
Treballs d’Arqueologia, 2020, núm. 24, p. 7-40 7

https://doi.org/10.5565/rev/tda.120 ISSN 2339-6490 (en línia), ISSN 1134-9263 (en paper)

El Pirineu Oriental en el marc de la Segona Guerra 
Púnica (218-202 a.n.e.): una nova perspectiva*

Oriol Olesti Vila1

Rebut: 17/08/2020
 Acceptat: 29/11/2020

Resum

Els treballs arqueològics desenvolupats en els darrers anys al nord-est peninsular han permès 
documentar alguns esdeveniments històrics vinculats a la segona Guerra Púnica. També a l’àrea 
pirinenca, i en especial a la comarca de la Cerdanya, hi ha indicis d’aquest conflicte, el que per-
met vincular aquestes noves dades a les informacions aportades pels historiadors antics com 
Polibi i Titus Livi. El creuament dels Pirineus d’almenys una part de les tropes púniques per 
l’eix Segre-Tet sembla una proposta ben fonamentada.
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Abstract. Eastern Pyrenees during Second Punic War (218-202 BC): A new approach

Archaeological works carried out in recent years in the north-eastern part of the Iberian Penin-
sula have identified some historical events connected with the Second Punic War. There are 
also some indicators of this conflict in the Pyrenean area, especially in the Cerdanya region, 
which allows to link this new information to the data provided by ancient historians such as 
Polybius and Livy. The crossing of the Pyrenees by the Punic army along the Segre-Tet axis 
appears as a well-founded proposal.
Keywords: Eastern Pyrenees; Cerdanya; Punic War; Ceretanii; Hannibal

Olesti Vila, Oriol. «El Pirineu Oriental en el marc de la Segona Guerra Púnica (218-202 
a.n.e.): una nova perspectiva». Treballs d’Arqueologia, 2020, núm. 24, p. 7-40. DOI: 10.5565/
rev/tda.120

* Aquesta recerca ha estat realitzada en el marc dels projectes «Paisajes de la Hispania romana (2): mode-
los de gestión de los recursos en un marco provincial en transición (ii a.n.e. - v d.n.e.)» (HAR2017-
87488-R) i «Paisatge i territori a la Cerdanya Antiga – 2» (CLT009/18/00019).

1. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. 
oriol.olesti@uab.cat

https://doi.org/10.5565/rev/tda.120
http://dx.doi.org/10.5565/rev/tda.120
http://dx.doi.org/10.5565/rev/tda.120
mailto:oriol.olesti%40uab.cat?subject=


8 Treballs d’Arqueologia, 2020, núm. 24

Oriol Olesti Vila
El Pirineu Oriental en el marc de la Segona Guerra  

Púnica (218-202 a.n.e.): una nova perspectiva

1. Introducció

És difícil presentar novetats respecte al rol 
dels Pirineus en el conflicte de la Segona 
Guerra Púnica a partir estrictament de les 
fonts literàries antigues. Les poques refe-
rències conservades en els autors antics 
han estat abastament analitzades, valo-
rant-ne molts matisos i detalls. Tanma-
teix, és cert que les fonts literàries anti-
gues poden reinterpretar-se a partir del 
moment en què altres elements — com en 
aquest cas els estudis arqueològics— per-
meten albirar noves possibilitats, sempre 
estimulants. En resum, no serà fàcil en 
aquest treball parlar de novetats, però sí 
que creiem possible obrir noves perspecti-
ves d’interpretació d’aquest període.

Per altra banda, els marges cronolò-
gics tan específics que ens imposem en 
aquest treball (menys d’una vintena 
d’anys) són difícils de delimitar arqueolò-
gicament. Tots aquells esdeveniments 
compresos entre el darrer terç — per no 
dir la segona meitat— del s. iii a.n.e. i 
fins al primer quart del s. ii a.n.e., queden 
inclosos en una fase arqueològica força 
uniforme, amb poques possibilitats de di-
ferenciació al seu interior. És possible, a 
vegades, intuir subfases en aquest horitzó 
(per exemple, anterior o posterior a l’arri-
bada romana), però si això ja és difícil 
d’aconseguir en les ben conegudes sèries 
tipològiques i arqueològiques de les àrees 
costaneres del NE peninsular, més difícil 
encara és aconseguir-ho a l’àrea pirinen-
ca. Sovint, per tant, ens haurem de con-
formar en ubicar en el temps els jaciments 

dins d’un període ampli de finals de s. iii i 
inicis de s. ii a.n.e., amb el problema que 
això pot suposar a escala històrica.

2. Un itinerari a debat

Depenem encara en tota aquesta proble-
màtica dels famosos passatges de Polibi i 
Livi respecte a la preparació de la campa-
nya d’Anníbal la primavera del 218 a.n.e., 
el seu pas per l’Ebre i, finalment, la tra-
vessa del Pirineu.2

Per a la primera part d’aquesta expe-
dició èpica, és a dir, els preparatius de la 
campanya i el pas del riu Ebre, els treballs 
dels companys Jaume Noguera i Jordi 
López (UB-ICAC) han aportat interes-
sants novetats, que permeten plantejar 
amb força versemblança un pas interior 
del riu (possiblement per Ascó) i l’avenç 
per la comarca de les Garrigues, el Pla 
d’Urgell, l’Urgell i la Noguera vers el curs 
del Segre a l’alçada d’Artesa de Segre 
(Noguera et al., 2013: 2018).3 A partir 
d’aquí, seria possible una ruta transversal 
pirinenca (per la Cerdanya i el Conflent) 
o bé prepirinenca, per l’eix Solsonès-Ber-
guedà-Ripollès.

Sembla clar que aquestes dues vies 
permetrien eludir el que sempre ha estat 
un lloc comú per a la major part dels in-
vestigadors: un pas d’Anníbal costaner, 
evitant el pas pel Pertús-Panissars, massa 
proper a la costa i a Empúries. 

Val la pena analitzar amb detall 
aquesta darrera possibilitat, que les fonts, 
com veurem, semblen descartar, encara 

2. Seguirem per a aquests autors les edicions i traduccions de la col·lecció Bernat Metge: Polibi. Història, 
Vol. II. Llibres II-III. Edició i traducció de M. Balasch. Fundació Bernat Metge, Barcelona 1987.

 Titus Livi. Història de Roma, Vol. XI. Llibre XXI. Edició i traducció de Jordi Avilés. Fundació Bernat 
Metge, Barcelona 2007.

3. Veure també l’aportació d’aquest equip en aquesta mateixa publicació.
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que recentment ha tornat a estar posada 
en valor per part d’alguns investigadors 
(Duran et al., 2018: 479).4 El pas per la 
depressió litoral o prelitoral, que ressegui-
ria la coneguda com via d’Hèracles, i que 
podria suposar sens dubte l’accés més na-
tural cap al sud de la Gàl·lia des de l’Ebre, 
presentava diversos problemes. A banda 
de la teòrica oposició de la colònia ibero-
focea d’Empúries, caldria tenir també en 
compte altres elements. Per una banda, 
Anníbal sempre hagués estat amenaçat en 
la seva cursa envers Roma pels atacs de la 
flota romana o dels seus aliats, per exem-
ple la flota massaliota (que participà a la 
coneguda batalla de les boques de l’Ebre 
del 217 a.n.e.).5 La manca d’una veritable 
flota militar cartaginesa fou precisament 
el que va empènyer Anníbal a l’atac per 
via terrestre, i tot i que els púnics tenien 
alguns vaixells a la seva disposició el 218 
a.n.e. (que Anníbal havia deixat a la rere-
guarda Hispana), sens dubte la superiori-
tat naval romana feia molt perillós un 
avenç proper a la costa.6 En qualsevol 
moment un exèrcit romà podria desem-
barcar en un punt estratègic i tallar 
l’avançament — o atacar la rereguarda— 
d’un exèrcit desplegat d’una manera molt 
lineal, com havia de ser l’exèrcit púnic. 
De fet, aquest era el pla inicial d’Escipió 
el 218 a.n.e., pla que estigué a punt de 
triomfar encalçant Anníbal poc abans 
que aquest creués el Roine.

Un segon element podria ser la col-
laboració amb la flota romana, no només 
de la flota massaliota, sinó també la d’altres 
pobles indígenes costaners. De fet, els pis-
catores Tarraconensis col·laboraren amb 
Roma en la presa de Cartago Nova el 209 
(Livi, 26, 45, 7) de manera que tot i no 
existir una veritable flota ibèrica, si que po-
dien constituir una amenaça estratègica 
com a proveïdors d’informació per a 
Roma. Potser seria també aquest el cas em-
porità. No sembla que la colònia focea ha-
gués tingut una veritable flota naval mili-
tar, però tenia infraestructures portuàries 
d’envergadura, i podria tenir algunes naus 
aptes per al combat, i el que és també molt 
important: un coneixement estratègic del 
litoral del Golf de Lió i de la costa catalana, 
útil per a la «intel·ligència» romana. El ma-
teix es podria dir de Rhode, que els darrers 
estudis mostren com un enclavament for-
tament vinculat a Massalia (Puig, 2009), 
amb un port important, i que per tant po-
dria comptar amb una petita flota naval.

Un tercer element que podria expli-
car la ruta interior, i que sovint ha estat 
molt poc valorada pels investigadors, és el 
mateix grau d’oposició que Anníbal i els 
púnics podien esperar de les civitates indí-
genes ibèriques de la zona, és a dir, de la 
seva capacitat per frenar el seu avenç. Des 
d’un punt de vista poliorcètic, no sembla 
que el món ibèric català hagués pogut 
oposar una gran resistència a la maquinà-

4. Ja D. Proctor (1974: 53), en la seva obra clàssica, proposava aquest pas pel Perthus.
5. La raó d’evitar la ruta costanera podria ser similar a la que ens transmet Livi (21, 31, 2) en referir-se al pas 

d’Anníbal pels Alps: «Havent partit l’endemà, es dirigí, riba amunt del Ròdan, a les regions interiors de la 
Gàl·lia, no perquè fos la via més directa vers els Alps, sinó creient que, com més s’allunyés del mar, més 
difícilment li sortiria a l’encontre el romà, amb el qual no tenia intenció d’entaular combat abans d’arribar 
a Itàlia».

6. No hi ha cap referència literària a una flota púnica ancorada a la costa al Nord de l’Ebre. Sabem que era 
reduïda, però actua pel sud de l’Ebre i mai per sobre (com a molt, ho fa a la batalla de les boques de 
l’Ebre). Això sembla indicar que no hi hauria punts d’ancoratge favorables als púnics al Nord de l’Ebre, 
i seria un nou indici d’un control poc efectiu de la costa catalana, compatible amb una política d’alian-
ces dèbil en aquesta àrea.
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ria de guerra de tipus hel·lenístic que 
acompanyava l’exèrcit púnic, si bé segura-
ment estava prou desenvolupada per fre-
nar un temps l’avenç cartaginès, i això era 
el que no es podia permetre Anníbal. La 
via costanera (amb pobles notablement 
desenvolupats com els cossetans, els laie-
tans i els indigetes) podia haver estat un 
obstacle més important que la via inte-
rior, on Anníbal esperava trobar pobles 
menys encastellats. Per altra banda, tam-
poc hem de negligir la capacitat indígena 
d’oposició a les tropes púniques des de les 
defenses dels oppida ibèrics. Anníbal, al 
llarg de la seva campanya a Itàlia, va tenir 
força problemes per conquerir les ciutats 
ben emmurallades, evitant els assalts pel 
seu cost en temps i vides. És lògic que ha-
gués fet el mateix en un moment on la ve-
locitat de marxa i l’estalvi de temps eren 
precisament uns dels valors més estratè-
gics. La capacitat d’Anníbal per assetjar i 
capturar ciutats ha estat molt debatuda 
pels historiadors moderns (Shean, 1996: 
163 i ss.), però exemples com les captures 
de Sagunt, Locri o Acerra mostren el co-
neixement i el bon ús de les màquines de 
guerra de l’exèrcit púnic, que es podien 
construir sobre el mateix lloc. Recintes 
defensius com Ullastret (protegit pel no-
table fossat descobert els darrers anys), 
Empúries (amb un proteichisma notable) 
o Puig Castell de Samalús (amb potents 
torres quadrangulars al llarg del períme-
tre), no suposarien un obstacle insalvable 
per a l’exèrcit cartaginès, però si que de-

morarien el seu avenç, el que precisament 
era clau en aquell moment. El mateix es 
podria dir de la capacitat d’aquestes co-
munitats per bloquejar o retardar el seu 
pas: l’any 211 a.n.e., quan Anníbal féu 
una marxa per la Campània per allunyar 
l’interès romà per Càpua, es trobà que els 
colons romans del territori havien des-
truït els ponts en el seu camí, per frenar el 
seu avenç (Livi, 26, 9, 3-4; App., Hann., 
6, 40). Això podia haver passat perfecta-
ment en un territori litoral més hostil.

En aquest sentit, en temps de guerra 
l’accessibilitat o no d’un pas pot estar més 
lligat als condicionants polítics (d’aliances 
o oposicions) que no pas orogràfics. Un 
possible pacte amb els Ilergets, per exem-
ple, un dels pobles més desenvolupats de 
l’àrea prepirinenca del moment (si hem 
de fer cas de la seva capacitat de mobilitza-
ció de tropes) podia convertir una via logís-
ticament més complexa, com era la piri-
nenca, en més accessible i ràpida que una 
costanera, potser difícil de dominar políti-
cament. Cal aquí tenir en compte també el 
rol proromà que mostraren els pobles cos-
taners a la primera etapa de la presència 
romana (precatoniana, per entendre’ns),7 
oposat al rol propúnic dels interiors (amb 
la tríada ilergets-ausetans-lacetans), que 
podria precisament datar d’aquest perío-
de previ. La referència de Livi a la renova-
ció de pactes anteriors (Livi, 21, 60, 1) és, 
en aquest sentit, força indicativa. 

Finalment, és lògic suposar que els in-
dígenes per on passessin les tropes opta-

7. Així, els laietans pràcticament no apareixen en els primers compassos de la presència romana a la zona 
(Livi, 21, 60), i els indigetes i cossetans semblen no haver-se oposat gaire a una ocupació romana forta 
des del 218 a.n.e., com indiquen el fàcil domini d’Empúries (i el seu rerepaís) i Tarraco (Olesti, 2000). 
Segons Livi (21, 60), aquest sotmetiment, iniciat just després del primer desembarcament a Empúries, 
es feu pacíficament, a partir bé de nous pactes o de la renovació dels antics — per tant anteriors a la pre-
sència romana. Es curiós que el mateix autor indica que es va pactar amb pobles tant de la costa (mariti-
mos) com de l’interior, inclosos els muntanyencs: montanis ad ferociores iam gentes valuit. Els pactes ex-
plícitament mencionen el reclutament de cohorts auxiliars (auxiliorum cohortes).
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rien per la tàctica d’amagar els seus exce-
dents en recintes fortificats. Així, es 
documenta, per exemple, en el cas de 
l’Anàbasis, l’expedició dels 10.000 merce-
naris grecs a Pèrsia comandada per Xeno-
font a principis del s. iv a.n.e., un cas d’ex-
pedició militar que manté notables 
paral·lels amb la d’Anníbal, i on es docu-
menten fenòmens similars (Xen., An., 4, 
7, 1).8 És el cas de pobles com els carducs, 
taocs i calibes, que decideixen protegir els 
seus excedents en indrets fortificats quan 
els grecs travessen el seu territori. En el cas 
dels habitants de l’Armènia, aquests vivien 
juntament amb cabres, ovelles, vaques i 
aus en cases semi-soterrades (Xen., An., 4, 
5, 24), mentre que els taocs protegeixen 
els seus excedents en llocs fortificats, però 
on no hi ha ni ciutats ni cases, però on po-
dien reunir-se juntament amb els seus ra-
mats (Xen., An., 4, 7, 1). L’exèrcit atacant 
o ha de perdre temps assetjant les fortifica-
cions (cosa que Xenofont fa en algun cas, i 
on la seva tècnica poliorcètica els permet 
fer-ho amb relativa facilitat), o ha d’optar 
per passar de llarg i aprovisionar-se amb 
altres béns (com els que quedaven a camp 
obert). En el cas d’Anníbal, cal pensar (en-
cara que les defenses dels oppida no fossin 
massa importants), la pèrdua de temps 
que podia suposar el seu assetjament no 
compensava el risc de perdre la iniciativa. 
Com després veurem, és possible docu-
mentar un gran increment de sitges de fi-

nals del s. iii aC en nombrosos jaciments 
ibèrics del NE, el que podria demostrar un 
fenomen de protecció i fortificació de l’ex-
cedent com el que les fonts mencionen per 
al cas dels mercenaris grecs a Àsia Menor.

3.  El pas interior. L’opció púnica 
més ràpida?

No oblidem tampoc una idea clau en 
l’estratègia d’Anníbal, ben destacada pel 
mateix Polibi (3, 17): per assegurar-se 
una segura marxa cap a Itàlia, calia no 
deixar enrere cap enemic, és a dir, que  
no quedés cap exèrcit amb capacitat per 
assetjar la seva rereguarda (en primer lloc, 
Sagunt, i amb ella Hispània). És interes-
sant que només Sagunt s’esmenta en 
aquest context, el que sembla indicar que 
la resta de comunitats hispanes afectades 
suposaven una amenaça molt menor per 
al comandant púnic. Quan, com veurem 
més endavant, Anníbal decideix creuar el 
Pirineu, sabem que pacificarà els territo-
ris dominats, i deixarà al capdavant un 
volum de tropes important, justament 
per assegurar-se el control d’aquesta rere-
guarda. Aquesta rereguarda, però, no in-
clou els territoris al nord del Pirineu, on 
bé pels pactes que Anníbal realitza a Rus-
cino, o bé per la impossibilitat de domi-
nar efectivament aquestes àrees, sembla 
que queden fora de l’interès púnic.9 

8. Tot i les diferències evidents, tant cronològiques com estratègiques, entre l’expedició d’Anníbal i la dels 
10.000, creiem que és una referència útil pel que fa a l’estudi del moviment d’un exèrcit antic per terri-
tori enemic.

9. Tot i que la similitud d’alguns fenòmens documentats en jaciments al nord de la carena, com Pech-
Maho (Sigean), permeten dubtar-ho, almenys per a l’àrea més meridional. L’abandonament del jaci-
ments a finals del s. iii inicis del s. ii a.n.e. coincideix amb aquesta fase, si bé seria possible (donada la 
identificació d’un ritual d’enterrament de cavalls just en el moment final) que fos més adient relacio-
nar-lo amb les actuacions de Cató el 195 a.n.e. (Gailledrat i Belarte, 2019). Caldria veure, però, si 
aquest ritual no fos contemporani de la destrucció, el que aleshores podria indicar potser un ritual pro-
piciatori de la batalla, fenomen conegut entre els bàrbars (Plb., 12, 4). 
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Com sabem, però, l’estratègia romana, 
desembarcant a Emporion, capgirà aques-
ta opció.

En aquest sentit, un recent treball 
sobre l’estratègia d’Anníbal per controlar 
i gestionar els recursos dels territoris pú-
nics, tant al Nord d’Àfrica com a la pe-
nínsula, proposa amb bons arguments 
un pacte molt precoç entre Anníbal i els 
ilergets, ja l’hivern 219-218 a.n.e. (Olcoz 
i Medrano, 2014: 88). Aquest pacte im-
plicaria que la via pirinenca, interior, se-
ria molt més segura i ràpida que no pas la 
de la costa, doncs almenys fins al peu de 
la serralada hi hauria un pas lliure, i amb 
un possible aprovisionament indígena 
més o menys voluntari. Aquest pacte po-
dria estar testimoniat en la presència 
d’uns centenars de cavallers ilergets a 
l’exèrcit púnic deixats per Anníbal a As-
drúbal abans del creuament de l’Ebre 
(Plb., 3, 33, 15; Livi, 21, 22, 3), per tant 
abans del contacte directe amb el territo-
ri Ilerget.10 Es tracta d’un element poc 
valorat per la historiografia, però que im-
plicaria un contacte previ de les elits iler-
getes amb els púnics, un element clau 
després en la seva aliança: Polibi (10, 33, 
6) menciona com Indíbil i Mandoni eren 
«els prínceps més importants d’entre els 
ibers, i els amics més lleials dels Cartagi-
nesos», i també poc abans indica com In-
díbil professava un gran afecte als carta-

ginesos (9, 11 3).11 De fet, el que els 
púnics sol·licitaven als indígenes està 
descrit, a la contra, pels mateixos ro-
mans, quan Livi recull el que l’ambaixa-
da romana a Hispània els demanava: «que 
no permetessin el pas per llurs camps i 
llurs ciutats» (per agros urbesque suas 
transitum darent; Livi, 21, 20, 2). El dret 
de pas és un element clau en els pobles 
ubicats en zones de pas, i és especialment 
important en àrees d’alçada, en colls, on 
és freqüent que aquests pobles (com els 
pirinencs o els alpins) cobrin drets de pas-
satge a canvi (teloneum, en el cas piri-
nenc).12 De fet, és el que farà Anníbal 
tant al sud de la Gàl·lia com als Alps: pa-
gar amb or els cabdills gals per poder 
avançar ràpidament (Livi, 21, 20, 9).

Finalment, un aspecte poc destacat és 
el clar paral·lelisme que es pot establir en-
tre el pas del Pirineu (descrit molt breu-
ment) i el pas dels Alps, molt millor do-
cumentat pels autors antics (no oblidem 
que el mateix Polibi va realitzar ell mateix 
l’itinerari per poder documentar bé l’ex-
pedició annibàlica —Plb., 3, 8, 12—). 
Així, es poden fer paral·lels entre la neces-
sitat d’aprovisionament previ, la tria d’una 
ruta segura d’aproximació a la muntanya, 
la més que probable col·laboració de gui-
es locals (suposada en el cas pirinenc, ben 
explicitada en el cas dels Alps), així com la 
necessitat de tenir l’esquena ben protegi-

10. Cal recordar que, segons ens diu Polibi (3, 27; 3, 29), els pactes amb Roma després de la Guerra de Sicí-
lia impedien a ambdós bàndols reclutar mercenaris de l’àrea d’influència de l’altra part, així com fer 
tractats amb els aliats de l’altre. Això suposa que els cavallers ilergets que participen a l’exèrcit púnic 
abans del pas de l’Ebre no eren mercenaris, ni tenien pactes previs amb Roma. Havien de ser, per tant, 
nous aliats dels púnics, en cap moment vinculats a Roma.

11. Recordem que les tropes que passen d’Àfrica a Iberia, i a l’inrevés, entre les quals hi ha els genets ilergets, 
les coneix Polibi gràcies la inscripció del cap Lacini, en el santuari d’Hera (Plb., 3, 56, 4). Com indica 
Beltrán (1984: 157) aquests contingents fan referència tant als moviments de tropes efectuats abans de 
l’inici de l’expedició (per tant, abans d’ocupació efectiva del territori Ilerget), com després, indicant els 
que acabaran arribant a la Vall del Po. No podem estar totalment segurs, en canvi, de les quantitats de 
tropes en els moments intermedis (partida de l’Ebre, i entre Pirineus i Ròdan).

12. Sobre el pas de drets de pas a la zona: Aliaga et al. (1998). Veure també Plut., Sert., 6.
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da en iniciar el pas. Per exemple, en el cas 
alpí, Polibi és concloent (3, 49, 13) en 
destacar el suport que rep Anníbal dels 
gals comandats per Branus, especialment 
per la por al pas pel territori dels al-
lòbroges: les tropes d’aquest reietó els 
protegiren la seva rereguarda i els perme-
teren un accés segur sense perill (i ràpid) 
fins al pas dels Alps. Aquest mateix podria 
haver estat el rol dels ilergets en el cas his-
pà: protegir l’accés fins al peu dels Piri-
neus enfront altres comunitats (potser els 
bergistans, o els volscans, amb qui Roma 
ja havia intentat pactar abans de l’inici de 
les hostilitats?). En tot cas, l’arribada al 
peu de la carena amb seguretat era un ele-
ment clau en l’estratègia púnica i, això, 
hauria estat més difícil d’aconseguir per la 
via marítima.

4. El pas dels Pirineus

Polibi (3, 35) indica com Anníbal, des-
prés d’haver fet tots els preparatius al 
llarg de l’hivern, amb un exèrcit de 
90.000 soldats a peu i 12.000 cavallers, 
inicià la campanya.13 Passà l’Ebre i anà 
sotmetent els pobles que trobà fins als Pi-
rineus: els Ilergets, els Bargusis, i després 
els Airenosis i els Andosins. L’autor grec 
precisa com hagué de prendre a l’assalt 
algunes ciutats (poleis), amb nombroses 

lluites que li costaren força homes. Anní-
bal deixà aleshores a Hannó al davant del 
territori al nord de l’Ebre, amb 10.000 
infants i 1.000 cavallers de les tropes ex-
pedicionàries, i amb l’objectiu afegit de 
controlar especialment els bargusis, per-
què en desconfiava en ser amics dels ro-
mans. També va deixar-li la major part 
de la impedimenta. Al mateix temps, va 
enviar cap a les seves cases un grup igual 
d’ibers, perquè tant els que marxaven cap 
a casa com els que es quedaven a l’expedi-
ció estiguessin ben disposats envers ell, en 
el cas que els hagués de necessitar. Polibi, 
que com ja vàrem indicar coneixia aques-
tes xifres de primera mà, concreta el 
nombre de tropes que continuaren l’ex-
pedició més enllà del Pirineu: 50.000 
tropes lleugeres a peu, i 9.000 cavallers. 
Fou amb aquestes tropes que acabà de 
creuar els Pirineus i dirigir-se vers el Roi-
ne. Aquest exèrcit definitiu presenta qua-
tre característiques que destaca la crònica 
polibiana: tot i haver-se reduït respecte 
les tropes que iniciaren la marxa, era en-
cara força nombrós, estava molt ben  
entrenat en les lluites prèvies a Hispania, 
era força fidel, i no duia una gran quanti-
tat d’impedimenta. Era evident que la 
velocitat era un element clau. Polibi fa 
després un notable excursus geogràfic per 
ubicar als seus lectors en la geografia del 
conflicte.14 Tot seguit, reprèn el discurs 

13. Plb., 3, 35, 1-4. «Avançà, amb noranta mil soldats d’infanteria i uns dotze mil de cavalleria. Passà el riu 
Ebre. (…) sotmeté les tribus dels ilergets, bargusis, erinosis i andosins fins als Pirineus. (…) havent-los 
reduïts tots, i preses algunes ciutats per assalt, amb més rapidesa àdhuc que no esperava, però també 
amb lluites més nombroses i fortes i grans pèrdues d’homes […] deixà a Hannó al comandament de tot 
el país deçà del riu i amo absolut dels bargusis […] Dividí així mateix el seu exèrcit, del qual passà a 
Hannó deu mil homes d’infanteria i mil de cavalleria, i també li deixà tot el bagatge pesat del cos expe-
dicionari (…) Prenent, doncs, la resta de forces lleugeres, consistents en cinquanta mil homes d’infante-
ria i nou mil de cavalleria, avançà a través de les muntanyes dites Pirineus cap al pas del riu anomenat 
Roine, tenint ara un exèrcit no tan nombrós com útil, i entrenat excel·lentment gràcies a les contínues 
lluites d’Espanya».

14. On, per cert, Empúries es considerada una etapa en les distàncies mesurades del periple d’Anníbal, si bé 
es tracta només d’una fita geogràfica (3, 39, 7).
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(3, 40, 1): «Anníbal va atacar els congos-
tos pirinencs amb un gran temor de ser 
aturat pels gals, perquè aquells paratges 
són molt escarpats». És clar que, en la 
descripció polibiana, hi ha un moment 
inicial de lluita amb ibers, una aturada 
per organitzar la rereguarda, i un segon 
període de lluita amb els gals.

D’aquests passatges de Polibi en po-
dem destacar dos elements, que després 
reprendrem: l’expedició d’Anníbal en-
vers els Pirineus té una primera fase fins 
al peu o els primers contraforts de les 
muntanyes (on s’ha d’enfrontar a nom-
broses comunitats), on s’esmenten iler-
gets, bargusis, airenosis i andosins. Un 
cop garantit l’accés s’atura per separar 
part de les tropes, que queden a les ordres 
d’Hannó per controlar el territori al nord 
de l’Ebre, i només en un tercer moment 
creua pròpiament les muntanyes pirinen-
ques, travessant aleshores els congostos 
controlats pels gals, zones força escarpa-
des, sense que s’esmentin combats en 
aquest segon moment. Recordem, però, 
que per a Polibi (i així ho explicita a: 3, 
39, 4) els Pirineus separen els ibers del 
sud dels gals del nord, de manera que per 
a la seva concepció és lògic suposar que 
els darrers contraforts dels Pirineus esti-
guessin ocupats per gals.

El sotmetiment dels pobles prepiri-
nencs implica els combats amb alguns 
pobles. En el cas dels ilergets el sotmeti-
ment podria haver estat per la força, però 
sembla poc probable si, com hem vist, 
havien estat aliats previs i se’ls considera 
dels més fidels. La resta, com bargusis i 
potser airenosis i andosins, sembla que se 
li oposen per la força, amb notables com-
bats i la presa d’algunes poleis. Si creiem 
les dades polibianes, els combats haurien 
provocat unes baixes de 20.000 infants i 
de 1.000 cavallers, que responen bé a la 
notícia de l’autor de Megalòpolis de les 
notables pèrdues en homes que tingué en 
aquests combats, però que semblen una 
mica excessives.15

Si analitzem el text de Livi (21, 23, 
1),16 veiem com es complementen força 
bé les seves informacions amb les man-
cances de Polibi. Així, segons Livi, poc 
abans de creuar l’Ebre Anníbal va enviar 
emissaris per entregar als gals regals per 
garantir-se el pas pel seu país, i conèixer el 
pas dels Alps. No tenim cap referència 
d’una actuació similar respecte del pas 
dels Pirineus. Aleshores, passà l’Ebre per 
tres punts diferents i avançà vers les mun-
tanyes. El pas de l’Ebre per tres punts és 
una estratègia prudent per evitar embos-
cades i garantir la rapidesa de l’operació. 

15. Entre la sortida d’Illiberris, i l’arribada a la vall del Po, l’exèrcit púnic perdé 30.000 infants i 3.000 ge-
nets, el que suposa que al Pirineu hauria tingut unes baixes només un 30% inferiors.

16. Livi, 21, 23, 1-4: «Alegre per aquesta visió, féu passar l’Ebre a les tropes en tres columnes. Havent enviat 
en una avançada alguns homes a guanyar-se amb regals l’adhesió dels pobles gals per on havia de fer 
avançar l’exèrcit, i a reconèixer els passos dels Alps, féu creuar l’Iber a noranta mil soldats d’infanteria i 
dotze mil de cavalleria. A continuació, sotmeté ilergets, bargusis i ausetans i la Lacetània, que és al peu 
dels monts Pirineus, i posà Hannó al comandament de tota aquesta contrada, a fi de tenir sota control 
els congosts que uneixen les Hispànies amb les Gàl·lies. Donà a Hannó deu mil soldats d’infanteria per 
defensar l’ocupació d’aquella regió (praesidia), i també mil genets. Quan començà a fer avançar l’exèrcit 
a través d’un coll pirinenc (saltus) i es propagà entre els bàrbars el rumor, ben fidedigne, sobre la guerra 
contra Roma, en aquell moment tres mil soldats d’infanteria carpetans feren mitja volta. Era clar que els 
inquietava no tant la guerra com la llargària del trajecte i la travessada infranquejable dels Alps.» [21,24,] 
«A continuació, a fi que aquella demora i l’ociositat no pertorbessin la moral, amb la resta de les tropes 
avançà a través dels Pirineus i situà el campament a la vora de la plaça forta d’Iliberris (ad oppidum Iliber-
rim castra locat)».
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Per alguns autors, aquesta divisió en tres 
grups no seria només un fet puntual, sinó 
que implicaria un avenç de les tropes en 
tres columnes en el camí vers el Pirineu i 
el sud de la Gal·lia. La lògica de dividir 
l’exèrcit respondria a la necessitat d’apro-
visionar un nombre menor de tropes, po-
der avançar de manera més homogènia i 
no desplegades al llarg d’una perillosa 
columna massa extensa, i evitar el risc de 
ser sorprès i aturat en un únic punt. Això 
explicaria l’aparent contradicció entre 
l’itinerari de Polibi i Livi, i fins i tot les 
distàncies existents entre els pobles es-
mentats en aquests itineraris (dels iler-
gets occidentals, als ausetans del pre-Piri-
neu central). 

Diversos autors (Rico, 1995, 1997; 
Crespo, 2011) han destacat que una tàc-
tica similar va ser la que va dur a terme el 
rei visigot Wamba l’any 672, quan diri-
gint-se des del centre de la Península en-
vers Narbona i Nimes va passar per Cala-
gurris, Osca i poc després va separar el seu 
exèrcit en tres grups.17 És interessant veu-
re com el rei, que optà personalment per 
la via més senzilla, per la costa, va fer una 
aturada de dos dies abans d’ocupar tots 
els passos del Pirineu i les seves fortaleses 
«concedint a l’exèrcit un respir de dos 
dies», en el que sembla una parada tècnica 
per aconseguir concentrar totes les tropes 
que estaven avançant per l’àrea munta-

nyenca.18 En realitat, tant l’expedició 
d’Anníbal, com la de Wamba, responen a 
les lògiques precaucions i necessitats d’un 
nombrós exèrcit en moviment d’època 
antiga, de les quals tenim molts altres 
exemples en la literatura clàssica. Un 
exèrcit que avança per territori enemic (o 
no controlat) ha de garantir-se l’aprovi-
sionament, ha d’evitar o assegurar els pas-
sos més complicats, ha de marxar de ma-
nera uniforme per no deixar tropes o els 
combois de provisions massa enrere, i ha 
de fer-ho el més ràpid possible per aprofi-
tar el factor sorpresa.19

Com ha fet Polibi, Livi recull també 
les tres etapes en les quals l’exèrcit púnic 
creuà els Pirineus: un primer moment on 
sotmeté els pobles just abans de la carena, 
una referència intermèdia a la divisió de 
les seves tropes i la configuració d’un 
exèrcit d’ocupació d’Hannó, i un tercer 
moment on acabà de passar les munta-
nyes ja amb l’exèrcit definitiu per avançar 
vers el Roine.

Analitzem en primer lloc el possible 
itinerari de les seves tropes segons les da-
des livianes: «sotmeté ilergets, bargusis i 
ausetans i la Lacetània, que és al peu dels 
monts Pirineus» (Ilergetes inde Bargusios-
que et Ausetanos et Lacetaniam, quae 
subiecta Pyrenaeis montibus est, subegit). A 
diferència de Polibi, que marca un eix 
més axial pirinenc (si per als airenosis i 

17. «Més endavant, després d’escollir els tres generals, fa dividir l’exèrcit en tres companyies, de manera que 
una avançaria per Llívia, capital de la Cerdanya, la segona es dirigiria per Vic fins als Pirineus Centrals, i 
la tercera marxaria per la carretera vers la costa». Adaptem aquí la recent edició d’aquest text de Rafael 
Díaz (1990).

18. No es tracta de l’únic cas on s’utilitza aquesta via pirinenca. L’any 793, durant la campanya d’Abd al-
Màlik ben Mugith, l’exèrcit islàmic, retornant de Narbona cap a la Península, travessa la Cerdanya i 
saqueja el seu territori (Miró, 2020), justament per evitar la zona dominada pels francs al NE litoral. És 
curiós destacar també que Wamba, en tornar de Nimes, s’atura a prop d’Elna un parell de dies, en el que 
sembla la mateixa posició estratègica que ja va aprofitar Anníbal en el seu moment.

19. Coneixem evidentment les tàctiques d’Anníbal no en el cas del Pirineu, però si en el cas dels Alps, però 
també coneixem altres exèrcits que a l’Antiguitat hagueren de creuar zones muntanyenques en territori 
hostil, i en tots els casos les solucions són similars. Veure infra.
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andosins acceptem la tradicional ubicació 
a la zona de la vall d’Aran i Andorra), Livi 
sembla marcar un avenç més oriental, en 
esmentar la Lacetània (zona a l’est dels 
ilergets) i especialment l’Ausetània, l’ac-
tual Osona a la plana de Vic.20 Els bargu-
sis i ilergets, en canvi, coincideixen en 
ambdós autors. Pel que fa a la segona eta-
pa, Livi (21, 23, 3) ens indica com ales-
hores li va donar el comandament 
d’aquells territoris a Hannó: «i posà Han-
nó al comandament de tota aquesta contra-
da, a fi de tenir sota control els congosts 
que uneixen les Hispànies amb les Gàl-
lies» (oraeque huic omni praefecit Hanno-
nem, ut fauces quae Hispanias Galliis iun-
gunt in potestate essent). A banda de 
l’anacronisme d’esmentar les Hispànies i 
les Gàl·lies en plural (no serà fins molt 
més endavant que aquests territoris es 
converteixen en diverses províncies), el 
passatge és interessant perquè repeteix 
l’esquema de Polibi: sotmetiment dels 
pobles prepirinencs, divisió de l’exèrcit, i 
control efectiu dels passos envers la Gàl-
lia. Les circumstàncies del pas degueren 
ser dures, ja que, més endavant, en el text 
de Livi, Anníbal afirma que «havien 
creuat els Pirineus enmig de pobles ferot-
gíssims» Pyrenaeum saltum inter ferocissi-
mas gentes superatum (Livi, 21, 30). És 
quan s’esmenta l’exèrcit que queda en 
mans d’Hannó (que en forma de praesi-
dia, guarnicions, havia de controlar 
aquestes terres), quan Livi ofereix una 
dada nova: una part de les seves tropes 
hispanes (aquí es menciona els carpetans) 
es feren enrere, espantats per la llarga dis-
tància fins als Alps. El passatge, de nou, 

com en el cas de Polibi, marca una etapa 
intermèdia: ja s’havien controlat les fauces 
que menaven el pas vers la Gàl·lia, i ara en 
canvi «quan començà a fer avançar l’exèr-
cit a través d’un coll pirinenc» (postquam 
per Pyrenaeum saltum traduci exercitus est: 
Livi, 21, 23, 4), es produeix la defecció 
dels carpetans. La referència a un únic 
coll pirinenc sembla indicar un únic front 
d’avançament.

No serà fins un tercer moment (Livi, 
21, 24, 1), després d’enviar cap a casa part 
de les tropes (7.000 infants sense precisar, 
i els 3.000 carpetans, coincidint així amb 
els 10.000 polibians) quan Anníbal acaba 
de creuar la carena: «A continuació, a fi 
que aquella demora i l’ociositat no per-
torbessin la moral, amb la resta de les tro-
pes avançà a través dels Pirineus (transgre-
dior) i situà el campament a la vora de la 
plaça forta d’Iliberris» (inde, ne mora 
atque otium animos sollicitaret, cum reli-
quis copiis Pyrenaeum transgreditur et ad 
oppidum Iliberri castra locat). Aquí Livi hi 
ubica explícitament els gals (Livi, 21, 24, 
2), i fa referència a la por dels gals a ser 
sotmesos per la força i amb guarnicions, 
com havien fet amb els hispans. Diversos 
pobles gals es reuniren a Ruscino per fer 
front als púnics, però Anníbal — des del 
seu campament (castrum)— convencé els 
reietons gals per deixar-lo passar. No fou 
cap unicum, també els massaliotes tenien 
guies gals a sou, que ajudaren als romans 
a trobar el campament d’Anníbal prop 
del Roine (Plb., 3, 41).

Finalment, un tercer autor que ens 
ofereix informació sobre aquest episodi 
(però molt més reduïda) és Apià, autor 

20. No entrarem en la qüestió dels ausetans de l’Ebre, al meu entendre estèril, i que de moment resta per 
demostrar. En el cas que ens ocupa, la ubicació dels ausetans entre bargusis i la Lacetània, explícitament 
ubicada al peu del Pirineu, no deixa lloc a dubtes que ens trobem davant dels ausetans del pre-Pirineu 
central.
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del s. ii d.n.e., qui esmenta que l’exèrcit 
d’Anníbal va travessar les muntanyes dels 
Pirineus en direcció al país dels celtes, 
«avui anomenat Gàl·lia», amb noranta 
mil soldats d’infanteria, dotze mil genets i 
trenta-set elefants. (App., Hist., 7, 4). 
Apià sembla recollir les dades de Polibi, 
però afegint els trenta-set elefants que els 
altres autors no mencionen, tot i que si 
apareixen en els fets bèl·lics posteriors. 
Aquests 37 elefants encara són tots vius 
en passar Anníbal el Roine (Plb., 3, 42), 
de manera que no se’n perd cap en el pas 
del Pirineu.

Si recapitulem una mica totes les da-
des d’aquests autors, sorgeixen alguns 
elements interessants: El pas dels Pirineus 
va suposar enfrontaments, combats, més 
clars a Polibi que no pas a Livi, i més im-
portants a la primera fase de l’expedició 
que no pas a la segona. Els itineraris foren 
una mica diferents. El pas interior és clar, 
però la discrepància a partir dels bargusis 
pot fer referència bé a un avançament 
realitzat per més d’una columna, o bé a 
un únic itinerari recollit i descrit per au-
tors diferents. Finalment, en tots dos ca-
sos, es distingeixen un mínim de dues fa-
ses, i una pausa intermèdia, en aquest 
avenç. Aquesta pausa, on Anníbal dividí 
les seves tropes, bé podria haver-se realit-
zat — com veurem— a la Cerdanya, un 
dels pocs espais geogràfics intra-pirinencs 
que oferia bones condicions d’aprovisio-
nament, bones comunicacions tant cap al 
nord com cap al sud, i una bona distància 

de seguretat envers les zones filo-romanes 
costaneres.

5. L’enigma dels ceretans

Ni a Polibi ni a Livi, però, s’esmenta el 
poble per excel·lència del Pirineu Orien-
tal, els ceretans/cerretans. Aquest poble, 
segons ens indica Estrabó (Geog., 3, 4, 
11), ocupava diverses valls del Pirineu 
Oriental, la qual cosa suposa que els cere-
tans abastarien un territori molt més am-
pli que la comarca actual.21 Un temps 
després, serà Plini (HN, 3, 3, 22-23) qui 
ubiqui aquest poble a l’eix pirinenc: men-
tre al peu dels Pirineus, i penetrant cap a 
l’interior de la regió, es trobaven els ause-
tans i els jacetans, en els mateixos Piri-
neus s’hi ubicaven els ceretans, més enllà 
dels quals hi havia els vascons. De nou, la 
superfície que semblen ocupar els cere-
tans es força superior a l’estricta Cerda-
nya, donat que limiten amb pobles força 
allunyats, ja que vers l’oest limiten amb 
els vascons.

Menys clares són les informacions 
provinents d’autors d’èpoques anteriors, 
si bé conservades només en treballs de 
compiladors tardans, com Ruf Fest Aviè i 
Esteve de Bizanci. Aviè (OM, 549-552) 
indica com «la regió, però, que s’allunya 
de l’abisme profund, l’ocuparen tota, 
abans, els ceretes i els rudes ausoceretes: 
avui sota un mateix nom, són un poble 
ibèric».22 La referència als ausoceretes, 

21. Un recull d’aquestes fonts a Olesti (en premsa). El passatge mencionat d’Estrabó, autor d’època augus-
tea, comenta com la vessant cèltica dels Pirineus estava nua, però les zones centrals tenien valls perfecta-
ment habitables. També ens indica que la majoria d’elles estaven ocupades pels kerretans, poble d’estirp 
ibèrica, entre els quals es feien excel·lents pernils, comparables als cantàbrics, dels quals n’obtenien im-
portants ingressos. Així mateix, cal destacar que Estrabó (3, 4, 11) considera els ceretans un poble d’es-
tirp ibèrica, essent per tant el primer autor que ho fa, ja que els autors anteriors els diferenciaven ètnica-
ment (Olesti i Mercadal, 2005).

22. Seguim aquí l’edició i traducció de P. Villalba (Ed. Bernat Metge).
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una comunitat aparentment híbrida en-
tre dos pobles prepirinencs ben identifi-
cats, els ceretans pirinencs i els ausetans 
de la zona d’Osona, podria indicar que en 
aquesta fase més antiga que descriu Aviè 
els pobles ibèrics catalans encara no esta-
rien del tot ben definits i les seves identi-
tats encara estarien en una fase prèvia a la 
posterior definició política. També ens 
referma la forta relació que els ceretans 
tindrien amb l’àrea prepirinenca, en 
aquest cas amb la zona d’Osona possible-
ment a través de la capçalera del riu Ter. 
En època posterior, aquests ausoceretes, 
dels quals no en tenim cap altra referència 
històrica, haurien quedat englobats dins 
el grup dels ceretans. Podria ser la refe-
rència de Livi als Ausetans sotmesos per 
Anníbal una constatació d’aquests «ause-
tans» quasi ceretans?

Pel que fa a Esteve de Bizanci, en la 
seva obra Ethnika, realitza un llistat de les 
ètnies peninsulars, esmentant les seves ca-
pitals o ciutats més significatives (Steph. 
Biz., Ethnika, 185, 5-6). Es refereix així a 
Bràquile, la ciutat dels ceretans. Aquests 
limitaven amb els ibers. També indica 
que el gentilici és Braquileu. La menció a 
la ciutat de Bràquile, que no tenim con-
servada en cap altra font documental, po-
dria segons alguns autors moderns fer re-
ferència a la ciutat de Iulia Livica, en una 
forma més arcaica, si bé no tenim cap ele-
ment per demostrar aquesta hipòtesi. De 
fet, el topònim Bràquile tant podria tenir 
una filiació grega (brachys, curt), com in-
doeuropea/Celta (Brag-Brac) i bé podria 
ser una manera de denominar per part de 
geògrafs grecs un nucli indígena de nom 
desconegut.

Un últim poble pirinenc podrien ser 
els Beribraces mencionats per Aviè (OM, 
485): «gent salvatge i bel·licosa, hi pastu-
raven nombrosos ramats; aquí, nodrint-se 

amb llet i amb formatge esper, duien una 
vida molt dura, semblant a la de les feres». 
Si bé els cita en parlar de l’àrea llevantina 
(amb el riu Túria, i vers l’interior), i que 
això ha fet que s’ubiqui aquest poble a 
l’interior de la Meseta (Gozalbes Cravio-
to, 2000: 66), en realitat el marge per ubi-
car-los és molt ampli. De fet, aquesta des-
cripció dels Beribraces es fa després de 
parlar d’Ilerda, la costa llevantina i abans 
dels Pirineus, el que no fa impossible que 
es tracti d’un poble pirinenc, ja que se’ns 
indica — en un topoi molt habitual— que 
com a poble pastor s’alimentava de llet i 
formatge produït pels seus ramats. No 
podem oblidar tampoc que Bebryx (o Be-
brycius) era el nom del mític pare de Pire-
ne (segons Sil·li Itàlic), el que de nou vin-
cula aquesta comunitat amb els Pirineus. 
Es també interessant, com ha destacat Ch. 
Rico (1997: 107), que els Bebryces aparei-
xen ubicats en fonts posterior a la vessant 
nord del Pirineu, ja com un poble narbo-
nès (Dio. Cass., 13, 5), si bé mantenint 
encara el seu caràcter fortament mític. De 
fet, segons l’autor, «aquesta muntanya (el 
Pirineu) comença des de l’antic mar dels 
Bébrices i després dels narbonesos, i s’es-
tén vers el gran mar exterior». És doncs al 
Pirineu, i en la seva vessant nord, on cal-
dria ubicar aquesta comunitat. El nom 
del poble s’ha vinculat a una possible eti-
mologia grega (Bebrices són també un po-
ble de la Bitinia) si bé formalment altres 
autors (Gozalbes Cravioto, 2000: 66-69) 
han plantejat una vinculació amb la topo-
nímia d’arrel cèltica. Val a dir també que 
els Bebryces estan mencionats al Pseudo-
Escimne de Quios (196-203), recollint 
fonts més antigues, que els ubica en men-
cionar, per ordre, els Tartessis, els ibers, 
sobre els quals hi ha els Bebryces, i després 
ja vindrien els Lígurs i les ciutats gregues 
fundades pels foceus vinculats a Massalia. 
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De nou, la ubicació d’aquest poble queda 
en el límit ben proper dels Pirineus.23

Finalment, un darrer autor a analit-
zar és Sil·li Itàlic. No podem considerar 
Sil·li un autor històric com a tal, si bé en-
tre les seves fonts sabem que hi ha una 
part important d’historiadors romans an-
teriors perduts (Montes, 2015). La seva 
voluntat literària i erudita, que barreja 
personatges mítics (Hèrcules, Bebryx) 
amb d’altres d’històrics — però anacrò-
nics— (com Viriat), fa molt difícil valo-
rar-lo com a font vàlida per al nostre estu-
di. Tanmateix, a vegades Sil·li ofereix 
dades prou interessants que tampoc per-
meten eliminar-lo sense cap reflexió de la 
nostra base documental. En aquest sentit, 
l’autor menciona com entre les tropes 
que participen a l’exèrcit púnic: «Els cere-
tans, antics soldats de Tirinte, i els vas-
cons, sempre sense casc, s’afanyaren en 
aportar els seus reforços» (Sil·li Itàlic, Pu-
nica, 3, 357). Ha estat destacat per autors 
com Marc Mayer (1984: 198) que la refe-
rència a Tirinte s’ha d’entendre, en aquest 
context literari, com una referència a Hè-
racles-Hèrcules — heroi de Tirinte—, 
vinculat en els seus treballs al Pirineu, i 
amb un clar sentit proromà, que justa-

ment en aquest cas contrasta amb la seva 
posició a la guerra púnica, favorable a 
Cartago. Segons Mayer, els ceretans, tra-
dicionalment favorables a Roma, en 
aquest episodi haurien estat aliats o mer-
cenaris d’Anníbal. No podem descartar, 
però, que aquest epítet de «tirintis» po-
gués ser una referència més literal, i 
aquests Tirynthia castra no fos una figura 
literària respecte als soldats, sinó una des-
cripció de les «fortificacions tirínties» dels 
ceretans, recollint així la possible existèn-
cia d’una veritable xarxa de fortificacions 
indígenes a la zona del pas d’Anníbal, el 
que coincidiria millor amb els resultats 
dels darrers treballs arqueològics a la co-
marca i també — de fet— amb les indica-
cions de Polibi a la dificultosa captura 
d’algunes comunitats muntanyenques 
(Morera, 2017; Oller et al., 2018).

Evidentment, això planteja la possi-
bilitat — que creiem força probable— 
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, for-
messin part del grup ètnic ceretà (així ho 
proposa Morera, 2017).24 Podria trac-

23. L’etimologia dels Bebryces és complexa, però alguns autors, com Gozalbes Cravioto (2000), proposen 
una etimologia indoeuropea, fins i tot celta, el que –juntament amb la referència de Volcae a la zona 
(segons ens indiquen tant Livi com Sil·li itàlic)- no deixa de ser indicativa potser de filtracions de pobles 
del sud de la Gàl·lia vers la península Ibèrica en èpoques anteriors, potser no massa allunyades en el 
temps. Topònims com el de Brachylle, que com hem vist apareix entre els ceretans a Esteve de Bizanci, 
també podrien tenir una lectura des d’una llengua indoeuropea/celta (sufix Brac-, Brag- : García Alonso, 
2006: 68). Es tractaria d’un mateix sufixe indoeuropeu que compartirien l’etnònim de Bebryces i el to-
pònim Bràquile. Finalment, quan Sil·li Itàlic, després d’haver presentat de manera literària i poc ver-
semblant, i amb tot gènere de detalls (molts d’ells anacrònics), les tropes que participen en l’exèrcit 
d’Anníbal, fa referència al pas del Pirineu. En aquest moment es refereix només a tres elements: els 
densos boscos d’avets, el pas pel territori i fines de Bebryce i l’entrada violenta a l’inhòspit país dels Vol-
cae, emprenent després una ràpida carrera cap al Roine. Un itinerari mític, diferent del de Polibi i Livi, 
però que no deixa de ser curiós, donades les referències als bebryces, els ceretans i els volques, pobles que 
ens apareixen en altres autors vinculats als fets de la guerra.

24. Cira Crespo (2011) va plantejar la possibilitat que airenosis i andosins ocupessin realment una posició 
més occidental, com tradicionalment s’ha considerat, però que es mobilitzessin per lluitar contra els 
púnics en un altre punt, allunyat dels seus territoris. És una hipòtesi a considerar, però que en principi
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tar-se de grups polítics de mida reduïda, 
significatius per Polibi en haver-se en-
frontat a Anníbal, que formarien part 
d’una denominació més amplia d’aques-
tes comunitats pirinenques anomenada 
«cerretans». Tant el nom d’airenosis (que 
per a alguns investigadors estaria basat en 
el terme eusquera o protoeusquera aran-, 
vall-) com andosins (l’antropònim Andos-
sus és freqüent a la zona Aquitana) pre-
senten vincles amb una possible etimolo-
gia no indoeuropea, potser perieusquera, 
i això podria ser posat en relació amb la 
toponímia d’algunes regions pirinenques 
— com la mateixa Cerdanya— que pre-
senten certs noms de lloc interpretables a 
partir d’una llengua arcaica emparentada 
amb l’eusquera.25

Això no impedeix que algunes dades 
de Sil·li, com la presència entre les tropes 
cartagineses d’emporitans, vascons o tar-
raconenses, no s’hagin de considerar més 
una mostra d’erudició de l’autor, que no 
pas una realitat històrica, poc creïble en 
molts d’aquests casos.

6.  De les fonts al territori. Primera 
etapa: tria de la ruta d’aproximació

Si combinem les fonts literàries i els resul-
tats dels treballs arqueològics recents hem 
de concloure que el pas d’Anníbal pel Pi-
rineu va realitzar-se per l’interior, seguint 
la via que des de l’Ebre duia vers el pre-
Pirineu, recorrent aproximadament la de-
pressió central i el curs baix del riu Segre. 
Als treballs de l’equip de J. Noguera, ja 
mencionats, cal afegir-hi la recent publi-
cació de l’estudi de Miquel Torres 
(2018), que ha recopilat una notable 
quantitat d’informacions arqueològiques 
(especialment troballes de moneda hispa-
no-cartaginesa: Torres, 2018: 141) al 
llarg d’aquest mateix itinerari. 

Sembla confirmar-se un pas de l’Ebre 
no per la costa, el gran perill per a l’exèrcit 
púnic, sinó pel gual de les Aixalelles (No-
guera et al., 2013), que li permetria estal-
viar-se el pas prop del potent jaciment del 
Castellet de Banyoles, i anar directament 
vers el territori ilerget per les Garrigues.26 

 descartem. És difícil pensar que si els exèrcits púnics no havien de creuar els seus territoris, aquestes co-
munitats indígenes anessin a cercar un enfrontament amb una expedició que s’allunyava.

25. Recentment, García Alonso (2006: 65-66) ha analitzat l’etimologia d’aquests etnònims. Així, airenosis 
podria provenir d’una arrel vascona, «els que viuen a la vall», mentre que andosins podria ser bé vascó, 
però també celta, indicant «els que viuen molt amunt». Ambdues interpretacions, en cas de confir-
mar-se, correspondrien força bé amb comunitats establertes en l’àrea pirinenca, uns més a la vall i altres 
en cotes més altes, i no seria contradictori amb un etnònim general, «els ceretans», com el que reflecteix 
Estrabó, i amb la seva descripció d’una comunitat que ocupa diverses valls. Pel que fa als cerretans, no 
seria estrany un origen en un terme preromà «Quer», roca o penyal.

26. Ens preguntem si estructures com la porta poligonal del Castellet de Banyoles i la seva muralla de com-
partiments no podria ser el resultat d’una fortificació d’aquest moment, potser degut a la presència 
d’una guarnició púnica a l’indret un cop consolidat l’avenç púnic (Sanmartí et al., 2012: 58). De fet, 
com ja ha estat destacat per aquests autors, els elements de filiació púnica i de cronologia de tercer quart 
de s. iii a.n.e. al jaciment són diversos: les torres pentagonals, la muralla perimetral de compartiments, 
un recipient elaborat amb plata originària de Cartagena i importacions pròpies d’un àmbit més cartagi-
nès que eivissenc (Sanmartí et al. 2012: 57). Aquests elements podrien correspondre a una guarnició de 
tropes púniques establerta a l’indret entre el pas d’Anníbal i la posterior arribada de la contraofensiva 
romana. És cert, però, que la destrucció del Castellet correspon a una etapa més avançada, que s’ha rela-
cionat — gràcies en part al conjunt monetari, amb monedes romanes de fins al 208 a.n.e.— amb les 
campanyes de Cató. Dubtem molt, però, que les torres pentagonals s’haguessin construït sota el període 
de control romà, donada la tipologia de construccions poliorcètiques romanes del s. ii aC que coneixem 
a la Península i que responen a un patró ben diferent.
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Els següents punts que semblen docu-
mentar els treballs arqueològics són l’àrea 
d’Agramunt i d’Artesa de Segre, potser 
evitant, o qui sap si aprofitant, la ubicació 
propera del principal jaciment ilerget co-
negut fins al moment, el Molí d’Espígol. 
En aquest tram no hi ha evidències de 
combats,27 si bé l’absència de combats 
pot molt bé voler dir en època antiga un 
pacte de sotmetiment, de rendició, amb 
la imposició de tributs (sovint en homes), 
proveïments, i ubicació de guarnicions.

A partir d’aquí, proposar un itinerari 
és molt més senzill sobre el mapa que so-
bre el terreny. Bàsicament hi ha dos 
grans eixos: vall del Segre i Eix transver-
sal (ja que la via costanera nosaltres la 
descartem, donades les dades literàries i 
arqueològiques). Cadascuna de les dues 
primeres, però, pot tenir múltiples itine-
raris, donat que els passos intermedis po-
den variar, encara que al darrer moment 
caldria superar dos passos ineludibles:  
el Coll de la Perxa en el cas del Segre, i el 
Coll d’Ares en el cas de la ruta transversal. 
Fins i tot, com hem dit, no seria impossi-
ble que ambdós es fessin servir, si Anníbal 
hagués dividit les seves tropes per accele-
rar el pas.

Recentment, dos treballs han aportat 
novetats molt interessants a aquesta qües-

tió. Es tracta per una banda del treball 
d’Aina Muñoz (Muñoz, 2017; Carreras 
et al., 2019), així com la seva presentació 
en aquest mateix col·loqui referent al pas 
d’Anníbal pel Pirineu emprant la nova 
tecnologia GIS per aconseguir delimitar 
rutes òptimes, introduint diversos tipus 
de restriccions i exclusions (gradient, pro-
ximitat a una costa pro-romana, etc.).28 
Una aproximació similar, però centrada 
més en els costos de transport a tot el Piri-
neu Oriental, ha estat realitzada per Alan 
Ward (veure també la seva contribució en 
aquest col·loqui). Ambdós treballs han 
permès una primera aproximació a la xar-
xa de transport teòrica en aquesta àrea, i 
per tant els seus resultats són una eina for-
ça interessant per valorar els possibles tra-
çats de l’expedició d’Anníbal. Tanmateix, 
cal combinar les dades orogràfiques i am-
bientals (el pas es feu durant l’estiu), amb 
les dades literàries, i sobretot la conjuntu-
ra històrica del moment. En altres parau-
les, Anníbal va poder triar un camí menys 
òptim per raons polítiques (aliances, 
amenaces), de seguretat (més o menys 
emboscat), d’aprovisionament, o, fins i 
tot, per desconeixement. Cal en aquest 
sentit, sens dubte, tenir en compte el 
camí més òptim, però ha de ser un ele-
ment més en una valoració global de les 

27. Igual com succeeix al Castellet de Banyoles, el Molí d’Espígol presenta indicis d’una forta destrucció a 
finals del s. iii a.n.e., que es podrien vincular a la primera presència púnica o, com sembla més lògic, als 
combats soferts els anys 206-205 amb els romans, ben documentats a Livi. Ens inclinem per la segona 
opció, donat que en aquest moment inicial, l’any 218 a.n.e., la relació entre cartaginesos i Ilergets sem-
bla ben establerta.

28. Una de les restriccions establertes és la d’un màxim d’un 13% de gradient per als elefants (Muñoz, 
2017: 35), si bé per una qüestió tècnica no s’ha acabat aplicant als càlculs finals (Muñoz, 2017: 53). En 
realitat, aquest límit màxim seria excessiu. Les dades que atribueix a aquests animals (capacitat de des-
plaçament en pendent, per exemple) són de l’espècie africana (Muñoz, 2017: 35), mentre que els ele-
fants d’Anníbal eren tots d’un tipus del Nord d’Àfrica (elefant del bosc, Loxodonta africana cyclotis o 
Loxodonta atlántica) i potser algun exemplar asiàtic (San José, 2019: 79). Aquests tipus d’elefants, en 
especial els nord-africans, d’una dimensió més reduïda, estaven especialment adaptats a viure en alçades 
(a l’Atles, per exemple) i per tant la seva capacitat de desplaçament no podia ser molt diferent de la de les 
bèsties de càrrega, el que augmenta les possibilitats de punts de pas i la rapidesa.
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necessitats del comandant púnic. En 
qualsevol cas, els dos treballs mostren que 
cal franquejar alguns punts difícils en el 
trajecte hipotètic, i que aquests es troben 
més en el fons de valls (pas del Segre pel 
congost dels Tres Ponts, accés al Coll 
d’Ares per la vall del Ritort) que no pas en 
cotes altes. 

Arribats a aquest punt, cal tenir en 
compte els elements logístics i orogràfics. 
Si considerem un exèrcit de prop de 
50.000 homes, com proposa Beltrán (qui 
considera excessius els 102.000 inicials, 
així com les pèrdues que se’n desprenen 
de les dades polibianes posteriors), la seva 
marxa a partir de la depressió central po-
dria ser més o menys complexa, però en 
arribar a l’àrea muntanyenca, per qualse-
vol de les dues vies triades, el seu avenç 
seria encara més dificultós: s’allargaria la 
columna en prendre camins més estrets, 
s’alentiria per l’orografia (increment del 
gradient de pendent), seria més difícil de 
gestionar (velocitat no uniforme, endar-
reriments, menys capacitat per reagrupar 
o recórrer la mateixa columna o colum-
nes allargassades) i d’aprovisionar (més 
difícil accés als excedents agrícoles).29 Als 
Alps, Anníbal, després de l’experiència en 
diversos enfrontaments amb els al·lò bro-
ges (i qui sap si potser també amb els po-
bles pirinencs que se li enfrontaren), esta-
blí una columna d’avançament on al 
davant anaven les bèsties de càrrega amb 
l’aprovisionament i la cavalleria, mentre 
que a la rereguarda hi feu avançar la in-
fanteria pesada, que actuava com una 
muralla en cas de ser atacada pel darrere 
(Plb., 3, 53, 1-2). En moments necessaris 
també utilitzava els elefants, que els podia 
ubicar en els punts de la columna on fos-

sin més urgents i que provocaven el pànic 
entre els enemics (Plb., 3, 53, 8). Aquesta 
disposició, però, necessitava igualment 
del control dels punts alts, dominants so-
bre la via, que calia guanyar un per un 
(per exemple, Plb., 3, 51). 

A l’Anàbasis, un exemple magnífic 
d’avenç d’un exèrcit (d’uns 10.000 ho-
mes, és a dir, cinc vegades menys que el 
d’Anníbal) per territori hostil, Xenofont 
destaca com una de les principals preocu-
pacions dels comandants era la dificultat 
en avançar de manera ordenada. El temps 
de resposta entre el que passa a l’avant-
guarda — o a la rereguarda— i la presa de 
decisions (on cal traslladar els coman-
dants, o les tropes més adients) era espe-
cialment llarg en un exèrcit desplegat en 
una llarga columna (Xen., An., 4, 1, 8; 
també a 3, 13, 42). Això esclatà especial-
ment en el moment d’arribar a la zona 
muntanyenca, al territori dels carducs 
(actual territori kurd). Curiosament, es 
repeteixen aquí molts dels elements que 
afectaran el pas d’Anníbal pels Alps, i  
que en certa manera podem projectar al 
pas Pirinenc. Els carducs, com els pobles 
alpins, atacaven en formació de «guerri-
lla», i ho feien sovint per la rereguarda, 
matant les tropes endarrerides i capturant 
les seves bèsties de càrrega (Xen., An., 4, 
1, 10). Per això calia ubicar bones tropes 
al darrere. Pel que fa a l’avantguarda, calia 
atacar i controlar prèviament els punts 
més alts, dominants sobre la via, per po-
der avançar, perquè d’altra manera les 
emboscades i els llançaments de pedres i 
projectils des de punts més elevats desar-
ticulava la columna, amb la consegüent 
fugida i caiguda pels barrancs de les bès-
ties de càrrega ferides o espantades (Xen., 

29. Des d’un principi, aquesta fou una preocupació d’Anníbal, la dificultat en aprovisionar un exèrcit tan 
nombrós en un terreny hostil (Plb., 9, 24, 4).
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An., 4, 2, 10-13); Polibi explica una si-
tuació similar per als Alps (Plb., 3, 51, 5). 
També, en cas d’abandonar els punts alts, 
els carducs atacaven «les bèsties de càrrega 
al passar, ja que ocupaven una gran exten-
sió al ser un camí molt estret» (Xen., An., 
4, 2, 13). Justament per això, el pas per zo-
nes de vall engorjades, amenaçades per 
forts contraforts a banda i banda, a part 
de la dificultat pròpia del pas per una 
zona inundable i inestable (com seria el 
congost dels Tres Ponts al Segre) implica-
ria un control de tot el territori superior, 
de manera que l’hipotètic avantatge que 
suposaria un pas més pla, amb menor 
gradient, es veuria anul·lat per la necessi-
tat d’assegurar prèviament una zona ele-
vada, igualment dificultosa. El pas per 
carenes, o prop de la carena, simplifica 
l’avançament. En aquest sentit, la via òp-
tima no és tant la del fons de vall, arrisca-
da estratègicament i complexa pel pas 
dels rius i esllavissaments, sinó més aviat 
la de carena.30

De fet, pujar a cotes més altes no era 
en si mateix un problema per un exèrcit 
antic, que avançava amb bèsties de càrre-
ga i sense carruatges (no apareixen men-
cionats en cap episodi ni als Pirineus ni 
als Alps).31 Superar un punt alt en un tra-
çat sens dubte suposa incrementar l’esforç 

i disminuir la velocitat (a causa de l’aug-
ment del gradient), però això no és en si 
mateix un problema molt greu, sempre és 
clar que no se superin uns límits de pen-
dent que facin inviable l’avançament or-
ganitzat en columna, i s’evitin zones d’es-
llavissades.32 En aquest sentit, ni els Alps 
ni els Pirineus són barreres infranqueja-
bles, i cal relativitzar algunes de les difi-
cultats que s’atribueixen a aquests passos 
muntanyencs. De fet, Polibi és ben clar 
(3, 48) en mencionar que els passos ele-
vats dels Alps (molt més elevats que els 
pirinencs — Petit Saint Bernard 2188 m, 
Coll de la Perxa 1581 m) no eren tan des-
èrtics, abruptes i inaccessibles com molt 
autors anteriors a ell els descrivien, sinó 
que ja molt abans d’Anníbal els gals els 
utilitzaven amb certa assiduïtat, essent 
zones poblades per comunitats prou 
nombroses (el que, per cert, permetia 
aprovisionar-se in situ). També ens indica 
que Anníbal s’havia proveït de guies indí-
genes pels passos difícils, i que havia triat 
entre els que tenien sentiments hostils als 
romans (Plb., 3, 48). En el cas pirinenc, 
la situació seria similar: les seves alçades 
no són tan imponents (a banda de Coll 
d’Ares i de la Perxa, entorn els 1500-
1600 m, hi ha una veritable xarxa de ca-
mins transpirinencs entorn els 2.000, una 

30. Un bon exemple és el cas dels ilergets que a la batalla de Baecula es passen al bàndol romà «retirant-se a 
unes elevacions que dominaven el seu campament, des de les quals podien arribar sense risc fins als ro-
mans a través d’una cadena ininterrompuda de muntanyes» (Livi, 27, 17, 1).

31. És en aquest sentit interessant la comparació amb l’Anàbasis, on les tropes gregues mercenàries, que ha-
vien avançat amb carruatges tota l’expedició, en el moment del retorn, i donada l’amenaça de les tropes 
perses, es veieren obligades a abandonar tot allò superflu, i en primer lloc els carros. Així, el mateix Xe-
nofont, com a comandant, indica en el seu discurs a les tropes que li sembla oportú cremar els carruatges 
que tenen, perquè els jous no condicionin l’expedició, i per tant seguir el camí que més convingui a 
l’exèrcit (Xen., An., 3, 2, 27). És a dir, avançar amb bèsties de càrrega permet qualsevol itinerari, els 
carruatges en canvi el condicionen totalment. En aquest cas, els carros apareixen diverses vegades men-
cionats precisament per dur una càrrega de farina (Xen., An., 1, 10, 18)

32. Fins al punt que, en el cas de l’Anàbasis o fins i tot els Alps, la presència de neu no se considerat un ele-
ment perillós per ell mateix, sinó els despreniments que pot provocar, o les relliscades si es gela. En tot 
cas, en un Pirineu en època d’estiu no seria tampoc un element significatiu.
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alçada que en ple estiu no és ni molt 
menys una barrera infranquejable). La 
població pirinenca (almenys pel que fa a 
la Cerdanya) és notable, amb produc-
cions agrícoles i ramaderes d’importàn-
cia, susceptible de ser aprofitades, i final-
ment la possible existència de guies poc 
favorables als romans és també probable. 
Cal per tant pensar en un traçat pirinenc 
que sigui el més planer possible, evitant al 
màxim les dents de serra, però que podria 
assolir la cota dels 2.000 m arribat el cas, 
perquè en època d’estiu al Pirineu Orien-
tal és un veritable corredor entre serrala-
des ben practicable (i l’experiència rama-
dera del territori així ho confirma).33

És evident, però, que l’orografia tam-
bé s’ha de combinar amb les opcions 
d’aprovisionament. Per al cas pirinenc te-
nim poques dades, però per al cas Alpí en 
tenim força més. Així, un avançament per 
una cota excessivament alta planteja al-
guns problemes. Polibi (3, 55, 9) destaca 
que en pujar per sobre de la cota del bosc, 
els elefants d’Anníbal quedaren sense ar-
bres, i per tant sense fulles, el seu aliment 
preferit, i per poc no moriren de gana.34 
La cota dels 2.300 m és la cota aproxima-
da superior de l’estatge subalpí pirinenc, 
amb masses forestals de coníferes (pi ne-
gre, avet), i seria difícil un aprovisiona-
ment per aquests animals per sobre 
d’aquesta cota.35 De tota manera, una 

part important de l’itinerari es faria per 
l’estatge montà (fins als 1500-1700 m) 
amb una quantitat de recursos vegetals 
encara més gran, si bé amb el problema 
de les àrees boscoses, perilloses per un 
exèrcit que avança en formació i amb 
menys pastura oberta, com sí que es troba 
a l’estatge subalpí i alpí. Això marca un 
itinerari que combinaria zones boscoses, 
amb zones d’estatge subalpí.

Aquest problema de les terres més al-
tes no afecta només als elefants: Polibi (3, 
60, 4) destaca com l’exèrcit d’Anníbal va 
perdre en el pas dels Alps quasi la meitat 
dels homes, i que això en bona part s’havia 
degut a la impossibilitat de transportar per 
aquells terrenys les provisions necessàries 
per a tants homes, sobretot en perdre bona 
part de les bèsties de càrrega. Anníbal no 
dubtà en saquejar aquells poblats alpins 
on es guardaven els excedents, però aques-
ta era una condició necessària, però no su-
ficient. Les seves tropes obtingueren del 
saqueig d’un vilatge queviures, blat i carn, 
però només per 2 o 3 dies (Plb., 3, 51, 
11). En el cas dels carducs del s. iv a.n.e., 
tenien fins i tot vi en cisternes (Xen., An., 
4, 2, 22), i els taorcs, un altre poble mun-
tanyenc, tenien espais fortificats, però 
«sense ni ciutat ni cases» on es refugiaven 
amb els seus excedents (bous, ases, i ramat 
menut: Xen., An., 4, 7, 14) que els merce-
naris saquejaren. En canvi, en el país dels 

33. En un interessant treball sobre el pas d’Anníbal, Bonaventura Adellach (2010: 138) comenta la impor-
tància d’aquests espais entre 2.000 i 2600 m, que ocupen uns 2.000 km2 entre Aigüestortes i el Canigó, 
un veritable eix d’alta muntanya (el que ell anomena les carrerades transversals) que compliria molt bé 
amb els requeriments puntuals d’un exèrcit de pas. No coincidim amb l’autor, en canvi, amb les seves 
propostes sobre un possible calendari solar.

34. El text de Polibi és ben explícit: «(…) en menys de tres dies va fer passar els elefants, que estaven ja ex-
hausts per la fam: les crestes dels Alps i els paratges propers als passos no tenen arbres, tot és erm, a causa 
de que hi ha sempre neu, tant a l’hivern com a l’estiu; en canvi, des de la meitat del vessant fins al peu de 
les muntanyes, tant en un costat com a l’altre, els paratges estan plens d’arbres i de vegetació, i són total-
ment habitables».

35. Recentment, ha estat proposat un pas d’Anníbal pels Alps proper als 2900 m que donades les dates de 
tardor i el nivell de la cota forestal ho farien força inversemblant (Mahaney, 2020).
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calibes, no pogueren conquerir les fortifi-
cacions, i s’hagueren d’acontentar amb els 
ramats capturats als Taocs.

Calia, per tant, l’aprovisionament 
d’alguns recursos sobre el terreny (herba 
per pasturar les bèsties de càrrega i cavalls, 
branques i fulles per als elefants) i gra i 
carn per als homes. La carn tampoc era 
l’element primordial en la dieta de les tro-
pes: Xenofont (An., 1, 5, 5) comenta com 
els mercenaris, en fugir per l’Èufrates, tra-
vessaren una àrea sense pastures ni arbres, 
el que comportà la mort de moltes bèsties 
de càrrega. Aleshores, per falta de blat, les 
tropes hagueren de subsistir consumint 
només carn, el que pel to de l’autor sem-
bla una opció no massa favorable, proba-
blement pel seu elevat cost i la dificultat 
d’obtenció.

Cal tenir en compte, també, el temps 
que l’exèrcit tardaria a passar aquests es-
pais d’alta muntanya. Anníbal creuà els 
Alps en quinze dies, però tots els càlculs 
sobre el pas pirinenc mostren un pas en-
cara més llarg, per tant més difícil d’apro-
visionar (Beltrán, 1984: 160-161, consi-
dera que entre el pas de l’Ebre i l’arribada 
a Elna va passar un mes i mig). La solució 
al problema només podia estar en la uti-
lització dels recursos locals (pastures, per 
exemple, que en aquesta època de l’any al 
Pirineu es trobarien a l’estatge alpí i sub-
alpí), el saqueig o les contribucions força-
des de les poblacions locals. Potser per 
això els enfrontaments en aquesta zona 
— on s’esmenta el sotmetiment de ciu-
tats— degueren ser importants.

Davant d’aquesta realitat, una estra-
tègia defensiva podia ser la política de ter-

ra cremada, com la que dugueren a terme 
els perses contra els mercenaris grecs a 
l’Anàbasi (Xen., An., 1, 6, 1: cremant el 
farratge i tot el que pogués ser útil als in-
vasors; també Xen., An., 3, 5, 6),36 però 
no sembla massa lògica per part d’unes 
comunitats muntanyenques força autàr-
quiques, més reduïdes, i que no obtenien 
cap benefici en la crema dels seus propis i 
imprescindibles excedents. Sembla més 
lògic pensar que optessin per emmagatze-
mar els seus excedents en fortins (com els 
carducs) o simplement que paguessin un 
tribut per evitar mals majors.37 Una altra 
opció, el trasllat dels excedents territori 
enllà, seria possible en el cas dels ramats 
més mobilitzables (cabres, ovelles), però 
seria inviable per altres tipus de bestiar, i 
evidentment per als cultius, que justa-
ment Anníbal va trobar en plena època de 
recol·lecció. 

El problema de l’aprovisionament és 
fonamental en un exèrcit que creua la 
muntanya. Xenofont, en el cas dels 
10.000 i els carducs, menciona explícita-
ment (An., 4, 1, 13) com és necessari re-
duir el nombre d’acompanyants inneces-
saris d’un exèrcit (inclosos presoners i 
botí), ja que augmenta el nombre de pro-
visions necessàries, i es duplica el nombre 
de bèsties de càrrega. Aquest mateix fet ha 
estat estudiat modernament per alguns 
investigadors que han calculat el volum 
de provisions necessàries, i per tant la 
quantitat de bèsties de càrrega imprescin-
dibles, per transportar-les. En poques pa-
raules, dur provisions per més d’una set-
mana en zona de muntanya, sense carros, 
implicaria un volum d’animals de càrrega 

36. Serà també la tàctica dels generals romans un cop Anníbal ha arribat a Itàlia, com Fabi Màxim.
37. En el cas dels Gals propers al Roine, Livi (21, 26, 7) menciona explícitament com la seva ajuda es deu en 

bona part a l’interès perquè els púnics s’allunyin del seu territori i no hagin de seguir fent front als costos 
de la presència massiva d’aquell exèrcit.
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tan elevat que complicaria molt la marxa, 
incrementant-se el seu nombre quasi de 
manera exponencial. Recentment, Shaen 
(1997) ha calculat que per al pas dels 
Alps, Aníbal no podia dur prou queviures 
com per alimentar les tropes i animals les 
dues setmanes que va durar el pas. Tot i 
l’ajuda del reietó gal amb queviures i ar-
mes, calia aprovisionar-se en el mateix 
territori.38 Si aquesta mateixa estratègia 
regia el seu comportament des de l’inici 
de la campanya, com és lògic suposar, po-
dem concloure que el pas dels Pirineus no 
podia ser gaire diferent. Calia abastir un 
gran exèrcit al llarg d’un període impor-
tant de temps (si es calcula un màxim de 
20 km diaris de marxa), i per tant calia 
fer-ho a partir d’aquells territoris més 
adients, bé per haver aconseguit la seva 
col·laboració, o bé per oferir els recursos 
necessaris tant a nivell de cereal com de 
pastures. És possible pensar que els iler-
gets degueren ser la comunitat que con-
tribuí a l’aprovisionament de l’exèrcit pú-
nic abans d’iniciar l’ascens vers el Pirineu, 
però tenint en compte les dificultats que 
Anníbal va trobar a la primera etapa del 
pas pirinenc (amb combats i un alenti-
ment clar de la marxa), li calgué aprovi-
sionar-se també sobre el terreny. No seria 
d’estranyar que fos precisament aquesta 
qüestió, un aprovisionament difícil i que 
multiplicava la llargària de l’expedició, el 
que li fes reduir el nombre de tropes en 

finalitzar aquesta primera etapa de con-
questa, amb el llicenciament de tropes 
iberes i/o carpetanes. Reduir el nombre 
de tropes en 20.000 efectius podria deu-
re’s a la constatació de la difícil i lenta 
progressió per territori muntanyenc que 
havia protagonitzat en aquesta primera 
etapa de l’expedició. Disminuir els efec-
tius, com feren els mercenaris grecs a 
Àsia, era una bona opció per garantir 
l’èxit — i la rapidesa— de la segona part 
de l’expedició. També les necessitats de 
farratge el dugueren a circular en alguns 
moments per cotes altes (les «carrerades 
transversals» abans mencionades), espe-
cialment adients en època de primavera-
estiu. Es tractaria, de fet, d’una veritable 
ruta de pastures d’estiu ben aprofitada 
sens dubte per les poblacions locals des 
del neolític, i on elements claus com 
l’herba, l’aigua o l’accés a la sal degueren 
formar part de la ruta.

Finalment, una part important dels 
avituallaments necessaris havia d’incloure 
les armes. Així, en el cas dels Alps, els 
aliats gals dels púnics aporten aliments, 
vestimentes, calçat adequat i noves armes 
«per substituir les envellides i massa usa-
des» (Plb., 3, 49). Es tracta d’un element 
interessant, que denota que en poc temps 
una part de les armes ja s’havien deterio-
rat (si suposem que l’expedició que va 
partir de Cartagena ho havia de fer amb 
l’armament ben preparat). Això implica-

38. Ja fa temps, Proctor (1974: 40-41), va proposar que el ritme d’avançament de les tropes púniques havia 
estat calculat segons l’evolució de les collites de cereal al llarg de la ruta. Com hem vist, Aníbal ho fa a 
partir d’alguna victòria militar (i la captura d’un vilatge indígena), i també sotmetent a pactes als locals 
(amb entrega d’ostatges i de queviures). És interessant que en algun moment s’explicita l’entrega de ra-
mats com a part d’aquests queviures (Plb., 3, 52, 7). Fins i tot més enllà dels Alps, aquest autor analitza 
com els avenços i moviments dels exèrcits d’Anníbal a Italià estan més lligats a les necessitats del mateix 
aprovisionament, que no pas a la voluntat directa de capturar la ciutat de Roma (Shaen, 1997). L’estra-
tègia d’Anníbal es basava en aconseguir una victòria decisiva sobre els exèrcits romans en camp obert, i 
per a això li calia mantenir les seves tropes amb un mínim d’aprovisionament fins aquell moment. Si 
s’aturava o es movia per zones sense recursos, no podria mantenir la seva capacitat bèl·lica (per això 
l’estratègia de Fabi Màxim l’any 217-216 aC de replegament i terra cremada fou tan efectiva…).
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ria, una tasca continua dins de l’exèrcit 
— fins i tot en campanya— de reparació  
i fabricació de noves armes. La referència 
al calçat és també significativa, si tenim 
en compte la necessitat de refer les soles en 
les botes militars d’aquest període, i més 
quan era habitual realitzar marxes diàries 
de fins a 20 km.

7.  Una ruta específica? Una proposta 
provisional

És molt difícil precisar per on passaria 
aquesta expedició militar, si bé creiem ar-
ribat el moment de proposar un itinerari 
hipotètic, subjecte a contrastació futura. 
De fet, fins i tot un cop triada una ruta, 
en molts indrets els punts de pas són di-
versos, especialment quan baixem al de-
tall de colls o passos veïns. Creiem, però, 
que almenys com a proposta val la pena 
concretar un itinerari, aprofitant tots els 
treballs anteriors.

El punt de partida més clar és la zona 
d’Artesa de Segre-Ponts, on, com hem 
vist, s’han documentat troballes impor-
tants de materials vinculables a l’exèrcit 
púnic. Des d’aquí s’han proposat dos iti-
neraris, un seguint la vall del Segre i l’altre 
la ruta transversal prepirinenca. 

En el primer cas, d’Artesa-Ponts se’n 
pujaria en direcció Oliana, però després 
s’evitaria el Congost dels Tres Ponts pu-
jant per la zona de Cambrils, vers Alinyà i 
Tuixén, passant per la vessant nord del 
massís del Port del Comte. Aquest itine-
rari, proposat per Bonaventura Adellach 
(2010: 187 i ss.), sortiria de Ponts, cap a 
Santes Creus de Bordell, Castellar de la 
Ribera, la Ribera salada, Alinyà, el Coll 
d’Ares prop d’Ossera, i des d’aquí s’avan-
çaria vers la Vall de la Vansa, Fòrnols-
Cornellana, empalmant aleshores amb el 

traçat de la strata kardonensis. Aquesta via 
medieval, de més que probable origen an-
tic, passa per Adraén, avança cap a Pradell 
(no massa lluny del Goleró, on es co-
neixen estructures d’època romana repu-
blicana: Ejarque et al., 2009) i baixa en 
direcció a la Seu d’Urgell. Abans d’arri-
bar-hi, però, gira vers la Cerdanya per la 
vessant esquerra del Segre, a una cota 
mitjana, per sota la Serra del Cadí, però 
pel damunt de les terrasses inferiors del 
riu. Aina Muñoz (2017: 52) presenta un 
itinerari similar (és la seva Ruta 3 amb ex-
clusió de 6 jornades), que respon millor a 
la idea d’evitar els desnivells excessius, 
pujant des d’Oliana vers el Tossal de 
Cambrils, resseguint el massís del Port 
del Comte fins al Coll de Port, i baixant 
cap a Fòrnols-Cornellana i l’strata Kardo-
nensis. Aquest itinerari, realitzat mitjan-
çant un GIS que segueix una ruta òptima, 
té l’avantatge de passar per dos punts on 
tenim documentada, a una alçada de 
2.000 m, jaciments romans: el ja mencio-
nat del Goleró, però també el de «Prat 
Llong» (Tuixén), punt on comença el 
descens del camí des del Port del Comte 
vers Fórnols, i on hem documentat es-
tructures i materials d’un establiment 
romà d’alçada del s. I d.n.e., vinculat pos-
siblement a una via de carena (Olesti et 
al., 2017).

Aquestes rutes aprofitarien una via de 
la sal que, provinent de Cardona, s’en-
dinsa en el Pirineu Oriental, i que hem de 
suposar, donat el rol de la sal en les neces-
sitats de la ramaderia pirinenca, podria ja 
haver existit com a mínim en època ibèri-
ca, si no abans. Des de Pradell, la via sem-
bla anar direcció Ansovell i Beders, se-
guint una cota a mitjana alçada cap al 
Baridà i Baltarga, punt clau en el control 
ceretà de la Vall Cerdana (Oller et al., 
2018).
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Aquesta ruta seguiria força bé el relat 
de Polibi, ja que es partiria del territori 
ilerget per avançar pel territori bergistà si, 
com ens sembla, es pogués estendre el ter-
ritori bergistà a l’actual comarca del Sol-
sonès, i no estrictament al Berguedà. 
Tota la conca alta del Cardener, territori 
amb clara identitat en època ibèrica, sem-
bla lligar molt bé amb la potent societat 
bergistana descrita per Livi i Polibi, i fins 
i tot la toponímia (amb exemples com 
Bergús) podria confirmar-ho. Els aireno-
sis i andosins podrien ubicar-se ja a la part 
més alta de l’itinerari, en arribar a l’Alt-
Urgell i la Cerdanya, en un punt proper a 
la sortida natural d’Andorra vers el Segre. 
No seria tan coherent respecte les referèn-
cies de Livi. El pas per la Lacetània, que 
indica aquest autor, no seria impossible 
(potser un extrem occidental d’aquest po-
ble podria arribar a l’àrea de Ponts), però 
la menció als ausetans seria més comple-
xa, i s’hauria d’explicar com una referèn-
cia als ausoceretans d’Aviè, força hipotèti-
ca. Arqueològicament, aquest itinerari 
permetria explicar fins i tot la destrucció 
de finals de s. iii aC documentada al Tos-
sal de Baltarga, que controla el Coll de 
Saig, el pas natural vers la Perxa (veure 
aportació en aquest mateix volum).

Una segona opció seria la ruta que 
des de Ponts es dirigeix vers Solsona, se-
guint l’anomenada ruta transversal, ben 
documentada també en època altmedie-
val. Aquesta via seguiria l’eix Solsona-
Berga-Ripoll-Camprodon-Coll d’Ares, 
que ha plantejat Aina Muñoz com la 
Ruta 2 del seu treball (Muñoz, 2017: 55), 

i que l’autora planteja com la més proba-
ble per al pas d’Anníbal segons els seus 
càlculs.39 Aquesta ruta, però, s’allunya 
força de l’hipotètic emplaçament d’aire-
nosis i andosins, tant si foren — com 
creiem— uns subgrups dels ceretans, 
com si realment foren ètnies diferencia-
des, ubicades a l’alta vall del Segre i fins i 
tot al Pallars. Tampoc aquesta ruta pre-
senta, ara per ara, elements arqueològics 
que puguin confirmar-la, si bé les explo-
tacions mineres al Coll d’Ares sí que estan 
documentades a partir de mitjans del s. ii 
a.n.e., però no abans (Meuniere, 2017).

Tanmateix, la mateixa A. Muñoz 
planteja una alternativa a aquesta via que 
ens sembla interessant. Així, un cop la 
ruta arriba a Ripoll, existiria la possibilitat 
de remuntar la vall del riu Freser-Rigat, i 
dirigir-se vers la Collada de Toses, fins fa 
ben poc temps la millor ruta natural per 
accedir a la Cerdanya des de la vall del 
Llobregat (Muñoz, 2017: 56). Aquesta 
ruta passaria prop del Pla d’Anyella, un 
indret a uns 1840 m d’alçada, a cavall en-
tre la vall d’Alp (la Cerdanya) i la Vall de 
Ribes, i considerat tradicionalment un 
lloc de trobada entre ramats que prove-
nen del Ripollès, Lluçanès, Osona i Ber-
guedà. Podria ser una fita important en 
aquesta ruta annibàlica.

No seria l’única possibilitat. Es po-
dria accedir també vers el Pla d’Anyella a 
partir del Berguedà, especialment des de 
la Pobla de Lillet, havent remuntat el riu 
Llobregat i de manera més directa que per 
Ripoll. El que és interessant d’aquesta do-
ble opció és que, per una banda, accedeix 

39. També I. Dunyach i E. Roudier, en la seva comunicació en aquest mateix congrés, són partidaris 
d’aquesta via pel Coll d’Ares i pel Vallespir. És cert que les fonts mencionen com a punt d’arribada Illi-
berri, i no pas Ruscino, però la seva proximitat geogràfica i el fet que Ruscino estigués ocupat per diversos 
pobles reunits per fer front als púnics, com menciona explícitament Livi (21, 24, 2), explicarien perfec-
tament que l’exèrcit d’Anníbal tot i arribar per la Tet establís el seu campament a Elna.
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a la ruta de les carenes abans mencionada 
(amb colls al voltant de 2000 m com Pal 
(2.100) o Tosses (1840)), i pot explicar la 
referència de Livi als lacetans i ausetans, 
doncs és factible ubicar aquí el límit 
nord-occidental d’aquest poble.

Ens sembla especialment interessant 
l’accés al Pla d’Anyella per una ruta que 
des de la Pobla de Lillet, i potser esqui-
vant Castellar de N’Hug, pujaria pel Tor-
rent de Rus o el de les Tortes vers la Co-
llada de les Tortes i el Pla de Rus, seguint 
per la carena fins Anyella. Aquí tenim un 
element arqueològic força particular, re-
collit per la pacient tasca del nostre bon 
amic Oriol Mercadal, consistent en una 
punta de llança de ferro, en forma de fulla 
de base ovalada, que podria correspondre 
a una tipologia de La Têne I o ibèrica 
(García Jiménez, 2011: 588). Aquesta 
peça podria correspondre potser a una 
ocultació, ja que sembla que va aparèixer 
aïllada.

El descens des del Pla d’Anyella, se-
gons la proposta d’Aina Muñoz (que de 
fet no contempla arribar al pla), consis-
teix en carenar des de la Collada de Toses 
vers el Pla de la Bassa i baixar per dalt de 
la carena que actualment recorre el GR11 
(Muntanya de Sàlteguet, fins Palau de 
Cerdanya). De nou aquest traçat, que en 
termes generals veiem correcte, podria te-
nir un traçat alternatiu, que ens posaria en 
relació amb una nova troballa arqueològi-
ca significativa, en aquest cas publicada 
per P. Campmajó i el seu equip: l’espasa 
de La Têne de Vallsabollera (Campmajó 
et al., 2007). Es tracta d’una espasa amb 
beina de tipologia La Têne B (tipus N-I: 
García Jiménez, 2011: 201), amb part de 
la veïna perfectament conservada, i un 
parell d’anelles de bronze que podrien 
correspondre als elements de subjecció. 
Aquest tipus d’espasa podrien arribar a 

una cronologia La Tène C2, de manera 
que una cronologia de s. iii-ii a.n.e. seria 
versemblant. La peça va ser localitzada, 
clavada al subsòl, a uns 2030 m d’alçada, 
entre el Torrent de l’Escalera i el Torrent 
de la Vil.la, en un punt de descens del 
massís del Puigmal, però que podria cor-
respondre perfectament a la via mencio-
nada, que baixa des del Pla d’Anyella. 
S’ha proposat una ocultació ritual de la 
peça, o fins i tot d’un enterrament, però 
sembla tractar-se d’una peça aïllada, que 
torna a l’exemple de la punta de llança del 
Coll de Tortes.

Aquesta via, bé es fes el descens per la 
Vall de Vallsabollera o bé per Queixans, 
no passaria massa lluny de la fortificació 
ceretana del Serrat del Castellar, oppidum 
que controlava l’accés a la Vall de la Moli-
na, i que demostra que aquest accés a la 
plana cerdana era prou important per a 
ser protegit des d’aquesta fortificació. A 
partir d’aquí, l’exèrcit púnic podria avan-
çar per la vall de la Cerdanya en direcció 
cap a Llívia, i des d’aquí cap al Coll de la 
Perxa i la vall del Tet.

Val la pena dir que en qualsevol dels 
itineraris mencionats, l’expedició d’Anní-
bal hauria d’haver fet aturades, etapes de 
reagrupament i descans, especialment ne-
cessàries en passar per camins estrets, de 
bast, i que sens dubte comportarien 
l’allargament de la columna i la necessària 
reunió dels proveïments dispersos. En 
aquest sentit, alguns punts elevats, com el 
Pla d’Anyella o algun tram de la ruta de les 
Carenes, podria ser adequat per efectuar 
aquestes aturades. Però el mateix podria 
dir-se del pas per la plana cerdana, lloc 
ideal per aconseguir provisions (voluntà-
ries o forçades), àrees de pastura per a les 
bèsties, i fins i tot blat o lleguminoses. En 
aquest sentit, encara que en aquesta sego-
na hipòtesi l’expedició no passaria pel 
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Coll de Saig i Baltarga, no seria impossible 
que una columna s’avancés vers aquest es-
tabliment de control territorial, que sa-
bem fou destruït entorn d’aquest mo-
ment. També l’establiment del Castellot 
de Bolvir, i el possible oppidum existent a 
Llívia, haurien estat afectats per l’avenç 
dels púnics, i podria explicar bé la imat- 
ge dels Tyrinthia Castra de Sil·li Itàlic.

Més encara, la Cerdanya podria ha-
ver estat el lloc on s’hagués produït l’atu-
rada més llarga que tant Polibi com Livi 
descriuen, durant la qual Anníbal deci-
deix desmobilitzar part de les tropes alia-
des, en les quals no confia.40 Hem de re-
cordar que a partir d’aquesta aturada, els 
dos autors marquen un avançament ràpid 
cap a Elna i Ruscino, el que coincidiria 
força bé amb un itinerari en el qual, supe-
rat un accessible Coll de la Perxa, tot el 
camí seguint la Tet baixaria directament 
envers la plana rossellonesa.

Significativament, com hem vist, no 
es menciona a cap autor antic l’existència 
d’enfrontaments en aquesta darrera etapa 
del creuament dels Pirineus. Després de 
l’aturada i l’enviament d’algunes tropes a 
casa, el descens dels Pirineus es va fer de 
manera pacífica, fins a arribar a Elna. 
Aquesta darrera etapa, que creuaria terri-
toris gals segons la tradicional visió dels 
autors grecoromans (on la vessant septen-
trional del Pirineu és gal·la o celta), sem-
bla que es va realitzar a bona marxa, tot i 
les gorges mencionades per Livi. No obli-
dem que tant Illiberris com Ruscino són 
tant els noms de les ciutats mencionades 
per Livi, com el dels rius que recorren 
aquest territori (actuals Tec i Tet) segons 
ens indica Polibi (34, 10, 1).

8. El dia després

La gran atenció que ha merescut el pas 
d’Anníbal pels Pirineus, contrasta força 
amb el poc interès que ha tingut la fase 
posterior, és a dir, el període que va entre 
aquest episodi i la fi de la Guerra Púnica. 
Les fonts destaquen almenys dos fets his-
tòrics que caldria prendre en considera-
ció: per una banda, la possible existència 
d’una xarxa de guarnicions púniques a la 
zona i, per altra, el posterior pas de les 
tropes d’Asdrúbal l’any 209 a.n.e., un 
cop derrotat a Baecula.

La possible existència de guarnicions 
púniques al Pirineu es desprèn, per una 
banda, d’una referència explícita de Livi 
(21, 23, 2-3) i, per altra del propi costum 
dels púnics — com de qualsevol altre 
exèrcit hel·lenístic— de garantir la segu-
retat dels territoris ocupats mitjançant 
aquest tipus d’establiments, completat 
sovint amb l’entrega d’hostatges (per 
exemple, Livi, 21, 23; Plb., 3, 52, 7). 

Pel que fa al text de Livi, la seva men-
ció a l’establiment per part d’Hannó de 
praesidia en els territoris pirinencs i prepi-
rinencs acabats de dominar, deixa enten-
dre que hi hauria guarnicions en aquests 
passos (Livi, 21, 23, 2-3). Es tracta d’una 
operació realitzada abans de la desmobi-
lització dels carpetans, i coincidint amb 
l’aturada de l’expedició per consolidar el 
territori dominat i reagrupar les tropes. 
Aquest era un costum habitual dels pú-
nics com ho demostra la immediata reac-
ció dels gals del Rosselló: tenen por que, 
com han fet els púnics a Hispania, també 
a ells se’ls hi imposin fortes guarnicions 
(valida praesidia). Un exemple magnífic 

40. Fins i tot, la posició estratègica de la vall cerdana podria haver estat el punt de reunió de les hipotètiques 
columnes en què s’hagués pogut dividir l’exèrcit púnic, on convergeixen les rutes 1 i 2 proposades: la de 
la vall del Segre per la Vansa i la de la ruta transversal pel Pla d’Anyella.
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és Onussa, al sud de l’Ebre, ocupada per 
una guarnició púnica (Livi, 22, 20, 4) 
però amb un topònim de regust grec. Po-
libi (3, 35) no és tan precís, però si que 
destaca l’encàrrec a Hannó de dominar 
aquests territoris, amb la precisió de vigi-
lar especialment els bargusis, el que sem-
bla implicar un control territorial notable 
de l’àrea prepirinenca o ja pirinenca. 

Les guarnicions es veien complemen-
tades per l’entrega d’hostatges, que per-
metien garantir encara més la fidelitat 
dels pobles sotmesos. En el cas dels pobles 
pirinencs no en tenim cap dada, però si 
en canvi en el cas dels ilergets, on una 
part dels seus hostatges són encara en 
mans dels púnics poc abans de la captura 
de Cartagena (Plb., 9, 11, 3 menciona 
l’entrega de diners i de les seves pròpies 
filles, fins i tot quan Indíbil ja ha estat ex-
pulsat del seu regne pels romans). A Car-
tagena, Escipió allibera més de 300 hos-
tatges dels pobles ibers que Asdrúbal 
mantenia a la ciutat, entre ells els dels 
ilergetes (Plb., 10, 18, 3).

L’existència de guarnicions púniques 
a l’àrea pirinenca només podrà ser confir-
mada a través de la recerca arqueològica, 
però es tractaria d’una ocupació molt 
breu, possiblement només d’alguns me-
sos, i serà molt difícil precisar-la a través 
d’un registre arqueològic que difícilment 
permetrà aquesta precisió. En tot cas, 
l’encàrrec d’Anníbal a Hannó es feu jus-
tament en el moment de l’aturada piri-
nenca de l’expedició, que nosaltres creiem 
possible ubicar a la plana cerdana. No se-
ria estrany per tant que establiments d’ori-
gen indígena ceretans ubicats en posicions 
estratègiques, com podria passar també 
en el cas dels ausetans o, més al sud, els 
ilercavons (amb l’enigmàtic cas del Caste-
llet de Banyoles), poguessin haver format 
part d’aquesta xarxa de praesidia.

Un segon element, també força polè-
mic, és el del pas d’Asdrúbal pels Pirineus 
l’any 208 a.n.e. Es tracta d’una operació 
logística d’envergadura, realitzada amb 
molt d’èxit, tot i partir d’una derrota mi-
litar, Baecula, que lluny de ser la victòria 
decisiva romana que sempre s’ha conside-
rat podria ser en realitat un fracàs romà 
per impedir la marxa d’Asdrúbal cap a 
Itàlia (Quesada, 2013). Després de Bae-
cula les tropes púniques d’Asdrúbal em-
prengueren una segona expedició cap a 
Itàlia, que de nou havia de creuar els Piri-
neus i els Alps. Cal destacar que l’estratè-
gia púnica a Hispània fins aquell moment, 
a banda dels pactes i les guarnicions, im-
plicava també una forta mobilitat de les 
tropes, una manera d’evitar el canvi 
d’aliances dels indígenes, i la seva capaci-
tat per generar coalicions (per exemple, 
Livi, 23, 28, 4). 

Tenint en compte la necessitat d’as-
solir amb rapidesa Itàlia, Asdrúbal prepa-
ra la seva expedició a consciència. Els au-
tors moderns han destacat molt poc 
aquest episodi, tot i ser logísticament 
molt més eficaç que l’expedició d’Anní-
bal. Tardà només uns dos mesos en recór-
rer el llarg camí, creuant de nou els Piri-
neus, el Roine i els Alps. Apià (Hann., 
52) compara els sis mesos de l’expedició 
d’Anníbal, amb els dos de la d’Asdrúbal, 
amb un exèrcit similar: 48.000 infants, 
8.000 genets i 15 elefants. Polibi (11, 1, 
1) considera que la seva arribada a Itàlia 
fou fàcil i ràpida. La sortida d’Asdrúbal, 
que conservava unes dues terceres parts 
del seu exèrcit, es va produir l’hivern de 
l’any 208 a.n.e. Les fonts principals són 
Polibi, Livi i Apià, però en aquest cas les 
referències són molt més escadusseres. 
Tanmateix, i això és el que ens interessa, 
el pas del Pirineu podria haver tornat a 
afectar els passos orientals. 
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Polibi (10, 31, 7) indica com Asdrú-
bal, amb les tropes que conservava, es va 
retirar aigües amunt del riu Tajo, en di-
recció als ports dels Pirineus i «els gals que 
allà habitaven». També Livi (27, 19, 1) 
indica com Asdrúbal va dirigir-se al Piri-
neu creuant el riu Tajo. La raó d’aquesta 
marxa per la Meseta és clara: segons els 
mateixos comandants púnics, la major 
part dels pobles hispans eren favorables a 
Roma (Livi, 27, 20, 5), i només la zona 
de la costa Atlàntica, allunyada dels ro-
mans, es mantenia favorable als cartagi-
nesos. Precisament això ho aprofità As-
drúbal, que decidí dirigir-se vers els 
Pirineus avançant per la zona de la Mese-
ta (conca del Tajo i el Duero), on podia 
reclutar tropes. Les fonts literàries són 
aquí molt coherents: Livi (27, 20, 8) es-
menta com Asdrúbal Gisgó es dirigí vers 
la Lusitanià, és a dir, més a l’occident que 
Asdrúbal, i Massinisa, amb 3.000 cava-
llers, cap a la Citerior, per donar suport 
als que encara els recolzaven. Asdrúbal 
reclutà tropes potser entre els carpetans 
(ètnia que ocupava bona part de la conca 
mitjana-alta del Tajo, i que sabem explí-
citament que formaven part dels recluta-
ments d’Anníbal) i també entre els celti-
bers, que seran mencionats després en els 
combats a Itàlia. La cavalleria de Massini-
sa va avançar-se a la seva marxa, afavorint 
així possiblement la col·laboració d’al-
guns celtibers. És interessant que Polibi 
(34, 7, 4) mencioni explícitament que la 
distància entre les fonts del Tajo (és a dir, 
la part més alta de la seva conca) i els Piri-
neus era de més de 1.000 estadis, el que 
indica que ja era una via prou coneguda i 
utilitzada al s. ii a.n.e., i dona coherència 
al relat de tot l’episodi.

Tanmateix, ha estat Apià la font que 
ha estat més citada per analitzar aquest re-
corregut. Per una banda, l’autor esmenta 
(App., Hisp., 28) com Asdrúbal va reclu-
tar tropes al llarg de l’Oceà Boreal (l’At-
làntic), i que posteriorment, quan va ser 
cridat per Anníbal, es va desplaçar al llarg 
de l’Oceà Boreal i va passar els Pirineus 
envers la Gàl·lia amb mercenaris celtibers 
que havia reclutat. Aquesta referència a 
l’Atlàntic ha estat emprada per explicar 
un pas dels Pirineus a l’extrem occident, a 
la zona d’Oiasso, però en realitat és una 
hipòtesi arriscada. La referència a «l’Oceà 
Boreal» d’Apià no és única, es troba tam-
bé en un passatge anterior (Apià, Hist., 6, 
5, 28; Hisp., 6), en aquest cas referent a 
Asdrúbal «el bell», gendre d’Amílcar. Es 
tracta d’un episodi on el cabdill púnic re-
munta des del Mediterrani («Oceà occi-
dental»), controlat pels púnics, vers el 
nord, avançant cap a la Vall de l’Ebre per 
l’interior, fins que en trobar-se «a cinc 
jornades del Pirineu» gira envers la ves-
sant Atlàntica d’Hispània, «descendent 
aleshores cap a l’Oceà Boreal», el que in-
terpretem seria la zona del Guadiana i 
Guadalquivir. Aquest episodi, datable en-
tre els anys 228-227 a.n.e., no suposa que 
Asdrúbal arribés a la costa Atlàntica nord 
des de la Meseta, sinó que més aviat va 
tornar a baixar cap a Andalusia i Extre-
madura, la zona ocupada pels Cartagine-
sos en aquell moment, fent una espècie de 
moviment envoltant a través probable-
ment de la zona carpetana. L’any 208, 
l’altre Asdrúbal aprofita aquesta mateixa 
ruta, però en sentit invers, pujant des de 
l’Alta Andalusia vers la Meseta, per la 
Carpetània, i aleshores sí que avança vers 
els Pirineus.41 Sembla clar, per tant, que 

41. Significativament, com hem vist, Asdrúbal Gisgó efectua al mateix temps una maniobra coordinada 
desplaçant-se cap a la Lusitània (Livi, 27, 20, 8), deixant així el pas franc cap al nord a Asdrúbal.
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les dues referències a l’Oceà Boreal es re-
fereixen de manera genèrica als territoris 
hispans que desemboquen vers l’Atlàn-
tic, és a dir les conques del Duero, el 
Tajo i finalment el Guadiana i Guadal-
quivir. Per tant, Apià no indica que As-
drúbal creués els Pirineus l’any 208 a.n.e. 
pels colls propers a l’oceà Atlàntic, sinó 
que va avançar pels territoris de la vessant 
atlàntica, justament els que menciona 
que no havien estat encara dominats pels 
romans.

El més probable, per tant, és que As-
drúbal, l’any 208 a.n.e., es dirigís vers els 
Pirineus remuntant la conca alta del 
Tajo, passant a la del Duero per la Celti-
bèria, i descendent vers la vall de l’Ebre bé 
pel riu Alhama, més al nord, o potser pel 
Jalón, més al sud, on podria reclutar els 
mercenaris celtibers mencionats. Alesho-
res, però, per quin sector dels Pirineus va 
creuar Asdrúbal la carena?

L’opinió general dels historiadors és 
que Asdrúbal va passar a la Gàl·lia pels Pi-
rineus Occidentals. Aquesta interpretació 
es basa en tres fets. Per una banda, en les 
referències al seu pas per la Hispània Bo-
real, l’Oceà Atlàntic, que ja hem vist, 
però que permeten una arribada a la vall 
de l’Ebre en qualsevol punt, ben a prop 
fins i tot de Saragossa. Es tracta al nostre 
entendre d’una referència general a la pe-
nínsula que desaigua a l’Atlàntic, no al 
pas estricte per la costa. En segon lloc, el 
seu pas occidental es veuria forçat pel su-
posat control romà dels Pirineus Orien-
tals, des de les bases d’Empúries i Tarra-
co. Finalment, perquè un cop superats els 
Pirineus, Livi menciona el seu pas pel ter-
ritori dels arverns, un poble del centre de 
la Gàl·lia que faria vascular cap al Pirineu 
Central el lloc de passatge.

Arribats a aquest punt, però, cal tenir 
en compte una dada sovint poc valora-
da,42 com són les referències de Polibi i de 
Livi a la vigilància que Escipió feu del pas 
d’Asdrúbal pels Pirineus. Polibi (10, 40, 
11) indica com Escipió «va enviar tropes 
als passos dels Pirineus per controlar els 
moviments d’Asdrúbal». Livi (27, 20, 1), 
menys precís, indica que «va enviar no-
més tropes (praesidia) a ocupar els Piri-
neus» (praesidio tantum ad insidendum 
Pyrenaeum misso). Sembla, doncs, que 
Escipió va enviar algunes tropes a ocupar 
posicions al Pirineu, però no amb una ve-
ritable intenció de bloquejar els passos, 
sinó només per controlar la marxa de l’ex-
pedició púnica. No sembla que en aquell 
moment Roma tingués la capacitat real 
de controlar els passos elevats del Pirineu, 
ni tan sols l’Oriental. Escipió no té cap 
capacitat de bloquejar Asdrúbal, sinó no-
més de vigilar el seu pas. 

A la vegada, però, aquests dos passat-
ges permeten pensar en una molt precoç 
presència romana als passos pirinencs, 
doncs si bé no hi ha voluntat de bloqueig, 
tampoc sembla que sigui complicat en-
viar-hi aquestes tropes. Si el pas del Pirineu 
per part d’Asdrúbal hagués estat molt occi-
dental, voldria dir que també la capacitat 
de Roma d’accedir a aquests punts seria 
relativament senzilla, i això en una crono-
logia del 208 a.n.e. sembla complicat.

És difícil pronunciar-se sobre quin 
pas concret va seguir Asdrúbal per creuar 
els Pirineus. El que és segur és que hi va 
passar amb molta rapidesa, perquè entre 
Baecula i l’arribada a la Vall del Po van 
passar només dos mesos. La distància 
aproximada fins a la capçalera de la Vall 
del Po podria haver estat entre uns 1500-
1700 km, segons l’itinerari, el que marca 

42. Si que ho fa, però: Morera (2017).
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un ritme molt ràpid (un mínim de 25 km 
diaris sense parades, quasi impossible de 
complir) i que fan dubtosa la notícia 
d’Apià. És Livi (27, 39, 5) qui ofereix les 
dades més concretes, en indicar com els 
gals i els pobles alpins ja no s’oposaren al 
pas d’Asdrúbal, com si havien fet amb 
Anníbal, en saber que només eren una 
zona de pas. L’única referència concreta 
que ofereix, més enllà de la Celtibèria i 
dels Pirineus, és el pas pel país dels ar-
verns, un poble gal que ocupava l’àrea 
muntanyenca i els altiplans del Massís 
Central francès. Això sembla indicar un 
creuament del Roine a l’alçada de l’aigua-
barreig amb l’Isèra. En tot cas, donat el 
límit meridional dels arverns, en contacte 
amb els rutens, seria possible un pas piri-
nenc pels passos centrals (el Summus 
Pyrenaeus, per exemple, pas de la poste-
rior via romana de Caesaraugusta a Aqui-
tània), però tampoc seria estrany, i més 
curt, un pas més oriental, potser pel Pa-
llars cap a la Garona i el Tarn o, fins i tot, 
per Andorra directament cap a la zona de 
Toulouse.43

Un pas per la Cerdanya seria menys 
probable però en absolut descartable. Se-
ria factible si en comptes del descens per 
la Tet, com havia fet Anníbal, les tropes 
es desviessin cap a l’Aude o l’Aireja. No 
oblidem en aquest sentit la funció de la 
Cerdanya com una veritable «placa-gira-
tòria» pirinenca oriental, que per la Vall 
de Querol comunica amb l’Arièja, Foix i 
Toulouse, i pel Capcir vers l’Aude cap a 
Carcassona. Carcassona o Toulouse man-
tenien bones comunicacions terrestres 
amb l’àrea rutena i arverna, de manera 

que seria possible que Asdrúbal hagués 
aprofitat el coneixement que tenia dels 
passos pirinencs orientals (com després 
faria als Alps, on seguí una ruta molt si-
milar a la d’Anníbal) per desviar-se més a 
l’interior de la vessant gal·la per evitar els 
controls romans.

Aquesta darrera hipòtesi, però, té en 
contra un element que amb Anníbal ha-
via jugat al seu favor: sembla que al 218 
a.n.e. els ilergets es trobaven entre els 
aliats fidels a Cartago, mentre que després 
de Baecula, on els ilergets d’Indíbil es pas-
saren al bàndol d’Escipió a mitja campa-
nya, aquesta col·laboració no existiria. 
Un pas oriental podria necessitar de la 
seva col·laboració, i en principi no hauria 
estat possible. Tampoc l’època de l’any en 
la que es va fer, ja a la tardor, faria senzill 
el pas per cotes molt elevades. De tota 
manera, és probable, com havia fet en el 
seu primer intent d’expedició vers Itàlia  
el 217 (Livi 23, 28, 5), que Asdrúbal ha-
gués acumulat força moneda dels pobles 
sotmesos amb la voluntat de comprar el 
seu pas per alguns passatges, com havia 
fet Anníbal. El cobrament pels drets de 
pas no era estrany entre els pobles piri-
nencs (així ho farà Sertori l’any 83 a.n.e.: 
Plut., Sert., 6), i podia també haver-ho 
estat en aquest cas.

9.  Les dades arqueològiques 
de la Cerdanya

El poblament de la Cerdanya coetani al 
període de la guerra púnica presenta al-
guns indicis o evidències d’inflexió i can-

43. El pas pel golf de Biscaia, o d’altres passos occidentals, a part de suposar una volta que allargaria inexpli-
cablement l’itinerari d’Asdrúbal, totalment incompatible amb el temps indicat pels autors antics, supo-
saria entrar a la conca del riu Ador, que l’allunya dels seus objectius. El Garona, en canvi, i remuntar pel 
riu Tarn, ens mena molt millor a la zona del massís central.
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vis, susceptibles de ser relacionats amb 
aquests fets històrics. Com ja hem dit 
abastament, el problema cronològic és 
evident, en no permetre l’arqueologia la 
precisió que ens convindria, però tanma-
teix permet posar en relació alguns jaci-
ments ceretans amb el fenomen general 
d’inestabilitat — i fins i tot de destruc-
cions— que comportà el període bèl·lic 
de finals de s. iii inicis de s. ii a.n.e.

Els treballs desenvolupats a la Cerda-
nya en els darrers 25 anys (veure la comu-
nicació en aquest mateix volum) han po-
sat de manifest diversos fenòmens que 
poden estar-hi relacionats. 

1. El principal oppidum conegut a la 
comarca, el Castellot de Bolvir, no pre-
senta signes d’abandonament, però en 
canvi sí que sembla que a finals del s. iii 
a.n.e. s’obren noves sitges i es concentra 
un volum important d’excedents agríco-
les a l’interior del poblat, mostrant un fe-
nomen similar al que succeeix en altres 
zones del NE. Per tant, el fenomen d’in-
crement de la inestabilitat també es cons-
tata aquí.

2. El jaciment del Tossal de Baltarga 
presenta un nivell de destrucció de finals 
de s. iii a.n.e., en fase d’estudi, que im-
plica el seu abandonament durant un pe-
ríode de temps d’almenys mig segle de 
durada. És una destrucció violenta, amb 
indicis prou clars: no es recuperen objec-
tes valuosos (fre de cavall, monedes de 
plata), s’amaguen objectes de prestigi (una 
arracada d’or dins una gerra ceràmica), es 
produeix la mort violenta d’animals do-
mèstics (un gos, quatre xais, una cabra, un 
cavall, etc.)44, i un incendi final afectat tot 
l’establiment. La seva ubicació, en el pas 
de la via ceretana, és també significativa.

3. Al jaciment del Serrat del Caste-
llar, on només es porten dues breus cam-
panyes d’excavació, sembla detectar-se 
una pauta similar a Baltarga, amb un pos-
sible nivell de destrucció de la fase ibèrica, 
que caldrà confirmar. En tot cas, es tracta 
del jaciment ceretà amb una més clara 
funció de control territorial (protegint 
l’entrada a la vall de la Molina).

4. Pel que fa a la numismàtica, ja M. 
Campo i O. Mercadal (2009) fa alguns 
anys, van posar de manifest el conjunt 
monetari documentat a la comarca (no 
per treballs arqueològics, sinó per troba-
lles fortuïtes) referent al període de finals 
de s. iii inicis del s. ii a.n.e. Es tractava en 
aquell moment de dues imitacions de 
dracmes d’Empúries del cavall parat (mit-
jans s. iii a.n.e.), provinents del sud de la 
Gàl·lia, i sorprenia els investigadors l’ab-
sència de numerari corresponent al perío-
de de la Guerra Púnica (Campo i Merca-
dal, 2009: 355). Aquest conjunt s’ha vist 
força incrementat en els darrers anys per 
algunes troballes que podem posar en re-
lació amb el període que ens interessa. 
Així, recentment, un conjunt de 8 drac-
mes emporitanes va ser localitzat a la zona 
del Puig de Torrelles (Urús), un punt que 
controla també el Coll de Saig (García 
Garrido, 2016: 77). Hi ha un exemplar 
de dracma del cavall parat, possiblement 
una imitació indígena, mentre que les 7 
restants serien emissions emporitanes 
pertanyent ja al grup del pegàs amb el cap 
normal, i que Villaronga data abans de la 
Guerra Púnica. Les dracmes tenen paral-
lels en el tresor d’Ullastret. La datació del 
conjunt que proposa l’autor marca un 
ante quem previ, però proper, a la Guerra 
Púnica. Creiem, però, que la seva troballa 

44. Recordant, curiosament, el model de casa que Xenofont menciona pels habitants de l’Armènia, semi-
soterrada, on conviuen animals i habitants (Xen., An., 4, 5, 25). 
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en un grup coherent, en un únic camp 
agrícola, així com indicis cronològics més 
precisos, fa pensar en un tresoret no recu-
perat del període bèl·lic.45 Al nostre en-
tendre és un indici d’inestabilitat que ens 
sembla possible vincular al període con-
flictiu de finals del s. iii a.n.e. La presèn-
cia d’una peça d’imitació gal·la no seria 
d’estranyar en una zona ben comunicada 
amb la Gal·lia com és la Cerdanya.

Igualment, provinent de col·leccions 
particulars de la Cerdanya,46 cal destacar 
la localització prop de Llívia d’una drac-
ma ibèrica d’imitació, llegenda Iltirtasali-
rustin, amb el cap del pegàs transformat 
en Chrysaor, exemplar que ja podria per-
tànyer perfectament al període bèl·lic. 
Més interessant encara és una moneda de 
plata hispano-cartaginesa, corresponent a 
l’emissió 13, C69, amb signe yod sota el 
ventre del cavall (García Bellido, 2001: 
164)47, que l’autora data precisament del 
període de la Guerra Púnica. Aquesta 
peça presenta molt poc desgast, i va ser 
trobada a camp obert. Finalment, és molt 
interessant el conjunt monetari provinent 
de col·leccions particulars de Baltarga, sis 
dracmes d’imitació sud-gàl·liques, actual-
ment en estudi, així com una setena pro-
vinent del turó de Monterròs.

Aquestes troballes fortuïtes, però, 
han estat en bona part confirmades per 
les troballes de moneda realitzades en el 
curs dels darrers treballs d’excavació a 
Baltarga. Així, hem recuperat, bé de l’in-
terior de les estructures o bé dels voltants 
en prospecció sistemàtica al voltant de 
l’enclavament, un conjunt de dues drac-
mes emporitanes amb pegàs i victòria ala-
da (Villaronga, 293: 247), dues imita-
c ions  ga l · les  amb victòr ia  a lada 
esquemàtica per sobre pegàs — amb dife-
rent grau de desgast—, i una fracció de 
dracma de Rhode. Es tracta d’un conjunt 
força orientat vers el sud de la Gàl·lia, i 
que confirmaria la cronologia propera a 
finals del s. iii a.n.e. de la destrucció del 
jaciment, plenament coherent amb les 
troballes numismàtiques força homogè-
nies localitzades a la comarca. Es fa difícil 
creure que aquesta elevada densitat de 
dracmes a la regió (un territori fins aquell 
moment amb escassos exemplars de qual-
sevol mena de moneda) no tingui relació 
amb els fets històrics de finals del s. iii i 
inicis del s. ii a.n.e., quan l’arribada dels 
púnics a l’Ebre i el pas d’Anníbal degue-
ren ser el detonant dels canvis detectats 
en el poblament dels ceretans.48 L’incre-
ment en l’ús de la moneda podria molt bé 

45. En el cas de l’exemplar 2 de la publicació (García Garrido, 2016), sota el pegàs hi apareix un estel ra-
diant. Si es confirma la hipòtesi de F. López Sánchez, que aquests símbols sota el pegàs de les dracmes 
s’han de relacionar amb els mateixos símbols dels denaris romans coetanis (López Sánchez, 2010), cal-
dria potser datar aquestes dues peces entorn de l’any 206 aC, i per tant correspondrien a algun episodi 
bèl·lic del final de la guerra, o fins i tot una mica posterior.

46. Agraïm als seus propietaris haver pogut consultar i estudiar aquestes col·leccions.
47. Aquesta peça, apareguda a Font Romeu, propera per tant al Coll de la Perxa, només ha pogut ser docu-

mentada a partir de fotografies, i no directament per nosaltres.
48. Ja a un nivell molt més hipotètic, és de destacar que també en alguns colls importants d’alta muntanya 

del Pirineu més oriental (Argelés i La Fajouse), Ingrid Dunyach (vegeu la seva comunicació en aquest 
mateix col·loqui) ha documentat la presència d’algunes dracmes. Així, a La Fajouse, en un context votiu 
(Dunyach, 2017: vol. 3, 157), va aparèixer una dracma emporitana amb el pegàs modificat (Chrysalor). 
A Argelès, al Coll de Terrers II, punt que marca el trencament d’aigües entre l’Empordà i el Rosselló, 
van aparèixer quatre dracmes de Roses de primera meitat de s. iii a.n.e. (Dunyach, 2017: vol. 2, 101). 
No es pot descartar que fossin testimonis d’una presència de control en aquests passos més propers a la 
costa.
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estar relacionada amb el rol dels ceretans 
en el control dels passos i el pagament 
dels drets de pas (telos, segons indica: 
Plut., Sert., 5; Morera, 2017), una activi-
tat pròpia dels pobles pirinencs i alpins, i 
en el reclutament de mercenaris o d’aliats, 
tant per al bàndol romà com per al púnic. 

5. Queda un darrer element a analit-
zar, molt més hipotètic, però que creiem 
necessari recollir. En els darrers anys, l’in-
gent treball de Pierre Campmajó (2011) i 
Joan Ferrer (2018) ha posat de manifest 
el magnífic conjunt de gravats rupestres 
en escriptura ibèrica (des del s. iv fins al 
s. i a.n.e.) documentats a la Cerdanya. 
Aquests gravats, amb textos redactats en 
ibèric dual (datats, per tant, entre el s. iv i 
iii a.n.e.) i ja en ibèric no-dual (dels s. ii-i 
a.n.e.), són de difícil interpretació, però 
hi ha un nombrós conjunt d’antropò-
nims (majoritàriament ibèrics), alguns al-
fabets, i un petit nombre de teònims, se-
gons la nova i recent proposta de J. Ferrer 
(2015). A Oceja, J. Ferrer ha localitzat el 
terme Tanito (Roca 6, zona 8, Oceja), 
vinculat a l’antropònim artiunan(er) i 
que sembla correspondre a un text votiu  
i formular. Un segon text similar, Tan., 
amb idèntic formulari, apareix a la matei-
xa roca (Ferrer, 2010: 54-55). Tanito po-
dria identificar-se amb un antropònim 
Tane(k)-to, però pel context J. Ferrer creu 
que correspon millor a una divinitat. Ha 
estat proposat que podria relacionar-se 
amb la forma iberitzada de la divinitat 
púnica Tanit (Rodríguez Ramos, 2005; 
Ferrer, 2010: 17) el que per a J. Ferrer 
s’avindria molt millor amb el context ge-
neral. En aquest cas, doncs, sembla que 
un personatge de nom ibèric, Artiunan, 
redactaria un missatge votiu a una divini-
tat iberitzada sota la forma Tanito i que 
molt bé podria correspondre a la Tanit 
d’origen púnic. Això implica un fenomen 

d’aculturació religiosa que no és excep-
cional en el món ibèric català (on són ha-
bituals pebeters amb aquesta iconogra-
fia), però que es documentaria per primer 
cas a l’àrea pirinenca, justament en un 
territori on molt probablement va ha-
ver-hi un contacte directe amb l’exèrcit 
púnic, i on alguns ceretans, com a mer-
cenaris o aliats actius de l’expedició, van 
poder conèixer i adoptar aquesta nova  
divinitat. 

Per acabar, val la pena destacar que 
tot aquest conjunt de dades vinculades a 
evidències arqueològiques de la segona 
meitat-finals de s. iii a.n.e. no tindran 
continuïtat més enllà d’aquest període, és 
a dir, caldrà esperar fins a mitjans de s. ii 
a.n.e. per tornar a trobar indicis de nous 
canvis (reocupació de Baltarga i possible-
ment del Serrat del Castellar, canvis urba-
nístics al Castellot, arribada de moneda 
ibèrica i romana republicana), transfor-
macions ja plenament vinculades a l’inici 
de la presència romana al territori piri-
nenc (Olesti, 2017; Olesti i Mercadal, 
2017). Sabem que M. Porci Cató va sot-
metre els bergistans, i sens dubte devia 
entrar en contacte amb comunitats com 
els ceretans, però no hi ha indicis d’una 
ocupació efectiva del seu territori al llarg 
de la primera meitat del s. ii a.n.e. Caldrà 
esperar a mitjans de s. ii a.n.e. per docu-
mentar, aquest cop amb presència clara 
de praesidia, l’arribada dels romans a la 
Cerdanya i a les valls pirinenques. El pas 
d’Anníbal, doncs, sembla que va suposar 
un breu període d’inestabilitat per als ce-
retans, deixant pas a una etapa on, com 
en el cas d’altres pobles del NE peninsu-
lar, la nova administració provincial ro-
mana va limitar-se a fixar mitjançant pac-
tes les relacions amb els pobles menys 
hostils, i on no va ocupar efectivament els 
seus territoris ni va explotar els seus recur-
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sos. El període post-annibàlic, per tant, 
va deixar un Pirineu a les portes de Roma, 
però evitant encara una total annexió, 
com succeiria temps després també en el 
cas dels Alps. Roma va optar per assolir 
un control efectiu de les àrees costaneres i 

prepirinenques, abans d’intervenir en les 
zones d’alta muntanya. Tanmateix, quan 
ho feu actuà amb força efectivitat i rapi-
desa, demostrant un coneixement de les 
àrees pirinenques que en cap cas podem 
considerar improvisat.
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