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Les exca vacions realitzades al jaciment durant els darrers deu 
anys han proporcionat un seguit de resultats interessants. Quant 

al període iberic, cal destacar I'inici de Iáctivitat centrat al 
segie V -amb precedents hipotetics al VI- i un desenvolupament 

important al llarg del lV i 111. 

En aquesta primera etapa es confirma el paper de centre 
resdistribui'dor que va tenir lássentament envers /'hinterland. 

També queda forca clara la influencia cartaginesa. 

La segona etapa abraca tot el segle 11 i comencament del 
segle 1 a. C. Durant aquests an ys es manté el paper de centre 

"comarcal", pero logicament dins dels interessos romans. Les 
importacions italiques inunden el  mercat i gairebé anul.len 

el comerc púnic. 

La decadencia del poblat comenca cap al primer quart del 
segle 1 a.c. La implantació de la vif.la romana els darrers decennis 

de la centúria acaba definitivament amb la vida del poblat 
iberic com a tal. 





L'EPOCA IBERICA A DARRÓ. 
HIPOTESIS 1 EVIDENCIES PROPORCIONADES 
PER LES DARRERES EXCAVACIONS 

Els úl t ims treballs d'excavació a Darró han donat una serie de 
dades interessants, les quals completen les idees que teníem fins ara 
sobre el període ibkric en aquest jaciment. 

És sabut que la presencia de restes indígenes va ser palesada 
per Arribas durant la primera recerca s is temi t ica.  Aleshores es va 
assenyalar una cronologia del segle 1 1 1  a.c., encara que, a causa de 
I 'objectiu de I'exploració, centrat a la vil.la romana, n o  es van estudiar 
deAalladament les estructures iberiques (Arribas 1956 ,  p.  23-48;  Id. 
1958 ,  p .  323-329) .  

A partir de 1 9 7 7  es van fer treballs de salvament en un sector 
ben concret de les ruines, avui propietat pública, que, des de 1980 ,  
esdevingueren excavació sistemit ica. Aquestes recerques van afec- 
tar primordialment una area interessant de I 'establiment iberic, la 
qual va proporcionar nombroses dades que hem donat a coneixer en 
diverses ocasions (López 1986; López, Fierro 1987; Id. en premsa A; Id. 
en premsa B). Aquest indret va estar ocupat basicament des del segle IV 
fins al I a.c., i el seu estudi és prou signif icatiu respecte a les 
característiques d'un barri del nucli iberic. 

Aixb n o  obstant, les recerques dutes a terme des de 1 9 8 4  fins al 
present han palesat que el jaciment podia donar molta més 
informació per completar aquest panorama parcial. Així, hem 
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comprovat que la data inicial de I'establiment, cal fixar-la al segle V 
a.c., i hi  ha possibilitats que pugui arribar al segle VI. També hem vist 
que la topografia va canviar molt al llarg de I'epoca antiga, i que, a més 
de la fase d'esplendor tradicional, la qual havíem situat al segle II a.c., 
el període dels segles IV-ll l  a.c. també és prou important. 

Per sistematitzar I'exposició, parlarem en primer lloc sobre la 
fundació del nucli, després exposarem la hipbtesi sobre I'evolució del 
medi físic, i a continuació repassarem dos períodes cronologics 
concrets; I'un compren els segles IV i III a.c., i I'altre, els segles II i 1 
a.c. Aquesta divisió esta determinada fonamentalment pels esdeve- 
niments histbrics -la conquesta romana n'és I'eix-, perb també 
coincideix amb les evidencies arqueologiques enregistrades al llarg 
de I'excavació. 

Com hem dit, la data més antiga documentada fins avui a Darró, 
cal situar-la a mitjan segle V. a.c. Aquesta cronologia correspon a 
unes ceramiques d'importació localitzades en un sondeig d'explo- 
ració en el vessant oriental del turó de Sant Gervasi, al costat del mur 
de tancament del xalet de Miramar. Es tracta concretament de 
fragments atics de vernís negre, decorats amb oves incises i 
palmetes impreses. D'altra banda, als anys cinquanta es van trobar 
casualment dos kylix de tipus inset lips, que poden datar-se del segon 
quart del segle V (Trías 1967, p. 273-274).  De moment, les 
ceramiques no es poden associar a estructures contemporanies, perb 
versemblantment indiquen que la part més antiga del jaciment es 
troba al turó (Iam. II, 1). 

D'altra banda, la prospecció realitzada arreu del terme de 
Vilanova i la Geltrú els darrers anys ha donat com a resultat la 
localització de nombrosos nuclis iberics (Iam. 1 ) .  En un d'ells, al sector 
de Sant Cristofol, es va enregistrar la troballa superficial d'un 
fragment de kilyx atic de figures negres, datable de final del segle VI o 
comencament del V (lam. XIV). De,moment, es tracta d'una peca fora de 
context, pero ens fa plantejar I'activitat d'aquest lloc des d'una data 
relativament alta, i especular amb la possibilitat que la fundació de 
Darró correspongui al mateix moment. D'altra banda, els treballs de 
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AMINA 1: Carta arqueologica dels jaciments iberics i romans trobats al terme de 
Vilanova i la Geltrú festacions localitzades en bona par? per Ll. Piera). 1.-  Turó del 
Molí  de Vent lib.). 2. - Vessant sud-est del turó del Pi Torrat fib. i rom.). 3. - Turó de 
lémissora dáviació (ib). 4.- La Cucanya fib.). 5.- Santa Llúcia (rom.). 6.- Els Dos Mo-  
lins fib.). 7.- Ca /'Esquerré de Baix (ib.). 8.- Els pins del Rocallls fib.). 9.- Camíde la 
Creu fib.), 10.- Sant Joan d'Enveja (possibles restes antigues). 1 1 a.- Mas d'en Puig 
lib. irom.). 1 1 b.- Mas dén  Creixell (ib. irom.). 12. - Mas dén  Perris fib. irom.). 13.- Turó 
de la Talaia fib.). 14.- Nord-oest del mas Notari fib.). 75.- Mas Notari i fabrica Marques 
(ib.). 16. - La Geltrú fib.). 7 7. - Can Torrents from.). 18. - Sant Cristofol lib.). 19. - Darró. 
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prospecció sistematica i la interessant analisi posterior realitzats per 
Magí Miret al terme de Sant Pere de Ribes palesen I'activitat d'alguns 
jaciments de la contrada des de la mateixa data (un avenc a: Miret 
1982-1 983). 

Ja es pot veure que, ,de moment, no tenim gaires evidencies 
sobre la primera epoca del jaciment, perb creiem que la hipotesi de 
funcionament des del segle VI a.c. és prou suggestiva i que I'activitat 
al segle V pot demostrar-se. Tot aixb ens fa plantejar que la iberització 
de la zona que ens ocupa degué produir-se en algun moment del 
segle VI, potser a final d'aquesta centúria. 

Pensem que la cristal.lització del procés en aquesta area, cal 
identificar-la amb la fundació d'una serie de nuclis que ocupen 
gairebé tots els llocs habitables de les terres costaneres. La 
prospecció del terme de Vilanova dóna com a resultat la identificació 
d'un bon nombre de Ilocs d'habitació escampats per tota la 
superfície. De moment, no en coneixem la cronologia amb gaire 
exactitud, perb molts d'ells han donat ceramiques datables, com a 
mínim, des del segle IV a.c. 

Al nostre parer, encara és aviat per plantejar-se com es va 
produir aquesta instal.lació de la població en els Ilocs costaners. Aixo 
no obstant, es podria pensar que va ser un procés rapid, ateses la 
cronologia de Sant Cristbfol, les dades de prospecció, tant a Vilanova 
com a Sant Pere de Ribes, i la hipotesi sobre la fundació de Darró. 
D'aquests fets, se'n podria deduir que no va existir un nucli primari 
amb irradiacions posteriors, tot i que, amb la informació actual, les 
afirmacions d'aquesta mena són arriscades. 

Per comprendre més bé el panorama evolutiu del jaciment, és 
imprescindible esmentar previament algunes dades relatives al medi 
i els canvis que va experimentar al llarg de I'antiguitat. Les troballes 
recents han palesat que la zona de Darró era els primers temps un 
sector d'aiguamolls travessat per diversos corrents fluvials i amb una 
ocupació humana irregular. Aixo ho hem descobert mitjancant 
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I'excavació extensiva i, per fer-nos carrec de  la topografia, és 
convenient repassar la localització de les troballes i la cronologia. 

En síntesi, podem veure que la zona ocupada més antiga abasta 
el  turó de Sant Gervasi. Concretament coneixem les esmentades 
ceramiques del segle V a.C. procedents del  vessant oriental i, el que 
és més significatiu, hem trobat u n  habitatge del  segle IV construi't al 
peu del puig. Per aixecar aquesta casa calgué realitzar importants 
treballs de dessecació, els quals van consistir en la col.locaci6 d'un 
entramat de bigues de  fusta sobre la zona pantanosa, a sobre del qual 
es van posar una serie de  rebliments de  pedres, terra i ceramica mo l t  
potents. Les altres restes del segle IV son a I'antiga placa de Darró i tam- 
bé se'n troben al bel l  m i g  de  la zona 1, al costat del  carrer actual d e  
Juan de  la Cosa (Iam. 11,2). 

Pel que fa a la tercera fase del poblat, datada dels segles II i I 
a.C., les restes ocupen b is icament  els mateixos sectors, encara que 
són més abundants (potser perquk es troben en u n  nivell més 
superficial i perque estan menys arrasades). També s'han trobat 
vestigis d'aquesta etapa en un  predi a tramuntana del ferrocarril i a 
llevant del turó. Finalment s'han d'esmentar algunes rui'nes a I'est de  
I'escola Llebeig (larn. III,1). 

Aquest panorama indica que els ibers van establir-se en una 
colla de l locs ben determinats, situats basicament en els vessants 
orientals i meridionals del turó (suposem que també al c im) i en una 
franja en  diagonal que va des de I'escola fins al m ig  de  la zona 1. 
Aquests indrets van ser utilitzats durant les tres etapes de poblament 
més antigues. 

Pensem que aixb n o  és u n  fet casual, ja que els sectors propers al 
turó es troben lbgicament enlairats respecte a la resta de la superfície 
del jaciment i, en  I'esmentada franja des de  I'escola fins al m i g  de  la 
zona 1, el terra verge també és en una cota forca alta. A més, en els 
l locs relativament baixos, c o m  és el  sector oriental d e  la zona 0, hem 
trobat testimonis inequívocs de  tasques de dessecació realitzades al 
segle IV. 

Aquestes evidencies fan pensar que durant el  segle V (la data 
més antiga que coneixem fins ara) els ibers van establir-se en una 
zona més elevada: el  turó de  Sant Gervasi, que dominava la 
desembocadura d'un riu en forma de  delta. Aquest corrent tenia, com 

- -  - 
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A M I N A I I :  Hipotesis sobre lócupació progresslva de les d~verses zones del 
jaclrnent: 1 ,  segle V a.c.  2, segles IV-111 a.c. 
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LAMINA 111 Hipotesis sobre I'ocupacio progressiva de les diverses zones del 
laciment 1, segles 11-1 a C 2, segle 1 d C 3, segles 11-V d C aproximadament 
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a mín im,  dos  bracos. El p r imer  deuria tenir  una riba al peu  de l  turó i 
I 'altre, al m i g  de  la zona 1.  L'amplada del  segon  segurament abracava 
des de l  f inal d e  I 'esmentada zona 1 f ins a la torre de  Ribes Roges 
aproximadamen:. Entre els dos bracos h i  deuria haver una mena  d' i l la 
s península, ocupada almenys des de l  segle IV. 

J a  h e m  d i t  que, durant e l  segle IV, es van fer t rebal ls d e  drenatge 
al peu  de l  tu ró  i que  I 'ocupació d'aquest indret  es va consol idar al 
segle II. Aixo n o  sbstant ,  sernbla que  durant la tercera etapa iberica la 
s i tuació n o  va canviar gairebé gens.  Pero s i  vo lem fer-nos carrec de  
to t  el procés,  s'ha d'afegir que, segons les nostres recerques, durant 
I 'kpoca romana del  jaciment va cont inuar I 'expansió del  pob lament  
mit jancant la decsecació del  delta. A l  pr incipat  d'August, es va 
construi r  la pars urbana de  la vil.la, a la zona més  alta del  llir del  
p r imer  brac. 

En aquest ir ldret ja s'havien diposi tat  una serie de  capes 
al.luvials d e  forma natural, les quals potser es van comple tar  
art i f icialment, pero  la resta va cont inuar igual  (Iarn. 111,Z). A ixo  n o  
sbstant ,  a I'extrern de  migd ia  de  la diagonal  tebrica d e  la zona 1, es va 
bastir una terrisseria, que  produí  arnfores vinaries, entre altres 
rnaterials (larn. XIII). Segurament la terrisseria es va posar a I 'antiga 
riba de l  p r imer  curs fluvial, que, gracies a la tasca de  drenatge 
esmentada i als rebl iments naturals, deuria esdevenir una pet i ta 
ba d i a. 

L'etapa def in i t iva d'aquest procés s'ha de  situar durant I ' imper i  
d e  Traia. En aquella epoca la vil.la romana va pat i r  nombrosos canvis, 
entre els quals cal  esmentar I 'abandó d e  la terrisseria ai lgustal i 
modi f icac ions de  I'area residencial. Precisament aquesta darrera 
tasca va impl icar  la dessecació d 'un sector pantanós relativament 
extens, que  compren ia  des del  I ímit mer id iona l  de  la residencia f ins, 
corn  a mín im,  al passeig actual de  Ribes Roges. Segons que  hern 
cornprovat, aquest drenatge es va realitzar d 'una sola vegada durant el 
segle I I  de  I'Era ( Iam. 111,3j. 

4. ELS SEGLES IV 1 1 1 1  A.C. 

Aquesta epoca representa el mornent  de  consol idació i ex- 
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pansió de  les pob lac ions iber iques costaneres, i ara sabem que  a 
Darró va ser forca important .  Fins al m o m e n t  h e m  comprovat  
I 'existencia d 'un in tent  d e  guanyar terreny a la zona pantanosa. 
Aquesta activitat es material i tza a la casa d e  la zona O que  ens servira 
c o m  a referencia per estudiar els habi tatges.  També  t e n i m  indic is per  
sospi tar  una continui'tat d e  la ut i l i tzació de l  turó, atesa la quant i tat  
impor tant  d e  ceramiques d'aquesta c rono log ia  t robades als vessants. 
Finalment,  h i  ha dades suficients per palesar una activitat artesanal 
prou desenvolupada i u n  comerc  actiu. 

4.1. Els habitatges 

Pel que  fa a les estructures arqui tectoniques,  les restes de  
I 'únic habi tatge q u e  cone ixem una m ica  i nd iquen  q u e  es tractava 
d 'una casa de  forma subrectangular i espai unitari,  dotat  d 'una llar 
central. Les parets ten ien socols d e  pedra, pe ro  eren de  tovot ,  i la 
coberta degué consist i r  e n  materials vegetals peribles, dels quals n o  
ha quedat  cap resta. El pav iment  era d e  terra batuda. 

Aquesta descr ipció sumaria d 'un edi f ic i  arrasat per construc- 
c ions m é s  tardanes podr ia fer-nos creure q u e  els ibers d e  Darró eren 
gent  pr imi t iva que  portava una existencia precaria, ja que  les seves 
cases n o  es d is t ing ien gaire de  les propies dels establ iments de l  
b ronze f inal. Tanmateix,  al costat  d 'aquests edi f ic is cal  situar altres 
e lements  a m b  ent i tat  arqui tectonica.  

4.2. Les instal.lacions artesanals 

Durant els treballs d e  salvament de l  1977, es van  t robar les 
restes de  dos forns arrasats. Tenien planta el.líptica, u n  suport central i 
u n  praefurnium di ferenciat  (Iam. IV, zona O i Iam. XI). La data de  
fundac ió  d 'aquests e lements  (que avui es conserven tapats i 
protegi ts)  n o  s'ha pogu t  saber, car eren retal lats al terreny verge, i pe l  
q u e  fa a I 'abandó, encara que  varern classif icar e ls mater ia ls que  es 
van t robar dins, les c i rcumstancies de l  descobr iment  aconsel laven 
certa prudencia.  

Sembla  q u e  aquestes troballes, ara ja les p o d e m  interpretar, car 
e n  t e n i m  unes  altres d e  noves m o l t  m é s  e loqüents  i precises. Ens 
refer im a la zona artesanal descoberta al s u d  d e  la zona 1 .  En aquest 
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indret hem localitzat les restes d'una terrisseria important, datable 
almenys des del segle IV. La primera dada que cal tenir en compte és 
I'existencia d'un terminus ante quem molt clar: un dels forns (u.e. 
1270) es va trobar cobert per uns habitatges de comencament del 
segle II a.c. (Iam. IV, zona 1 i Iam. XII, 2). 

D'altra banda, estem en condicions de saber la data final dels 
dos forns descoberts, gracies a I'analisi dels materials que servien de 
rebliment per amortitzar-los. El que hem esmentat va apareixer ple de 
fragments d'amfores PE 15, datades a Eivissa entre el 305 i el 255 
a.c. (Ramon 1981, p. 102-1 03), acompanyats d'algunes amfores 
iberiques. Aquest estrat, que dóna una cronologia bastant aproxi- 
mada, també té unes altres conseqüencies, de les quals parlarem 
després. 

Pel que fa a I'altre forn (u.e. 1504), el terminus ante quem és 
molt més lat, car va apareixer cobert per un nivel1 roma del segle II de 
['Era. De tota manera, tenim les ceramiques de I'amortització, 
datables del segle II a.c. (els treballs d'inventari es fan ara) (Iam. XII, 
1). A més, es va trobar associat amb un abocador. Aquest diposit 
estava cobert per un mur de final del segle I a.c. i tenia dues capes de 
deixalles. La primera pot datar-se del segle III i la segona del II 
aproximadament (inventari en curs). 

Tot plegat palesa que la instal.lació artesanal de la zona 1 va 
funcionar com a mínim des de final del segle IV fins al II. No és 
possible establir-ne la data fundacional amb exactitud total, ja que els 
forns, com és habitual per raons tecnologiques, van ser excavats en 
part al terra verge, per construir-hi la cambra de foc i el praefurnium, i 
precisament aquestes són les restes que hem trobat. Quant al 
moment d'abandó, síque en tenim prou evidencies, i podem dir que no 
va ser el mateix en els dos casos. Sembla que un deixa d'utilitzar-se al 
segle III i I'altre al II. 

La tecnica constructiva dels dos forns era semblant, pero la 
configuració presentava diferencies substancials. L'un tenia la 
cambra de foc el.líptica, i la de I'altre era gairebé circular; totes dues 
acabaven en sengles praefurnia allargats coberts ambvolta (lam. XII). 
Pel que fa als laboratoris de cocció, que versemblantment posseien 
cúpula, eren pavimentats amb la graella perforada sostinguda per un 
pilar. Aquest element tenia forma d'espina en el primer cas i, en el 
segon, era aproximadament cilíndric. 
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Aquesta descripció coincideix grosso modo amb la dels forns de 
la zona O esmentats abans, i ens invita a datar-10s del segle IV o III. 
Quant al moment  de  I'abandó, potser aquestes instal.lacions deurien 
perdurar f ins al segle II, si hem de  tenir en compte les peces que es 
van trobar dins. 

Malgrat tot, les dimensions redui'des d'aquests elements ens fan 
dubtar sobre la seva funcionalitat: ja hem vist que els dos forns grans 
trobats a la zona 1 produien tota mena de  peces, grans i petites, i en 
els que estudiem ara n o  es podien coure, per exemple, gaires 
arnfores. Aixb descartaria en principi la seva rendibilitat. 

L'existkncia d'aquests quatre forns ( i  d'un cinque mol t  malmes, 
situat a la zona 1, al nord dels estudiats), la fundació dels quals pot  
datar-se grosso modo dels segles IV-lll, dona una visió més real de 
I'activitat a I'establiment. Indica una economia desenrotllada, carac- 
teritzada per la transformació de  materies primeres i la produccio 
excedentaria de  béns manufacturats. 

4.3. Les altres activitats productives 

Aquest quadre es podria completar s i  h i  afegim que a ponent de 
la zona O es van trobar les restes de  sis sitges, que potser formaven 
part d'una nona de dipbsits que, de  moment,  n o  hem excavat del to t  
(larn. IV, zona O). Els elements que ara ens interessen mes son les 
unitats 0301, 0302 i 0303. Es tracta de  tres sitges que tenien un  
rebliment datable d e  comencament del segle II a.C., la qual cosa 
indica que havien funcionat en un  període immediatament anterior. 
Els altres tres potser tambe es van fer servir en  aquesta epoca, perb 
n o  ho  sabem del  cert, car dos van ser mo l t  arrasats per les maquines, i 
e l  tercer n o  s 'amort i tz i  fins al segle I de  I'Era. Si  més no, aquestes 
dades palesen una activitat agrícola intensa, que era de suposar, perb 
que es confirma gracies a aquesta troballa. 

Igualment s'ha de  fer esment de  la presencia de  fauna en els 
estrats més antics del jaciment. Aquestes restes palesen una 
ramaderia estable, dedicada als bvids, caprins i bbvids, acompanyats 
de  porcs i cavalls. La caca i la recol.lecciÓ tambe es poden endevinar. 
Sobretot aquesta darrera activitat és mol t  evident per la presencia 
nombrosa de  conquil les de  donax trunculus, especie prbpia de  
zones pantanoses (Herrera, en premsa). 
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Aquest panorama, cal completar-lo amb I'estudi dels intercanvis 
comercials. La producció propia i abundant de ceramica és un fet clar 
que ja havíem demostrat fa temps. A més de la ceramica a m i ,  
destaca la presencia dels productes de pasta beix. Entre aquests són 
molt importants les amfores, encara que també hi ha recipients 
utilitaris, com gerres de diversos tipus, i una colla d'imitacions de 
vaixella importada, datades del segle III a.c. (taules tipologiques 
d'aquestes i altres ceramiques a: López 1986, p. 143-1 49) .  

També en aquesta centúria apareix la producció local de 
ceramica grisa amb repertori limitat de formes: gerretes biconiques, 
pateres hemisferiques semblants a les Lamb. 21 i 26, i skyphoides 
que adapten peculiarment els models atics. 

D'altra banda, les darreres troballes han proporcionat una 
evidencia prou interessant. Es tracta de la producció de les amfores 
PE 15. Ens sembla que no és casualitat que el forn núm. 1270  
aparegués totalment ple d'aquesta mena de recipients. Dubtem que 
haguessin estat un producte d'importació tan habitual fins al punt 
d'emplenar un espai tan gran, i la circumstancia que aquest espai 
sigui precisament un forn sembla molt simptomatica. A més, hem 
localitzat alguns fragments de paret deformats (Iam. X,1). 

Pel que fa als materials d'importació, ja hem parlat abans de les 
peces més antigues, perb també cal tenir en compte la presencia de 
nombrosos fragments datables de la segona meitat del segle IV. 
Essencialment es tracta de ceramiques de vernís negre decorades a 
rodeta, les quals corresponen a tres formes: I'skyphos de tipus atic, el 
bol devora concava i I'stemless de la classe delicada. D'altra banda, 
hi ha un nombre reduit de peces atiques de figures roges bastant 
decadents (Iam. IX, 1 - 4). Es tracta gairebé sempre de crateres de 
campana. També hi ha alguns fragments d'amfores púniques 
occidentals. 

En els estrats del segle 111 perduren les formes esmentades, 
potser per I'amonització lenta d'uns béns tan escassos, perb també 
s'hi troben productes de vernís negre del golf de Lleó, com els bols 
Lamb. 2 6  del taller Nikia-Ion, els de les tres palmetes radials 
(produi'ts a Rodes) o els de la forma Lamb. 24/25. El taller de les 
petites estampilles no esta representat al jaciment. A més d'aquests 
vasos, també s'ha de fer esment de les amfores massaliotes del tipus 
Py 2 i de fragments de ceramica d'Eivissa. 
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AMINA V: Evolució de la casa 3, excavada a la zona O del jaciment. Fases 1 a 4. 
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AMINA VI Evolució de la casa 3, excavada a la zona O deljaciment. Fases 5 a 8. 
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5. EL PAPER DE L'ASSENTAMENT 

Aquestes dades, encara que  parcials, comencen  a ser prou 
signif icatives per p lantejar-nos la funció de  I 'establ iment.  De b o n  
comencament ,  sembla  que  ens t robem davant d 'un nucl i  dels que 
són  t íp ics a la contrada: enlairat dal t  d 'un  turó  costaner, p rop d 'una 
zona d 'a iguamol ls i a m b  una fundació re lat ivament antiga. A ixb  n o  
obstant ,  I 'ocupació de  les zones practicables de  I'estuari, I 'extensió 
dels sectors constru'its i les activitats artesanals abundants li donen 
caracters poc  comuns,  a lmenys en  I'estat actual de  les investigacions. 

H e m  d i t  altres vegades que  pensavem que  Darró va ten i r  e l  paper 
d e  cent re  indígena comarcal ,  reforcat per I 'existencia de l  port ,  per la 
producc ió  propia de  ceramiques i per  les d imens ions de l  jaciment 
(López 1 9 8 6 ,  p .  1 3 4 - 1  35) .  Altres investigadors s 'han fet resso d'una 
h ipote t ica  despob lac ió  al redós d'aquest centre i f ins h i  t o t  han 
elaborat interessants mode ls  geografics (Miret ,  Sanmartí, J. i 
Santacana, 1 9 8 4 ) ,  els quals, c o m  h e m  vist  al l larg d e  les pros- 
peccions,  n o  p o d e n  conf i rmar-se.  Pero cal  dir que  les nostres 
af i rmacions es referien sempre a la fase m é s  tardana, datable dels 
segles I I  i I a.c. 

Sense abandonar aquesta hipotesi ,  que  després recordarem, ara 
cal  aprofundir  e n  el  p r imer  període, f ins avui m o l t  menys  analitzat. Per 
aixb cre iem q u e  la inf luencia cartaginesa, ja intu ida per  les troballes 
d e  mater ia ls que  creiem ebusitans, s'ha d e  valorar mo l t  més.  La 
presencia d e  les amfores PE 1 5  al forn 1 2 7 0  n o  p o t  ser una casualitat, 
i, a l  nostre entendre,  palesa al lo q u e  les fonts  repeteixen c o n -  
t ínuament:  la considerable inf luencia cartaginesa a la Península 
I berica. 

A l  cap d e  pocs  dies d'haver acabat la campanya d'excavacions i 
cense haver anali tzat exhaust ivament els materials, és difíci l  definir- 
se  sobre  el  pes d'aquesta presencia, perb  cre iem q u e  va ser 
important ,  i segurament va cond ic ionar  I 'activitat comercial  dels ibers 
d e  la nostra contrada. Potser és prematur plantejar-se I'existencia 
d 'una factoria pún ica a Darró, perb  és evident que  les mercader ies 
cartagineses gaudiren d 'una importancia considerable,  la qua l  va fer 
imi tar  les amfores d'Eivissa. També  és pales q u e  exist iren imi tacions 
d e  les vaixel les d 'or igen grec i sud-ital ic. 
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Tot aixo fa pensar en un possible control púnic del comerc dels 
productes de prestigi,' com ara les vaixelles envernissades de negre. 
Bdns escassos i de gran acceptació, imitats abundantment a la cera- 
mica local. Pel que fa a les amfores, tant PE 15 com iberiques, el nombre 
és tan gran que cal plantejar-se que contenien. Les amfores 
d'importació, basicament unes poques massaliotes i púniques, eren 
gairebé totes per contenir vi, i pensem que els contenidors propis 
també hagueren pogut tenir aquesta funció entre altres (López, 
Batista, Zucchitello, 1987, p. 31 9-320). 

Tot aixo possibilita una serie de conclusions: 

1 .  L'establiment de Darró, fundat al segle V (o potser al VI), 
reuneix les característiques habituals dels nuclis iberics contempo- 
ranis pel que fa a la situació i la morfologia. 

2. L'etapa dels segles V-l l l  (sobretot des del IV, del qual tenim 
més dades) indica un desenvolupament considerable. Juntament 
amb una activitat ramadera i agrícola (aquesta darrera excedentaria), 
es palesa una intensa dedicació artesanal, un exponent de la qual és 
la producció de ceramica. 

3. Les manufactures originaries de Darró indiquen una influen- 
cia cartaginesa forta i un control del comerc d'importació per part dels 
púnics. Potser aquest mateix control es va exercir en els intercanvis 
comercials que tenien com a seu I'establiment, el qual funcionava 
com a mercat o centre redistribuidor. 

4. Precisament aquesta importancia del lloc va originar el 
desenvolupament de nombrosos nuclis instal.lats a la rodalia 
subsidiaris de I'activitat del centre principal. 

6. ELS SEGLES 1 1 - 1  A.C. 

No es pot parlar d'un trencament de I'activitat de Darró a 
comencament del segle II, car, per exemple, hem vist com almenys 
un dels forns per produir ceramica segueix funcionant. Aixo no 
obstant, hi  ha una colla de fets prou significatius. El més evident és la 
superposició d'habitatges nous a les cases del moment anterior. 
Aquest fenomen es veu molt bé a la zona O, on es va bastir de bell nou 
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una retícula urbana, de  la qual s'han descobert quatre cases. Pel que 
fa a la zona 1 ,  va passar el  mateix, en  construir-se almenys dues cases 
sobre les instal.lacions anteriors amortitzades ( I im.  IV). 

6.1. Les estructures arquitectoniques 

Els edificis d'aquesta kpoca els coneixem mol t  bé i hem realitzat 
I'estudi en diversos llocs, en alguns casos mol t  recentment (Lopez, 
Fierro en premsa A), per la qual cosa en  sintetitzarem la descripció. Es 
tracta d'habitatges de planta quadrangular, forca compartimentats, 
amb parets mitgeres i estances clarament definides i amb diverses 
utilitzacions. S'asemblen als de la fase anterior perque tenen sbcols 
de  pedra poc treballada i unida amb fang, a més  d'una coberta perible, 
perb en aquest cas les parets són de tapia en comptes d e  tovot. A 
I'interior també h i  ha llars col.locades a terra, encara que, en certs 
casos, s'han descobert forns mol t  més complicats, dotats de 
xemeneies i conductes d'aireacio. 

A la zona O hem estudiat I'evolució d'una casa que va patir 
diferents processos de  remodelatge, la qual cosa dóna test imoni 
d'una activitat intensa ( I ims.  V, VI i VII). Cal destacar la troballa de les 
restes d'un pbrtic a I'entrada principal. També s'han localitzat restes 
dels serveis comunitaris, com ara els desguassos, compartits amb els 
habitatges vei'ns. 

A més de  les cases prbpiament dites s'han d'esmentar les traces 
d'un urbanisme prou evolucionat, materialitzat en la presencia de  
carrers tirats a cordil l  i creuats en  angle recte, habilitats per al transit 
rodat. Aquestes dades n o  es poden contrastar amb altres de  
semblants de  la fase anterior, ja que els vestigis són mol t  escassos, i 
tampoc n o  sabem s i  tals característiques van afectar to t  I'establiment, 
Com s'ha vist, només s'han excavat nuclis mol t  determinats i ai'llats, 
fruit de  la dispersió de l  poblament, perb pensem que són caracters 
evolutius que cal tenir en compte. 

6.2. La relació amb I'entom 

Aquesta continuitat de l  poblament a Darró, cal fer-la extensiva 
als nuclis de  la rodalia. Com és Ibgic, n o  en  possei'm una informació 
gaire detallada, car només els coneixem mitjancant la prospecció, 
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LAMINA VI/: Evolució funcional de la casa 3, excavada a la zona O del jaciment. Les 
habitacions ratllades corresponen ais espais amb Ús artesanal. Les cambres amb 
puntets són els espais residencials. Els punts de color negre assenyalen la situació 

dels forns. Les estrelles indiquen la localització de les inhumacions infantils. 
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pero és evident que tots aquests llocs són utilitzats durant aquest 
període. Aixo fa pensar que el paper del nostre establiment envers els 
vei'ns no havia canviat gaire. 

Al nostre parer, ara també podem parlar d'una funció de centre 
de distribució i mercat. ~ e m b l a  que el fet de la conquesta romana no 
va modificar de sobte la raó d'ésser del poblat, tot i que, com hem vist, 
va influir en el remodelatge de les estructures. ES a dir, la influencia 
dels conqueridors és palesa a I'urbanisme de les construccions noves 
i segurament és decisiva per interpretar els canvis estructurals que es 
van fer, pero la vida a I'establiment va continuar sense trencaments. 

Pensem que la presencia dels romans durant el segle II a.c., cal 
interpretar-la com un domini militar i polític, pero no com una 
colonització sistematica. En el camp economic aquesta presencia 
és molt forta si la mesurem perla quantitat de materials d'importació, 
pero el fet més eloqüent és que, de moment, els conqueridors es 
limiten a controlar els emporis comercials (en aquest cas substituint els 
púnics) sense crear-ne de nous. El cas de Darró pot ser-ne un exemple. 

L'analisi dels materials arqueologics d'aquesta fase indica un 
creixement molt fsrt dels productes d'origen italic, sobretot dels que 
procedeixen de la meitat sud de la península italiana: ceramica 
campaniana A de les formes Lamb. 23, 27a. i, sobretot, 27b i c. així 
com també dels tipus 28, 31, 33, 36  i Morel 11  3; campaniana C 
Lamb. 5; amfores Dr. 1 A i 18, i ceramica comuna de les formes Vegas 
7, 14, 15  i 17 (Iam. IX). En síntesi, es tracta de les mercaderies 
d'importació habituals, basicament vi envasat en amfores i vasos per 
veure'l. Fins i tot, atesa la procedencia dels materials, es podria dir 
que els productes van arribar per via directa, a través de la ruta 
tradicional de les illes, és a dir, el mateix camí pel qual havien vingut 
abans les peces cartagineses. 

Aquesta ruta es veu confirmada per la presencia d'amfores 
d'Eivissa del tipus PE 1 7 i morters, la qual cosa fa pensar que la capital 
pitiüsa va continuar exercint el paper d'escala mediterrania privile- 
giada (foedus). 

D'altra banda, també cal fer esment de materials propis del 
territori tosca. La importancia numerica és menor que la de les peces 
anteriors, i consisteixen en ceramica campaniana B i beoide de les 
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formes Lamb. 1 ,  3, 5 i 7, i parets fines Mayet 1, 1 1 ,  i I I I  (Iam. IX). Cal 
destacar que aquestes darreres són poc nombroses i, potser per aixo, van 
ser imitades a Darró en pasta grisa i beix (algunes porten pintura 
vermella). 

Potser aquest segon grup de materials va arribar per la ruta de 
cabotatge, a través de centres redistribuidors, corn Empúries o 
Tarragona. Aixb no obstant, també cal pensar en la utilització de 
I'altra via. a través de I'estret de Bonifacio. 

Doncs bé, aquest caracter substitutori de les mercaderies 
romanes respecte a les cartagineses també és acompanyat per la 
comercialització de les manufactures prbpies, corn a I'etapa anterior. 
Així, hem vist que perduren algunes instal.lacions per coure ceramica 
-i segurament se'n creen de noves- i observem un desenvolu- 
pament i una evolució dels tipus autbctons, realitzats basicament en 
ceramica beix i grisa. En aquesta evolució, corn era d'esperar, 
influeixen una altra vegada les formes d'importació 'més apreciades, 
en aquest cas les d'origen roma, i hi  observem la proliferació de bols 
que prenen corn a model els campanians o I'aparició de safates de 
ceramica comuna semblants a les italiques. També hi ha els gobelets 
de parets fines esmentats. 

Hem afirmat que el fet de la conquesta romana no va representar 
un trasbals en el nostre establiment, encara que va influir sobre 
I'urbanisme i el volum i I'orientació del comerc. Aixb no obstant, el 
procés posterior de romanització, entes corn a colonització integral, 
sí que va tenir conseqüencies molt tangibles. 

Sabem que cap al final del segle II o comencament del I a.c. la 
presencia romana va canviar de signe. És el moment de la fundació de 
nuclis nous, corn ara Badalona o I'anomenada ciutat romana 
d'Empúries. A Tarragona també es produeixen forca canvis. Creiem 
que aquesta aportació demografica, cal relacionar-la amb la situació 
de crisi que viu la metropoli, caracteritzada pregonament pel 
problema agrari i la guerra dels aliats. Com a resultat d'aquesta 
situació, es va produir una emigració cap a Hispania dels sectors més 
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LAMINA IX: Algunes ceramiques d'importació ~ t i c a  de figures roges. 1: Lamb. 4 3  
(u.e. 0099). Atica de vernb negre. 2: Lamb. 40 (u.e. 0081), 3-4: Lamb. 21 (u.e. 0096 1 

0103). Carnpaniana A. 5: Lamb. 28 (u.e. 0007). 6, 7 1 13: Larnb. 2 7 c. (u.e. 0085, 
0007 /0076), 8: Lamb. 36 (u.e. 0016), 12: Lamb. 31 (u.e. 00 16), 14: Lamb. 27 (u.e. 
0016). Megarica. 9: (u.e. 0016). Campaniana B. 10: Lamb. 5 (u.e. 00721, 11: Lamb. 
3 (u.e. 0072). Comuna dímportació italica. 15: Vegas 1 7 (u.e. 008 I), 16: Vegas 14 

(u.e. 008 1). Llantia dofiniforme. 1 7: Menzel 3 7 (u.e. 001 6). 
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afectats. L 'object iu devia ser I 'explotació agrícola i e l  cont ro l  d i recte 
de l  comerc  d e  productes manufacturats. 

Pel que  fa a la pr imera activitat, és pales que, des de  f inal de l  
segle II, va comencar  la implantació d e  les vil.les, encara que, de  
m o m e n t ,  aquesta etapa dels jaciments n o  es coneix prou bé. Tal  
vegada, s'hauria d e  pensar e n  formes d 'arrendament ¡/o colonatge,  
les quals deur ien coexist i r  a m b  I 'explotació directa. Ouant al cont ro l  
de l  comerc ,  pensem que  Darró podr ia ser u n  exemple  de l  q u e  va 
passar. Sabem que  I 'establ iment va pat i r  una davallada m o l t  forta des 
de l  p r imer  quart  de l  segle I a.c., encara q u e  algunes estructures 
podr ien arribar al darrer terc d e  la centúria. ' Segons la nostra 
interpretació, aquesta davallada, cal  relacionar-la a m b  la perdua de l  
paper de  cent re  redistr ibuldor en  benef ic i  de  Tarraco. D'aquesta 
manera podr íem especular que  la capi ta l  romana, que  exper imenta 
t ransformacions,  va deixar d e  tenir  ún icament  u n  paper administrat iu 
i mil i tar, i passa a desenvolupar les func ions d e  veritable centre 
regional. 

Aquesta h ipotes i  explicaria el  progressiu despob lament  d e  
Darró i els centres d e  la rodalia, i I 'evident t rencament  d 'una serie d e  
relacions economiques que  havien funcionat des d e  la instal. lació 
d 'aquests nucl is .  Creiem q u e  una interpretació d 'aquesta m e n a  
justi f icaria la desaparició d 'uns establ iments creats en  func ió  d 'una 
activitat agrícola pr imordial ,  pero  t a m b é  en  una pos ic ió  costanera 
l l igada a les possibi l i tats d' intercanvi comercial .  

Pel q u e  fa a I'activitat primaria, ja h e m  vist que, d e  moment ,  n o  
t e n i m  gaires dades segures d e  c o m  es va produ i r  e l  procés 
d 'explotació de l  terr i tor i  per  part dels romans. Potser I 'estudi acurat 
de l  jac iment  de l  Vi larenc. per  exemple,  podr ia aportar-hi  I lum. 
Malgrat  tot, la conseqüencia final d'aquesta transició, la t en im a Darró: 
cap al  segon  decenn i  a.c. es funda una vil.la romana. 

Les estructures d'aquesta epoca de l  jaciment se  superposen en  
certs casos a les const rucc ions iber iques enderrocades. D e  m o m e n t  
és difíci l  establir en  aquest fet  una relació causa-efecte, car els 
pav iments  dels habi tatges autbctons d'aquests sectors apareixen 
to ta lment  nets, i, segons h e m  vist en  parlar de l  m e d i  físic, els edi f ic is 
rornans d e  la pr imera epoca es basteixen basicament als terrenys 
uti l i tzables, que  n o  s ó n  gaires. De to tes  maneres,  I 'estratigrafia invita 
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 MINA XI: 1: Vista general dels forns iberics localitzats a la zona 0. 2: 
detall del forn 0305. 



"l'bpoca iberica a Darró. Hipotesis i evidencies darreres excavacions" 6 5 

LAMINA XII: 1: Vista des de ponent del forn 1504 (zona 1). 2: Forn 1270 durant el 
procés déxcavació. La meitat dreta s'ha excavat totalment fins arribar al paviment 
de la cambra de combustió. La meitat esquerra encara conserva elrebliment dám-  
fores del tipus PE- 15 (u.e. 7252). A sobre del forn, es pot veure un mur datar de 

comencament del segle 11 a.c. 
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LAMINA XIIl: 1 :  Vista general de la terrisseria romana de la zona 2. 2: Detall del forn 
número 1 (u.e. 2045). 
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 MINA XIK Cer~rn ica de figures negres trobada en superflCie al costar de la 
capella de Sant Cristofol. 

a pensar que hi ha zones abandonades d'antuvi, potser les més vitals, 
com ara el sector de les cases 1-4 o el barri artesanal de la zona 1, 
pero que altres indrets marginals sobreviuen fins a la implantació de 
la vil.la. 

Com és Iogic, ja no podem parlar de continuitat durant I'epoca 
d'August, car la construcció de la vil.la trenca tots els esquemes 
anteriors. Tanmateix, hi ha algunes dades que suggereixen una 
assimilació dels indígenes i Ilurs tradicions. Potser I'exemple més 
grafic és la producció amforica imperial. El cataleg de formes dels 
envasos és ben roma; basicament es tracta dels tipus Pascual 1, Dr. 
7-1 1, i un de nou, polser derivat del Dr. 1 B-1 C (Iam. X). Tanmateix, la 
pasta és exactament igual que la utilitzada a les ceramiques iberiques 
de pasta. Aquesta tecnologia recorda una vegada més I'activitat 
anterior de I'establiment, i sembla indicar que els ibers tot just 
s'acaben d'assimilar. 
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