. Ullastret
tenia port? En de Prado pensa que no, però és que no
els feia falta. Empúries era el gran port d’arribada i
sortida de mercaderies, per a les quals després hi devia haver centres menors de distribució. Aprofitem per
recalcar que la cultura ibèrica, com a mostra, el cas
dels indigets, va ser la primera civilització autòctona
organitzada que hem tingut aquí. Amb escriptura i
llengua pròpies, una estructura territorial, un desenvolupament espectacular de l’urbanisme. Certament, tot
a menor escala que les grans civilitzacions mediterrànies contemporànies.
Ja he deixat clar que el tema de la guerra m’interessa
especialment. Així que aprofito per preguntar-li a en
de Prado mentre dinem en un restaurant de la zona
cara a cara, arqueòleg i periodista, indiget i romà
(desarmat), Ben Hur i Mesala, pel last stand d’Ullastret. «Hi ha constància que al Puig de Sant Andreu
hi va haver resistència, ho prova la porta tapiada,
com una barricada. Però no han aparegut nivells de
destrucció ni cadàvers, i només una única pedra de
catapulta. Els romans eren molt pragmàtics i potser
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la cosa es va limitar a una demostració de força». I
per què no hi va haver una Masada indiget?, no eren
guerrers tan feroços, amb caça de caps i tal, i tenien
muralles tan potents, a Ullastret? «A part que els israelians han mitificat molt el que va passar a Masada,
ja saps que al Puig de Sant Andreu, i també l’Illa d’en
Reixac, tenen estructures defensives sobredimensionades en relació amb la realitat de quan es van edificar,
al segle vi aC. No va ser fins molt després que van
aparèixer pobles amb capacitat de setge, el primer
exèrcit el cartaginès, al segle iii aC. El dels indigets
era el concepte de la fortificació com a símbol de
prestigi i poder, d’ostentació». L’arqueòleg afegeix
que encara que Ullastret era òbviament el millor lloc
per resistir, l’exèrcit romà estava a anys llum del que
podien enfrontar els indigets. Era com posar l’exèrcit
dels EUA contra un del tercer món. El millor exèrcit
professional del planeta contra el que probablement
era un exèrcit format per una part de guerrers i una altra de camperols que agafaven les armes. Certament,
els primers, que constituïen una casta, estaven acostumats a lluitar, com proven les ferides que presenten els
cranis d’Ullastret (si en tenien al cap en devien tenir
per tot el cos), i s’alimentaven no de cereals, com la
resta de la tribu, sinó de molta proteïna, de carn. En
qualsevol cas queda sense resoldre’s del tot la qüestió
de per què els indigets no van oferir més resistència.
«Sí, és difícil d’entendre», admet el meu interlocutor.
«Sembla que hi va haver una decisió política de no
autoimmolar-se, probablement conscients de la seva
inferioritat. Les elits indigets van haver d’arribar a algun tipus de pacte, mantenint algunes prerrogatives».
Segurament la població d’Ullastret es va repartir pel
territori, cosa que va provocar un augment de l’ocu-
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pació rural. Probablement una part van passar a ser
esclaus dels romans.
L’abandonament d’Ullastret es va produir abans de la
famosa batalla d’Empúries (195 o 194 aC), en què
Cató va esclafar una coalició de tribus ibèriques que
s’havia alçat el 197 aC contra la conquesta romana.
Després de vèncer els cartaginesos definitivament,
Roma va decidir posar-se llavors amb els ibers i lògicament, ja que el gran punt d’entrades de les legions
era Empúries, els indigets van ser dels primers a sofrir
l’embat romà. «En la repressió de Cató no s’esmenta
els indigets, que probablement ja no existien com a
entitat política, ja havien estat anul·lats entre el 205
—quan Ullastret es va abandonar— i el 200 aC; els
romans no acostumaven deixar caps per lligar». A la
batalla d’Empúries, continua l’arqueòleg, «és probable que part de la població indigeta formés part de la
confederació rebel, però no aportava un contingent
propi a l’exèrcit i només tenim referències indirectes
de la seva resistència als romans».
En Gabriel de Prado parla amb molta emoció dels
indigets, fins i tot mentre ens acabem les nostres racions de profiteroles. Sorprèn que algú ho faci d’una
gent que va desaparèixer fa tant en el remolí de la
història. «Tinc empatia amb ells, en canvi, els romans,
els veig com a enemics». En veure la meva cara d’estupefacció, somriu: «És broma». Però em sembla que
no del tot.
Li pregunto si es distingiria gaire un indiget d’un altre
iber. «Per descomptat no eren el mateix que els cossetans, hi havia trets propis. Més des del Llobregat
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cap amunt i cap avall. Els veïns laietans practicaven
el culte al crani humà com ells, però els cossetans
no. Els indigets emmagatzemen en sitges, de l’Ebre
cap avall, en graners. Hi ha coses. Eren pobles amb
una mateixa llengua i escriptura (amb variants petites)
però alguns elements propis. Hi ha aquella ranura
decorativa a les portes de les fortaleses, que trobem
a Ullastret i altres llocs indigets però no en d’altres».
D’acord, però reconeixeríem un indiget si ens el trobéssim? «Ells podrien, perquè tenien un sentit de la
identitat basat en el territori, però nosaltres no. No hi
havia cap diferència física ni cultural apreciable des
de fora». Bé, acorda l’estudiós, si et deixen caure fa
2.300 anys en un lloc on pengen caps tallats i clavats
tens moltes possibilitats de ser a casa dels indigets.
L’excursió per terres indigetes mereix altres parades.
L’amagat recinte fortificat de Puig de Castellet, al turó
del Rosell, a Lloret de Mar, que ofereix una vista molt
bonica i que devia ser un lloc de vigilància excepcional (amb connexió visual amb altres assentaments
ibèrics com el turó de Sant Joan de Blanes, a sis quilòmetres). És fàcil sentir-te allà amb els sentinelles que
durant cinquanta anys, a la segona meitat del segle iii
aC, van vigilar el pas dels exèrcits romans i cartaginesos durant les seves anades i vingudes durant la Segona Guerra Púnica. I el jaciment de Sant Sebastià de la
Guarda, a Palafrugell, on hi va haver un assentament
des del segle vi a l’i aC. El lloc, vertiginós, espectacular, a la muntanya sobre Llafranc, una mica més
amunt del far de Sant Sebastià, inclou diversos atractius no ibèrics com la contundent torre de guaita del
segle xv, una ermita i el mateix far, per no parlar de
l’hotel restaurant El Far, que això sí que és restauració
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i no la màquina expenedora i els bastonets d’Ullastret.
El jaciment indiget en si, amb accés obert, darrere
de l’hotel restaurant, està molt arregladet, senyalitzat
i enjardinat (potser una mica massa pels que prefereixen visions de ruïnes una mica més romàntiques i
salvatges), però garanteix una estona molt interessant
passejant entre restes.
I hi ha Empúries, és clar, que és de visita obligada perquè la vella colònia focea, que no era una empresa
colonial sinó comercial, un lloc per fer business, va
resultar determinant en la història dels indigets. Com
a port d’entrada del món a la seva civilització, cosa
que la va desenvolupar i catapultar cap a noves idees
i fites, i com el lloc pel qual també va arribar, més tard,
la seva perdició, amb les legions romanes. «Empúries
no era un lloc tancat», recalca en Gabriel de Prado.
«Hi devia haver molt moviment de gent dels voltants i
sens dubte parelles mixtes». És, Empúries, un bon lloc
per acabar aquest viatge al món indiget, i enterrar,
rendint-la a la sorra infinita de la història, l’espasa.
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aiguamolls, en bona part desapareguts en l’actualitat,
alternats amb línies de costa més abruptes amb petites cales entre penya-segats i esperons rocosos.
En aquesta franja litoral, en diferents períodes i una
vegada consolidada la cultura ibèrica, es van establir
diversos assentaments en elevacions o promontoris
rocosos situats a tocar del mar o relativament a prop.
Així, coneixem l’existència d’establiments ibers com el
del Castell de Begur, Castell Barri (Calonge), el Fortim
(Sant Feliu de Guíxols), l’Agulla de Pola i Vila Vella
(Tossa de Mar) i el Turó Rodó (Lloret de Mar), però
destaquen pel seu alt grau de coneixença i per formar
part de la Ruta dels Ibers els poblats de Sant Sebastià
de la Guarda (Palafrugell), Castell (Palamós) i Puig
Castellet (Lloret de Mar).

Addenda:
Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell)
i Puig de Castellet (Lloret de Mar)
Gabriel de Prado
La línia de costa del nord-est de Catalunya, batejada
pel periodista Ferran Agulló com a Costa Brava, correspon a grans trets amb el litoral que formava part
del territori de la tribu dels indigets. El paisatge litoral
que conformava aquesta zona a l’antiguitat es caracteritzava per l’existència de grans àrees d’estuaris i

El poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda
estratègicament situat.

El poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda
(Palafrugell, Baix Empordà) es troba emplaçat al cim
de la muntanya homònima. Aquesta presenta altíssims
cingles que cauen quasi en vertical sobre el mar i forts
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Sant Sebastià de la Guarda
Palafrugell
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SANT SEBASTIÀ
DE LA GUARDA
PALAFRUGELL
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Habitatge (s.iv aC)
Forn de metalls (s.iv aC)
Habitatge (s.iv aC)
Habitatge (s.iv aC)
Façana marítima del poblat
Habitatge (s.iv aC)
Habitatge (s.iv aC)
		 Sitges (s.iv aC)
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pendents sobre la propera platja de Llafranc. Aquesta
topografia dotava a l’assentament d’una extraordinària defensa natural que, a més a més, disposava d’un
gran domini visual de la línia de costa i d’alguns espais interiors estratègics com el corredor de Palafrugell.
L’espai excavat i actualment visitable només representa
una part de la superfície total del jaciment, doncs tenim
constància que alguna de les construccions d’època
moderna i contemporània que ocupen la muntanya actualment devien destruir parcialment l’assentament. Per
aquest motiu no s’ha pogut determinar amb precisió
els límits del poblat, però s’ha estimat que podria haver
arribat a ocupar una extensió propera a una hectàrea.
A nivell cronològic el poblat data de la segona meitat
del segle VI aC, malgrat que no queden restes visibles
d’aquesta època, i perdura al llarg de cinc segles essent abandonat progressivament al segle I aC. Aquest
moment és coincident amb l’inici de la construcció
d’un petit nucli de població romana a la falda de la
muntanya, a l’actual població de Llafranc.
Els habitatges més antics que s’han documentat s’han
de situar a la primera meitat del segle V aC i, per a
la seva construcció, van haver de modificar i adaptar
el terreny per anivellar les irregularitats de la roca
natural. Aquestes primeres cases eren de planta rectangular, normalment disposaven de dues estances i
es trobaven adossades entre elles. Més endavant, a
partir de la segona meitat del segle IV aC, es produí
una remodelació important de la zona amb la construcció de dues fileres de cases, algunes aïllades entre
elles, i separades per un carrer central.
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A banda dels habitatges, en aquest assentament destaca l’existència de dos grans agrupaments de sitges
(dipòsits de gra excavats al subsòl natural), que en
alguns casos tenen entre 4 i 5 metres de profunditat.
Malgrat que no totes les sitges corresponen al mateix
període cronològic, el gran nombre i la capacitat
d’aquestes ens fan evident el potencial d’emmagatzematge de cereal que tenia la comunitat que l’habitava.

El jaciment amb l’ermita, la torre de guaita i el far de Sant Sebastià.

El poblat ibèric és un dels elements que conformen el
conjunt monumental de Sant Sebastià de la Guarda,
on també es pot visitar una torre de guaita del segle xv,
una ermita, una hostatgeria i un centre de descoberta
del patrimoni i del paisatge de la muntanya, recentment obert, que s’ha batejat amb el nom d’Espai Sant
Sebastià, al costat del conegut far de Sant Sebastià.
El Puig de Castellet (Lloret de Mar, La Selva), situat
a uns dos quilòmetres al nord de la platja de Lloret de
Mar, és un poblat fortificat de reduïdes dimensions,
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PUIG DE CASTELLET

		 Entre el 250 i 150 aC
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18 Estructura per a la recollida d’aigua
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Restitució del poblat fortificat de Puig de Castellet a Lloret de Mar.

Visita teatralitzada al Puig de Castellet.

tan sols ocupa una superfície aproximada de 650 m²,
que es troba ubicat en un petit replà prop del cim d’un
turó. Des d’aquest punt es domina visualment una àmplia franja de la línia de costa però, a la seva vegada,
les construccions que conformen aquest recinte quedaven completament amagades des del mar.

Per les característiques del lloc i les diferents peculiaritats de l’assentament, sembla que aquest poblat
seria una mena de punt de guaita o talaia, on la seva
funció principal seria la de control i vigilància del territori. El període d’activitat d’aquest és relativament
curt i s’ha de situar durant la segona meitat del segle
III aC, essent abandonat molt probablement entorn el
200 aC, durant els episodis de revoltes indígenes contra els romans posteriors a la segona guerra púnica.

A través de les excavacions arqueològiques, desenvolupades en tres etapes diferenciades entre finals dels
anys seixanta i meitats dels anys vuitanta del segle
passat, s’ha pogut definir amb una certa precisió la
distribució i les característiques arquitectòniques de
l’assentament. Aquest està envoltat, en bona part del
seu perímetre, per una muralla reforçada amb torres
que, alhora, serveix com a mur de tancament i suport
de la major part dels onze espais que conformaven
el recinte. Aquests espais, que disposaven d’una o
de vàries estances, estaven distribuïts entorn una àrea
central d’ús comunitari on es van documentar diverses
fosses excavades en el subsòl que servirien per recollir
les aigües pluvials o per captar i filtrar l’aigua de la
capa freàtica.

La visita a les restes arqueològiques es complementa
amb un itinerari botànic que permet observar les espècies pròpies de la vegetació mediterrània i, gràcies
a l’estudi dels carbons recuperats a l’excavació, identificar aquelles que ja existien en època ibèrica.

...

INFORMACIÓ PrÀctica

Ullastret

Com arribar-hi?
Venint de Girona, per la carretera C-66 direcció Palamós, passat
el desviament de la Pera, a mà esquerra trobarem un trencall que
ens indica cap a Torroella de Montgrí. Seguirem aquesta carretera
fins a Serra de Daró, on girarem a mà dreta en direcció a Ullastret.
Poc abans d’arribar a aquest poble, una carretera que surt a mà
esquerra ens conduirà cap a la ciutat ibèrica.

torroella de
montgrí

serra de daró
ap -7

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret
Afores, s/n. Puig de Sant Andreu
17114 Ullastret
972 179 058
macullastret.cultura@gencat.cat
www.mac.cat

Ullastret

ullastret
peratallada

girona
sant miquel
de cruïlles

pals

la bisbal
palafrugell

Sant Sebastià
de la Guarda

castell
caldes de
malavella

palamós

llagostera

sant feliu de guixols
tossa

Puig de Castellet
lloret de mar
blanes

Castell
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret
Afores, s/n. Puig de Sant Andreu
17114 Ullastret
972 179 058
macullastret.cultura@gencat.cat
www.mac.cat
Com arribar-hi?
Carretera C-31 en direcció nord, sortida 328 Platja de Castell (Palamós). Cal arribar fins a la platja, al nord de la qual es troba el
poblat ibèric.

Sant Sebastià de la Guarda
Museu del Suro de Palafrugell
Placeta del Museu del Suro, s/n
17200 Palafrugell
972 307 825
info@museudelsuro.cat
www.museudelsuro.cat
Com arribar-hi?
Des de C-31, de Palamós direcció La Bisbal de l’Empordà / Pals,
prendre sortida Llafranc / Calella de Palafrugell. Seguir recte fins
a la rotonda i prendre la primera sortida a la dreta, cap a l’avinguda d’Espanya. Seguir direcció Llafranc / Calella de Palafrugell /
Platges. A continuació, prendre direcció Tamariu / Begur. Després
prendre a la dreta direcció el Far de Sant Sebastià, i continuar les
indicacions fins l’Hotel-Restaurant El Far ja que el jaciment és a tocar.

Puig de Castellet
Ajuntament de Lloret de Mar
Plaça de la Vila, 1
17310 Lloret de Mar
972 364 735
central-turisme@lloret.org
www.lloretdemar.org
Com arribar-hi?
Arribant a Lloret des de Tossa de Mar, a la dreta de la carretera
trobarem una desviació a la urbanització Roca Grossa. A l’entrada
de la mateixa prenem el camí que puja a l’esquerra. Seguir el
carrer del Xaloc i el dels Cingles fins a la ronda del poblat ibèric
que rodeja el jaciment.
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