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Resum

El treball presenta, de manera sintètica, els resultats dels treballs arqueològics realitzats en els 
darrers anys al Pirineu Oriental, especialment a la Cerdanya però també en altres comarques 
veïnes. Aquestes dades es combinen amb els principals estudis paleo-ambientals publicats. A 
partir d’aquí, els autors presenten una proposta d’interpretació històrica per al període vi-i ane., 
un model hipotètic que ofereixi un marc de referència que pugui ser validat o modificat per 
treballs futurs.
Paraules clau: ceretans; Pirineu Oriental; iberització; romanització

Abstract. The exploitation of eastern Pyrenees territories during Antiquity (VIth – Ist century B.C.)

The work presents, in a synthetic way, the results of the archaeological works carried out in the 
last years in the eastern Pyrenees, especially in Cerdanya, but also in other neighboring areas. 
These data are combined with the main published paleo-environmental studies. From here, the 
authors present a proposal for historical interpretation for the period VI-I B.C., A hypothetical 
model that offers a frame of reference that can be validated or modified by future works.
Keywords: Ceretans; eastern Pyrenees; iberization; romanization
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Al llarg dels darrers 25 anys, però espe-
cialment en la darrera dècada, la recerca 
arqueològica i paleo-ambiental a les co-

marques del Pirineu Oriental ha permès 
accedir a una gran quantitat de nova in-
formació històrica, permetent anar molt 
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més enllà de les tradicionals visions d’un 
territori marginal, allunyat dels grans fe-
nòmens històrics de l’antiguitat com el 
sorgiment de les societats proto-urbanes 
o de la mateixa romanització.

Cal destacar en aquest sentit el paper 
capdavanter que tingueren des dels anys 
80 i 90 els estudis arqueològics desenvo-
lupats a la comarca de la Cerdanya, tant 
en l’àmbit del món urbà romà (amb els 
treballs de J. Padró i després J. Guàrdia a 
Llívia), del poblament rural (O. Mercadal 
i O. Olesti), com especialment dels tre-
balls en àrees d’alçada (on els treballs de 
P. Campmajó i Ch. Rendu s’han de con-
siderar sens dubte pioners). Precisament, 
fou en el marc de la tesi doctoral de 
Christine Rendu on es va posar en pràcti-
ca un tipus de metodologia –el treball 
conjunt de les dades pròpiament arqueo-
lògiques, amb les dades provinents de les 
diverses disciplines paleo-ambientals- que 
ha demostrat una gran efectivitat, espe-
cialment en unes àrees on el coneixement 
del poblament antic era molt limitat. Més 
recentment, la tesi de J. Morera (2017) 
ha permès fixar per primer cop una se-
qüència historicoarqueològica del territo-
ri cerdà, que ha estat cabdal per poder 
vertebrar de manera coherent tots aquests 
resultats a banda i banda de l’actual fron-
tera política. 

En els darrers 10-15 anys, però, nous 
grups s’han incorporat a aquesta recerca, 
aportant noves metodologies i formes de 
treballar, que sens dubte han permès in-
crementar molt el nostre coneixement 
sobre aquests territoris, convertint els Pi-
rineus en un veritable laboratori metodo-

lògic del què s’ha anomenat l’arqueologia 
de l’Alta Muntanya, amb interessants no-
vetats. Grups com el GIAP de l’Institut 
d’Arqueologia Clàssica, dirigit pel Dr. 
J.M Palet, o el grup AGREST, de la 
UAB, amb els treballs del Dr. Ermengol 
Gassiot, han permès incrementar molt el 
coneixement de les ocupacions d’època 
prehistòrica i antiga al Pirineu Oriental, 
treballant conjuntament amb tot un 
planter d’equips de recerca paleo-am-
biental (el grup del Prof. Santi Riera de la 
UB, el Prof. Albert Pèlachs i Ramon Pé-
rez de la UAB, o treballs com els de Lluís 
Camarero) que han permès posar a dispo-
sició dels historiadors tota una bateria 
d’anàlisis i resultats sens dubte impensa-
ble fa 20 anys. No voldríem oblidar tam-
poc altres grups i institucions de recerca, 
com els investigadors del Servei de Patri-
moni d’Andorra o nombrosos professio-
nals i aficionats de l’Arqueologia que han 
dut a terme una important tasca en l’estu-
di de molts jaciments pirinencs, dels 
quals sens dubte en som deutors.2

Pretenem en aquest article elaborar 
una primera síntesi de tota aquesta infor-
mació, intentant definir unes fases crono-
lògiques i històriques precises que consi-
derem significatives i que ens permetin 
anar una mica més enllà d’una visió histò-
rica massa homogènia sobre l’explotació 
dels territoris pirinencs al llarg de l’Anti-
guitat. Sens dubte l’estudi diacrònic del 
passat és necessari i la successió de fases 
d’activitat humana en les àrees pirinen-
ques des del Neolític fins al període alt-
medieval n’és un bon exemple, però en el 
nostre cas pretenem cenyir-nos a un perí-

2. Bona part d’aquests grups han participat precisament en aquest primer col·loqui ArqueoPyrenae, que 
pretenia ser un lloc de trobada d’aquestes diverses recerques no sempre prou conegudes i valorades, es-
pecialment quan provenen del camp no professional o acadèmic. Agraïm també als anònims revisors 
d’aquest article els seus comentaris i propostes de millora.
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ode més precís, els s. vi-i ane, on es pro-
duïren un conjunt de fenòmens històrics 
particulars, que volem analitzar i com-
prendre. Aquest és un objectiu primor-
dial per un tipus de treball que no pretén 
fer història d’un paisatge, sinó l’estudi de 
les comunitats humanes i del seu paisatge 
social al llarg d’un període definit. En al-
tres paraules, ens interessa comprendre el 
marc històric en el qual les societats piri-
nenques es transformaren entre els s. vi 
ane - i ane, i com aquestes transformaci-
ons ens ajuden a explicar els canvis terri-
torials soferts per aquests espais munta-
nyencs.

Som també conscients, però, que la 
nostra informació és força fragmentària. 
Els avenços dels darrers anys ens han 
permès tenir un bon coneixement del 
qual podríem anomenar algunes «fines-
tres» d’aquest espai pirinenc oriental, 
com l‘àrea de la Cerdanya (Rendu, 
2003), la zona del Pradell o el Goléro al 
Cadí-Moixeró, la vall andorrana del Ma-
driu (Palet et alii, 2014), el conjunt del 
Parc Nacional d’Aiguestortes i Estany de 
Sant Maurici (Gassiot, 2017), el bosc de 
Virós a la Vall Ferrera, la Vall d’Andor-
ra, l’estany de Burg a la Coma de Burg, 
Estanilles i els Plaus de Boldís (Pèlachs et 
alii, 2017), etc. No es tracta d’una visió 
sistemàtica ni totalment coherent, ja que 
ha estat la dinàmica dels diversos grups 
de recerca el que ha portat a l’elecció 
d’aquests espais. A diferència d’altres co-
marques catalanes, on el desenvolupa-
ment de grans obres d’infraestructura o 
el creixement de la construcció ha per-
mès un increment més homogeni del co-
neixement del poblament d’època anti-
ga, al Pirineu, tot i la voluntat dels 
responsables patrimonials, aquest incre-
ment ha estat molt més migrat. En 
aquest sentit, podem dir que estem da-

vant d’una certa paradoxa: en contrast 
amb el que ha succeït en altres territoris 
del nord-est peninsular, al Pirineu el des-
envolupament dels estudis paleo-am-
bientals ha estat molt superior al dels 
territoris de plana, mentre que en canvi 
el coneixement arqueològic del pobla-
ment és molt inferior. Això ha compor-
tat, al meu entendre, alguns problemes 
metodològics, doncs el gran interès de 
les dades paleo-ambientals pot portar en 
alguns casos a una excessiva dependèn- 
cia de les interpretacions històriques 
d’aquests registres, mentre que en canvi 
les formes d’ocupació territorial, menys 
conegudes, han estat sovint menystingu-
des. És difícil valorar els processos de 
canvi que documentem en els registres 
paleo-ambientals, si no tenim identifi-
cats i excavats un nombre significatiu 
d’espais d’habitació i de producció 
d’aques tes mateixes comunitats, doncs és 
precisament a partir de l’estudi de les 
formes d’ocupació territorial com po-
dem conèixer el paisatge social, les for-
mes d’interrelació, d’aquestes comuni-
tats de l’antiguitat.

És per això que, conscients d’aquestes 
mancances, bona part de les interpretaci-
ons d’aquest treball s’han de considerar 
com una proposta, un model d’interpreta-
ció que esperem que les noves dades aju-
daran a contrastar i confirmar. 

1.  Primera fase: 800-400 ane.  
(2800-2400 cal yr BP)

1.1. Pautes de poblament

El període que ocupa el lapse de temps 
entre la fi de les societats del Bronze i la 
consolidació de les societats del Ferro, 
que a grans trets podríem considerar la 
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primera edat del Ferro, és un període es-
pecialment significatiu pel que fa a les 
mancances del nostre registre arqueolò-
gic. Així, tant els treballs desenvolupats a 
l’àrea del Pallars, com a l’àrea de l’Alt 
Urgell-Andorra mostren una clara dismi-
nució dels jaciments amb indicis d’ocu-
pació en aquest període. Potser la zona 
on aquest fenomen és més clar és a l’àrea 
de la Cerdanya, on les dades del període 
BF-Ferro I mostren una gran densitat 
d’establiments (actualment un centenar, 
64 dels quals hàbitats -38 a l’aire lliure, 
26 en cova o abric-), que es redueixen 
dràsticament vers el segle V ane (Morera, 
2017). Els jaciments del BF-Ferro I cor-
responen a hàbitats de petita dimensió, 
bé en forma de grups de cabanes a l’aire 
lliure o bé reaprofitant abrics, si bé conei-
xem també algun significatiu exemple de 
jaciment aturonat (com St. Feliu de Llo, 
Llívia o Odelló) que semblen indicar un 
incipient interès pel control del territori. 
Aquesta veritable eclosió d’hàbitats que-
da sobtadament aturada a partir d’un 
moment força precís, entorn el s. v ane, 
quan els abandonaments d’aquests esta-
bliments es generalitzen, pervivint només 
aquells que es trobaven ubicats en llocs 
preeminents i aturonats, indicatius d’un 
control territorial. Però fins i tot en 
aquests casos de pervivència (com Llo, 
Puig del Castell de Llívia, Odelló o en 
menor mesura al Castellot de Bolvir o 
Tossal de Baltarga) la cultura material 
mostra un notable trencament entre les 
tradicions decoratives procedents del BF-
Ferro I, amb les conegudes ceràmiques 
del «décor cerdan» i les produccions a 
partir del s. iv, notablement diferents. És 
a dir, no només es manifesta en l’àmbit 
cronològic un clar hiatus entre les pautes 
d’ocupació territorial del BF-Ferro I i les 
del Ferro II, sinó que la cultura material 

documentada allà on hi ha continuïtat 
d’ocupació presenta notables diferències. 
Cal interpretar aquest fenomen com un 
canvi en les pautes de poblament i fins i 
tot no pot descartar totalment una lleu-
gera inflexió demogràfica. 

De fet, hi ha alguns indicis d’aquest 
tipus de poblament també fora de la Cer-
danya, com la localització de ceràmiques 
de tradició BF amb cronologia 14C del s. 
vi ane al Cedre vi, a Andorra, sobre una 
petita elevació que controla l’engorja-
ment del riu Valira (Yañez, 2009), o la 
identificació al Goleró (Cadí) del tancat 
ramader 46 datat per 14C  al s. vii ane 
(Euba, 2009: 49). Més recentment, po-
dríem mencionar a Espot l’abric d’Oba-
gues de Ratera, en alta muntanya, datat 
entorn el 700 ane i que també caldria re-
lacionar amb estratègies ramaderes (Gas-
siot, 2017: 74). Ja al fons de Vall, les tro-
balles realitzades a Santa Eulàlia de Sort, 
amb restes d’habitacions i tres sitges, que 
es vinculen a la Primera Edat del Ferro 
del grup Segre-Cinca (775-550 ane), 
mostren l’existència d’aquest poblament 
que com a la Cerdanya no arriba al perío-
de de la iberització.

Potser aquesta forta reducció d’esta-
bliments podria explicar-se per una major 
mobilitat dels grups poblacionals, possi-
blement vinculats a moviments de caràc-
ter ramader, com sembla desprendre’s de 
les troballes notables en llocs de pas de 
recipients de possible caràcter ritual en 
diversos passos del Pallars (Gassiot, 2017) 
i que també podria coincidir amb la loca-
lització d’acumulació de dipòsits de bron-
ze, com els coneguts bronzes de Llavorsí, 
de finals s. viii inicis vii ane, al qual po-
dríem afegir el recent dipòsit de bronzes 
localitzat a Bor (Cerdanya), encara en es-
tudi. Ambdós dipòsits, creiem que de fort 
caràcter ritual i amb paral·lels a la banda 
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nord (Gasco i Cazes, 2008), podrien 
marcar unes vies de comunicació i movi-
ments poblacionals força dinàmics, cohe-
rents amb aquest registre poblacional.3

Si observem el registre paleo-ambien-
tal, en canvi, les dades mostren una forta 
activitat antròpica en les àrees d’alta mun-
tanya, el que aparentment sembla contra-
dictori amb l’escàs registre arqueològic 
contemporani. Així, en general es detecta 
a partir del 800-600 ane en la major part 
d’estudis pol·línics un descens important 
de la cobertura forestal, un procés de des-
forestació força ampli, que sembla vincu-
lat a un increment dels indicis ramaders. 
És el cas per exemple dels resultats obtin-
guts al Bosc dels Estanyons (Madriu, 
2180m snm), on és a partir del s. vii ane 
quan es documenta un descens fort del pi, 
el roure i l’avet, combinat amb una lleu-
gera pujada d’herbàcies com Plantago i 
Poacea, un fenomen que es produeix a 
més en un context d’incendis (Euba, 
2009; Ejarque, 2013: 141). El mateix es 
documenta al sondeig de riu dels Orris 
(Madriu, 2390m) on a partir del 700 ane 
es documenta un procés de desforestació 
vinculat a un fenomen d’obertura de pas-
tures. En aquest sector, de tota manera, a 
partir del 600 ane aquest fenomen es re-
dueix, incrementant-se fins al 400 ane el 
bosc de pi i reduint-se les herbàcies en co-
tes més baixes.

A l’àrea de Burg (1821m, Pallars So-
birà), en canvi, es detecta entre el 600-

400 ane una reducció molt forta del bosc 
i en especial de l’avet, paral·lel a l’incre-
ment d’herbàcies i l’aparició d’incendis, 
el que de nou sembla indicar un incre-
ment de l’activitat ramadera però també 
agrícola, donat l’increment de l’indica-
dor del cereal.4 A l’Estany Llebreta (Boí, 
1600m), en canvi,  aquest procés de des-
forestació no és tant notable, però sem-
bla significativa l’evidència d’una desfo-
restació selectiva de l’avet en alguns 
moments (com entre 800-700 ane i 500-
400 ane), en el que semblen clars indicis 
d’activitat humana. El mateix succeeix a 
Estanilles (vall de Cardós, 2247m) on 
entorn el 500 ane es documenta una con-
tinuïtat de la cobertura forestal, però 
amb una baixa progressiva de l’avet, que 
combinada amb la pujada d’herbàcies 
com la Poaceae semblen indicar un feno-
men d’increment de pastures i tala selec-
tiva de l’avet (Pèlachs et alii, 2011 i 
2012). Aquesta tala, si bé es podria deure 
sobretot al nou interès ramader per obrir 
pastures, no deixa de ser significativa i 
també ens podria parlar d’una especial 
predilecció per la fusta d’avet. En aquest 
sentit, és significatiu observar que al llarg 
de la Primera Edat del Ferro s’ha docu-
mentat tant a la vall baixa del Segre-Cin-
ca com a l’Empordà un increment en l’ús 
de fustes provinents de cotes altitudinals 
elevades (Piqué et alii, 2016; Morera, 
2017), que potser podrien venir d’aquests 
territoris.

3. No voldríem oblidar, però, que és a finals s. v - inicis s. iv quan es data a les fonts històriques un nou 
moviment de pobles celtes que es traslladaren cap a àrees meridionals i que portaren un temps després a 
l’arribada a la Gàl·lia meridional dels anomenats Volques Tectosages. Cal també recordar que Livi (21, 
19, 69) ubica els Volciani com un dels pobles ubicats a Hispania i que són visitats per una ambaixada 
romana l’any 218 ane, el que podria indicar una presència de pobles gals al sud del Pirineu en època 
històrica, mostrant un mapa ètnic més complex del que sovint considerem.

4. Agraïm al Prof. A. Pélachs i al seu equip la seva ajuda en la recopilació i anàlisi d’aquestes dades, obtin-
gudes a partir del buidatge d’alguns treballs publicats i altres encara en curs. Evidentment, les possibles 
errades en la seva interpretació només se’ns poden atribuir a nosaltres.
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Aquesta situació, una major desfores-
tació i activitat ramadera en cotes altes, 
especialment fins al 600 ane, i un cert 
alentiment –més que no pas reducció- en 
aquesta ocupació a partir del 500/400 
ane, presenta una certa evolució diferen-
ciada en el cas de la Cerdanya. Així, al Pla 
de l’Orri (Enveig, 2.200m) del 800 ane 
en endavant hi ha clars indicis de desfo-
restació que s’aturen a partir del 500 ane, 
quan hi ha indicis de reforestació i de re-
ducció dels indicadors de pastoralisme. El 
mateix s’ha documentat a Roques Blan-
ques (Eina), amb una recuperació del 
bosc a partir del 600 ane que fins i tot en 
aquest cas sembla anar lligat a un incre-
ment de l’activitat agrícola (Rendu, 
2003).

1.2. Síntesi de la primera fase

És interessant en aquest sentit destacar 
que al BF-Ferro s’han identificat a la Cer-
danya terrasses agrícoles a gran alçada (ja 
documentades com a mínim des de l’edat 
del Bronze), amb alguna cronologia 14C  
d’aquest període (una a Orri d’en Corbill 
de s. ix ane i quatre a Vilalta de BF-Fer-
ro).  Per tant, el poblament del Ferro a 
Cerdanya és molt més complex, amb in-
dicadors no només ramaders sinó també 
agrícoles a gran alçada.

Sembla per tant que, tot i l’absència 
de jaciments clars d’aquest període, hi ha 
prou indicis com per a parlar en aquesta 
fase, i almenys fins entorn el s. v/iv ane, 
d’un període de notable antropització a la 
major part de les zones altes del Pirineu 
oriental, que podria anar lligat a estratè-
gies productives de tipus ramader. Seria 
potser precisament aquest tipus d’estratè-
gia ramadera el que explicaria per una 
banda la localització de dipòsits votius en 
diversos punts de pas i alhora la baixa 

densitat de jaciments identificats, excepte 
en el cas de la Cerdanya i en altres zones 
de fons de vall. Aquesta activitat ramade-
ra, tanmateix, no ha estat incompatible 
amb la localització d’algun escàs, però 
efectiu, hàbitat ramader en alçada, com el 
d’Obagues de Ratera o el Goleró. Qui sap 
si no ha estat una hipotètica reducció de 
l’agricultura, més que no pas l’increment 
de la ramaderia, la clau per entendre 
aquesta desigual preservació del registre 
arqueològic. De fet, en algunes zones, 
amb la reforestació de cotes altes a partir 
del 500 ane, és possible plantejar-se una 
certa inflexió demogràfica, ara per ara di-
fícil d’explicar.

En el cas de la Cerdanya, en canvi, 
aquest model ramader seria força dife-
rent. Aquí la fase 800-400 ane presenta 
dues cares ben diferenciades. Una prime-
ra mostra una elevada densitat de pobla-
ment, ocupant tant el fons de vall com la 
mitja muntanya i l’alta muntanya, de-
mostrant una complementarietat entre 
les activitats agrícoles (ben documentada 
tant a nivell paleo-botànic, com per la 
presència de sitges en diversos jaciments 
o les terrasses d’Enveig) i les ramaderes 
(amb cabanes i tancats per sobre dels 
1.900-2.000m). Es tractaria d’un model 
força integrat, que contemplaria tant la 
ramaderia en cotes baixes com l’agricul-
tura en cotes altes, en un model d’explo-
tació vertical molt complementari. A 
partir del s. v, en canvi, aquest model co-
mença a transformar-se, amb una con-
centració del poblament i fins i tot una 
possible retracció demogràfica.

J. Morera, en la seva recent tesi 
(2017: 1088), ja destaca com aquesta 
aparent contradicció entre indicis d’an-
tropització a l’alta muntanya arreu del Pi-
rineu Oriental, però només densitat de 
poblament a l’àrea Cerdana (i les planes 
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pre-pirinenques), es pot deure a la matei-
xa disponibilitat agrícola de terres en 
aquestes zones de plana i la seva escassetat 
en les valls dels Pallars o Andorra, on es 
degué optar per una activitat econòmica 
més lligada a la ramaderia i de més difícil 
detecció arqueològica.

És també especialment destacable 
que sigui a la Cerdanya, concretament al 
Pla de la Creu (Bolquera), on s’ha localit-
zat un petit centre metal·lúrgic, amb pro-
duccions de bronze (motlles de «épingles» 
de cabell) i possiblement també de ferro 
(bloc d’hematites). Aquesta incipient 
producció metal·lúrgica (centrada en el 
ferro?) estaria també potser documentada 
en el pic de contaminació de plom detec-
tada al 400 ane al Pallars i també recent-
ment a Bassa Nera (Vall d’Aran), amb 
cronologies de s. v-iii ane (Pèlachs et alii, 
2016). Cal recordar aquí el text de Dio-
dor de Sicília (5, 35) on fa referència a la 
important presència de plata al Pirineu i 
al fet que els pastors cremaven els boscos 
(s’entén que per aconseguir pastures) i 
com a resultat van sorgir grans rius de 
plata líquida (entroncant així amb la lle-
genda d’Hèrcules). Més endavant, Dio-
dor comenta com foren els fenicis (per 
tant, s. vii-v ane) els que s’interessaren 
per aquesta plata, que no comptava per 
als indígenes, i la redistribuïren per tot el 
Mediterrani. Cal recordar que hi ha mi-
nes de plata al Canigó (plom argentífer a 
les mines de Montboló, al sud del Cani-
gó, en direcció vers el Coll d’Ares), al Pa-
llars (Pb-Zn i galena per exemple a Cier-
co, Pont de Suert) i al Seronais (amb 
explotacions d’aquesta cronologia, com 
apareix en aquest mateix volum). De fet, 
els darrers estudis d’isòtops de plom a Lac 
Redon han identificat una contaminació 
diferenciada respecte d’un moment previ 
que estaria vinculada al coure i al plom 

argentífer (Galena), indicativa d’una acti-
vitat d’extracció minera i que coincidiria, 
per tant, amb el que ens indiquen les 
fonts literàries (Camarero, 2017; Pèlachs 
et alii, 2017). Sigui o no casual, és en 
aquest sentit destacable la localització a 
Llo, en nivells de Ferro I, d’un magnífic 
anell de ferro amb incrustacions de plata 
de gran nivell tècnic i que no deixa de sor-
prendre per la seva qualitat tècnica, indi-
cativa d’un notable domini de les tècni-
ques metal·lúrgiques de la plata (Queralt i 
Olesti, 2016).

Serà justament aquest territori de la 
Cerdanya, densament poblat durant el 
BF-Ferro I, coincidint amb les millors 
terres agrícoles, l’únic de l‘àrea pirinenca 
que de moment sembla haver protagonit-
zat el procés d’iberització. En aquest sen-
tit, sembla clar que el fenomen de con-
centració de poblament que s’inicia a 
finals del Ferro I en aquesta comarca es 
dóna simultàniament a l’esdevingut en 
altres àrees iberitzades i si bé hem de des-
tacar un cert «decalatge» entre el final del 
poblament BF-Ferro I i l’aparició dels 
primers poblats, a principis del s. iv ane, 
el fenomen d’encastellament i de control 
estratègic de les valls d’accés és força simi-
lar al d’altres territoris ibèrics.

2.  Segona fase: 400-200 ane  
(2400-2200 cal yr BP)

A partir d’aquest període, la combinació 
de dades arqueològiques i paleo-ambien-
tals mostra l’accentuació del fenomen de 
concentració del poblament a l’àrea de la 
Cerdanya, compatible amb una nova ex-
plotació més selectiva i complementària 
del territori de la resta de valls.
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2.1. Pautes de poblament

Així, arqueològicament parlant, és a fi-
nals del s. v i  principis del s. iv ane quan 
a la Cerdanya eclosiona un nou model 
territorial: l’anomenat «sistema de l’oppi-
dum» o comunitat proto-urbana. Es trac-
ta d’un arquetip que ja es documentava 
en àrees litorals i prelitorals almenys des 
del s. vi ane, però que és ara totalment 
innovador a les àrees pirinenques. 
L’exem ple més ben documentat, ara per 
ara, és el del Castellot de Bolvir, on a 
principis del s. iv ane, de manera unitària 
i planificada, es construeix sobre un mi-
núscul establiment anterior un assenta-
ment fortificat de 0,6 ha. El sistema de-
fensiu consta d’una muralla d’1,60m 
d’amplada, reforçada per almenys una 
torre a l’angle, i amb un fossat d’uns 10m 
d’amplària i tres de fons, completat amb 
una escarpa folrada en pedra. A l’interior, 
es distribueixen de manera perimetral al 
llarg de la muralla tot un seguit d’espais 
domèstics força uniformes (amb una ha-
bitació coberta i amb llar de foc, d’uns 
20/25m2 i un pati semi cobert al davant, 
possible corral, d’una superfície similar), 
que podem relacionar amb unitats d’ex-
plotació de tipus familiar. Les activitats 
productives, tant vinculades a la ramade-
ria (amb predomini del bou sobre els ovi-
càprids i en menor mesura els suids) com 
a l’agricultura (amb cereals d’hivern i de 
primavera, així com lleguminoses), mos-
tren un sistema agroramader complex, 
que continua en part el model de trans-
humància vertical. De tota manera, si te-
nim en compte la nombrosa presència de 
molins -tant barquiformes com circulars- 
i el conjunt de sitges documentat, sembla 
haver-se incrementat la importància dels 
excedents agrícoles respecte de períodes 
anteriors. De fet, el conjunt d’una vinte-

na de sitges excavades al Castellot és una 
novetat a la comarca, especialment si te-
nim en compte com van incrementant la 
seva capacitat al llarg del període, i van 
passant d’una ubicació interna en algu-
nes cases, a un espai central del poblat 
sense construccions. L’oppidum del Cas-
tellot, doncs, mostra una nova forma 
d’organització social i territorial, on la 
comunitat –al voltant d’unes 250-300 
persones- respon a un interès unitari –in-
duït o forçat- per l’explotació i el control 
d’un territori dependent, un territori po-
lític ben diferent del model atomitzat an-
terior.

Si bé aquest és l’únic oppidum cone-
gut ara per ara a les comarques pirinen-
ques, tenim indicis d’establiments simi-
lars en altres indrets, especialment a la 
mateixa Cerdanya. Així, a Llívia les di-
verses troballes de materials dels s. v-ii 
ane, associades a estructures (mur i llar 
de foc) a les excavacions de J. Padró al 
camí Ral (Padró, 2000: 20), però en pa-
quets uniformes en diversos punts del 
nucli antic de la ciutat (Puig del Castell, 
les Colomines, etc.), permeten pensar en 
l’existència d’un establiment important, 
malauradament arrasat per construccions 
posteriors. 

De tipus secundari, encimbellats i 
ubicats en punts estratègics de control del 
pas del Segre, trobem en primer lloc l’es-
tabliment de Llo, un conjunt d’edificis 
aïllats de planta quadrangular d’aquest 
període envoltats per un mur perimetral 
de tipus terrassa, no pròpiament defen-
siu. També coneixem el Tossal de Baltar-
ga, on s’han localitzat habitacions de 
planta quadrangular, amb sòcol de pedra, 
i amb un segon pis ben documentat. Si bé 
ara com ara no ha estat possible docu-
mentar un mur perimetral al jaciment, la 
seva ubicació en un turó que controla el 
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pas del Segre i el tancament de la vall cer-
dana semblen indicar un paper de control 
territorial, en especial de la via transpiri-
nenca, ben evident.5 Un dels edificis sem-
bla haver tingut una funció d’emmagat-
zematge, un possible graner, destruït 
precisament a finals del s. iii ane, el que 
ha permès conservar un mostra de cereals 
força seleccionada, amb un clar predomi-
ni del blat nu.

Altres establiments semblen docu-
mentar una funció similar, com el Pi del 
Castellar (Fontanals), jaciment ubicat en 
un turó controlant l’accés a la Vall de la 
Molina i la via cap al Ripollès (del qual 
coneixem per un recent sondeig materials 
d’aquest període, indicis d’una organitza-
ció d’espais de forma radial així com un 
fossat defensiu). També d’aquest tipus 
podrien ser la Coma Peronella (Angostri-
na), de nou una suau elevació sobre la 
plana septentrional (amb materials i una 
datació 14C  d’aquest període, on destaca 
un fragment de ceràmica dels tallers grecs 
occidentals), així com el Castellàs d’Ode-
lló (amb estructures i materials d’aquest 
moment) (Campmajó et alii, 2014). Tots 
ells mostren un interès pels espais encim-
bellats i estratègics, controlant tant el pas 
del Segre com les valls laterals d’accés. En 
total, d’uns 24 jaciments d’època cereta-
na coneguts a la Cerdanya, 15 es localit-
zen a la plana o en els límits costers, quasi 
sempre en punts elevats (Morera, 2017: 
1212).

Un altre tipus d’establiment ceretà el 
marquen les cabanes 82 i 83 de l’Orri 
d’en Corbill (Puig d’Enveig), a 1800m 
d’alçada. Es tracta d’una petita cabana 

d’uns 7m2 de superfície, amb una llar de 
foc i algun escadusser fragment de cerà-
mica a mà, però nivells datats per 14C  
dels s. iv-iii ane. Ben a prop, la cabana 
83, en realitat un petit abric entre blocs 
granítics de 2m2, també presenta una 
ocupació d’aquest mateix moment i s’in-
terpreten totes dues com cabanes de pas-
tors, vinculades a les pastures d’estiu 
d’Enveig (Rendu, 2003).

Fora de la Cerdanya, en canvi, el po-
blament del període ibero-ceretà està 
molt menys documentat. Així, a les valls 
altes del Pallars –tot i els indicis paleo-
ambientals- no s’han localitzat jaciments 
clarament d’aquesta etapa, i el mateix 
passa a la zona d’Andorra, on si bé es co-
neixen en alguns punts materials d’aquest 
moment, no s’han trobat en contextos ar-
queològics precisos. El Roc de l’Oral, un 
esperó rocós sobre el riu Valira controlant 
l’accés a la Vall d’Encamp, presenta ma-
terials a torn i a mà del s. ii ane, que po-
drien ser també indicatius d’una ocupa-
ció anterior, i el mateix passa al Cedre i 
Antuix, promontoris elevats sobre la vall 
(Yañez, 2009). En tot cas, pel que sabem, 
podrien correspondre a una fase ceretana 
poc important i seria en època romana re-
publicana quan aquests establiments tin-
drien una mica més d’entitat. 

Cal baixar a una cota molt inferior, al 
Pallars Jussà, per trobar clars indicis de 
presència ibèrica. Es tracta concretament 
dels jaciments de la Conca de Tremp, 
amb Llirians (Salàs de Pallars, 573m 
snm), Serrat dels Espinyers i Aeso (Isona, 
660m snm). Així, el sitjar de Llirians (amb 
26 sitges de gran capacitat i diverses cube-

5. En aquest sentit, és significativa la troballa a Baltarga d’un conjunt monetari dels s. iii i ii ane, amb di-
verses imitacions de dracmes emporitanes, i la localització durant les excavacions d’una imitació gal·la 
d’una dracma de mitjans de s. iii ane, indicatives de contactes tant amb la vessant nord com sud de la 
carena pirinenca (Morera et alii, 2016).
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tes) mostra un potent conjunt d’emma-
gatzematge agrícola associat a algun tipus 
d’establiment desconegut, ubicat prop del 
pas del riu Noguera Pallaresa (Piera et alii, 
2013; Garcés, 2014: 63). Es tracta d’un 
punt on s’obre la plana de Tremp, just al 
peu de l’inici de les grans muntanyes piri-
nenques. El notable volum de les sitges, 
amb una capacitat mitjana de 2.000 litres 
i una tendència al seu creixement, així 
com una cultura material on predominen 
els materials locals a torn, semblen dife-
renciar aquest establiment dels pròpia-
ment ceretans. El mateix succeeix al Serrat 
dels Espinyers, sitjar associat a l’oppidum 
ibèric que es troba a tocar de la ciutat ro-
mana d’Aeso, amb 24 sitges de diverses di-
mensions de finals s. iii inicis del ii ane 
(Belmonte, 2014: 65), de nou amb mate-
rials més propers al de les planes interiors 
de Catalunya (fragments de Copa Cástulo 
àtica, Taller de Roses i gran abundància 
de tenalles de ceràmica oxidada pintada i 
grans tenalles de vora plana reentrant, 
pròpies de la depressió de l’Ebre). Pel que 
fa a Aeso, tot i les poques dades actuals, ha 
estat confirmada l’existència d’una mura-
lla atalussada, un fossat previ a la fundació 
republicana i l’existència d’habitacions 
d’època ibèrica dins el seu perímetre, el 
que ens porta a ubicar sens dubte l’exis-
tència d’un oppidum a l’indret, com a mí-
nim a partir dels s. v-iv ane.

En l’àmbit arqueològic, doncs, sem-
bla possible diferenciar un món ceretà 
muntanyenc, estructurat especialment 
entorn de la plana cerdana i amb febles 
indicis de poblament concentrat a la resta 
de valls veïnes, d’un món iber peripiri-
nenc (comarques del Solsonès, Osona, 
Berguedà, i Conca de Tremp), molt més 
ric i complex, amb unes formes d’ocupa-
ció territorial i una cultura material més 
lligada a la dels pobles prelitorals i de l’in-

terior, com els bergistans, ilergets o ause-
tans, i amb una entitat territorial i històri-
ca molt més destacada. És evident que 
aquests dos models havien d’estar en con-
tacte i que tant els recursos de l’alta mun-
tanya (fusta, pastures, ramaderia) havien 
d’interessar als pobles peripirinencs, com 
els d’aquestes zones (importacions Medi-
terrànies, sal, etc.) havien de fer-ho als ce-
retans. Aquesta distribució coincidiria 
amb les dades provinents de les fonts lite-
ràries, que esmenten per primer cop 
l’existència d’unes ètnies ben definides 
(ceretans, ausetans –i ausoceretans-, ber-
gistans, ilergets...) precisament en aquest 
moment,  més a prop de l’Ibèric Ple que 
no pas de l’anomenat Ibèric Antic.

És en aquest sentit també significati-
va la referència de Sil·li Itàlic (Punica, 3, 
357), en el context del pas d’Hanníbal 
pels Pirineus, als Ceretans com una co-
munitat amb Tyrinthia Castra, literal-
ment, fortificacions «tirínties», és a dir, de 
gran potència. Tot i l’escassa entitat de-
fensiva de bona part dels jaciments aturo-
nats ceretans coneguts, el cas de l’oppi-
dum del Castellot, ben protegit per un 
fossat i una muralla en esperó barrat, 
mostra una notable capacitat poliorcètica 
que podria respondre millor a aquesta 
descripció literària. No oblidem tampoc 
que Baltarga fou destruït de manera vio-
lenta a finals del s. iii ane (14C 220-200 
ane) i que, com ens indica Polibi, Hanní-
bal tingué notables enfrontaments amb 
els pobles dels airenosis i andosins (Poli-
bi, 3, 35), que hi oposaren una important 
resistència. Evidentment, això planteja la 
possibilitat –que creiem força acceptable- 
que els airenosis i andosins, que no apa-
reixen mai més mencionats en cap font 
literària antiga (i que tradicionalment –
per homonímia- s’han ubicat a la zona de 
la Vall d’Aran i d’Andorra), formessin 
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part del grup ètnic ceretà. Podria trac-
tar-se de grups polítics de mida reduïda, 
significatius per Polibi en haver-se en-
frontat a Hanníbal, que formarien part 
d’una denominació més amplia d’aques-
tes comunitats pirinenques com són els 
ceretans. Tant el nom d’airenosis (que 
per a alguns investigadors estaria basat en 
el terme proto-euskera aran- vall-) com 
andosins (l’antropònim Andossus és fre-
qüent a la zona Aquitana) presenten vin-
cles amb una possible etimologia aquita-
na i això podria ser posat en relació amb 
la toponímia d’algunes regions pirinen-
ques –com la mateixa Cerdanya- que pre-
senten certs noms de lloc interpretables a 
partir d’una llengua arcaica emparentada 
amb l’aquità. Els ceretans, doncs, haurien 
tingut un paper força més actiu del que 
sovint s’ha considerat en els esdeveni-
ments de finals del s. iii ane i per tant 
també la seva entitat política i territorial 
seria més important del que creiem fins fa 
poc temps (Morera, 2017).

Pel que fa al registre paleo-ambiental, 
en zones com el Madriu (Bosc dels Esta-
nyons, Riu dels Orris) es documenta una 
nova fase de desforestació, en especial del 
pi, i lleuger increment dels indicadors pas-
torals (Plantago, Poacea, fongs copròfils), 
que semblen anar acompanyats d’incendis, 
seguint el model precedent. Sembla que al 
Riu dels Orris aquest increment de l’activi-
tat ramadera és especialment clara al llarg 
del s. iii ane; és a dir, en un moment cen-
tral d’aquesta fase (Ejarque, 2013: 144).

A l’àrea de Burg, en canvi, sembla 
que aquesta fase es correspon amb un 
moment de poca intervenció humana, ni 

en l’àmbit forestal ni en el ramader, sense 
incendis i amb recuperació del bosc. 
També a la Vall de Boí es documenta un 
fenomen similar, de recuperació del bosc 
a l’alta muntanya (Estany Llebreta), pocs 
indicis ramaders i innovadora presència 
de cereal. Més indicis ramaders presenten 
els resultats a Bassa Nera i Estanells, tot i 
que amb una afectació molt limitada del 
bosc (Pèlachs et alii, 2016; Cunill et alii, 
2015). A la zona del Canigó sembla que 
s’incrementa també progressivament 
l’antropització de cotes altes, amb incre-
ment de gramínies almenys fins al s. iii 
ane (Gallop, 2005).

Pel que fa a la Cerdanya, els indicis 
de recuperació del bosc en cotes elevades 
són ben presents en els diversos estudis 
paleo-ambientals. Així, tant al Pla de 
l’Orri com a la Devesa dels Cavallers (ja a 
mitja muntanya) els indicis de desforesta-
ció i intervenció antròpica es redueixen. 
Per contra, pugen els indicadors agrícoles 
en zones més baixes, on es redueix el rou-
re i el faig i s’introdueixen cereals com el 
sègol o plantes lleguminoses. En resum, a 
les cotes més altes es redueixen les activi-
tats de tala o de ramaderia (o fins i tot 
agrícoles, com hi havia hagut abans) i en 
canvi s’incrementa la desforestació i 
l’agricultura a cotes més baixes, sense que 
es pugui tampoc descartar una ramaderia 
en aquestes àrees (Gallop, 2005).6

Un aspecte poc documentat en aques-
ta fase és la qüestió metal·lúrgica. Aquesta 
incipient producció minera (centrada 
possiblement en el ferro) està només do-
cumentada directament al jaciment del 
Castellot, on coneixem dos petits tallers 

6. Això coincidiria amb els recents resultats obtinguts al Castellot per la investigadora Anna Berrocal, que 
ha documentat en el registre carpològic d’aquesta fase la presència de plantes ruderals i arvenses, indica-
tives de la presència de zones de pastura a prop del jaciment. Agraïm a l’A. Berrocal aquestes dades, en-
cara inèdites.
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especialitzats en el ferro d’aquesta crono-
logia. Alguns indicis a Sant Feliu de Llo 
permeten pensar en una possible explota-
ció més important d’aquest mineral. 

També indirectament l’activitat 
metal·lúrgica està documentada en el pic 
de contaminació de plom detectada al 
400 ane al Pallars i a la Bassa Nera (Vall 
d’Aran, iv-iii ane) i que com ja hem indi-
cat podria indicar un fenomen de metal-
lúrgia de la plata, més que no pas del plom 
pròpiament dit. Sabem que a Montaigne 
Noire i a Corberes hi ha indicis d’explota-
ció dels recursos de plom-argent i coure-
argent des del s. iv i sobretot del iii-ii ane 
(Mantenant, 2014: 380). De fet, coinci-
deix aquesta explotació amb l’aparició (so-
bretot al s. iii ane) d’imitacions de drac-
mes emporitanes a l’àrea gal·la meridional, 
d’on provindria el metall necessari. Una 
part d’aquests recursos –i potser també els 
indicis de la Vall d’Aran- caldria atri-
buir-los al poble dels Tectosages, coneguts 
ja a les fonts literàries per la seva activitat 
relacionada amb els metalls, però tant les 
Corberes com els indicis més meridionals 
coneguts (com la zona de Montboló-Ca-
nigó-Coll d’Ares) potser podrien posar-se 
en relació amb els ceretans o potser millor 
els Sordons. En tot cas, ara per ara la Cer-
danya no ha presentat indicis directes 
d’aquesta activitat relacionada amb la pla-
ta, com sí que n’hi havia en època anterior 
i n’hi tornarà a haver en època posterior.

2.2. Síntesi de la segona fase

El model que sembla desprendre’s 
d’aquestes dades sembla indicar una con-

centració dels ceretans en la producció 
agrícola, que estaria documentada per 
l’augment dels excedents conservats en 
sitges (no molt habituals fins aquell mo-
ment en la protohistòria cerdana) i la no-
table complexitat de cultius documenta-
da tant al Castellot com a Baltarga, amb 
cereals de cicle llarg i curt (blat, ordi, ci-
vada, sègol) i lleguminoses (pèsols i ve-
ces), així com per la desforestació i expan-
sió dels cultius i pastures a la mitja i baixa 
muntanya. També és significativa la in-
troducció del molí rotatori en aquesta 
fase, amb una capacitat molt superior als 
molins de vaivé, molins rotatoris molt 
abundants al Castellot.

Aquest increment de la producció 
agrícola, que també es documenta en la 
presència de cereals en cotes altes en altres 
valls pirinenques, es complementaria 
amb una producció ramadera significati-
va. En el cas de la Cerdanya, però, aques-
ta ramaderia no sembla tan lligada a les 
pastures d’estiu i a la transhumància ver-
tical com en èpoques prèvies, sinó que 
potser a unes cotes més baixes o fins i tot 
la plana cerdana, possiblement més lliga-
da i integrada a les pràctiques agrícoles. 
Així, la recuperació del bosc a Eina o En-
veig, indiquen un relatiu abandonament 
d’aquestes àrees d’alçada. Al mateix 
temps, com hem vist, al Castellot i Bal-
targa s’han identificat restes d’herbes ru-
derals entre les llavors carbonitzades 
d’aquesta fase, indicatives de la presència 
de zones de pastura al voltant dels jaci-
ments. També és molt significativa la tro-
balla de porcs infantils al Castellot, que 
indica una possible estabulació i cria 

7. D’aquest model en podríem tenir paral·lels en un altre jaciment peripirinenc, la Bauma del Serrat del 
Pont (Tortellà), on en els s. III-II ane s’establí un grup que estabulà en un tancat dins la cova, delimitat 
per un mur, un grup de porcs dedicats a la producció de carn (amb individus d’edat jove i infantil), en 
una zona que podríem considerar de mitja muntanya (Alcalde et alii, 1994).
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d’aquest tipus de ramat a les zones de pla-
na.7 No tenim entre els ceretans una pro-
ducció especialitzada en el porc, com sa-
bem es produí en època romana 
altimperial, doncs el seu percentatge és 
encara relatiu en època ibèrica, però sem-
bla clar que aquest tipus de ramat es po-
gué adaptar bé a un paisatge més agrícola 
i sedentari.

En tot cas, en època ibèrica els bòvids 
segueixen sent el bestiar més abundant 
(43 %), seguit dels ovicàprids (34 %) i els 
suids (16%), amb un percentatge també 
important dels èquids (7%). Aquest dar-
rer element no deixa de ser significatiu, 
donat el caràcter de prestigi que tingue-
ren també aquests animals en el món ibè-
ric, més enllà del seu aprofitament carni.

Els bòvids són sacrificats en una edat 
força adulta, el que indica que seria la 
seva força de tracció, i en menor mesura 
la llet, la seva funció principal i no pas la 
carn. Per als ovicàprids hi ha un tracta-
ment diferenciat dels ovins (una mica in-
feriors als caprins), amb edat de sacrificis 
força vinculats a l’explotació de la carn (i 
amb ella, la llana), mentre que per als ca-
prins les edats de sacrifici fan pensar so-
bretot en una explotació per a la llet i com 
a reproductor (Colominas, 2017). Totes 
aquestes dades fan pensar en una ramade-
ria complexa, on productes com la llana i 
la llet tingueren, juntament amb la carn, 
un paper destacat.

Aquestes activitats es podrien veure 
reflectides en instruments tèxtils com les 
nombroses fusaioles documentades als ja-
ciments, així com un teler al Castellot i 
diversos pondera a Baltarga. Aquesta co-
munitat ceretana, cada cop més ben ca-
racteritzada en l’àmbit arqueològic, co-
mença a prendre una entitat més 
perfilada, que s’adiu de manera més pre-
cisa amb les escasses referències literàries 

del moment, en especial al pas d’Hanní-
bal pel Pirineu i el seu enfrontament amb 
les poblacions locals. Aquests combats i el 
possible pagament de drets de pas que 
s’insinua en algun moment per part 
d’Hanníbal (Livi, 23, 28), són indicis 
d’un poble amb una notable entitat i 
identitat, ja de caràcter proto-urbà, que 
l’arqueologia comença a mostrar.

3. Tercera fase: 200 ane – canvi d’era

Coincidint amb l’inici de la conquesta ro-
mana, es produïren arreu dels territoris 
pirinencs orientals una sèrie de canvis ter-
ritorials i paleo-ambientals tan generals 
que només podem posar-los en relació 
amb les repercussions que la presència ro-
mana desencadena a tot el nord-est pe-
ninsular. Dit en altres paraules, l’inici de 
la romanització dels territoris catalans re-
percutí clarament en el poblament de 
l’àrea pirinenca (i entre els ceretans), de-
sactivant aquella vella teoria (que havíem 
en part compartit temps enrere) d’una 
zona allunyada dels canvis i transformaci-
ons que es produïren arreu de la penínsu-
la entre els s. ii-i ane.

Aquesta constatació, però, no ens ha 
de fer amagar alguns problemes que pre-
senten els nivells d’aquesta fase arreu de la 
zona d’estudi:

1. La seqüència de la intervenció o pre-
sència romana es fa difícil de datar 
amb exactitud, perquè bona part de 
la nostra informació té suport en cro-
nologies 14C, que precisament per a 
la fase dels s. ii-i ane presenten pro-
blemes importants de precisió.

2. És difícil concretar quan comencen 
aquests canvis. El rigor cronològic 
que ens agradaria tenir es difícil de 
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compaginar amb les datacions arque-
ològiques, però en qualsevol cas el 
punt d’inflexió sembla situar-se (com 
en tantes altres zones del nord-est pe-
ninsular) a mitjans de s. ii ane, amb 
una profunda transformació al llarg 
de la segona meitat d’aquest segle. 
Això no impedeix pensar, però, que 
alguns dels fenòmens detectats po-
dien haver començat abans, ja dins la 
primera meitat del s. ii ane, encara 
que sigui difícil ara com ara demos-
trar-ho amb les dades que es tenen. 
No oblidem, però, que el control 
romà del Pirineu podia haver comen-
çat ja a finals del s. iii ane, quan Publi 
Corneli Escipió envià observadors a 
veure el pas d’Hasdrúbal pel Pirineu 
axial, o quan Cató sotmeté durament 
els bergistans l’any 195 ane, de ma-
nera que no hi ha tampoc arguments 
per baixar molt aquesta cronologia.

3. És evident, en qualsevol cas, que 
l’àrea pirinenca no era una zona de 
control prioritari per a l’administra-
ció i l’exèrcit romà, el que podria ex-
plicar un cert decalatge cronològic 
amb altres zones, però alguns dels 
seus recursos podien haver estat prou 
importants per a assegurar-se’n el 
control i el seu rol en les comunicaci-
ons amb les zones meridionals de la 
Gàl·lia tampoc seria menyspreable. 

4. Una darrera problemàtica fa esment 
al mateix abast de la presència roma-
na al nord de la carena pirinenca. Tot 
i que tradicionalment sempre s’havia 
considerat el vessant nord-pirinenca 
com una zona no dominada per 
Roma (atès que per aquí passarà la 
posterior línia divisòria entre la Gàl-
lia Narbonesa i la Hispània Citerior, 
almenys a partir del s. i ane), i que 
calia esperar al 125 ane (amb la con-

questa de Domici Ahenobarb) per 
constatar aquesta presència, ja fa 
temps que diversos investigadors han 
qüestionat aquesta visió, considerant 
(com sembla molt més lògic) que el 
domini romà, ja des de principis del 
s. ii ane, abastà zones meridionals de 
l’actual França. Així, no és cap sor-
presa que nombrosos oppida ibèrics 
meridionals (com Pech-Maho, Illi-
berris o Enserune) presentin fàcies i 
evolucions històriques ben similars a 
les que presenten els seus coetanis a 
l’Empordà o la costa central catalana. 
En aquest sentit, no dubtem que 
àrees com el Canigó, les Corberes o 
fins i tot zones de Foix i l’Hérault de-
gueren haver quedat sota control 
romà en les mateixes cronologies que 
les àrees sud-pirinenques.

3.1. Pautes de poblament

En l’àmbit arqueològic, el període 200 
ane - canvi d’era suposa l’eclosió d’un 
nou tipus de poblament, força dens, que 
trenca en la major part de regions piri-
nenques l’important hiatus d’ocupació 
documentat a les fases anteriors. Aquesta 
eclosió no és molt diferent de la que 
s’identifica en molts altres territoris del 
nord-est peninsular, amb l’increment de 
petits hàbitats i granges del que anome-
nem Ibèric Final (per la clara pervivència 
de les tradicions indígenes), i que suposà 
la irrupció de noves formes productives i 
arquitectòniques (ús del dolium, el signi-
num, la tegula...), l’aparició d’establi-
ments vinculats al control territorial i la 
logística de l’administració i l’exèrcit 
romà, etc.. (Olesti 2000; Ñaco et alii, 
2012; Noguera et alii, 2014). En el cas 
pirinenc, però, aquest fenomen té carac-
terístiques particulars, a causa tant del 
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substrat indígena previ –força diferent del 
món costaner-, com sobretot als interes-
sos diferents de l’administració romana 
envers aquests tipus de recursos.

De nou, és l’àrea de la Cerdanya la 
regió pirinenca on aquests canvis han es-
tat detectats més clarament.8 Així, en el 
cas del Castellot de Bolvir, si bé hi ha in-
dicis clars d’impacte del període bèl·lic de 
finals s. iii ane – inicis s. ii ane (amortit-
zació del conjunt de sitges comunitàries 
de l’oppidum) l’establiment continua 
ocupat al llarg de la primera meitat del s. 
ii ane, amb una producció agrària docu-
mentada en un nou conjunt de sitges 
(amortitzat precisament vers mitjans de s. 
ii ane). Sembla aquest un moment clau 
en la vida de l’oppidum, ja que és a mit-
jans del s. ii quan s’amortitza l’estructura 
ceretana del poblat, amb l’eliminació de 
les habitacions perimetrals meridionals 
adossades a la muralla i la construcció 
d’un nou conjunt defensiu: l’obertura 
d’una gran porta flanquejada per dues 
torres quadrangulars i un notable cos de 
guàrdia, la construcció d’edificis adossats 
de planta complexa i de més de 100 m2 
(de fet, tres d’ells de més de 200 m2), la 
construcció d’una segona línia d’edificis 
especialitzats (un taller polimetal.lúrgic, 
per exemple), etc. El més significatiu, 
però, és que aquestes noves construcci-
ons, tot i mantenir tècniques constructi-
ves locals (murs de pedra i tàpia, sòls de 
terra batuda, etc.) presenten una mètrica 
basada en mesures romanes (la pertica o 
decempeda, 10 peus romans) i patrons ar-
quitectònics amb clars paral·lels en edifi-
cis romans republicans del s. ii ane (tant 
pel que fa al sistema defensiu, com d’edi-
ficis tipus magatzem). La cultura material 

també reflecteix una forta continuïtat (la 
ceràmica a mà segueix en percentatges su-
periors al 80 %), però hi apareixen inte-
ressants novetats, com àmfora itàlica, vai-
xel la  de vernís  negre i  e lements 
excepcionals com un sympulum o una ar-
racada d’or. El més sorprenent, però, fou 
la localització al taller de restes d’una pro-
ducció polimetal.lúrgica: així, a les restes 
procedents de la fosa de ferro cal afegir-hi 
les evidències d’una producció de bronze 
(amb la troballa inclosa de mineral d’at-
zurita), plom i residus  del treball de llau-
tó, plata, cinabri i or. Aquests residus, lo-
calitzats tant en gresols, com morters i un 
suport de forn (Montero et alii, 2017), 
indiquen la utilització de tècniques metal-
lúrgiques força avançades (com per exem-
ple l’ús del cinabri per a daurats o el ma-
teix aliatge del llautó), creiem que només 
a l’abast d’una presència militar romana 
directa a l’indret. De fet, la identificació 
d’una partícula d’or treballat i de cinabri, 
ens permeten pensar en la possible explo-
tació de l’or al·luvial de la comarca. Pel 
que fa a la plata, la localització d’un ence-
nall de plata i d’una partícula de plata na-
tiva, juntament amb les restes de fosa de 
plom -que presentava partícules de plata 
(Muñoz, 2016)- ens porten també a plan-
tejar un procés de copel·lació i explotació 
d’aquest recurs, que com ja hem vist no és 
aliè als territoris pirinencs.

Pel que fa al Tossal de Baltarga, es 
documenta un fenomen molt similar: so-
bre els nivells ceretans s’edificà un nou 
conjunt d’edificis presidits per una torre 
isolada quadrangular, al voltant de la qual 
s’estructuraren –sense vertebració urba-
nística, però si emprant de nou mesures 
basades en el peu romà- altres estructures 

8. Sobre aquests canvis i les dades més recents als jaciments ceretans, veure Morera, 2017 i la contribució 
de J. Morera i J. Oller en aquest mateix volum.
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d’hàbitat. De nou, el predomini de la cul-
tura material indígena (amb un mínim de 
80% de ceràmica a mà) és evident, però 
en canvi sorprèn el notable conjunt d’àm-
fores d’importació, així com alguns ob-
jectes excepcionals: un clavus caligae i, so-
bretot, un anell/segell de ferro daurat, 
elements que només podem atribuir a 
una presència militar al jaciment (Que-
ralt i Olesti, 2016). De fet, aquests anells 
són típics d’oficials que comanden un 
destacament, el qual lligaria molt bé amb 
la funció de control i vigilància territorial 
de l’establiment (Morera et alii, 2016). 
Totes aquestes dades permeten conside-
rar el Castellot i Baltarga com dos establi-
ments on s’ubicà una guarnició militar 
romana (praesidium), un petit destaca-
ment (probablement format majoritària-
ment per auxilia, tropes d’origen indíge-
na) que tenia com a funció el control del 
pas de la via i dels recursos del territori. 
Les fonts literàries de les guerres sertoria-
nes -i posteriorment de les guerres civils- 
ja mencionen l’existència als passos piri-
nencs, especialment als ubicats entre 
Narbona i Ilerda, d’aquest tipus de praesi-
dia, eminentment en un context militar, 
però les noves dades arqueològiques mos-
tren que aquestes guarnicions eren més 
antigues, i havien sorgit en un moment 
d’ocupació dels espais pirinencs previ a 
aquests conflictes, ja durant la segona 
meitat del s. ii ane (Morera et alii, 2016).   

També a Llo tenim indicis d’aquesta 
fase, si bé aquí les estructures arquitectò-
niques semblen correspondre encara a 
una tradició més local, ceretana, el que no 
exclou la localització al jaciment també 
d’alguns elements significatius. Així, a 

Llo s’han localitzat cinc glandae de plom i 
una nansa de gerra de bronze, molt típi-
ques d’aquests contextos republicans. 
Destaca especialment, però, la localitza-
ció d’un pic de miner, així com d’unes 
llars de foc en placa d’argila (similars a les 
del taller metal·lúrgic del Castellot) amb 
indicis clars de forja de ferro. Aquests ele-
ments, i la presència propera al jaciment 
d’una mina de ferro amb indicis d’explo-
tació antiga (mina Cirera), ens indica la 
importància del jaciment en aquesta acti-
vitat productiva, com veurem molt estesa 
al Pirineu en aquest període (Campmajó i 
Rendu, 2014: 112). És interessant desta-
car finalment que tant Llo, com el Caste-
llot o Baltarga, presenten una cronologia 
final aproximada de mitjans o segona 
meitat de s. i ane, amb absència en els tres 
casos de materials augustals o fins i tot 
preaugustals, el que coincidiria força bé 
amb la fundació de la ciutat romana de 
Llívia, ja a finals de s. i ane.

Pel que fa a Llívia, del s. ii-i ane en 
coneixem alguns indicis, com l’existència 
d’un conjunt de sitges de notable capaci-
tat a l’Hort de la Rectoria i la troballa de 
nivells republicans en força excavacions 
de la ciutat (Carrer dels Forns, Cal Ber-
rier), si bé sense permetre encara identifi-
car estructures de conjunt. No podem 
dubtar, però, de l’existència d’un nucli al 
peu del Castell que, si fem cas de la dis-
persió de troballes, havia ja d’ocupar una 
superfície notable. Destaca especialment 
la troballa a Cal Berrier d’una base de 
Campaniana B amb un grafit ibèric, el 
que ens marca de nou la presència indíge-
na al lloc, similar a la dels altres establi-
ments mencionats.9

9. És també significativa la menció d’uns Libenses com a membres d’una unitat de cavalleria auxiliar roma-
na que lluità a Italia (CIL I, 709), reclutada l’any 89 ane a Salluie, actual Saragossa. En aquesta unitat 
d’equites ibèrics hi destaquen també els Ilerdenses, de manera que no seria inversemblant que aquests
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Pel que fa al poblament dispers, el 
període dels s. ii-i ane veu la continuïtat 
d’alguns establiments rurals ceretans, i 
tant alguns indrets estratègics (Pi del Cas-
tellar, controlant l’accés a la vall de la 
Molina), com Pic de Bena (un abric on es 
localitzà un denari romà de segona meitat 
s. ii ane) mostren que el poblament rural i 
productiu segueix en funcionament. El 
mateix podem dir de les cotes altes, on a 
l’Orri d’en Corbill (Enveig) tant la Caba-
na 82 com l’abric 83, amb nivells cere-
tans, presenten datacions de 14C  compa-
tibles amb una continuïtat d’ocupació en 
aquest moment. Aquesta ocupació de zo-
nes altes es veu complementada per un 
retorn de l’agricultura en aquestes cotes, 
com la identificació per 14C  d’una terras-
sa d’aquesta fase a la Devesa dels Cava-
llers, després d’un abandonament en èpo-
ca iberoceretana (Harfouche i Poupet, 
2013: 16).10

El gran fenomen d’aquest moment, 
però, és l’aparició de nous jaciments, que 
pràcticament doblen el nombre d’establi-
ments coneguts del període anterior (49 
en total), dels quals 33 a la plana o als lí-
mits costers (Morera, 2017: 1212). A 
més, destaca com bona part dels nous as-
sentaments ja no es troben sobre punts 
elevats de la plana, sinó que un grup im-
portant (18) es troben ja ubicats sobre les 
terrasses agrícoles a banda i banda del Se-
gre. Aquest fet indica un possible creixe-
ment demogràfic, però també l’ocupació 
de noves àrees agrícoles, un fenomen de 

reassentament de població i colonització 
de noves terres molt típic del procés de 
romanització (Olesti, 2014). Les activi-
tats agrícoles i ramaderes al fons de vall es 
potencien, i fins i tot podem intuir que el 
model ceretà (poblament concentrat, me-
nor nombre d’establiments rurals) co-
mença a canviar cap a un model més dis-
pers, on possiblement les granges de 
petits camperols i ramaders es distribuei-
xen per les cotes baixes, un fenomen de 
reassentament identificat en altres àrees, i 
que coincideix amb els canvis a l’interior 
dels oppida que perviuen (en aquest cas, 
potser desplaçats des d’un Castellot més 
centrat en altres funcions). Aquest creixe-
ment agrícola es pot detectar indirecta-
ment en la diversitat de taxons cultivats 
que s’ha documentat en els estudis carpo-
lògics a Castellot i Baltarga, amb cereals 
com el blat nu, ordi vestit, mill, panís i 
civada, però també cultius com el sègol o 
pèsols.

A banda d’aquest creixement agrícola 
i ramader, i d’un notable interès militar i 
estratègic, quins altres elements expli-
quen aquesta forta presència militar ro-
mana a la Cerdanya? Passaria el mateix a 
la resta del Pirineu? 

Creiem que un primer recurs seria la 
riquesa en metalls de la regió, ben docu-
mentada a les fonts literàries grecoroma-
nes. No es tracta només de les referències 
de Diodor de Sicília (autor precisament 
del s. i ane) a la plata pirinenca i al co-
merç fenici, sinó dels inventaris d’autors 

 Libenses mencionats siguin els ceretans de la futura Iulia Livica, ben connectats pel riu Segre, i no pas els 
vascons de la Libia berona (Herraméllurri), com ha estat sovint proposat (Olesti, 2014; Morera et alii, 
2016: 157). De ser així, tindríem la demostració de la participació dels ceretans (enquadrats a Llívia, 
centre capital almenys en aquest moment) entre les tropes auxiliars romanes i la demostració del paper 
com a centre de reclutament de guarnicions com el Castellot, Baltarga o Llo.

10. Es curiosa la localització a 2030m  (Eina), en una ruta que va cap al Puigmal i el Ripollès, per part de 
l’equip de P. Campmajó, d’una espasa La Tène I, amb la funda i dos anells de bronze, en un dipòsit que 
sembla ritual i que marcaria la utilització d’aquesta via (Morera, 2017: 297).
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tan precisos com Estrabó (III, 2, 8, que 
menciona l’or nord-pirinenc) o Plini el 
Vell (NH, 4, 112)) que esmenta l’or, la 
plata, el plom i el ferro pirinenc.

En aquest sentit, a banda de la com-
plexa metal·lúrgia documentada al Caste-
llot i Llo, tenim en el cas de la Cerdanya 
indicis de l’explotació d’un recurs estratè-
gic com és l’or pirinenc. Es tracta del jaci-
ment de les Guilleteres d’All, unes estruc-
tures d’erosió d’origen antròpic ubicades 
sobre dipòsits miocènics amb una nota-
ble presència de partícules d’or, seguint el 
model d’explotació de l’or al·luvial, ben 
conegut pels romans (Olesti et alii, 
2015). La morfologia d’aquestes estruc-
tures erosives respon a models d’extracció 
ben documentats arreu (estructures en 
pinta, circ, etc.) i les excavacions van per-
metre identificar un sistema hidràulic, 
amb una bassa d’acumulació d’aigua, que 
podem datar en una cronologia d’època 
romana.11 Estructures d’aquest tipus n’hi 
ha també a la zona d’Oceja i en altres 
punts de la vall del Segre, però precisa-
ment les Guilleteres es troben ubicades 
entre el Castellot (on tenim documentat 
el treball metal·lúrgic de l’or al s. ii-i ane) 
i Baltarga (un punt de control militar, 
amb la troballa d’un segell de ferro daurat 
amb or i plata), el que ens porta a datar 
l’origen d’aquesta probable explotació de 
l’or al·luvial en aquesta cronologia.12

Pel que fa a les àrees veïnes de la Cer-
danya, i que podrien molt bé formar part 

del territori polític ceretà, coneixem di-
versos jaciments que també reflecteixen 
canvis causats directament o indirecta per 
la presència romana.

Cal començar en primer lloc per la 
comarca de l’Alt Urgell, amb l’enigmàtica 
entitat romana de Castellciutat, a la Seu 
d’Urgell, on s’esmenta la troballa de cerà-
miques campanianes, sense més precisi-
ons. Més clara és l’ocupació d’aquesta 
fase a la Vall de la Vansa, al Goleró 
(2020m) on s’han excavat estructures da-
tades per 14C  a la segona meitat del s. ii 
ane i que corresponen a un tancat (possi-
blement ramader) i a un possible forn de 
rostit de ferro (Forn 43). Entre els mate-
rials ceràmics destaquen les ceràmiques a 
mà de tradició local, amb algun fragment 
de ceràmica a torn reduïda ibèrica, el que 
marcaria un context similar al dels jaci-
ments cerdans (Palet et alii, 2014: 463; 
Euba, 2009: 49). 

Similar seria el cas d’Andorra, on a la 
zona de fons de vall s’han documentat di-
versos jaciments amb nivells d’aquesta 
fase, com el Roc de l’Oral, un esperó ro-
cós que controlava el pas del riu Valira. 
No s’han pogut determinar les estructu-
res d’aquesta fase, però el context mate-
rial (amb ceràmica a mà majoritària, però 
presència de Campaniana B, càlat i grisa 
ibèrica i àmfora itàlica) ens recorda el 
conjunt del Castellot, destacant especial-
ment un petit penjoll en bronze, amb for-
ma de peu, que té clars paral·lels de s. ii 

11. La cronologia ve determinada pels materials localitzats en el mur de tancament de la bassa, i que ha de 
ser posterior a l’Edat del Bronze i anterior a les ceràmiques comunes romanes aparegudes (Olesti et alii, 
2015). Recentment, a All, el punt de sortida de les estructures d’erosió de les Guilleteres, ha aparegut de 
nou ceràmica romana i ceretana.

12. La vinculació directa de l’exèrcit romà a les activitats de prospecció minera, i no només de control, es 
veu reflectida per l’exemple en el cas de l’any 47 ne, quan el governador de la Germania inferior va em-
prar les seves tropes per treballar directament a les mines de plata de la regió (Tàcit, Ann. 11, 20, 3). En 
qualsevol cas, la vinculació directa de l’exèrcit romà en el control i l’explotació de les zones auríferes és 
un fenomen ben demostrat arreu de l’Imperi (Olesti, 2014).
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ane. També seria similar el Sot Gran 
d’Antuix, un nou promontori sobre el 
riu, amb materials ibèrics i a mà (Yañez, 
2009). 

A la zona del Ripollès, cal destacar 
els recents treballs desenvolupats a la Vall 
de Núria, on a la Coma del Fresser s’ha 
excavat el jaciment d’Aigols Podrits 
(2.470m), una cabana de possible funció 
ramadera (346) de planta quadrangular, 
que presenta una darrera ocupació 
d’aquesta fase, amb les característiques 
ceràmiques a mà d’aquest moment (Palet 
et alii, 2016: 69-70).

És a la zona del Pallars, però, on 
aquests canvis es documenten de manera 
més evident. Així, en un territori on com 
ja havíem indicat hi ha molt poc pobla-
ment de la fase 400-200 ane, en aquest 
moment es documenta l’aparició a l’alta 
muntanya (el fons de vall és encara mal 
conegut) de tot un seguit de petits establi-
ments especialitzats en el rostit del ferro. 
Es tracta en primer lloc del forn del Dol-
men de la Font dels Coms (Baiasca, 
1850m), un sepulcre megalític reaprofi-
tat al s. ii-i ane com a base per erigir un 
forn de rostit i sobre el qual es documen-
ten 9 paviments, el que implica una pro-
ducció entre els s. ii ane – ii ne. És inte-
ressant destacar com la primera fase 
presenta només ceràmica ceretana, a mà, 
mentre que la fase de principis de s. i ane 
ja presenta ceràmica campaniana B, mos-
trant l’arribada d’aquestes importacions a 
un petit grup poblacional en un indret 
força allunyat (Gassiot, 2017: 175).  Un 
segon forn és el del Pi Florit (Baiasca, 
2050m) datat per 14C  (168-93 BC), 
també de rostit i també de petites dimen-
sions. 

Aquest tipus de forns de rostit han 
aparegut també a la zona del Parc d’Ai-
güestortes, concretament al Forn de Fan-
gassals (Monestero, 2300m) datat per 
14C  en ple s. ii ane i de nou d’una gran 
senzillesa i modesta dimensió. Sorprèn 
que aquests petits forns (als que podríem 
afegir el del Goleró) es dediquin només al 
rostit i enriquiment de mineral, sense que 
hi hagi cap indici de reducció,13 el que 
permet pensar que en aquestes cotes ele-
vades es realitzaria només una primera 
fase de la complexa cadena de l’explotació 
del ferro. A més, sembla que els dipòsits 
explotats són sempre superficials i de no 
molta qualitat.

També a la zona d’Aigüestortes, i 
amb una cronologia de s. ii ane, s’ha ex-
cavat un petit recinte d’habitació, circ de 
Saboredo (vall de Ruda), ubicat a 2280m. 
Es tracta d’una cabana tendent a rectan-
gular, amb només la base de paret de pe-
dra, amb exclusivament ceràmica a mà i 
que ha estat vinculada a activitats rama-
deres (Gassiot, 2016: 147).

Ja a la Vall d’Aran, a Lac deth Mei 
(2.291m), s’ha excavat una cabana (NA-
061), amb un espai interior d’uns 10 m2, 
on s’ha recuperat només ceràmica a mà 
sota l’enderroc i una datació 14C  que 
sembla adequar-se amb aquesta fase (Gas-
siot, 2016: 148).

Pel que fa al fons de vall, només a la 
Vall de Boí coneixem el jaciment de Sant 
Joan de Boí (1260m), on per sota d’unes 
estructures de segona meitat de s. i – s. ii 
ne aparegueren les restes d’un petit forn 
de reducció de ferro, amortitzat per l’es-
tructura posterior (Farràs, 2001-2002). 
No es pot precisar la seva cronologia, 
però de correspondre a una fase preimpe-

13. Recentment, al Port del Cantó s’han identificat indicis de reducció de ferro, encara però per datar. Po-
drien correspondre al que també s’ha detectat a Sant Joan de Boí. Agraïm a E. Gassiot aquesta informació.
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rial –com sembla també per la seva tipo-
logia, similar als forns de Martygues de s. 
i ane- seria el primer forn de reducció de 
ferro conegut amb aquesta cronologia al 
Pirineu Català i podria ser complementa-
ri dels forns d’enriquiment que hem anat 
veient en altres punts.

Si passem als territoris al nord-est de 
la Cerdanya, un fenomen molt similar al 
que hem indicat es produeix a l’àrea del 
Canigó, però aquí amb una dimensió 
molt superior a l’àrea occidental. Així, els 
treballs de G. Mut  i J. Kotarba (2007) 
han permès documentar el sorgiment, tot 
al voltant del massís del Canigó i en zones 
de mitja i baixa muntanya, d’un gran 
nombre de jaciments dedicats a l’explota-
ció del ferro. No es tracta de l’únic interès 
miner de la zona, on com a mínim en 
època històrica hi ha hagut explotació de 
l’or de l’arsenopirita i el plom argentífer. 
Si comencem pel plom argentífer, hi ha 
indicis de la seva explotació en els s. ii-i 
ane a la zona de Montboló i d’Amelie-les-
bains, amb la identificació de galeries i 
zones de transformació on s’han localitzat 
molins, dipòsits, i una cultura material 
característica (àmfora Dr. 1A, campania-
na, ceràmica comuna ibèrica i itàlica, ce-
ràmica a mà, etc.), indicativa del context 
republicà de l’explotació (Roudier, 
2013). Més clara encara és l’explotació 
del ferro, amb centres d’una dimensió ja 
important a l’Oratori (Amelie-les-bains), 
amb un escorial de més de 20.000 m2 de 
cronologia ii-i ane, indicatiu d’un centre 
de reducció de ferro i ja no només rostit, 
com era característic de les altes cotes. 
Centres de reducció de ferro s’han identi-
ficat i excavat també a Taurinyà i Bailles-
tavy i en conjunt s’han identificat més de 
20 jaciments on s’ha documentat l’explo-

tació del ferro tot al voltant del massís 
(Mut i Kotarba, 2007). Sens dubte l’ac-
cessibilitat a través del Vallespir i del 
Conflent cap al Canigó des de la costa, 
permet entendre la gran dimensió 
d’aquesta activitat extractiva ja en els s. 
ii-i ane.

Un cas similar el trobaríem a la zona 
del Coll d’Ares, tant al costat espanyol 
com francès, on s’han documentat mines 
de coure i de plom argentífer, així com 
explotació del ferro, a zones com « Les 
Ferreries », on s’han localitzat materials 
republicans tant a l’interior de les galeries 
com en sectors associats.14 Una mica més 
al nord, a la zona del Séronais (Foix), 
també el coure i altres minerals associats, 
foren objecte d’explotació des de la sego-
na meitat del s. ii ane (vegeu el treball de 
E. Meunier, B. Cauuet i M. Munoz en 
aquest mateix volum). De tota manera, 
fins i tot en aquestes zones d’interès mi-
ner (com Rocabruna, al costat meridional 
de la carena), hi ha sens dubte un interès 
per altres recursos econòmics, com es do-
cumenta de manera excepcional en el cas 
de la Bauma del Serrat del Pont (Torte-
llà), a la capçalera del riu Llierca, a mitja 
alçada, on al llarg del s. ii ane està en actiu 
una petita comunitat ramadera (Alcalde 
et alii, 1994). Així, a l’interior de la Bau-
ma, ocupada ja al BF i possiblement tam-
bé al final de l’època ibèrica, es construeix 
al s. ii ane un llarg mur de tancament 
d’un estable, que ocupa un ramat format 
majoritàriament per suids, els quals es 
criaren en el lloc, com indica la gran 
quantitat de dents de llet trobades al lloc. 
Les restes consumides, en canvi, indiquen 
un percentatge baix de porc, el qual indi-
ca que aquests suids foren majoritària-
ment desplaçats cap a un altre punt. La 

14. Treballs en curs d’Emmanuelle Meunier, a qui agraïm la informació.
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presència d’una llar de foc i una fossa in-
dica la presència d’un establiment tempo-
ral, amb una notable presència d’àmfores 
d’importació, que indiquen que aquesta 
comunitat estava vinculada a la xarxa co-
mercial, en un model ramader força avan-
çat que de nou sembla possible connectar 
amb la presència romana riu Fluvià avall.

Finalment, ja una mica més allunyat 
de la nostra zona d’estudi, però mostrant 
un paral·lel molt interessant, tenim la 
zona de Les Corberes (Les Corberes), en-
tre Ruscino i Narbo. Aquí s’ha identificat 
unes pautes d’ocupació i explotació del 
territori molt similars a les del Canigó. 
Així, de nou són els recursos miners l’ele-
ment més significatiu, on s’han identificat 
dues fases ben precises: sembla que els ja-
ciments més antics, de mitjans de s. ii ane, 
cerquen especialment els recursos de cou-
re, plata i plom (amb un bon exemple al 
jaciment del Camp de l’Oliu –Serrat de 
Germa-, amb àmfora Dr. 1A, Camp. A i 
B, kalathos ibèric...), però aquesta activitat 
s’atura vers mitjans de s. i ane (Mante-
nant, 2014: 350-352). En canvi, a finals 
del s. ii ane s’inicia sobretot l’explotació 
del ferro, on s’han localitzat un nombrós 
nombre de forns de reducció, de dimensi-
ons petites, que en la seva major part arri-
ben al s. i ne. D’un conjunt de 60 jaci-
ments identificats, 30 s’han pogut datar 
amb precisió i entre aquests es produeix 
una evolució significativa: iniciats a finals 
s. ii ane - inicis s. i ane, se n’abandonen 
uns quants a mitjans de s. i ane, però els 
que continuen agafen molta més dimen-
sió, que es prolonga fins a mitjans de s. i 
ne. Inicialment es tracta de petits forns de 
reducció ubicats al costat dels punts d’ex-
tracció i de les zones de combustible, però 
sobretot a partir d’August creixen els grans 
escorials, com el de Caraillet 1 (Palairac), 
d’una dimensió ja important, que acaben 

a mitjans de s. i ne. Es tracta d’un canvi en 
les formes d’explotació i gestió d’aquest 
recurs, que sens dubte hem de posar en re-
lació amb els canvis apareguts amb la im-
plementació del model imperial.

3.2. Paleo-ambient

També des del punt de vista paleo-am-
biental, aquesta fase registra importants 
canvis en els indicis d’impacte antròpic 
en cotes altes. En el cas de la Cerdanya, i 
després d’un període de retirada o retro-
cés de les activitats en alta muntanya que 
va comportar una regeneració forestal, als 
sondejos del Pla de l’Orri (2150m), en-
torn el 100 ane, torna a començar l’explo-
tació i tala de les pinedes en cotes altes i 
mitjanes (Rendu, 2003: 373). Aquests 
elements coincideixen també amb un 
descens de l’avet, el Quercus i el faig a la 
comarca, el que per a Ch. Rendu caldria 
posar en relació amb les activitats metal-
lúrgiques, si bé és cert que això coincideix 
amb una presència de cereals i vitis, que 
juntament amb l’existència de terrasses 
agrícoles en cotes altes d’aquest moment 
(com a Devesa dels Cavallers o fins i tot a 
Eyna -Roques Blanques-, on hi ha indicis 
agrícoles) podria indicar un creixement 
de l’agricultura. De fet, a Pla de l’Orri hi 
ha indicis en aquesta fase de vitis i cereals, 
que mostren un increment de l’agricultu-
ra, potser a mitjana cota (Rendu, 2003: 
366). De tota manera, els indicis de ra-
maderia també poden explicar aquesta 
lleugera desforestació (Gallop et alii, 
2007: 110). El mateix s’observa a Roques 
Blanques (Eyna, 1700m) on hi ha indicis 
d’activitat antròpica, però amb una recu-
peració de la cobertura forestal a partir 
del 100 ane aproximadament, combina-
da amb un lleuger increment d’indicis ra-
maders. En qualsevol cas, no sembla que 



30 Treballs d’Arqueologia, 2017, núm. 21

Oriol Olesti Vila, Oriol Mercadal i Fernández
L’explotació dels territoris pirinencs orientals  

en època antiga (s. vi-i ane)

a la Cerdanya la nova presència romana 
dels s. ii-i ane tingui un fort impacte am-
biental en l’alta muntanya, com sí que 
passa en altres zones.

També tenim interessant informació 
de l’àrea andorrana, amb els treballs al 
sector de Madriu-Perafita. Aquí els indi-
cis més importants semblen indicar un 
increment de les estratègies ramaderes, 
continuant, per exemple al Bosc dels Es-
tanyons (2180m), el declivi de les pinedes 
i l’increment dels indicis pastorals que ja 
venia de la fase anterior (taxons nitròfils-
ruderals: Ejarque, 2013: 144). El mateix 
succeeix a Estany Forcat, on a partir del 
200 ane hi ha un increment d’aquest ti-
pus d’indicis, de nou mostrant l’incre-
ment de la ramaderia. Aquí són també 
destacables els indicis d’una tala selectiva 
de l’avet, amb importants dents de serra, 
que podrien parlar també de la gestió 
d’aquest recurs (Ejarque, 2013: fig. 61). 
També a Orri de Setut es documenta una 
notable desforestació a partir del s. i ane 
(tant Quercus, com Abies o Fagus) i a Bas-
ses de Setut passa el mateix amb el roure, 
el qual podria indicar un interès pels pro-
ductes forestals i no només per obrir zo-
nes de pastura.

En canvi, a més alçada, ja a l’estadi 
alpí (2390m, Riu dels Orris), en aquest 
moment es recupera el pi, el que sembla 
indicar una menor ocupació d’aquesta 
zona tant a final d’època ceretana com en 
aquesta primera fase de romanització. És 
possible pensar que l’accés a aquestes co-
tes seria poc rentable des d’un punt de 
vista ramader i forestal.

Potser on els indicis són més clars, 
però, és de nou a la zona del Pallars, en els 
sondejos de Burg, on després d’una fase 
anterior de recuperació del bosc, a partir 
del 150/100 ane es documenta una inter-
venció antròpica sobre els recursos fores-

tals, amb un interès especial en l’avet, que 
a partir d’aquest moment i fins al 50 ne 
mostra una evolució en dents de serra in-
dicativa d’una gestió silvícola coherent 
(Pèlachs et alii, 2012). L’explicació es tro-
baria en una tala d’avets joves per espon-
jar el bosc i l’obtenció d’avets de més di-
mensió i talla, objecte per tant d’aquesta 
gestió. Això coincideix amb una reducció 
dels indicis de pastoralisme i per tant ens 
parlaria d’una silvicultura que cercaria un 
tipus de fusta específic, precisament la 
més emprada per a la construcció d’edifi-
cis i vaixells en època romana. Un feno-
men similar es documenta a València 
d’Aneu, on a partir del 150/100 ane es 
documenta una baixada forta de l’avet, 
mentre que el pol·len arbori global es 
manté (sobretot per l’increment del faig), 
el que de nou indica una tala selectiva de 
l’avet i una bona gestió d’aquesta espècie. 
Els indicis ramaders són febles, però es 
mantenen.

Prop d’aquí, a la Vall de Cardós, els 
resultats del sondeig d’Estanilles (2.247m) 
mostren també com a la fase que s’inicia 
en el s. ii ane hi ha de nou un descens im-
portant de l’avet, que contrasta amb el 
manteniment general del bosc, de nou en 
un context amb poca agricultura i nota-
bles indicis de pastures.

Ja en el límit amb la Vall d’Aran, a la 
Bassa Nera (1.890m), entorn el 150 ane 
s’inicia un procés de desforestació, mar-
cat especialment pel descens de l’avet, un 
fenomen que s’acompanya d’un incre-
ment de les pastures, amb absència de ce-
reals i sense incendis, el que de nou ens 
marca unes pautes similars a tota la zona i 
que ens parlen d’una explotació forestal 
selectiva i coherent (Garcés et alii, 2017).

Finalment, al sector oriental, diversos 
estudis desenvolupats a la zona del Cani-
gó (Galop, 2005) mostren un fenomen 
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paral·lel. Al s. ii ane es produeix un pic de 
l’antropització a les cotes altes, amb mol-
tes gramínies i un bosc reduït. Vers el s. i 
ane hi ha una nova inflexió, amb un nota-
ble descens, de nou, de l’avet, alhora que 
baixen ostensiblement les gramínies i els 
indicis d’humanització i sense indicis de 
cereals. Una estratègia forestal, amb com-
plementarietat ramadera, torna a ser una 
hipòtesi força versemblant.

Aquestes pautes no serien només úni-
ques de l’àrea sud-pirinenca. Estudis de-
senvolupats a la vall de Soucelm (1500m, 
al nord d’Andorra), han documentat en 
els s. ii-i ane una reducció important en el 
pi i l’avet de la zona, associat a activitats 
ramaderes, però que, per la similitud amb 
les altres zones, no pot desvincular-se del 
mateix interès en la fusta. El mateix suc-
ceeix a la zona de Donezan (1.700m), just 
a l’Ariège, al nord del Capcir, una zona no 
molt allunyada del territori ceretà, on es 
documenta una desforestació en aquest 
cas d’avet i faig, també associada a activi-
tats agropastorals (Ejarque, 2013: 149).

Les dades paleo-ambientals de l’àrea 
pirinenca oriental, doncs, tot i les lògi-
ques diferències regionals i les dificultats 
per precisar una cronologia estricta, mos-
tren per a la fase ii-i ane uns fenòmens 
força coherents: no és el moment de més 
activitat a les cotes altes, sobretot si ho 
comparem amb les etapes del Bronze Fi-
nal o les posteriors tardoromanes, però hi 
ha activitats importants de desforestació 
(en especial, tala de les avetoses), tales que 
no s’acompanyen d’incendis (com seria 
més propi del model ramader) el que por-
ta a pensar en un aprofitament selectiu de 
la seva fusta. Aquesta fusta podria trans-
formar-se en carbó, però els indicis que 
hem vist pel que fa a la producció de ferro 
(on predomina l’enriquiment més que no 
pas la reducció) ara per ara no permeten 

afirmar-ho, doncs per a aquest procés la 
llenya és suficient per assolir la tempera-
tura necessària als forns d’enriquiment, 
sense caldre la utilització del carbó. Potser 
el cas del Canigó seria l’únic on la localit-
zació de forns de reducció a les cotes bai-
xes podria explicar la tala del bosc i la pro-
ducció de carbó en cotes altes, si bé de 
moment no s’han identificat carboneres 
d’aquesta cronologia. En qualsevol cas, 
bé com a llenya/combustible (associada a 
la metal·lúrgia), o bé com a fusta (total-
ment necessària en el cas de l’avet per a la 
construcció d’edificis d’envergadura o la 
construcció naval) l’explotació dels bos-
cos d’alçada sembla una novetat d’aquest 
moment republicà.

A banda de la gestió silvícola (ben 
documentada a Burg, però reflectida 
també en els altres sondejos), les cotes al-
tes mantindrien una presència ramadera 
important, combinada en alguns llocs per 
una agricultura d’alta muntanya, que ha-
via desaparegut a la fase iberoceretana. 

3.3. Síntesi de la tercera fase

El període dels s. ii-i ane suposa la irrup-
ció a l’àrea pirinenca dels mecanismes de 
control i explotació territorial de filiació 
romana, conseqüència del domini del 
nord-est peninsular i la seva prolongació 
terra endins. Aquesta intervenció havia 
estat considerada com a marginal, ente-
nent els Pirineus com el límit septentrio-
nal de l’ocupació romana, ja que per una 
banda se suposava que Roma estava poc 
interessada en les àrees muntanyenques i 
per altra banda aquests territoris eren un 
aparent «cul-de-sac» en un moment en el 
qual el sud de la Gàl·lia teòricament enca-
ra no havia estat ocupat. De tota manera, 
era clar per les mateixes fonts literàries 
antigues que el coneixement romà 
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d’aquestes àrees (amb aliances amb po-
bles com els volcians o els bergistans des 
de finals del s. iii i inicis del s. ii ane) no 
era secundari i hi havia prou indicis per 
pensar en una intervenció més intensa del 
que s’havia considerat tradicionalment.

La identificació de tot un seguit d’es-
tabliments indígenes amb presència mili-
tar romana a la Cerdanya no fa sinó mos-
trar que aquesta presència és força antiga 
(com a mínim de mitjans de s. ii ane) i 
que no pot desvincular-se dels processos 
que en altres àrees de plana estaven suc-
ceint en aquell mateix moment. A banda 
dels establiments pròpiament pirinencs, 
hi ha d’altres jaciments similars que ens 
mostren aquest interès romà per les zones 
d’interior i prepirinenques. Així, per 
exemple, el jaciment de Monteró (Cama-
rassa), de segona meitat de s. ii ane, cor-
respon a un castellum ubicat en un punt 
de control del riu Segre, just en el punt 
on aquesta via transpirinenca s’obre cap a 
la plana de la Noguera (Ñaco et alii, 
2015). El context militar de l’establiment 
està ben documentat, però la presència 
tant d’importants elements de tradició 
indígena (entre altres elements, dos 
ploms epigràfics ibèrics), així com d’ele-
ments tan significatius com una creu de 
balança o fragments de plom per ser uti-
litzats per l’escriptura, ens mostren el ca-
ràcter de statio d’aquest punt, similar al 
dels praesidia ceretans de Castellot i Bal-
targa. Un altre cas similar seria el d’Aeso 
(Isona). Aquí, al costat d’un oppidum ibè-
ric de notable dimensió, a mitjans de s. ii 
ane s’ubica un establiment híbrid, amb 
un fort component militar romà. Aquest 
possible campament (Serrat dels Espi-
nyers) es caracteritza per una gran capaci-
tat d’emmagatzematge en sitges, indica-

tiu de la concentració d’un excedent 
agrícola important, però també per la im-
portància de la ramaderia (amb alguns 
exemples de sacrificis rituals molt interes-
sants -Albizuri et alii, 2017-). La presèn-
cia romana pot vincular-se sobretot a un 
context militar (on també tindrien un pa-
per important els auxilia indígenes), amb 
dos elements que considerem molt signi-
ficatius: per una banda, una notable pre-
sència de cànids (d’una important talla i 
acostumats a fer un fort treball físic) i per 
altra una sorprenent presència de mules, 
també d’una talla important. Un recent 
treball sobre les restes de 32 èquids del 
Serrat (Albizuri et alii, 2017) ha permès 
identificar una pauta regular de cria de 
mules i la seva utilització com a animal de 
tir o com a mínim de munta, donades les 
marques d’estrès detectades (Albizuri et 
alii, 2017: 124). La seva adscripció a un 
context militar romà, proposada pels au-
tors, no deixa lloc a dubtes, especialment 
si tenim en compte la importància de les 
mules en la logística de l’exèrcit romà, 
així com la necessitat de pastures que 
acompanya la seva cria, un recurs piri-
nenc i prepirinenc de primera magnitud. 
L’avantatge de les mules, tot i la seva este-
rilitat, es deu a la seva alimentació més 
econòmica i menys exigent que la del ca-
vall, la seva adaptació a terrenys rocosos 
(per les peülles més fortes), la seva docili-
tat, la seva capacitat de treball (menys ho-
res de son, menys velocitat, però més dis-
tància total a recórrer) i en general la seva 
manutenció més senzilla que la dels ca-
valls (Albizuri et alii, 2017: 116; Roth, 
1999: 62). En aquest sentit, cal recordar 
la gran tradició al Pallars de la cria de mu-
les en èpoques històriques,15 i el rol que 
les mules –molt més que els cavalls- tin-

15. Agraïm a Albert Pèlachs aquesta informació.
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gueren en la logística militar romana. A 
Isona l’evolució d’aquest campament 
donà lloc a principis del s. i ane a la fun-
dació d’una veritable ciutat, Aeso, la més 
propera al Pirineu fins aquell moment.

Ja a l’àrea del Solsonès, trobem a l’op-
pidum de St. Miquel de Sorba un paral·lel 
proper al jaciment del Castellot, amb la 
construcció sobre les estructures indíge-
nes d’un nou sistema defensiu de filiació 
romana, una gran cisterna, i una cultura 
material amb presència d’elements de cla-
ra filiació itàlica, conjuntament amb un 
substrat majoritari de tradició local 
(Asensio et alii, 2016), que probablement 
correspondria al poble ibèric dels bergis-
tans, un dels pobles més castigats durant 
l’ocupació romana. 

A l’àrea osonenca, una de les sortides 
naturals de l’àrea ceretana (no oblidem la 
referència d’Aviè als Ausoceretes, com a 
poble indígena que compartia una forta 
identitat amb els ceretans), un jaciment 
significatiu seria el del Camp de les Llo-
ses, un establiment de caràcter logístic 
militar romà, però amb un fort compo-
nent indígena, de segona meitat de s. ii 
ane, i que sembla força dedicat a l’aprovi-
sionament i reciclatge de metalls com el 
ferro, el bronze i el plom. 

Ja al Lluçanès, els darrers treballs 
confirmen també la presència d’una guar-
nició a Puig Ciutat (Oristà), en el que 
sembla un establiment ibèric notable que 
fou ocupat per tropes romanes en el marc 
de les guerres civils (Padrós et alii, 2015).

Finalment, un darrer establiment 
d’aquesta mateixa cronologia (segona 
meitat s. ii ane) és el de Cardona, on re-
centment s’ha excavat un establiment 

ubicat just a l’entrada de la vall salina 
(Pancorbo, en premsa). La sal gemma de 
Cardona (explotada sens dubte des d’èpo-
ca prehistòrica i ibèrica), fou un recurs ja 
mencionat per les fonts romanes del perí-
ode de la conquesta (Aule Gel.li, NA, 2, 
22, 28). El jaciment mostra, de nou, un 
fort context indígena, a la vegada que un 
paquet de materials (on destaca un dipò-
sit ritual amb una caixa de segell i diversos 
styli)16 de clara filiació romana. La planta 
ortogonal i complexa de l’establiment, 
així com la identificació d’un espai de 
magatzem, permet interpretar l’indret 
com un punt de control i gestió de la sal 
gemma, sens dubte connectat amb l’hàbi-
tat indígena que degué existir a Cardona i 
que pertanyeria probablement al poble 
dels bergistans.

És evident que la relació de tots 
aquests jaciments de tipus logístic, vincu-
lats a guarnicions militars amb presència 
indígena, formaven part d’una xarxa d’es-
tabliments interconnectats per una nova 
estructura viària. En el cas d’Osona i el 
prelitoral aquesta xarxa està documenta-
da per tot un seguit de mil·liaris datats 
entorn els anys 120-110 ane, cronologia 
que coincideix força amb la de la via Do-
mitia al sud de la Gàl·lia. En el cas piri-
nenc, tot i que no tenim documentada la 
via per mil·liaris, els establiments de con-
trol com el Castellot, Baltarga o Monteró 
permeten suposar-la, igual com els esta-
bliments d’alçada productors de ferro, 
tant al Cadí com al Pallars, també impli-
caven l’existència d’una xarxa de drenatge 
i exportació dels recursos (recordem el 
curiós topònim de Tirvia a la zona). En 
aquest sentit, és molt significatiu que 

16. Un primer estudi d’aquests materials d’escriptura fou presentat per O. Olesti en el marc de les Terceras 
Jornadas predoctorales en estudios de la Antigüedad y la Edad Media, UAB. Agraïm a Ainoha Pancorbo 
tota aquesta informació i la seva generosa col·laboració.
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aquest esforç per construir noves vies, i en 
especial per interconnectar zones de tipus 
muntanyenc, ja no estrictament litorals o 
de plana, es manifesta en aquestes matei-
xes dates en altres províncies, com a la 
Gàl·lia Cisalpina amb la construcció de la 
Via Postumia i la delimitació dels territo-
ris de les comunitats indígenes (CIL, I, 
584), o a Sardenya, amb la delimitació 
dels territoris entre comunitats d’origen 
itàlic establertes per Roma i els indígenes 
(CIL, X, 7852). Arreu dels territoris pro-
vincials, sorgeix la necessitat a partir de 
mitjans de s. ii ane de gestionar uns terri-
toris, uns recursos i unes comunitats que 
interactuen amb l’administració romana i 
que cal per primer cop organitzar de ma-
nera més eficient i sistemàtica. La xarxa 
de vies, stationes i poblament local sembla 
la manera més adequada per dur-ho a ter-
me, delimitant si cal de manera efectiva 
els territoris indígenes a partir de fites ter-
menals i documents cadastrals. 

4.  L’explotació dels recursos pirinencs 
en època romana republicana

Ja per anar concloent, tots aquests ele-
ments ens permeten identificar a l’àrea 
pirinenca i prepirinenca un interès espe-
cial per alguns recursos, interès que hem 
de connectar amb la presència romana 
(eminentment de caràcter militar en 
aquestes cronologies) i que podem cen-
trar en quatre elements: els metalls, la ra-
maderia, la sal i els recursos forestals, ele-
ments tots ells íntimament relacionats.

4.1. Els metalls

Poc després d’iniciada la conquesta roma-
na, i amb el sotmetiment dels pobles in-
dígenes revoltats del nord-est peninsular, 

el cònsol Marc Porci Cató (195 ane) va 
instaurar a la província Citerior uns im-
postos sobre la producció de les seves mi-
nes de ferro i plata (Livi, 34, 21, 7). 
Aquests metalls, igual com la sal, forma-
ven part del monopoli de l’estat i en un 
territori provincial com aquest els indivi-
dus o les companyies (societates) que es 
dedicaven a la seva extracció havien de 
pagar unes rendes, vectigalia, en funció 
del seu rendiment a l’administració pro-
vincial romana (Hirt, 2010). En realitat, 
tots els recursos miners formaven part 
d’aquest monopoli i el que atorgava 
Roma a través dels seus governadors era la 
concessió per a la seva explotació en una 
àrea concreta, doncs –a diferència del que 
passarà en èpoques posteriors, per exem-
ple amb l’or- la mateixa administració no 
tenia capacitat per emprendre aquestes 
explotacions. En el cas de les mines de 
ferro i plata esmentades per Livi, s’ha 
considerat generalment que es tractaria 
dels principals centres productors de tra-
dició anterior (com la plata de l’àrea de 
Cartagena), però en realitat la mesura ha-
via d’afectar a la major part dels territoris 
productors, en la mesura que l’extracció, 
transformació i comerç d’aquests metalls 
havia de produir-se en un territori on la 
presència romana (ben identificada al-
menys a partir de mitjans de s. ii ane en 
tota aquesta sèrie d’establiments de caràc-
ter logístic i militar) era prou densa. No 
oblidem que precisament és a partir de 
mitjans de s. ii ane quan la xarxa viària 
del nord-est peninsular rep un fort im-
puls, el que implica no només la millora o 
construcció de noves vies, sinó la funda-
ció d’aquests establiments de control i ad-
ministració, stationes, on la presència mi-
litar és inherent a una administració 
provincial totalment depenent encara de 
l’exèrcit romà. Que aquests punts tin-
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guessin, entre altres, una funció d’inven-
tari i control dels recursos que s’extreien i 
circulaven per aquests territoris no és fo-
rassenyat, especialment si tenim en 
compte precisament la troballa en aquests 
jaciments d’útils per al control i inventa-
ri, com tauletes de cera, segells, pesos i 
mesures, moneda, ploms monetiformes, 
etc.

Aquest model, fortament depreda-
dor, i que alguns han qualificat –pensem 
que correctament- com a hereu d’una 
economia de guerra o ad hoc (Ñaco, 
2005) i que descriu bé Sicculus Flaccus en 
parlar de l’ager occupatorius (Th. 102), és 
justament el que reflecteixen les pautes 
d’ocupació i explotació territorials que 
identifiquem a l’àrea pirinenca. Mentre 
en època ibèrica la demanda de metalls, 
tot i haver estat significativa, ha deixat 
una empremta molt petita en les àrees 
amb presència important de metalls (com 
el ferro, el coure o la plata), a partir del s. 
ii ane, i sobretot a partir de mitjans de se-
gle, comencem a trobar arreu els indicis 
d’aquest nou interès, els indicis d’una 
pressió forana que porta a les comunitats 
indígenes a explotar amb més intensitat 
aquests recursos. Per al cas de la plata (as-
sociada sovint al coure o al plom), és pos-
sible pensar en un sistema més rígid de 
control administratiu, doncs sabem que 
arreu dels territoris dominats per la Re-
pública romana el monopoli sobre aquest 
recurs va permetre desenvolupar ja al s. ii 
ane companyies privades (societates) amb 
participació d’importants famílies itàli-
ques, amb la connivència de l’administra-
ció provincial. En el cas pirinenc o peripi-
rinenc (i sobretot pel que fa a les àrees 
nord-pirinenques, com les Alberes, Les 
Corberes i el Canigó) les explotacions de 
plata del s. ii-i ane no semblen d’una gran 
dimensió, però es troben ben connecta-

des per la xarxa viària, ben present als 
fons de vall. A part, la producció de plata 
implica una metal·lúrgia complexa, que 
necessita el plom per a la copel·lació i 
que, per tant, podia ser més fàcilment 
controlable per part de l’administració. 
No és en aquest sentit casual que sigui a la 
vall de l’Orb, a Ceilhes-Lascours, on es 
coneix una societas argentifodinarum Rote-
norum dedicada a l’explotació de la plata 
de la zona ja en època republicana (Main-
tenant, 2014. 335). Aquest control no 
exclou que les comunitats indígenes par-
ticipessin en aquesta explotació (tant pel 
que fa a la mà d’obra, com a les famílies 
de les elits locals implicades en la gestió), 
però sembla difícil que no estigués con-
trolat d’una manera o altra per personat-
ges d’origen itàlic, com de fet indiquen 
amb contundència les fonts literàries 
(Cic., Pro Font. 5, 11). Pel que fa a l’or, 
documentat a la Cerdanya, la ubicació de 
les explotacions al·luvials justament entre 
el Castellot i Baltarga fan pensar en un 
control directe per part de l’administració 
romana, amb un paper actiu de l’exèrcit, 
posseïdor d’uns coneixements i una tec-
nologia (documentada per exemple en 
l’ús del cinabri) que no creiem extensible 
al món indígena ceretà.

És en aquest sentit interessant desta-
car que justament a Narbona (sortida na-
tural de bona part dels recursos pirinencs 
tant de la zona de la Cerdanya-Conflent, 
com del Canigó-Vallespir, o Ariège i Cor-
bieres) es documenta a finals del s. i ane la 
presència de nombrosos personatges de-
dicats a la metal·lúrgia, tres aurifices (or-
febres), un anularius (fabricant d’anells), 
un faber argentarius (argenter) i un vascla-
rius (fabricant de vasos en or i plata), una 
concentració que ha estat posada en rela-
ció amb la riquesa minera de la regió 
(Bonsangue, 2002: 210).
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Pel que fa al ferro, en canvi, en trac-
tar-se d’un recurs molt més abundant és 
possible pensar que la seva explotació se-
ria més difícil de monopolitzar i que hau-
ria estat molt més estesa, limitant-se l’ad-
ministració romana en algunes àrees a 
establir impostos sobre el seu comerç. 
Només en zones especialment producti-
ves i riques s’haurien pogut establir socie-
tates amb concessions específiques. El que 
queda clar a l’àrea pirinenca, però, és que 
l’increment de la producció de ferro a 
partir del s. ii ane és un fenomen molt 
ampli, que afecta pràcticament totes les 
àrees i que -en el que ens sembla més sig-
nificatiu- afecta poblacions que l’explo-
ten en cotes molt elevades, en punts de 
difícil accés i amb una productivitat que 
podem jutjar força reduïda. Això implica 
que existia una demanda important 
d’aquest producte, que feia que poblaci-
ons sens dubte indígenes dediquessin una 
part del seu treball a l’obtenció de mine-
ral, el seu enriquiment sobre el terreny i el 
seu posterior trasllat cap a zones de trans-
formació (reducció) i consum. 

Aquesta nova demanda, que no exis-
tia a la fase anterior, creiem que només 
pot haver estat generada per la mateixa 
administració romana i en especial pel 
seu exèrcit, consumidor tant en època re-
publicana com imperial d’una gran quan-
titat d’objectes de ferro (Bray, 2010). En 
aquest sentit, no sembla casual que paral-
lelament a l’aparició d’establiments logís-
tics i de control territorial de filiació mili-
tar (praesidia, stationes, etc.) sorgeixi una 
xarxa d’establiments dedicats a la produc-
ció de ferro. Es tracta tant de forns de ros-
tit i d’enriquiment, ubicats en cotes altes, 
a prop de punts d’aprovisionament de 
fusta (amb el seu impacte sobre la tala del 
bosc, moderada, però reflectida en els es-
tudis paleo-ambientals), com serien els 

casos de Baiasca, Aigüestortes o Goleró, 
com de petits centres propers a les vetes 
minerals (Llo, amb un interessant pic de 
miner localitzat al mateix jaciment indí-
gena), o fins i tot ja en centres de reducció 
i transformació, també de petites dimen-
sions en aquesta cronologia, com el Cas-
tellot i, sobretot, els forns de reducció al 
voltant del massís del Canigó, Boí o, una 
mica més enllà, Les Corberes.

Es tracta d’un model productiu nou 
que, tot i no tenir una gran dimensió, su-
posa un trencament amb la fase anterior i 
que hem de vincular a la mateixa aparició 
dels possibles centres de recepció d’aquest 
metall: Castellot-Baltarga, Serrat dels Es-
pinyers-Aeso, Camp de les Lloses, etc. Se-
ria l’exèrcit romà el gran sol·licitant 
d’aquest metall, un ferro que arribaria en 
forma de metall enriquit des de les cotes 
altes i que només en petits forns de reduc-
ció als fons de vall –o ja directament en 
aquests establiments militars- es transfor-
maria en lingots de ferro, després forjat 
en forma d’objectes (claus, clavi caligae, 
armament, etc.). És en aquest sentit signi-
ficativa la purificació de lingots i barres 
de ferro al Camp de les Lloses, mostrant 
la producció de semi productes que serà 
característica d’un model productiu ja 
més avançat (Duran et alii, 2008: 60).

No es tractaria d’un cas únic. Ha es-
tat posat de manifest per a l’àrea produc-
tora de ferro de Sierra Menera (Terol), en 
els s. ii-i ane, la seva vinculació a l’aprovi-
sionament de l’exèrcit romà (implicat en 
el domini i conquesta de la Meseta) com 
factor desencadenant de l’increment in-
dustrial de la seva producció (Rico, 
2005). El mateix es proposa per a la gran 
zona productora de ferro de la Montaigne 
Noire, on si bé la producció arrenca al s. 
ii ane, és justament a mitjans de s I ane, 
coincidint amb l’inici de la intervenció 
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cesariana i el gran conflicte militar, quan 
aquesta producció assolí una dimensió 
industrial, fruit de la demanda d’arma-
ment i productes de l’exèrcit romà que 
suposà la guerra (Domergue et alii, 
2003).17 Pensem que un model similar es 
podria donar al Pirineu.

4.2. La ramaderia

Hi ha indicis arqueològics, com la pervi-
vència d’algunes cabanes de pastor (Pla 
de l’Orri, Aigols Podrits), la construcció 
de noves cabanes (circ de Saboredo, Lac 
deth Mei) i de tancats ramaders (Goleró), 
que mostren una nova fase d’explotació 
de les terres altes a partir d’estratègies ra-
maderes en els s. ii-i ane. Indicis encara 
més significatius els tenim a partir de les 
dades paleo-ambientals, que com hem 
vist en diversos sondejos mostren lleuge-
res desforestacions que s’acompanyen 
d’indicis de pastures i d’elements nitrò-
fils, indicatius de l’obertura del paisatge i 
de la presència de ramats. A diferència de 
períodes prehistòrics, però, aquesta ober-
tura no es farà a partir d’incendis del 
bosc, sinó de la tala. Sovint, a més, aques-
ta tala s’acompanya d’una nova activitat 
agrícola en alçada. Aquesta ramaderia és 
més reduïda del que havia estat en fases 
del BF-Ferro, però segueix mostrant un 
interès per les cotes altes, en el que sembla 
una zona explotada com a pastures d’es-
tiu. Però quin tipus de ramaderia i se-
guint quines estratègies?

Com hem vist al registre faunístic del 
Castellot i Baltarga, en els s. ii-i ane no es 
detecten grans canvis respecte el període 
ceretà. En el cas de l’etapa republicana 

s’observa un lleuger augment dels taxons 
de boví (passant de 43 a 50%), un des-
cens dels ovicaprins (de 34 a 27%) i final-
ment un lleuger augment dels suids (del 
16 al 18%). També es documenta un 3% 
d’èquids i un 2% de cànids. Pel que fa a 
l’estimació de l’edat de sacrifici, s’observa 
que pel que fa als ovicaprins hi ha uns re-
gistres duals. Per una banda, una bona 
part serien sacrificats en l’òptim carni, in-
dicatiu que se n’hauria aprofitat sobretot 
la carn, però altres exemplars presentaven 
uns sacrificis a partir dels 48 mesos, el que 
mostra un interès sobretot en els produc-
tes derivats (llet, llana, etc.). Pel que fa als 
suids, continuaven sent sacrificats en edat 
subadulta, el que voldria dir que serien 
explotats només per a l’obtenció de la 
seva carn. I finalment els bovins, tal com 
passava en l’etapa anterior, també eren sa-
crificats en edats adultes i senils, després 
d’emprar-los per la seva força motriu i 
potser per la producció làctica. De fet, no 
hi ha cap resta d’oví infantil en cap dels 
dos jaciments, el que aniria en la línia 
d’una producció lletera. Així doncs, es 
consolida la tendència anterior pel que fa 
a la gestió ramadera: la voluntat d’obtenir 
els productes derivats dels ovicaprins i 
bovins, en paral·lel a l’explotació càrnia 
porcina. 

Els porcs, amb la presència d’algun 
individu infantil al Castellot també en 
aquesta fase, podrien criar-se a l’oppidum 
o a les terres properes, mentre que els ovi-
càprids, que s’havien reduït percentual-
ment, serien els més indicats per la trans-
humància vertical, que com hem dit 
segueix documentant-se, però no amb 
molta intensitat. Una mostra de la pre-

17. Precisament, l’equip de Cl. Domergue destaca com els mateixos exèrcits cesarians a Àfrica l’any 47 ane 
tenen tallers metal·lúrgics per a fabricar el seu armament, a partir de matèries primeres com ferro, plom 
o fusta, que han de portar d’arreu (Bell.Afric. 20, 3).
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sència de ramats a les cotes baixes seria la 
localització de lleguminoses vinculades al 
farratge en els estudis carpològics del Cas-
tellot i Baltarga (com Trifolium, Medica-
go, o Melilotus), que podrien apuntar a la 
gestió ramadera (Berrocal, 2017). Aquests 
ramats locals (i la producció de llet) gene-
rarien una molt important demanda de 
sal, necessària tant per al manteniment 
dels ramats, com per a la producció de 
formatge.

La presència d’èquids, amb un exem-
ple d’ase al Castellot, ens porta de nou a 
la qüestió de la presència de mules i la 
seva explotació. Com indiquen les dades 
del Serrat dels Espinyers, la presència mi-
litar romana explica l’interès per aquestes 
mules, molt adequades per aquest tipus 
de territori i per una tasca logística, de 
transport tant d’homes com de produc-
tes. La seva presència a Baltarga i Caste-
llot, doncs, podria ser ben lògica, donat 
també el context militar de part de la seva 
població.18 En tot cas, les mules eren cab-
dals per exemple a la zona dels Alps Cot-
tiae, on diverses inscripcions romanes 
mencionen el seu rol en el transport i fins 
i tot se’ls hi dedica ofrenes amb divinitats 
específiques (Artru, 2013: 253). A més, 
els camins de mula poden superar pen-
dents del 15%, amb punts fins i tot al 
30%, mentre que els camins de carruatge 
difícilment poden superar el 7,5% de 

pendent (Artru, 2013: 252). Estrabó (14, 
2, 24) esmenta per exemple el transport 
de fusta mitjançant mules, o la utilització 
d’aquest tipus de bèstia de càrrega pels ca-
mins muntanyencs (4, 6, 6), el que de 
nou reforça el seu paper en aquests espais 
d’alta muntanya. 

El mateix podem dir dels cànids, pre-
sents a ambdós jaciments, tot i que per la 
seva fragmentació no podem oferir dades 
de la seva morfologia i dimensions. En el 
cas del Serrat dels Espinyers (i altres jaci-
ments de filiació militar d’aquesta crono-
logia, com Puig Ciutat d’Oristà) el seu 
aspecte gran i robust pot fer pensar en 
animals vinculats al transport i també a la 
ramaderia.

Finalment, l’interès romà per la sal 
gemma de Cardona (i potser d’altres 
punts d’extracció peripirinencs) s’explica 
també per la seva íntima relació amb la 
producció ramadera. Era necessària, en 
primer lloc, per al salat de la carn: les per-
nae de porc, que tenim documentades en 
Estrabó a tot el Pirineu, en serien un bon 
exemple, tot i ser referències d’una crono-
logia una mica posterior.19 També en ca-
lia per a la mateixa alimentació dels ani-
mals, així com per a la producció de 
formatge.

Aquesta ramaderia complexa, de tra-
dició indígena, però amb novetats 
d’aquesta fase, s’hauria d’inserir en les 

18. Cal recordar que el manteniment de la mula és costós per a una família camperola, tot i la millora que 
suposa en la capacitat de treball, però a la vegada és molt més econòmica que la dels cavalls, menys pro-
ductius per al transport de mercaderies i altres tasques logístiques. Això explica l’àmplia utilització de 
mules per part de l’exèrcit romà, i que la necessitat del seu aprovisionament fos una constant en la logís-
tica de l’exèrcit romà dels s. ii-i ane. De fet, l’any 52 ane César va haver d’adquirir cavalls a Itàlia i a 
Hispània per a les seves campanyes a la Gàl·lia (BG, 7, 55, 3). En canvi, els ases són interessants en 
contextos muntanyencs, també per al transport, però més vinculats a contextos privats, on el cost de 
manteniment i per tant la rendibilitat del transport era molt important. Caravanes de transport d’ases es 
mencionen a Varró (RRus, 2, 6, 5), justament transportant vi i oli. L’autor destaca la qualitat dels ases de 
Reati i l’Arcàdia, zones de mitja muntanya.

19. No només entre els ceretans, esmentats per Estrabó. Ateneu de Naucratis, citant a Estrabó, destaca els 
pernils de l’àrea de Pamplona (XIV), mentre Varró destaca els narbonesos (RR, 2, 4, 10).
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mateixes estructures administratives pro-
vincials romanes, que arreu consideren 
les pastures d’alçada com un recurs pú-
blic, pel qual es pagaven canons d’usde-
fruit (scriptura).20 El pagament d’aquest 
vectigal específic per a les pastures està 
documentat ja des d’època republicana, 
no només a Itàlia, com és ben conegut, 
sinó també en algunes províncies -com a 
Àfrica, Grècia o la Cisalpina- en determi-
nades àrees que van ser convertides en 
ager publicus en funció del procés de con-
questa (Sisani, 2015). El model implicava 
un control directe dels ramats que pastu-
raven en aquests punts, ubicant punts de 
control on es comptaven els ramats i en 
funció d’això es pagava l’scriptura. 
Creiem que, ara per ara, no sembla possi-
ble identificar aquest tipus d’establiments 
a l’àrea del Pirineu Oriental, doncs les sta-
tiones documentades (com el Castellot, 
Baltarga o Monteró) semblen establertes 
en funció de les vies principals i d’un con-
trol d’àrees estratègiques de plana. Sem-
bla que caldrà esperar a la propera fase, ja 
altimperial, per començar a identificar 
stationes o punts de control en àrees d’al-
çada, que podríem ja vincular a aquest 
model de l’ager scripturarius i d’un siste-
ma organitzat de control de les àrees de 
pastura d’alçada. No oblidem en aquest 
sentit que el sistema era força complex i 

que, com Varró destaca (RR, 2, 10, 10), 
calia que els encarregats del bestiar, que 
gestionaven diversos ramats i pastors, ha-
vien de saber llegir per poder gestionar-los 
correctament.21 De fet, el mateix M. Por-
ci Cató considerava que fins i tot una 
mala explotació ramadera era més renta-
ble que moltes agrícoles (Cic. De Officis, 
2, 89) i ell mateix al final dels seus dies va 
invertir diners no en la compra de terres 
agrícoles, sinó de terres de pastura i bosc 
(Plutarc, Cat.Maior, 21, 5).

De tota manera, que la presència ro-
mana en aquestes fases tenia ja un interès 
per les activitats ramaderes es posa de ma-
nifest amb els personatges de G. Quinc-
tius i C. Naevius, que organitzaren a 
principis del s. i ane una societat privada 
a la Gàl·lia Transalpina per explotar terres 
agrícoles i una gran finca ramadera de la 
qual esperaven obtenir importants bene-
ficis (on treballen un nombre important 
d’esclaus, Cic. ProQuinc, 3, 3). Seria tam-
bé el cas del seu governador Fonteius, de 
qui Ciceró destaca com tenia el suport no 
només dels agricultors, publicans o nego-
tiatiores romans establerts allí, sinó també 
dels ramaders a gran escala (pecuarii, Cic. 
Pro Font, 19).22 Fins i tot, ja pròpiament 
a l’àrea pirinenca, cal recordar la presèn-
cia a la zona l’any 81 ane d’un membre de 
l’exèrcit sertorià que protegia els passos 

20. No creiem que en aquesta fase es poguessin implementar en aquestes àrees models d’explotació ramade-
ra transhumant de gran abast com els que descriu Varró per al cas italià.

21. No tenim dades per pensar que en aquestes zones es pogués desenvolupar un model ramader com el de 
Sicília a finals s. ii inicis s. i ane, on l’aportació d’esclaus d’origen forà a l’illa, emprats com a pastors pels 
terratinents locals, va portar a una situació de gran inestabilitat (Diodor, 34-36). L’autor local mencio-
na com els pastors, mal alimentats i deixats sense recursos a la muntanya, iniciaren una activitat bando-
lera, que acabà portant a les grans revoltes servils, destacant especialment que es tractava d’esclaus por-
tats de fora l’illa pels equites romans, que tenien prou influència sobre el governador com per evitar que 
s’actués en contra dels seus interessos. Especialment en la versió de Constantí de Diodor, es destaca com 
aquests pastors anaven fortament armats, al viure al camp, i estaven ben alimentats amb llet i carn crua, 
i els seguien grups de ferotges gossos. L’associació de gossos i pastors es podria posar en relació amb al-
gunes dades arqueozoològiques com les del Serrat dels Espinyers.

22. Aquí el terme pecuarii s’interpreta com arrendatari de pastures públiques, més que no pas com a ramader.
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pirinencs anomenat Calpurni, cognomen-
to Lanarius, com diu Sal.lusti (Hist. 1, 
85). Aquest personatge, «apodat» Lanari 
(és a dir, un tractant de llana), podria te-
nir un cognomen vinculat a un ofici ben 
present a la zona, tal com sembla indicar 
la manera de denominar-lo de Sal·lusti, 
ben particular. És clar que podria trac-
tar-se només d’una casualitat, però ens 
sembla una dada prou significativa, que 
ajudaria a completar el paper de la pobla-
ció itàlica en la gestió i explotació 
d’aquests recursos ramaders.

4.3. Bosc i fusta

Aquest tercer tipus de recurs, tan difícil 
de detectar arqueològicament, era també 
estratègic per a l’economia romana, doncs 
la fusta de qualitat (per exemple la proce-
dent d’avets, Làrix o roures) era emprada 
en la construcció naval i de grans edificis, 
mentre que d’altres tipus eren necessaris 
com a combustible bàsic per a moltes ac-
tivitats. La importància de l’avet com a 
fusta per a la construcció naval queda po-
sada de manifest, per exemple, l’any 205 
ane quan es construeix una nova flota ro-
mana i no s’utilitzen els avets que oferei-
xen alguns pobles centre itàlics, sinó els 
avets dels boscos públics (abiete ex publi-
cis siluis est usus). El poeta Lucreci (99-55 
ane) recull la imatge que els romans ha-
vien fet pujar els boscos vers les cotes al-
tes, perquè havien posat en cultiu totes les 
planes i valls, fent-los retrocedir (5, 
1370). Ell mateix també indica com ha-
vien incendiat els boscos per obtenir 
camps i pastures i en alta muntanya amb 
els incendis havien obtingut metalls com 
la plata, l’or i el ferro (5, 1240), de mane-
ra que la bona fusta no era tan habitual. 
L’existència en època posterior d’un fo-
rum Ligneum a la zona axial pirinenca, en 

el pas de la via de Somport, ja al costat 
Aquità, mostra la importància no només 
de la producció de llenya al Pirineu, sinó 
que del seu comerç, com a mínim en èpo-
ca altimperial (Itin.Ant. 452), sinó abans. 
La dimensió d’aquest comerç havia de ser 
prou important com per a generar el sor-
giment d’un nucli proto-urbà en un lloc 
com aquest. De fet, també en època al-
timperial coneixem la importància 
d’aquest tipus de producció a la zona 
Aquitana per l’existència de diverses ins-
cripcions a déus de tradició indígena com 
Sex Arboribus Deus, Deus Fagus, Deo Sil-
vano, o els d’arrel bascoide i assimilats a 
Mart, Mars Leherennus (Leer= pí) i Mars 
Arixo (Aritz= roure), que significativa-
ment semblen associades a l’activitat fo-
restal i a la manifestació de les divinitats 
indígenes en els boscos (Marco, 2008).

Com hem vist, són sobretot les dades 
paleo-ambientals les que ens parlen d’una 
important activitat de tala de bosc, un fe-
nomen documentat tant pels canvis signifi-
catius en les proporcions del pol·len arbori 
com per l’absència d’incendis significatius, 
a diferència de les fases anteriors.

La combinació d’explotació de zones 
de pastura i a la vegada d’obtenció de lle-
nya està documentada en altres provín-
cies, com la Cisalpina, on sabem que en el 
s. ii ane les dues activitats es duien a ter-
me per part de pobles indígenes, ja sot-
mesos a Roma (CIL V, 7749).

Un indici directe d’aquesta activitat, 
i que podríem retrotraure a aquesta fase, 
és un poc conegut text de Crinàgores (au-
tor que escriu bàsicament entre el 45-25 
ane), on mencionant l’activitat d’August 
als Pirineus, i la construcció de banys 
d’aigües calentes, es refereix als «talladors 
de fusta que no els havien conegut abans» 
(Ant.Palat. 9, 419). Aquests indígenes pi-
rinencs, desconeixedors dels banys, es de-



Treballs d’Arqueologia, 2017, núm. 21 41

Oriol Olesti Vila, Oriol Mercadal i Fernández
L’explotació dels territoris pirinencs orientals  

en època antiga (s. vi-i ane)

dicaven doncs a l’obtenció de fusta com 
una de les seves principals activitats.

Cal recordar que l’interès pels arbres 
no es limitaria només a la fusta, sinó que 
productes com la resina de pi (explotació 
documentada al Madriu ja a l’Alt Imperi 
–Orengo et alii, 2013-) tindrien una gran 
importància, tant per a les activitats ra-
maderes (la pega era utilitzada com a re-
mei pels ramats, en especial en esquilar els 
xais –Varró, Agr. 2, 11-), com en la pro-
ducció vitivinícola, ja que era utilitzat per 
aromatitzar els vins i impermeabilitzar al-
guns envasos.

Caldria distingir de tota manera en-
tre l’interès pel ligneum, fusta com a com-
bustible (el roure, per exemple, està ben 
documentat en forns de reducció de fer-
ro), la materia (fusta com a material cons-
tructiu, bigues especialment) i finalment 
com a material de construcció naval (on 
l’avet tindria un notable paper, amb pocs 
nusos al seu tronc). Sabem que amb el 
creixement de l’economia romana (i la di-
fusió de pràctiques com els banys calents, 
especialment a partir d’August) les neces-
sitats d’aprovisionament de fusta s’incre-
mentaren exponencialment.23 Cal pen-
sar, però, que en els s. ii-I ane, i pel que fa 
a l’àrea catalana, hi degué haver un incre-
ment, però encara moderat. La importàn-
cia d’algunes espècies d’arbres, com els 
cedres al Líban, van dur a desenvolupar 
també monopolis oficials (en aquest cas 
imperials, d’època d’Adrià), per tal de ga-
rantir el seu aprovisionament. És en 
aquest sentit significatiu que el 60% de la 
fusta analitzada a Pompeia i Herculà sigui 
d’avet, el que indica el seu rol en la cons-

trucció i la vida urbana (Bradley, 2007: 
243) i la forta necessitat d’aprovisiona-
ment d’aquests tipus de fusta, que lògica-
ment calia portar de zones notablement 
allunyades. Caldrà seguir treballant en 
aquesta línia per poder identificar les di-
verses estratègies, i cronologies, d’aquest 
fenomen a l’àrea pirinenca.

4.4. La sal

No cal aquí destacar de nou la importàn-
cia de la sal en les societats antigues, però 
és important assenyalar que aquest recurs 
és especialment necessari en un context on 
la ramaderia és un sector important. 
L’àrea pirinenca oriental, i en especial el 
Prepirineu, té diverses àrees productores 
de sal, com els salins de l’Alt Urgell, Gerri 
de la Sal (ara sabem que explotades ja des 
del Bronze Mitjà) i especialment Cardo-
na, on coneixem l’existència d’un punt de 
control de cronologia ii-i ane. De fet, en 
el cas de la Cerdanya sabem que en època 
medieval la strata Kardonensis era una via 
fonamental d’aprovisionament de sal, que 
remuntava el riu Cardoner enfilant-se per 
la Vall de la Vansa i el Cadí (prop del Go-
leró), una ruta on estan documentats di-
versos jaciments d’aquest període. És im-
portant destacar com en època romana la 
sal (no gemma, que es podia tallar en 
blocs, però sí l’obtinguda a partir de sal-
morra) es podia traslladar en contenidors 
ceràmics, que s’impermeabilitzaven amb 
pega (Mangas i Hernando, 2011: 46). Pot 
ser casual que sigui precisament un perso-
natge anomenat Livi Salinator el coman-
dant dels praesidia que Sertori ubica als 

23. En aquest sentit, és interessant destacar que Vitruvi (2, 10, 10) assenyala la millor qualitat dels arbres 
alpins dedicats a la construcció d’edificis (en concret, els avets) procedents de les zones solanes, per sobre 
dels avets procedents de les zones obagues, amb massa humitat. Hi ha alguns estudis recents que sugge-
reixen que en el passat hi podria haver hagut més avetoses a les solanes pirinenques (Cunill et alii, 2015).
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pasos pirinencs l’any 81 ane. Els Livi Sali-
nator són una gens ben coneguda a Roma, 
però no deixa de ser significativa la localit-
zació d’un personatge amb aquest cogno-
men, indicativa d’un personatge relacio-
nat amb la sal, precisament en aquest punt 
i en aquesta cronologia.

5. Unes primeres conclusions

En resum, sembla que en aquesta fase re-
publicana els canvis detectats a nivell 
d’explotació d’aquests recursos produc-
tius (els metalls, la ramaderia, la fusta i la 
sal) semblen molt vinculats a la presència 
militar romana i a les repercussions que 
aquesta té sobre les poblacions locals. 
D’una economia fortament autàrquica, i 
amb un volum d’excedents probablement 
limitats, es passà a una economia de guer-
ra, vinculada a una presència militar i 
unes demandes o requisicions que sens 
dubte afectaren aquestes produccions. La 
demanda de ferro per part de l’exèrcit, 
ben documentada a les fonts, sens dubte 
generà un increment de la producció -que 
documentem sobretot en àrees d’alçada- 
donant lloc a un model de forns de rostit 
en alçada i reducció als fons de vall, que 
aprovisionaria els tallers ubicats a les 
guarnicions pirinenques i prepirinenques 
(com el Castellot). Tot i la referència de 
Cató al cobrament de vectigalia en mines 
de ferro i plata a Citerior, no creiem que 
en aquesta cronologia això es fes efectiu a 
les àrees pirinenques, on la dimensió de 
les mines –molt reduïda pel que conei-
xem- i la seva ubicació tan dispersa i com-
plicada, dificultarien enormement aquest 
control tributari. El mateix podríem dir 
de la producció ramadera i el control de 
les pastures, o de la fusta. Sembla difícil 
pensar que en els s. ii-i ane, amb unes co-

munitats indígenes encara amb una nota-
ble autonomia, s’hagués implementat un 
veritable model de control d’aquests mo-
nopolis i la seva taxació i tributació. Això 
no exclouria, però, una explotació 
d’aquests recursos per part de l’adminis-
tració provincial. Justament les stationes i 
praesidia ubicades en estratègiques zones 
de pas, articulant al nostre entendre no 
només la logística de l’exèrcit romà, sinó 
que també l’explotació dels recursos terri-
torials, podrien actuar com a punts de 
control i inventari d’aquests recursos, de-
mandats en forma de requisicions ad hoc 
o contribucions directes a les comunitats 
indígenes, obligades a aprovisionar a 
l’exèrcit d’aquests productes, tots ells im-
prescindibles per al funcionament de 
l’exèrcit i l’administració provincial ro-
mana: metalls (ferro especialment), ra-
mats (mules, carn, llana) i fusta.

No seria un model únic. Estrabó (IV, 
6, 6) destaca un cas paral·lel d’altres po-
bles muntanyencs sota l’òrbita romana, 
com seria el cas dels Ligyens, ligurs, que 
vivien bàsicament dels seus ramats i del 
bosc. Estrabó menciona la seva producció 
de llet, d’una beguda elaborada amb ordi, 
l’obtenció de fusta de qualitat que feien 
baixar cap a Gènova i com intercanvien el 
bestiar (cavalls i mules), la fusta, la mel i 
l’elektron, per productes com l’oli i el ví. 
Metalls (or...), mules, fusta, llet, produc-
tes que demandava justament l’exèrcit 
(així com els habitants de Gènova, un em-
porium regional) i que són curiosament 
molt similars als que detectem a l’àrea pi-
rinenca.  

No deixa de ser significatiu que sigui 
justament d’aquesta zona on hem conser-
vat la Sententia Minutiorum (117 ane, 
CIL I 584), una inscripció on es delimiten 
els territoris dels genovesos (aliats dels ro-
mans) i una de les tribus ligurs de la zona 
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(els Viturii), així com els drets d’ambdues 
comunitats per explotar unes zones agrí-
coles i de pastura que pertanyen a l’ager 
publicus de Roma per dret de conquesta. 
De fet, Roma havia concedit als genovesos 
l’usdefruit sobre un territori de pastures 
que pertanyia originalment als Viturii, 
però que Roma havia convertit en ager pu-
blicus en conquerir-los. A la vegada, els 
Viturii tenien també certs drets sobre 
aquestes terres, que podien explotar com a 
pastures –o fins i tot recollir-hi fusta- a 
canvi d’uns pagaments als genovesos (no a 
Roma). El Senat romà establí unes contra-
prestacions econòmiques que beneficia-
ven els seus aliats. Això mostra la notable 
flexibilitat de Roma en el tractament 
d’aquestes problemàtiques, ja que de fet 
renuncia a l’explotació del seu ager com-
pascus en favor dels genovesos, reconei-
xent, però, als ligurs part dels seus drets, 
responent a un pragmatisme que s’explica 
pel seu interès en pacificar i mantenir esta-
ble una zona tan estratègica com Gènova i 
la via Postumia, explícitament menciona-
da al document. Un cas diferent seria el 
recollit per la Tabula de Esterzili (Sarde-
nya, CIL X 7852), on apareix la confisca-
ció de terres que el governador Marc Ceci-
li Metel efectuà a la zona per assignar-les 
als colons Patulcienses Campani entorn el 
115-113 ane, perjudicant amb això les 
terres de pastura dels indígenes locals, Ga-
lillensis, que encara molts anys després se-
guien ocupant il·legalment aquests espais.

Aquests casos, que lògicament no po-
dem aplicar de manera mimètica al Piri-
neu, si que ens indiquen l’adaptabilitat 
dels mecanismes jurídics i tributaris ro-
mans a les diverses condicions locals i la 
seva capacitat per administrar els territo-
ris provincials segons els seus propis inte-
ressos. En el cas Pirinenc, i com passava 
amb els Ligurs del rerepaís genovès, pro-

bablement en els s. ii-i ane aquests inte-
ressos es devien limitar a una explotació 
dels seus recursos a través de les pròpies 
comunitats indígenes –els ceretans- sense 
un innecessari establiment de mecanis-
mes de control i delimitació territorial, 
més enllà dels praesidia i stationes mencio-
nats, que sens dubte jugaren un paper fo-
namental, i que garantien el domini de 
Roma sobre aquests territoris tributaris. 
Fins i tot, és possible suposar ja l’existèn-
cia del pagament de portoria; és a dir, im-
postos sobre el comerç que entrava o sor-
tia de la província (en aquest cas, entre la 
Gàl·lia Transalpina i la Citerior) en zones 
clau de contacte, com podria ser precisa-
ment la zona de la Cerdanya. El famós 
episodi del pas de Sertori pels Pirineus 
l’any 83 ane (Plutarc, Sert. 6) i el paga-
ment de telos als indígenes, drets de pas, 
podria molt bé correspondre a una xarxa 
de portoria i stationes com la que constitu-
ïren el Castellot o Baltarga, que obliga-
rien a un privat com Sertori a satisfer 
aquest impost, ja no indígena, sinó que 
potser ja plenament romà.  

Aquesta adaptació a les situacions lo-
cals, no exclou de tota manera una inci-
pient participació, en algunes àrees, de 
personatges d’origen itàlic que acompa-
nyarien aquesta administració provincial. 
Com és habitual en aquest període en 
àrees provincials, la diferència entre inte-
ressos privats i interessos públics no seria 
sempre clara, atès que les mateixes gentes 
(com passa per exemple a la zona de Car-
tagena respecte les concessions d’explota-
cions mineres –Olesti, 2014-) podien 
trobar-se com a militars o polítics a l’ad-
ministració provincial i a la vegada, a tra-
vés dels seus lliberts, testaferros o societats 
de publicans, explotar aquests recursos 
públics. En el cas pirinenc no en tenim 
dades directes, però ja hem mencionat el 
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cas proper de la Transalpina, que pot ser-
ne un interessant paral·lel. Caldrà seguir 
treballant en aquesta direcció i probable-

ment poder accedir als nivells republicans 
de Llívia, per tenir noves dades que ens 
permetin analitzar millor la qüestió.
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