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INTRODUCCI~ Primera Edat del Ferro. Les seves magnifiques con- 

La Primera Edat del Ferro abasra, a Catalu- 
nya, bona part del segle VI1 aC i aproximadament 
la primera meitar del segle VI aC. Durant aquest 
període de temps, que compren de cent a cent-cin- 
quanta anys, les estructures socials i econbmiques 
de les comunitats indígenes registren un conjunt 
d'importants transformacions que comprenen 
aspectes tan diversos com la introducció de nous 
ripus de manufactures, com per exemple estris de 
ferro o vasos de cerimica fets a torn, o I'acceleració 
dcls processos de desigiialtat social. Emmarcada en 
un llarg procés histbric que s'inicii al final del 11 
mil.lenni a(:, la Primera Edat del Ferro constitueix 
un període clau per a definir les bases sobre les 
quals es fonamentari, a partir de la meitat del segle 
VI aC, la cultura iberica. 

El Valles és una extensa i Grtil plana que 
compra amh unes excel~lents condicions que han 
afavorit I'ocupació humana en diversos períodes de 
la Prehistbria Recent, com per exemple durant la 

dicions ecologiques permeten el desenvolupament 
de qualsevol activitat vinculada amb la subsisten- 
cia, mentre que la seva excel.lent situació geogrifi- 
ca facilita els contactes amh grups rnés o menys 
allunyats, des del litoral al Prepirineu, els Pirineus 
o fins i tot més enlli. 

Les evidencies arqueolbgiques sobre la Primera 
Edat del Ferro que s'han localitzat fins aquesr 
moment al Valles comprenen més &una vintena de 
jacimcnts, de característiques funcionals i docu- 
mental~ diferenrs (figura 1). Fins a la decada dels 
80, la localització d'aquests jaciments havia estat 
vinculada en general a la realització de treballs agrí- 
coles. A partir d'aquesta decada, les grans obres 
&infraestructura (carreteres, polígons industrials ...) 
que es fan al Valles han permks la localització de 
nous ja~iments d'aquesta cronologia. La realirzació 
de campanyes ú'excavació &urgencia ha fet possiblc 
documentar-los i estudiar-los, amb la incorporació 
de nous tipus d'anilisis (esrudis paleoambientals, 
estudis de fauna, estudis metal.logrifics, etc.). 

Aquest article ha estat rcalirzat a partir del text de la seu d'Histbria de Sabadell. Volem agrair al Museu d'Histbria 
conferencia que, amb el mateix tícol i dins del curs «El Neoli- haver-nos convidat a participar en I'esmentat curs. 
tic al Vall&sn, virem realirzar el dia 4 de mar$ de 1997 al Mu- 
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1. Pla de la Bruguera (Castellar del Valles) 
2. UAB Facultar de Lletres (Cerdanyola) 
3. Sitges de la UAR (Cerdanyola) 
4. Bbbila Padró (Kipollet) 
5.  Fnns de Ripollet (Kipollet) 
6. Pla de Sant Oleguer (Sabadell) 
7. C. de Francesc Layret (Sabadell) 
8. Torre de Bcrardo (Sabadell) 
9. Can Roquera (Sabadell) 

10. Can Fatjó dels Orons (Sant Cugat del Valles) 
11. C. Briliant (Rubí) 
12. Can Fatjó (Rubí) 

13. Bbbila Madorell (Sant Quirze del Valles) 
14. Can Filua (Santa Perpetua de Mogoda) 
15. la timba de I'Hurnbert (Santa Perpetua de Mogoda) 
16. Carretera de Cas~ellar ('lerrassa) 
17. Vinya d'en Rcfila (Polinya) 
18. Can Querol (Polinyi) 
19. Can Ros de Ics Cahanes (I'Amerlla del Valles) 
20. Can Sant Pcrc (la Roca del Valles) 
21. Fons de la serra de la Salut (Polinyi) 
22. Sitja de la serra de Galliners (Cerdan~ola) 
23. La Tomba del Guerrer (Llinars del Valles) 

FIGIIRA 1 .  Situacid delslacimenti de la I+imera Edat del Ferro 1ocalitzatif;ns ara al Valler 
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Globalment, les dades aportades per aquestes 
descobertes recents han permes ampliar i millorar 
el nostre coneixement de les característiques de l'o- 
cupació i explotació del Valles durant els segles 
VII-VI aC. 

La recerca sobre la Primera Edat del Ferro al 
Valles, a diferencia del que succeeix en d'altres 
zones de Catalunya, havia presentat tradicional- 
ment un important buit pel que fa al coneixement 
de les prictiques funeraries. La troballa i l'excava- 
ció a la decada dels 90 de la necrbpolis del Pla de 
la Bruguera, en terrenys del Centre de Distribució 
Sony (Castellar del Valles), ha permes documentar 
i estudiar de manera molt completa diversos aspec- 
tes relacionats amb les practiques rituals utilit~ades 
durant aquest període, alhora que s'han pogut 
plantejar diverses hipbresis a l'entorn de la possible 
estructura social de les comunitats assentades en 
aquesta zona durant la transició del segles VI1 a VI 
" P  

L'OCLPACIÓ DEL TERRITORI 

Per a poder fer una adequada contextualitza- 
ció de les dades aportades pel Pla de la Bruguera és 
necessari, perb, coneixer les característiques gene- 
r a l ~  de la resta d'aspectes que conformen les activi- 
tats de producció i reproducció dels grups humans 
que visqueren en aquesta zona i epoca. Així, doncs, 
comencarem per fer un breu repis del que conei- 
xern del <món dels viusx per poder contextualirzar 
millor després les dades que ens aporta el m ó n  
dels mortsn. 

Des de finals del 11 mil.lenni aC i a nivel1 
general, un dels fets que més crida l'atenció és l'e- 
xistencia de diferents models d'ocupació de I'espai, 
cosa que ens permet poder distingir diferents zoncs 
a Catalunya. Aquesta diversitat de models posa de 
manifest la inexistencia d'una suposada unitat cul- 
tural derivada de la forta influencia que suposi 
I'arrihada dels Camps d'Urnes, hipbtesi que s'havia 
mantingut durant molt de remps. 

De les diferents zones que es poden definir a 
partir de la forma d'ocupació de I'espai, el Valles es 
situa a la zona costanera central, junrament amb el 
Maresme, el Barcelones, el Baix Llobregat i el Pe- 
nedes (PONS, MAYA, Buxó, 1989), zona que pre- 
senta característiques molt similars a les de l'irea 

costanera més septentrional de Catalunya, és a dir, 
l'Emporda. 

En les arees costaneres de Catalunya no s'ha 
documentat, fins ara, I'existencia d'assentaments 
d'habitació concentran de caricter protourbanís- 
tic, a diferencia del que passa en zones de I'interior 
del país. Aixo pot estar relacionat amb el fet que 
les construccions de refugis artificials es fessin, en 
aquestes zones, exclusivament amb materials Ileu- 
gers, especialment fusta i terra, que molt difícil- 
ment deixen evidencies que perdurin amb el pas 
del temps. 

Actualment, la vintena llarga de jaciments que 
podem situar dins de la Primera Edat del Ferro al 
Valles (figura 1) semblen definir, perla seva localit- 
zació topogrifica, unes estrategies d'ocupació de 
I'espai que cal posar en relació més aviat amb 
aspectes de control de zones potencialment molt 
oroductives i amb característiques microclimiti- 
ques determinades, que no pas amb preocupacions 
defensives (MAYA, 1990). ES tracta, en general, de 
llocs situats a les parrs altes o els vessants de turons 
suaus i assolellats, sempre propers a cursos d'aigua 
i a i.ones molt aptes per al conreu. La quantitat i 
les característiques dels jaciments documentats fins 
ara semblen indicar que continua la tendencia ini- 
ciada al voltant del 1000 aC d'increment progres- 
siu en el nombre de llocs d'habitació a l'aire Iliure, 
fins que al voltant del 600 aC es tegistraria una 
autkntica eclosió demografica en aquesta zona 
(MAYA, 1990), reflex, ben segur, de I'important 
desenvolupament socioeconbmic d'aqucsts grups. 

Pel que fa a les evidencies que per ara han ser- 
vir per documentar les particularitats de l'ocupació 
de l'espai en aquesta zona, s'ha de dir que la gran 
majoria dels jaciments de la Primera Edat del Ferro 
d'aquesta comarca es caracteritza per tractar-se d'a- 
grupacions més o menys nombroses de fosses exca- 
vades al subsol i que presenten formes, dimensions 
i continguts diferents. Aquest tipus d'estructures té 
una llarga tradició d'utilització al Valles, ja que les 
podem trobar des del Nenlític Antic (FÍGOLS, 
1992) fins al món iberic ( P o ~ s ,  1990). Si bé la 
seva funció primaria és normalment difícil de pre- 
cisar, la seva funció secundaria ha estar, en la majo- 
ria dels casos, la d'ahocador de deixalles de diferent 
tipus (restes de menjar, neteja de llars de foc, frag- 



ments de molins, terrissa trencada, cendres, etc). 
Molr sovint, els jaciments són formats únicament 
per aquestes fosses excavades. i no queda clar si es 
tracta d'estructures que es trobaven originalment 
incloses en el perímetre de les zones d'habitació o 
en punts mis o menys allunyats d'aquestes (prope- 
res als camps de conreu, per exemple). 

F o s s ~ ~  J)tWiV?DtS C O M A  FONS DE LAHANA O 

D'HABITACIO 

L'únic restimoni directe d'una estructura d'ha- 
bitació d'aquest pcríode al Valles ha estat localitzat 
al jaciment de Can Roqueta (Sabadcll) (BOQUER, 
G o ~ z Á ~ s z ,  MERCADAL, RODON, SÁEZ, 1991). Les 
evidencies conservades han permes constatar I'e- 
xistencia d'una estructura arrodonida, amb un fons 
de base aplanada i parets de tendencia corba, recta o 
oberta, on destaca la presencia d'una possible llar de 
foc de tipus pla limitada per pedres o d'altres ele- 
ments. 

La descoberta i l'excavació de l'habitat de Can 
Bcrtran (Cerdanyola del Valles) (FRANCÉS, 19921, 
que cronolbgicament cs situa en un moment lleu- 
gerament anterior al que aquí ens interesa (entre 
900-7001650 aC, és a dir, al Bronze Final III), ha 
permks coneixer diversos trers estructurals que ens 
poden il.lustrar quines devien ser les característi- 
ques d'un tipus parricular d'hahitacle que perdura 
fins a la Primera Edat del Ferro. 

A Can Bertran s'ha documentar l'existencia 
d'una estructura de forma oval, de 3'80 m per 
1'15 m de mesures mkimes, serniexcavada en el 
terreny i de perfil cbncau i vores obertes. En aques- 
ta estructura cal destacar especialment la presencia 
de dos elements particulars: a) un possible forat de 
pal de 12 x 14 cm, situat al costar nord-oesr 
de I'estructura i que podria ser I'encaix a terra 
d'un possible pal de sosteniment de la coberta; h) 
una possible llar de foc, del tipus fogar pla, situada 
a l'extrem sud-est de I'estructura. 

L'habitat de Can Rertran ha estat interpretar 
com un fons de cabana o de tenda, que devia for- 
mar part d'una estructura d'hahitació composta per 
una cubeta excavada a terra i que devia ser coherta 
per un sostre aguantat amb pals drets sobre els quals 
hi dwia haver una biga carenera. Aqiiesta estructura 

sembla ser el producte d'una ocupació ocasional 
d'aquest indret per part d'un petit grup d'individus, 
com ho assenyalaria la mínima organització de I'es- 
pai i les minses evidencies d'activitats desenvolupa- 
des en aquest indret que s'han recuperar i que no 
ens permeten aclarir si es tracta d'una ocupació vin- 
culada a practiques agrícoles o ramaderes (FRANCÉS, 
1992). 

Evididencies com les de Can Roqueta o Can Ber- 
tran ens serveixen per a constatar l'existencia durant 
rota la primera meitat delprimer millenni aC d'un 
cert tipus d'utilització de l'espai, en forma de caba- 
nes aillades on un grup molt reduit de persones hi 
devia fer una estada relativament breu. Són habita- 
cles que devien ser utilitzats per petits grups, potser 
de tipus familiar, per a desenvolupar activitars rela- 
cionades amh les activitats de conrcu o bé com a 
possibles refugis temporals de pastors (MAYA, 
1993). 

De fet, pero, ara cum ara ens falta documentar 
I'existencia d'altres possibles formes d'estructuració 
de l'espai per viure-hi, com podrien ser per exemple 
I'existhncia d'authntics poblats o d'unitars d'habita- 
ció aillats, pero d'ocupació estable en el temps (si- 
miiars al model que representen les cases de pagks). 
Així mateix, de morncnt desconeixem la possible 
utilització de coves en les zones muntanyoses de la 
comarca del Valles. 

En tot cas, I'evolució de l'hkhitat durant la 
primera Edat del Ferro possiblement representi un 
pas intermedi entre els patrons d'assentament de 
caire dispers, que havien caracterirzat bona part 
de I'Edat del Bronze de la depressió, cap a les for- 
mes protourbanes prbpies de la iberització. Les 
troballes arqueolbgiques semblen apuntar l'cxistkn- 
cia d'una certa diversitat i densitat dels nuclis d'ha- 
bitació, indici que es tracta de comunirats cohesio- 
nades i en expansió, abocades a un creixent procés 
de territorialització, de proliferació dels assenta- 
ments i d'establiment de xarxes jerirquiques 
(FRANCÉS, 1995) 

FO.SSES DEF?AtIDES C O M A  ESTRUCTURES 

U EMMAGATZEMI C;ii CONSEAVACI~ D XLIMtni TS 

Les fosses excavades al subsbl constirueixen el 
gruix de les evidencies d'estructurcs de la Primera 
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Edat del Ferro al Valles. Si bé es tracta, com ja hem 
dit, d'estructures que podem trobar en diferents 
períodes de la Prehistoria Recent del Valles, és 
sobretot a partir d'un moment ja avancar del 
Bronze Final quan les fosses destinades a l'emma- 
gatzematge de diferents tipus de productes comen- 
cen a proliferar de manera prou significativa. 
Aquestes fosses, que presenten formes i mesures 
variables, normalment apareixen escapqades de 
forma més o menys important a la part superior a 
conseqüencia dcls treballs agrícoles desenvolupats 
fins fa pocs anys. 

En comparar les característiques d'aquestes 
estructures amb les d'estructures similars conegu- 
des, en cronologies anteriors s'aprecia un clar 
incremcnt tant del seu nombre com de la seva 
capacitat, fet que sens dubte s'ha de posar en rela- 
ció amb un increment del volum dels productes a 
contenir i a conservar ( F R A N c : ~ ~ ,  1995). Aquestes 
fosses les podem trobar ailiades, com per exemple 
al jaciment del Pla de la Bruguera IV (Castellar del 
Valles), tor i que normalment se les troba formant 
agrupacions més o menys nombroses, com seria els 
casos de les sitges de la Universitat Autbnoma de 
Barcelona (Cerdanyola del Valles), Can Roqueta 
(Sabadell) o Bbbila Madurell-Can Feu (Sasit Quir- 
ze del Valles). 

F,n general, la funció original d'aquestes 
estructures és difícil de precisar ja que normalment 
apareixen farcides per materials amortitzats que 
finalment són Ilencats en aquestes fosses. Així hi 
podem trobar ceramiques, indústria lítica, molins, 
restes de fauna, etc. Fins i tot en algun cas s'ha uti- 
litzat com a lloc d'enterrament, com per exemple 
en el cas de I'estructura D-22 de la Bbbila Madu- 
rell (Sant Quirze del Valles), on es va localitzar un 
individu infantil en connexió anatbmica. 

Malgrat aixb, la troballa d'alguns elements ve- 
getal~, com grans de blat o d'ordi, o d'elements 
vegetals recol.lectats, com aglans, sembla que per- 
meten donar suport a la idea que originalment es 
rractaria de sitges o dipbsits excavars per emmagat- 
zemar cereals i potser fruits secs ( M A R T ~ ~  et alii, 
1988). Els mecanismes físico-químics que fan pos- 
sible la utilització d'aquestes fosses com a sitges per 
emmagatzemar productes vegetals han estat deter- 
miriats experitnentalinent, amb experiencies que 

ens han mostrat I'eficacia d'aquest sistema si la 
fossa és feta en un terreny sec, no inundable. L'es- 
tudi realitzat al jaciment de les sitges de la Uiiiver- 
sitat Autbnoma de Barcelona (Cerdanyola del 
Valles) (MAYA, 1985; FRANCÉ~, 1995) permet fer- 
nos una idea sobre la possible estrategia d'utilitza- 
ció d'aquests dipbsits i s'ha proposac a partir de la 
morfologia i capacitat d'aquestes estructures quina 
podria ser la previsió de la reserva, ja sigui a mitja 
o a llarg termini i, per tant, si es tracta en cada cas 
de sitges destinades a contenir reserves col.lectives 
o comercials, o bé si es tracta de reserves de caire 
familiar, de tipus rebost (FRANC~S, 1995). 

En aquest jaciment s'ha documentat I'exisren- 
cia de diversos dipbsits de gran capacitat que no 
oferien cap problema per a ser interpretats com a 
sitges. Són estructures de secció troncocbnica i 
fons pla, amb diametres de base superiors als 2 m. 
El volum mínim calculat oscil.la entre 2.430 i 
3.144 litres, i han estat interpretades com a possi- 
bles reserves a llarg terme. Al costar d'aquests dipb- 
sits d'una certa capacitat, se n'han localitzat d'altres 
que tenen un volum que oscil.la entre els 200 i els 
700 litres, sensiblement inferiors a les sicges ante- 
riors i que s'interpreten com a petits dipbsits com- 
plementaris on es devia guardar una quantitat de 
gra relativament petita per a I'autoconsum i que, 
per tant, devien tenir una funció de rebost (PHAX- 
cks, 1995). 

Dels diferents elements que es poden trobar al 
farciment produyt per I'ús secundari d'aquestes 
estructures com a abocadors, cal destacar la presen- 
cia d'elements que tenen relació amb activitats 
constructives. Aquestes evidencies s'han localitzat 
en jaciments com les sitges de la Universitat Autb- 
noma de Barcelona, la Bbbila Madure11 o Can 
Roqueta. En general, es tracta de fragments de 
tovot i de fang amb empremtes de branques o ca- 
nyes que permeten afirmar que formaven part 
de i'arrebossat de sostres o parets. Cal recordar que 
I'aparició d'autentics tovots en forma de paral.lele- 
pípedes amb mesures més o menys normalitzades 
és una tecnica constructiva que es generalitza a 
Catalunya a partir de la Primera Edat del Ferro, 
encara que en la zona més occidental de Catalunya 
sembla que ja hi ha precedents des del segle VI11 
aC (FRANCÉS, 1995). 
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l .  Pla de la Brugucra (Casrellar del Valles) 
2. Can Roqueta (Sabadellj 
3. Can Missert (Terrassa) 
4. Granja Solei (Sanra Perpetua de Mogoda) 
5. La Tnmba del Guerrer (Llinars del Vall&j 

Brnnzc Final 
A Bronze Final-Ferro 1 + Iberic 

L. . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

FIGIJRA 2. Situació delsjacimentifinemrk de fa primera meitat del I mif.lenni aC locafirzati al V a l h s .  

l 

La primera possibilitat que es planteja a I'en- 
torn de la funcionalitat d'aquests elements cons- 
tructius és, logicament, la de relacionar-los amb 
una possible presencia propera de construccions 
vinculades a l'estada d'éssers hurnans, com per 
exemple cabanes. Malgrat aixo, potser caldria tenir 
en compte d'altres possibilitats, com per exemple 
que es tracta d'evidkncies que podrien formar part 

de petites construccions aeries, de funcionalitar a 
determinar, vinculades amb les estructures d'eni- 
magatzematge. Eri aquest sentit és molr interessant 
la troballa de 7 possibles forats de pal que cnvolta- 
ven per un dels seus costats una estructura d'em- 
magatzematge al jaciment de Can Roqueta 
(BOQUER, GONZÁLEZ, MERCADAL, RODON, SÁEZ, 
1991). 



RITCAL FU'IERART 1 SOCIETAT DUKANl LA PKlblEM EL1A'T DEL FERRO AL VALLES 

LES ACTIVITATS SUBSISTENCIALS de la Bruguera IV. En aquest darrer cas, per exem- 

La presencia al Valles d'aquestes estructures vin- 
culades amb la conservació de productes comestibles 
porta a plantejar quines eren les característiques de 
les activitats vinculades a la producció de la sub- 
sistencia en aquests grups de la I'rimera Edat del 
Ferro. 

De fet, les dades aportades pels estudis paleo- 
botinics que s'han realitzat fins ara han permes cons- 
tatar que durant la Primera Edat del Ferro s'obsewa 
una clara tendencia, que s'accentuari en el món ¡be- 
ric, vers el predomini d e l ~  sistemes d'explotació agrí- 
cola, que esdevindri la manera més important d'ad- 
quisició dels recursos alimentaris per part dels grups 
que vivien en aquesta zona ( B ~ x ó ,  ALONSO, CANAL, 
CATAI..~, ECHAVE, GONZÁL.EZ, 1995). 

En aquest sentit, un dels trets més remarcables 
és el significatiu augment en el nombre de taxons de 
plantes ctiltivades que s'han pogut identificar en el 
registre arqueolbgic. En particular, la Primera Edat 
del Ferro destaca pcr una extensió de diverses espe- 
cies de cereals particularment adequades per a I'ex- 
plotació i el consum. Aucí, la civada vestida i el blat 
comú, i amb menor intensitat la civada nua, són les 
especies més importants dins d'aquest procés d'in- 
tensificació de les practiques agrícoles. Al costat d'a- 
questes, trobem també un important conreu de Ile- 
guminoses, entre la quals destaquen especialment el 
pesol, la Ileiltia i la fava. Finalment, la recol.lecció de 
vegetals silvestres csti representada per les aglans, tot 
i que signifiquen un percentatge molt petit en rela- 
ció amb el conjunt global d'espkcies vegetals consu- 
mides per aquests grups (ALONSO, BuxÓ, 1991; 
Brixó, ALONSO, CANA]., CATALA, ECHAVE, GoNZÁ- 
LE%, 1995). 

ple, una única estructura va proporcionar un total 
de 13 molins i 1 morter, fets majoritariiment sobre 
conglomerat, materia primera d'origen local, pel fet 
que es pot trobar sense problemes i amb la grandi- 
ria necessiria en el curs del riu Ripoll, que passa a 
pocs centenars de metres d'aquest jaciment i que en 
transporta merces al beu pas pel massís de Sant Llo- 
ren$. 

La ramaderia sembla, doncs, que tenia un 
paper clarament secundari. Els estudis realitzats a 
Can Roqueta permeten constatar que I'explotació 
ramadera era diversa, amb anirnais destinats a i'ob- 
tenció de carn (ovelles, bbvids joves, porc), de llet i 
derivats (bbvids vells i ovella adulta), a I'obtenció de 
llana (bvids i caprins) i de pell, i finalment per a ser 
utilitzats com a animals de tracció, com el cas dels 
bous (BOQUEK, GONZÁLEZ, MERCADAL., RODON, 
SÁEZ, 1992). 

Els estudis relatius a les característiques del pai- 
satge d'aquell moment que han estat realitzats als 
jaciments de Can Roqueta i de les sitges de la Uni- 
versitat Autbnoma de Barcelona han permes propo- 
sar la hipbtesi que la intensitat de les practiques de 
producció de la subsistencia podrien haver compor- 
tat un important impacte sobre el medi ambient del 
Valles. En aquest sentit, els estudis del pol.len i dels 
carbons recuperats en aquests jaciments apunten I'e- 
xistencia d'un paisatge obert i d'un bosc clarament 
pressionat per l'acció antrbpica, aparentment més 
interesada a comptar amb camps de conreu, pastu- 
res, etc. que no amb importants masses arbbries. 
L'arbre dominant seria, en tot cas, el roure, seguit de 
I'alzina i del garric, i també d'espkcies com el vern 
i I'avellaner als IIocs més humits. L'existencia d'espais 
oberts és assenyalada en el registre fossil per la 

Una prova hdirecca que dóna a la idea presencia com el bruc i la bruguerola, per 
de la importancia que devien tenir les activitats agrí- I'abundancia de diferents plantes herbacies i per la 
coles, dins del conjunt de les activitats de producció notable presencia del pi, arbre colonitzador d,espais 
alimentiria d'aqiiestes comunitats de la Primera 

desboscats. Cal remarcar també la norable presencia Edat del Ferro, la tenim en l'abundant presencia de de plantes herbicies normalment associades a molins de m i  amortitzats i Ilencats en el rebliment 
xistkncia de conreus (BOQUER, GONZÁI~EZ, MERCA- de les fosses quan aquestes són utilitzades com a 

abocadors de deixalles. Aquests molins, que perta- DAL, RODON, SÁEZ, 1992; FRANC~S, 1995). 

nyen al tipus denominat de tradició neolítica, s'han 
LES INNOVACIONS TECNOL~GIQUES localitzat en diferents iaciments d'aauesta zona. com 

les sitges de la Universitat Autbnoma de Barcelona, Al costat de les activitats productives relacio- 
la Bbbila Madurell-Can Feu, Can Roqueta o el Pla nades amb la subsistencia hi hauria un conjunt de 



manufactures produkies i/o utilitzades per aquestes 
comunitats i que ens ajudarien a completar la visió 
sobre les seves característiques culturals i econbmi- 
ques. 

Sol considerar-se que dues de les conseqüen- 
cies més importants de la incorporació al comer$ 
mediterrani, entre el final del segle VI1 aC i el segle 
V aC per les poblacions indígenes del nord-est 
de la Península Ibkrica, varen ser la introducció de 
noves tecniques productives, com la metal.1úrgia 
del ferro i i'ús del torn ripid per a la fabricació de 
cerimiques (Rurz ZAPAT~KO, 1992). 

Si comencem per aquesta darrera tecnica, 
veiem que al Valles les cerimiques d'aquest període 
corresponen, pricticament en tots els casos, a 
manufactures elaborades a m i  i que en general es 
caracteritzen pel manteniment de formes i motius 
decoratius que ja trobivem anteriorment al Bronze 
Final (1200-700 aC), com els acanalats o els cor- 
dons aplicats amb digitacions, i que com a novetat 
més remarcable presenten un important increment 
de les cerimiques Ilises de superfícies brunyides o 
pentinades. 

Pel que fa a i'arribada de possibles importa- 
cions de cerimiques fetes amb torn +id, al Valles 
tan sols comptem fins ara amb les minses eviden- 
cies localitzades a Can Roqueta (ROQUER, GONZÁ- 
LEZ, MERCADAL, RODON, SÁEZ, 1992). En aquest 
jaciment i d'entre un total de 2.291 fragments ce- 
rimics recuperats, es van localitzar dos fragments 
informes de cerimica feta amb torn, un dcls quals 
presenta una decoració pintada amb dues bandes 
horitzontals de color negre sobre una engalba de 
color vermell. A més a més, es localirzi un frag- 
ment de cerimica feta a m i  de pasta verdosa que 
compra amb una nansa horitzontal de secció apla- 
nada, fragment que té paral.lels en jaciments del 
sud de Catalunya, com el Coll Alt de Tivissa, on 
fou localitzat un fragment similar associat a mate- 
rials d'origen fenici. 

Aquests tres fragments són, per ara, les úni- 
ques evidencies d'importacions localitzades al 
Valles, la qual cosa ens porta a plantejar la hipbtesi 
que en aquests moments i'arribada de materials 
cerimics importats d'origen fenici devia ser real- 
mcnt molt minsa. No sembla, doncs, pel que fa a 
les produccions cerimiqiies, que es pugui parlar 

d'una possible connexió d'aqiiesta zona de Cata- 
lunya amb un cert trific comercial d'escala medi- 
terrinia en aquests moments. En aquest sentir, cal 
remarcar que a vegadcs potser s'exagera el significar 
de la presencia de determinats elements, sense 
situar-los en la seva adequada perspectiva quantita- 
tiva i quaiitativa. 

Pel que fa a les maniifactures metil.liques, i de 
forma particular les que estan fetes amb ferro, fins 
al descobrirnerit del jaciment del Pla de la Brugue- 
ra tan sols comptivem amb I'evidencia d'una fíbu- 
la de doble ressort localitzada a les sitges de la 
UAB, per la qual cosa calia extrapolar les conside- 
racions que es feien a partir de les troballes realit- 
zades en d'altres zones de Catalunya més o menys 
allunyades. 

El coneixement de les prictiques funeriries 
utilitzades per les comunitars del Valles durant la 
primera meitat del primer mil.lenni aC ha estat, 
fins fa molt poc temps, un des aspectes més desco- 
neguts de les seves característiques socials i ideolb- 
giques. Val a dir que el món funerari pertany a la 
categoria d'expressió simbblica, les variacions de 
la qual han estat utilitzades tradicio~ralment per 
l'arqueologia per identificar i diferenciar grups i 
societats, si més no en el temps. Actuaiment, i amb 
els plantejaments proposats i desenvolupats des de 
i'anomenada «Arqueologia de la Mort» (BINFORD, 
1971; CHAPMAN et aliz, 1981; LULI., PICAZO, 
1989), el coneixement de les practiques funeriries 
d'un grup determinat permet proposar hipbtesis 
sobre les seves estructures socials, tot partinr de la 
presumpció que aquestes es veuen finalment reflec- 
tides en aquelles. 

Ilurant molt de temps, I'únic jaciment que ha 
aportat dades sobre aquestes qüestions al Valles 
ha estat la necrbpolis de Can Missert (Terrassa), 
tot i que presenta una certa limitació temporal ja 
que les darreres estructures funeriries localitzades 
es situen al voltant del 800 aC. Per altra banda, les 
evidencies proporcionades per I'enterrament de la 
Granja Solei (Santa Perpetua de Mogoda), datar 
entre el 560-550 aC, ens permeten conkixer dades 
de les practiques funeraries utilitzades ja dins de 
1'Horitzó Ibkric Antic. Hi ha hagut, doncs, durant 





FIGURA 3. Localització de la necrdpolis del Pla de la Bruguera. Sas~en~ala ?&ea on s%an efecruat eli treballj arqueoldgtcs. 
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una fossa d'emmagatzematge d'aquest mateix peri- 
ode i 5 estructures de diferents tipus atribuibles a 
una ocupació de I'horitzó Bronze Antic-Mirji. 
(CI-OP, FAURA, GANGONELLS, NAVARRO, MARTIN, 
MOLIST, 1 9 9 9 . ~  

Les diferents estructures i evidencies que con- 
formen la necrbpolis de la Primera Edat del Ferro 
es concentren, majoritiriament, en una zona de 
460 m2 al sector més occidental de la parcel.la 
de Sony. 

Les estructures d'enterrament (loculii) ercn 
constituides per fosses sirnples excavades al nivel1 
d'argiles quaterniries, de planta circular o ovalada, 
parets rectes o lleugerament inclinades a I'exterior i 
el fons és cbncau o pla (figura 4).  Els diametres 
mbxims d'aquestes estructures oscil.len entre els 52 
i els 125 cm i a l'interior hi havia diferents ele- 
ments relacionats amb el ritual funerari com vasos 
cerimics, objectes de metall, ossos humans cremats 
o restes de fauna. 

La disposició espacial dels loculii no respon, 
aparentment, a una pauta d'ordenació específica, 
com podrier~ ser, per exemple, unes determinades 
alineacions o concentracions dels loculii o el man- 
teniment d'un patró específic de distancies entre 
les diferents estructures. Tampoc no s'ha constatat 
cap superposició d'enterraments, la qual cosa fa 
pensar en i'existkncia d'algun tipus de delimitació 
o senyalització que es devia perdre en el decurs del 
temps. 

La cerimica localitzada en aquesta necrbpolis 
conforma un conjunt d'una gran homogenettat. Es 
tracta d'una ccrimica elaborada en tots els casos a 
mi, de bona factura i que presenta un color que 
varia del groc-verd al marró fosc. Els acabats, 
que molt sovint ens han arribar molt alterats, són 

polits o allisats i els podem trobar tant en la super- 
fície exterior com en I'interior de les peces. Les 
terres amb que foren elaborades aquestes cerimi- 
ques contenen abundant desgreixant mineral hete- 
rogranulat. 

Les diferenu formes dels vasos concorden per- 
fectament amb les formes que s'han definir com a 
típiques d'aquesta cronologia, amb iin predomini 
dels vasos amb perfil en «essan. L'estudi de la mor- 
fologia d'aquests vasos ens ha permks definir una 
taula a partir de cinc formes basiques i les seves 
variants (figura 5). 

Si bé el nombre de vasos que podem trobar a 
cada estructura 6s variable, s'aprecia que hi ha un 
predomini de les estructures funeriries que presen- 
ten o bé un o bé quatre vasos. Pel que fa a la seva 
funció, tot i que es tracta principalment de vasos 
utilitzats com a contenidors de restes humanes 
incinerades, també hi ha un cert nombre de vasos 
que formen part del que seria I'aixovar d'acompa- 
nyament funerari. 

EL METALL 

Els objectes metil.lics trobats en aquest jaci- 
menr formen un conjunt de gran varietat i riquesa 
tipolbgica, arnb peces excepcionals per la seva ori- 
ginalitat o quantitat en relació amb els materials 
coneguts fins ara en d'altres camps d'urnes similars 
a Catalunya. Hi trobem objectes d'ornament o 
d'ús quotidii, com fíbules, agulles, sivelles, gani- 
vets de ferro, anellsianelles, cadenes i bracalets. 

Les fíbules són una categoria d'objectes 
metal.lics molt ben representada tant per la quanti- 
tat com per la variabilitat morfolbgica. Quatre 
fíbules pertanyen al tipus anomenat <<golf de Lleó». 
Són fíbules de ferro i bronze amb ressort bilateral i 
peu aixecar (figures 6 ,  2 i 3). Les fíbules d'aquesr 
tipus fabricades amb ferro apareixen al sud de 
Franca en contextos anteriors al segle VI aC i estan 
ben representades en jaciments de la I'rimera Edat 

' [.a rcalització dcls trcballs de camp i dcls diferents noma de Barcelona, Sony España S. A., 1'Ajrintarnent de 
estudis a carrec d'espccialistes ha estat possible gricies a la Castellar del Valles i el Museu $Historia de Sabadell. 
firma d'un conveni <ic col.laburació entre cl Departarnenr de 
Cultura de la Generalitar de Catalunya, la Universitat Autb- 
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FIGURA 4. Kepresentació, en planta i seccions, ddálgunei de lesfoses documentada dzrant léxravació de la necrbpolü del Pla de la 
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FIGUKA 5. Z u l a  de,former cerdrniques de la necriipolis del Pla de la Bruguera. 

del Ferro que abasten un ampli territori, des &A- 
quitinia fins al Mediterrani. Cal citar, especial- 
ment, l'exemplar documcntat al jaciment de les 
sitges de la Universitat Autonoma de Barcelona, 
que cronologicament es situa entre el 650-575 aC 
(MAYA, 1985). 

El segon tipus esta definit per tres fibules d'arc 
serpentiforme fetes de ferro, que poden tenir un 
peu aixecat rematat per un botó o esfera (figures 6, 
4 i 5). Les fíbules d'aquest tipus apareixen al sud 
de Franca, simultiniament a les fíbules de ressort 
bilateral de ferro, a la segona meitat del segle VI1 
aC. Fins a la troballa del Pla de la Bruguera, la 
presencia de fíbules d'arc serpentiforme fetes de 
ferro scmblava limitada a l'hrea compresa entre la 
Garona i cls Pirineus. Es tracta, per tant, de la pri- 
mera vegada que s'identifiquen peces d'aquest 
tipus en un jaciment de la Península lberica. 

El tercer tipus de fíbula és definit per la troba- 
Ila d'una fíbula anular de ferro. 

Pel que fa a les agulles de bronze, hi trobem 
una rodeta circular (figures 6, 9) i un cap d'agulla 
de pes (figures 6, 14), mentre que de ferro, hi 
renim una agulla de cap enrollar. 

Les ducs sivclles (figures 6, 1 i 6), que prcscn- 
ten una forma rombo~dal o rectangular, són de 
bronze encara que tenen anelles de ferro com a sis- 
tema de fixació. 

Els objectes metal.lics més nombrosos són els 
ganivets de ferro de fulla rectilínia, secció triangu- 
lar i reblons al minec, dcls quals s'han recuperat 
tretze exemplars en difcrents estats de conservació 
(figures 6, 10 i 13). Tots pertanyen a l'anomenat 
tipus «Gran Bassinn, ben representar en diversos 
jaciments de la Primera Edat del Ferro de Cata- 
lunya. El seu origen es remunta a les fases hallstht- 
tiques i perduren fins a uns moments en que 
apareixen associats a importacions mediterrh- 
nies en jaciments com Grand Bassin 11 al sud 
de Franca, la muralla nord-est d'Empúries o la 
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FIGURA 6. Objertes metill.lics dommentatr a La necrdpolis del ¡'La de La Brupera: 1) rivclla de placa rornboidalfira dc bronz~ i nmb 
anelles defirro; 2-3)fíhules del tipur <<golfde Lleón,fiter de bronze ifirro; 4-5)f;buler dkrc serpenrifñrmefitei defprro; 
6) sivelLa de placa rectanpkzrfira de bronze i amb anelles defprro; 7-8) brafalerrfirs de bronze; 9) rodeta r~rcrtlarfpta 
de bronze; 10) ganiver defprro de tipur *Gran RmsInnn; 11-12) anellrlanellesfiti de bronze; 13) ~aniuet  def ina de ripirr 
.Gran Basin,); 14) cap d'aplkz depesfita de bronze (Dibuixor: f. Arim). 

Tomba del Guerrer de Llinars del Valles (PONS, ferro, la total abskncia d'armes o d'elements que es 
1984). puguin vincular a activitats militars. 

Finalment hi ha un seguir d'objectes me- 
tbl.lics, com anellslanelles de bronze (figures 6, 11 i 
12), cadenes de ferro i braqalets de bronze (figures 
6, 7 i 8) ,  molt fragmentats i de díficil adscripció 
tipolbgica. 

Cal remarcar, com a tret específic que ens 
ajuda a situar el moment d'utilització dels objectes 
metil.lics, i en particular d'aquells que estan fets de 

Pel que fa a la distribució de tots aquests 
objectes metil.lics a les diferents estructures 
funerbries del Pla de la Bruguera, cal assenyalar 
que podem trobar estructures que només presentin 
objectes de bronze, estructures únicament amb ob- 
jectes de ferro i estructures arnb objectes de ferro i 
de bronze. A I'interior de les estructures, I'aixovar 
metbl.lic pot estar dipositat a I'interior dels vasos 
cineraris, a i'exterior dels vasos directament sobre 
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el sbl de I'estructura o bé, dins d'una mareixa 
cstrucrura, part a i'interior dels vasos cineraris i 
part a I'exterior. 

Cal destacar d'una manera particular els resul- 
tats de les analisis metal.logrifiques efectuades 
sobre alguns dels objectes metil.1ics del Pla de la 
Bruguera.' Pel que fa a les peces de bronze, el tret 
més significatiu és I'elevada proporció d'estany 
(10%-20%) que presenten les peces analitzades. 
En els ganivets de ferro, molt afectats per la corro- 
sió, les anilisis mostren que tenen I'estructura d'un 
acer al carboni, forjar i amb un tremp irregular 
(MONTFKO, GÓMI:~,  ROVIRA, cn premsa). 

Naturalment, el material més significatiu són 
les restes humancs cremades. A partir de I'excava- 
ció deis enterraments i la microexcavació de l'inte- 
rior deis vasos, es va poder observar que els ossos 
podien estar dipositats a I'interior de les urnes o 
col.locats directamenr sobre el fons de la fosa. 

L'esrudi anrropolbgic (SRELLISS~, en premsa), 
realitzat amb moltes dificultats per restar dc con- 
servació dels ossos, ha permks identificar un nom- 
bre mínim de vint-i-vuit individus, dels quals s'ha 
pogut determinar i'edat en 19 casos, amb una alta 
morralitat en el grup adult i una baixa mortalirat 
en els grups infantil i madur. El sexe només s'ha 
pogut determinar en 7 individus, que corresponen 
a 4 homcs i 3 dones. 

APROX/MAC/~ AL RITUAL DiFiVTERh!AiWfiYi 

L'anilisi global de les vint-i-sis estructures 
d'enterrament ens permet plantejar algunes hipb- 
tesis en relació al que podria haver estar el ritual 
d'enterrament utilitzar en aquesta necrbpolis. 

Les estructures d'enterrament són constituides 
per fosses simples excavades. A I'interior d'aquestes 

fosses, s'hi dipositen les restes procedents de la cre- 
mació del cadaver, bé en u11 o en diversos recipients 
cineraris (73%), bé dircctamenr sobre el sbl (19%). 
Ides restes bssies procedents de la cremació semblen 
haver sofert, en la major part dels casos, un procés 
de selecció i tria en que són eliminats les cendres, 
els carbons, etc., poc nombrosos I sovint ben sepa- 
rats del que són les restes bssies (figura 7). Cal des- 
tacar que els elements metal.lics no han aparegut 
cremats en cap cas, cosa que ens assenyala que no 
devien formar part del possible abillament dels 
cadivers en el moment de cremar-los. 

És evident que com a Iiipbtesi de treball, 
podem plantejar que el patró general d'enter- 
ramcnt que caldria esperar en aquest tipus de jaci- 
ments consisteix en la deposició en una estructura 
de les restes incinerades d'un individu i dins d'un 
únic vas cinerari. L'esrudi antropolbgic, perb, ha 
revelar d'altres possibilitats diferents de la planteja- 
da en la hipbtesi d'aquest possible patró general. 
Així, al Pla de la Bruguera i a més a més d'aquesta 
possibilitat més simple, s'han identificar: 

deposició de les restes d'un individu en dife- 
rents vasos cineraris; 

deposició de les restes de dos individus eil 
un mateix vas cinerari; 

deposició, en una mateixa estructura, de les 
restes incinerades de diversos individus, cadascun 
en un vas; 

dins d'una mateixa estructura, les restes d'un 
individu són diPositades en un vas cinerari i les 
restes d'un altre individu són diposirades directa- 
ment sobre el sol de i'estructura; 

les restes incinerades de dos individus són 
dipositades, barrejades, directament sobre el sbl de 
i'estructura. 

L'existencia de la practica de roces aquestes 
variants ens porta a pensar que hi devia haver 

' Les dades referenrs als esrudis realirzars per difereiirs Laura 'Tiellisa) que cns hagin permks utilinar les dades abans 
especialistes que utilirzem eri aquest i en els següenrs aparrats de publicar-lcs en la rnnnografia definitiva, retardada per 
formen part de I'esrudi compler d'aquesr jaciment (CLOP, raons alicncs a la nostra voluntat. Aixi mateix, vulem agrair a 
FAURA, GANGONEI.~.~, NAVARRO, MOI.IST, en premsa). Vol- loa11 Anton Earcelb la cal.laboració en la realir~ació de I'estu- 
dríem agrair als autors d'aquesrs esrudis (Ignacio Monrern, di csradístic. 
Mabel Monrern, Pablo (;ómez Ramos, Salvador Uovira i 
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PRS 111 

Perfil dc I'clernenr ccrirnic 

Ceriniica 

Metallr 

Ossos 

Carbons i ccndrcs 

Reornplimenr inrern de I'elerncnr cerirnic 

Reoniplirnenr exrern de I'clernrnr cerirnic 

FIGURA 7 .  Miooexcavació de l'umna PRS I / I  .Suprecia la dirpoiició diferenciada de& elementr dipositatr a /'interior dáquerta urzn 
Nner2ria. 
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estructures que eren obertes i tancades un sol cop, 
mentre que, en d'altres, es devia fer I'enterrament 
de les restes dels diferents individus en moments 
més o menys allunyats en el temps. Aquesta possi- 
bilitat reforca la hipbtesi de I'existencia d'una certa 
senyalització de les estructurcs funeriries. 

Els vasos cineraris són dipositats drets a I'inte- 
rior de la fossa i en algun cas poden tenir algun 
tipus de suport a la base, com pedres. Es molt fre- 
qüent, en canvi, la cobertura del recipient cinerari 
amb un platitapadora o amb una pedra, tot i que 
aquest segon sistema és el menys utilitzat. 

A les estructures funeriries, a rnés a més dels 
dements directament relacionats amb la inhuma- 
ci6 de les restes d'un o més individus, es troben 
diversos objectes cerimics, metil.lics i d'altres tipus 
d'elements diversos, com la deposició de restes ali- 
mentiries constatada per les restes bssies d'animals 
identificades o la presencia d'eines de sílex. 'Tots 
aquests elements, que conformen I'aixovar funera- 
ri, devien ser ofrenes dipositades en honor del 
difunt. 

La quantitat i la qualitat dels materials apor- 
tats pel Pla de la Rruguera ens permeten fer algu- 
nes consideracions a i'entorn de les possibles xarxes 
de relacions extragrupals amb que podrien estar 
relacionats els individus enterrats en aquesta 
necrbpolis. 

En primer Iloc, i pel que fa a les manufactures 
cerimiques, cal ressaltar que les formes i Ics drco- 
racions dels vasos reffecteixen que es tracta d'un 
grup clarament influit pels models desenvolupats 
des del Bronze Final a I'un i a l'altre cantó dels 
l'irineus. L'abskncia de cerimiques fetes amb torn 
ripid o inspirades en inodels <<colonialss accentua 
sens dubte aquesta impressió. 

I'erb no lii ha cap dubte que és en el camp 
dels objectes metil.lics on aquesta impressió es veu 
més reforcada. En primer Iloc, cal destacar els dife- 
rents tipus de fíbules identificats i molt especial- 
ment la presencia de les tres fíbules d'arc serpenti- 
formes. Aquest tipus de fíbules, que tenen I'origen 
i que podcm trobar habitualment en jaciments de 
la zona del golf de Lleó, cal recordar que han estat 

identificades al Pla de la Bruguera per primera 
vegada a la Península Iberica. 

Pero no sols la tipologia de les peces ens dóna 
una idea de direcció de les relacions del grup del 
Pla de la Bruguera. L'estudi de la coriiposició dels 
metalls (MONTERO, GÓMEZ, ROVIRA, en premsa) 
també dóna com a resultar una composició varia- 
da, que porta a plantejar I'existhncia d'una produc- 
ció metal~lúrgica diversificada i possiblement d'im- 
bits geogrifics allunyats en relació a la propia 
localització del jaciment. En aquest sentit cal des- 
tacar que algunes de les peces analitzades semblen 
tenir més relació amb les composicions dels mate- 
rials analitzats al sud de Franca que amb el d'altres 
zones de la Península Iberica. 

Des d'un punt de vista general, la discussió 
sobre la introducció del ferro a Catalunya s'ha cen- 
trat en la controversia entre dues hipbtesis: 

a. Una hipbtesi considerada com a més tradi- 
cional, que manté que la introducció del ferro al 
nord-est de la Península Iberica fou obra dels 
grups tumulars o incineradors ultrapirinencs; 

b. Una segona hipbtesi sosté que els primers 
elements de ferro i la seva metal.lúrgia foren intro- 
duits pel factor colonial fenici. Aquesta, que fou 
una hipbtesi que ja havia estat esbossada pel Dr. 
Maluquer de Motes, ha tingut un ample ressb amb 
posterioritat, i en els darrers temps són nombrosos 
els investigadors que es decanten de forma més o 
menys clara per aquesta possibilitat. 

Les dades aportades pel I'la de la Bruguera 
semblcn rrfertnar la primera hipbtesi. En tot cas, 
des del nostre punt de vista, es tracta d'una dada 
realment important pel fet que ajuda a aclarir deter- 
minats processos en un territori concrer com és el 
Valles, pero crciem que s'ha de ser prudent a I'hora 
d'extrapolar-la a una altra part o a la resta del terri- 
tori, on la introducció d'aquest metal1 pot haver res- 
post a causes i estímuls diferents als del Valles. 

Des de la nostra perspectiva, tot i que deter- 
minar el possible origen de les influencies que por- 
taren a la introducció d'aquest nou material és una 
qüestió rellevant, encara ho és més determinar el 
perque d'questa introducció en cada cas i quin 
paper jugi en el conjunt de relacions internes de la 
comunitat en que s'introduí. 
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.KAKI I <OCIETI' DGRANT LA I'KIMtKA tVAl  U t L  FERRO AL VALLkS 

I.'ESTRIICIURA SOCIAI DEI CRIIP Di j i  PIA DE LA BRIJCUERA 

El conjunt de dades aportades pel treball de 
camp i pels diferents estudis realirzats i el tracta- 
ment amb tecniques estadístiques ens han permes 
proposar, a partir de les relacions i la variabilitat 
que hi ha entre els diferents elements antropolb- 
gics i de cultura material presents en les estructures 
d'enterrament, I'existencia de tractarnents funeraris 
clarament diferenciats que reflectirien la particular 
situació social deis individus dins del grup 

El primer pas en aquesta part de I'estudi ha 
estat I'atribució de sexe als difcrents individus inci- 
nerats del Pla de la Bruguera. L'acurat estudi antro- 
polbgic (THELLISÓ, en premsa) ens ha permks con& 
xer, a més a més d'una important quantitat de dades 
sobre les característiques de la població que hi fou 
enterrada i sobre el tractament ritual emprat, el sexe 
d'una part d'aquests individus. Perb ates que no ha 
estat possible determinar el sexe de tots els individus 
i per tal de poder treballar amb el mhim nombre 
possible de casos, hem utilitzat paral.lelament la 
hipbtesi de I'existencia d'una certa correlació entre 
sexe i contingut de I'aixovar metil.lic, plantejada 
amb excel.lents resultats en I'estudi de la gran necrb- 
poiis d'Agde (Provenqa) (NICKELS, 1989) i que ha 
presentat aixi mateix una excel.lent correlació amb 
aquelles estructures del Pla de la Bruguera en que 
s'ha pogut determinar el sexe dels iildividus. A grans 
trets, la hipbtesi de Nickels planteja que determina- 
des associacions d'estris metil.lics presents en els 
aixovars funeraris sols poden explicar-se en relació a l  
sexe de I'individu que hi ha enterrat. 

A partir d'aquest plantejament, i aplicant els 
parimetres utilirzats a Agde, a la necrbpolis del Pla 
de la Bruguera hi podem distingir dos grups, en 
que s'engloben dinou de les vint-i-ser estructures 
localitzades: 

a. Enterraments que presenten a I'aixovar 
bragalets de ferro, cadenes i anelles de ferro, agulles 
de bronze, bragalets de bronze, anelles de bronze, 
plaques de bronze, fíbules de bronze, sivelles de 
cinturó, rodella de bronze i arracades de bronze. 
Sexe presumiblement femeni. D'aquest tipus de 
materials, en trobem en dorze casos. 

b. Enterraments que presenten a I'aixovar 
ganivets de ferro, fibules de ferro, agulles de bron- 

ze. Sexe presumiblement masculí. D'aquest tipus 
de materials, en trobem en ser casos. 

Un cop atribuit el sexe en els individus incine- 
rats del Pla de la Bruguera, el següent pas era posar 
en relació aquesta característica amb la resta d'ele- 
ments que formen part del ritual funerari utilitzat 
en aquesta necrbpolis. D'aquesta manera s'han 
pogut agrupar les estructures en quatre grups: 

1. Enterraments que presenten més complexi- 
tat en el ritual funerari, amb un mateix individu 
repartit en diversos vasos cineraris i presencia d'un 
aixovar compost per diversos vasos cerimics i 
diversos objectes fets de ferro. Aquestes estructures 
presenten un aixovar associat de tipus masculí (a 
partir de la proposta de Nickels) i s'hi concentra 
un 66% deis objectes de ferro. Com a elements 
particulars del ritual cal esmentar que trobem aixo- 
var metil.lic dipositat a I'interior dels vasos cinera- 
ris, que hi ha dos casos de presencia de suport-fiilca 
per als vasos cerimics i que hi ha un cas de possi- 
ble ofrena alimentiria. Són les úniques estructures, 
així mateix, que presenten vasos de les formes 2a i 
4 de la nostra taula de formes. Totes aquestes 
característiques permeten reunir en aquest grup 
cinc de les estructures documentades. 

2. Enterraments amb un ritual més senzill que 
en el grup anterior i on cada individu esta diposi- 
tat en una única urna o bé directament a terra. A 
I'aixovar d'acompanyament no hi trobem d'altres 
vasos cerimics, mentre que I'aixovar metil.lic seria 
compost per objectes molt diversos fets de ferro i 
bronze. Aquestes estructures presenten un aixovar 
associat de tipus femení. En aquest grup s'hi 
inclouen quatre de les estructures documentades. 

3. En aquest grup, s'hi inclouen les estructures 
que presenten l'individu dipositat en una única 
urna o bé directament a terra i que presenta com a 
aixovar d'acompanyament diversos vasos cerimics. 
L'aixovar metil.lic, en bronze, és molt escas. També 
en aquest, I'aixovar associat es pot definir com de 
tipus femení. En aquest grup, s'hi incloiien sis 
de les estructures documentades. 

4. Format per enterraments que poden ser fets 
directament a terra o en un únic vas cinerari per 
individu i que no presenten pricticament cap ele- 
ment d'aixovar d'acompanyament, que en tot cas 
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es limita a un plat-tapadora. En aquest grup, s'hi 
inclouen deu estructures. 

Per contrastar l'existkncia d'aquests grups, s'ha 
recorregut a l'anilisi estadística de les dades, amb la 
realització d'una anilisi de correspondencia amb 
les següents variables: presencia de metall, quanti- 
tat de vasos de cerimica, nombre d'individus i sexe 
atribuit (figura 8). Tot i el baix nombre d'efectius 
amb que comptivem, el resultar final permet defi- 
nir una hipbtesi de treball a I'entorn del grau d'ac- 
cés dels individus als diferents recursos ntilitzats 
com a elements d'aixovar i que, de fet, disti,igeix 
en la població del Pla de la Bruguera tres grups: 

a. Grup d'individus que compren amb un 
ritual funerari complex, amb la repartició de les 
restes cremades de I'individu en diversos vasos i 
amb un aixovar ric en vasos cerimics i objectes 
metil.lics. Els objectes de ferro es concentren en 
aquest grup, la qual cosa reflecteix l'accés d'aquests 
individus a les xarxes de circulació a llarga distan- 
cia d'aquesta mena de manufactures. Podria ser, a 
partir de I'associació d'objectes proposada per Nic- 
kels, un grup format exclusivament per homes. 

b. Grup en que el ritual funerari consisteix en 
la deposició d'un individu per urna o bé directa- 
ment a terra i en que l'aixovar d'acompanyament 
és format fonamentalment per objectes de bronze, 
material possiblement d'accés més asequible en les 
mateixes xarxes de circulació local de manufactu- 
res. En aquest grup hi trobariem tant homes com 
dones. 

c. Grup en que el ritual és idkntic afanreriar, 
tot i que z l'aixovar tan sois hi trobem, com a 
mott, un vas ceramic.: 

Els jacimcnts amb evidencies funeriries cone- 
guts al Valles i que tenen una atribució cronolbgica 
lleugerament posterior al Pla de la Brugiiera ens 
permeten adonar-nos de fins a quin punt i en poc 
temps es registren canvis en l'estructura social i en 
determitiats aspectes de l'esfera productiva, amb la 
introducció definitiva de les manufactures cerami- 
ques fetes a torn rapid. 

LA TOMBA DEL GUERRER DEL.LINAR5 DEL VALLI'S 

Aquest enterrament, tot i que va ser descobert 
l'any 1953, no ha estar estudiar i publicat de 
manera completa fins el 1993 (SANMART~, 1993). 
Es tracta d'una estructura en fossa excavada ai 
subsbl on es dipositi una gran urna cineraria amb 
les restes cremades d'un individu, catorze vasos de 
cerimica feta a m i  i nombrosos objectes metal.lics 
de bronze i ferro relacionats amb I'ornament per- 
sonal i amb activitats guerreres. Per a E. Sanmartí, 
es tracta de l'enterrament d'un guerrer ja que es 
por considerar que la presencia d'armes de ferro 
(espases, puntes de Ilanga ... ) s'ha d'atribuir a la 
condició militar del difunt. També hi trobem d'al- 
tres elements singulars, corn per exemple les restes 
cremades de la cornamenta d'un cérvol. La crono- 
logia d'aquest enterrament s'ha de situar al final de 
la Primera Edat del Ferro, ja plenament dins del 
primer quart del segle VI aC, com a probable es 
proposa una data situada entre el 590-580 aC. 

Malauradament, es desconeix si es tracta d'un 
únic enterrament o bé si formava part d'una 
necrbpolis més extensa, tot i que per ara tot fa 
pensar que es tracta d'un enterrament ailiat. 
Aquest fet, segons Sanrnartí, podria explicar-se de 
dues mancres difercnts: pot tractar-se de la comba 
d'una persona morta durant una migració, que fou 
enterrada al lloc del succés, o bé de l'enterrament 
d'un guerrer en un lloc diferent de la resta del 
grup per les particulars circumstancies de la seva 
mort. 

En tot cas, les evidencies aportades per aquest 
knteressant enterrament matiifesten la intenció de 
conservar els atriburs militars del mort un cop 
traspassat i que ens trobem davam d'un individu 
amb prou prestigi corn per reunir un mobiliari 
f u n e ~ a ~ i  format per nombrosos i valuosos objectes. 

Aquestñ quantitac d'objectes reunits per un sol 
individu i la presencia d'objectes destinats a usos 
guerrers marquen importants diferencies pel que fa 
al mobiliari dipositat als enterramcnts del Pla dc la 
Bruguera. 

LA GRAMA SOLEI DE SANTA PERPETUA DE MOGODA 

Es tracta d'un enterrament amb incineració 
d'un guerrer, encara que possiblement també hi 
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hagi un enterrament infantil (SANMART~, BAR- 
RERA, COSTA, GARC~A, 1982). Cescassa informació 
disponible sobre i'estructura funeraria sembla 
apuntar a i'existencia d'una fossa excavada al 
subsbl sense arranjament de cap mena, a l'interior 
de la qual es dipositaren els vasos cineraris acom- 
panyats per diversos vasos cerimics, objectes 
metil.lics i restes de porc senglar com a ofrena ali- 
mentiria. 

Ida cerimica presenta dos conjunts diferents 
de vasos. Un primer conjunt format per vasos de 
cerimica feta a mi,  amb unes característiques mor- 
folbgiques que els lliguen amb la tradició de 
manufacturació de cerimiques del Bronze Final. El 
segon conjunt d'objectes és format per un impor- 
tant grup de cerimiques fetes amb torn ripid, amb 
vasos bitroncocbnics i una urna amb nanses d'ore- 
Iletes. 

Al seu torn, el conjunt d'objectes metil.lics, el 
formen armes ofensives de ferro, armes defensives 
de bronze i diferents objectes d'ornament personal, 
com una sivella de cinturó, una fíbula, anells, com 
també diferents recipients de bronze. 

La cronologia proposada per aquest jaciment 
el situa entre el 550-560 aC. En aquests moments, 
per tant, continuem trobant individus amb una 
remarcable capacitar per incorporar nombrosos i 
val~iosos objectes als aixovars d'entcrrament, arnb 
la novetat que ara ja s'ha produit una clara intro- 
ducció de les manufactures cerimiques fetes amb 
torn ripid. 

KITUAI. FLJNERARI 1 SOCIEIAT DURANT LA 

PRIMERA CDAT DEL PERRO AI. VAI.I.ES 

La Primera Edat del Ferro constitueix, sens 
dubte, una etapa clau per a la comprensió de I'es- 
tructuració socioeconbmica que caracteritzari el 
nord-est de la Península des del segle VI1 aC i que 
sera la base, a partir de la meitat del segle VI aC, 
de la cultura iberica. 

Ara bé, aquesta estructuració, que té I'origen 
en un llarg procés histbric que s'inicii al final del 
segon millenni aC, comporri importants transfor- 
macions en diferents imbirs de les practiques 
socials, econbmiques i ideolbgiques dels grups que 
viuen en aquesta zona, influlcs per factors externs 

de diferent tipus. Val a dir, pero, que tots aquests 
canvis tingueren un ritme d'introducció i d'assimi- 
lació diferent en diferents zones de Catalunya. 
En aquest sentir, i tal com s'ha proposat per a d'al- 
tres zones, i'estudi del desenvolupament, mecanis- 
mes i significat exacte de la interrelació amb les 
influkncies foranes requereix en i'actualitat un 
coneixement rigorós de I'organització social i eco- 
nbmica i de les formes de control i explotació del 
territori de les comunitats indigenes (ALJBET, 
1993). 

El registre arqueolbgic de la Primera Edat del 
Ferro conegut al Valles permet fer-nos una idea de 
quines foren les transformacions que tingueren 
lloc en aquesta zona. Així, les dades apunten que 
en aquesta zona ens trobem amb un període de 
gran expansió productiva i poblacional, caracterit- 
zada per una ocupació intensiva del territori i en 
particular d'aquelles zones més aptes per a la pro- 
ducció agrícola, que ara adquiriri una importancia 
i uns nivells de productivitat desconeguts fins 
aquest moment. 

Pel que fa a les conseqü&ncies que tots aquests 
elements tingueren sobre I'estructura social d'a- 
questes comunitats tenim que, ara com ara, les 
millors evidencies en les proporciona el registre 
funerari. Per un cantó, les pautes bisiques del 
ritual funerari no semblen variar fonamentalment 
des del final del segon milienni aC i es poden defi- 
nir per la practica de la cremació, la deposició de 
les restes cremades en vasos cineraris, la deposició 
d'aqu.ests en fosses simples excavades al subsbl i la 
presencia més o merlys destacable d'aixovar d'a- 
companyament. Perb una observació més acurada 
de les dades aportades pels diferents jaciments arnb 
evidencies funeriries que hi ha al Vallks ens permet 
adonar-nos que, de fet, hi ha importants diferen- 
cies tant pel que fa al rractament de les restes dels 
diferents individus com a la quantitat i la qualitat 
de I'aixovar que les acompanya. 

Aixi, les evidencies proporcionades per la 
necrbpolis de Can Missert ens permeten apreciar 
com, des de voltants de I'any 1000 aC i fins al 800 
aC, pricticament no es registren diferencies entre 
els individus incinerats. El tracrament funerari, en 
canvi, ja esdevé més complex a la segona meitat del 
segle VIL aC, com queda claramenr reflcctit a la 
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En definitiva, I'evolució del registre funerari 
permet fer-nos una idea del procés de progressiva 
desigualtat social que s'estableix en el si d'aquestes 
comunitats, immerses en uns importants processos 
d'increment demografic i productiu, i que queda 
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La coincidencia en el temps de la introducció 
del ferro i I'acceleració del procés de desigualtat 
social no sembla que sigui una casualitat. Almenys 
al Valles sembla tractar-se de dos fenbmens estreta- 
ment Iligars, tal com reílecteixen els diferents jaci- 
ments funeraris localitzats en aquesta zona i de 
forma molt particular les dades aportades per la 
necrbpolis del I'la de la Bruguera. 
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