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l Mediterráneo es una hermosa manera para presentar otra manera de abordar la
historia. Pues el mar, tal como se le puede ver y amar, es, por su pasado, el más
sorprendente, el más claro de todos los testimonios. 
F. Braudel, 1989

Introducció

Voldria agrair als responsables de la Càtedra d’Estudis Marítims
l’oportunitat de realització d'aquest Quadern Blau amb el tema de la
meva tesi de llicenciatura Análisis de las actividades marítimas de las
comunicades protohistóricas del noreste peninsular (ss. VI-II a.C.),
defensada l’any 1996 a la Universitat de Barcelona. Per  mi ha estat
un plaer poder recuperar aquell treball que restava inèdit1, tot i que ha
estat citat en alguna ocasió2, per poder-lo actualitzar amb dades més
recents i fer així, la meva petita contribució al coneixement d’aquest
tema.
                                                                                      
1 Un breu resum de la temàtica recollida a la tesi de llicenciatura es pot veure a R.M. Playà (1998). La major part de la
informació que apareix en aquest treball procedeix, complementada amb informació recent, de R.Playà (1996, inèdita).
2 Hi ha una còpia a la biblioteca d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona, i actualment també una altra a la Càtedra
d’Estudis Marítims. 
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El perquè del tema

Quan participava en les excavacions arqueològiques al jaciment ibèric
de la Moleta del Remei (Alcanar), cada matí arribàvem dalt del turó
mentre sortia el sol. Durant tot el dia teníem al davant la magnífica
vista de la costa, i sobretot m’impressionava veure el delta de l’Ebre3.
En aquest jaciment, entre els materials arqueològics, estaven molt
presents les restes de mol·luscs, i hem d’afegir la troballa d’algunes
peces de plom, versemblantment emprades com a pesos de xarxes de
pesca, i d’un parell de fragments ceràmics amb peixos representats.
Tot plegat em duia a plantejar-me quina devia ser realment la relació
d’aquells antics pobladors amb el mar, un mar tan present a les seves
vides, si més no visualment. Un cop comprovat que era un tema al
qual la investigació no havia parat massa atenció, almenys en el
territori català, vaig decidir cercar tot allò que pogués parlar d’aquesta
relació. Amb freqüència, l’alta especialització de l’explotació marítima
duta a terme per feniciopúnics i romans4, i de la qual es coneixen
innombrables indicis de tot tipus (vestigis arqueològics, informació
literària i iconogràfica), ha dut a no considerar altres realitats indígenes.
Tot i que arriba al seu punt àlgid quan entra en contacte amb aquests
pobles mediterranis, els pobles ibèrics, habitants dels jaciments litorals,
ja havien desenvolupat la seva pròpia relació amb el mar. És aquest punt
el que pretenem discernir a la llum de nombroses fonts d’informació que
són complementàries. Un tema molt ampli i també complex, que mostra
el nostre interès per realitzar un estudi de conjunt, globalitzador, que
permeti recollir, a modus de síntesi, els diferents estudis realitzats en el
camp de diverses disciplines. La visió de conjunt permet fer un estat de
la qüestió.

El marc històric
Aquest treball està centrat  històricament en el període de
manifestació de la cultura ibèrica5, entre el segle VI aC i el II aC6 en
què s’ha pràcticament disgregat i integrat en l’estructura establerta
per l’ocupació romana. Aquesta època, coneguda com la segona edat
del ferro està dins del primer mil·lenni aC, període anomenat
protohistòria (època de la història en què al Mediterrani conviuen
cultures amb escriptura amb d’altres que no en tenen o de la qual se’n
sap molt poc, i per tant, amb molt diversos graus de
desenvolupament). Els ibers han estat una de les cultures més
importants desenvolupades a la Península Ibèrica. Amb el nom d’ibers,
                                                                                      
3 Realment el delta de l’Ebre, tal  com el coneixem actualment, no estava ni de bon tros format en època ibèrica, com
veurem argumentat més endavant, però el control visual de què es disposava des de la Moleta era molt destacable. 
4 La bibliografia és extensíssima, recomanem molt especialment l’article de E.García Vargas i A.Muñoz Vicente (2003).
5 Hi ha nombrosa bibliografia sobre els ibers, per una visió global pot consultar-se A.Ruiz i M.Molinos (1993).
6 En aquest treball s’utilitza la fórmula aC i dC (abans i després de Crist) per ser la més breu i normalment la més
emprada, tot i que cada vegada és més comuna la utilització de la fórmula a.n.e. (abans de nostra era).
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grecs i romans designaren els pobles que vivien a la zona del riu
Iberus i, per extensió, a tots aquells situats en una àmplia regió entre
Marsella i Gibraltar, aproximadament. Es tracta de pobles diversos que
comparteixen uns trets culturals comuns, amb diferents graus de
desenvolupament segons la zona i el contacte que mantenen amb
altres societats mediterrànies (fenicis, grecs, cartaginesos i romans).
Com indicava J. Barberà (1990), fent referència a la Laietània, els
ibers del litoral mediterrani català eren els pobladors autòctons,
pervivència dels de les darreries de l’edat del bronze, amb influències
tant transpirinenques (hallstàttics) com degudes al contacte amb
pobles ja iberitzats del sud i sud-est d’Ibèria i els mercaders del
Mediterrani oriental.

El marc geogràfic

Té cabuda en aquest estudi tot el territori que actualment correspon al
litoral mediterrani català i que en època ibèrica corresponia als
territoris dels pobles indicetes o indigets, laietans, cossetans i
ilercavons. Per definir els territoris ocupats per cadascun d’aquests
pobles la informació s’obté de les fonts escrites clàssiques juntament
amb les dades actuals del coneixement arqueològic7. A grans trets,
s’accepta que els indicetes o indigets habitaven l’actual Empordà i la
Selva, zona de fundació de les, de moment, úniques ciutats gregues
conegudes al litoral català (Emporion/Empúries i Rhode/Roses). Dels
nombrosos jaciments ibèrics coneguts en destaquen el Puig de Sant
Andreu (Ullastret), el Mas Castellar (Pontós) i el Puig Castellet (Lloret
de Mar). Els laietans ocupaven la zona entre el Llobregat i la Tordera,
el que avui són les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès
Occidental, Vallès Oriental i Maresme. S’han documentat nombrosos
jaciments ibèrics, en destaca el de Burriac (Cabrera de Mar), possible
oppidum central d’una zona on es documenten necròpolis, hàbitats
dispersos, camps de sitges i centres religiosos. Altres centres al seu
voltant serien la Cadira del Bisbe (Premià de Mar), el Turó d’en Boscà
(Badalona) i els que ocupen la serralada Litoral, com el Turó de la
Rovira (Barcelona), Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet), les
Maleses (Montcada i Reixac) i el Turó del Mongat (Montgat). A la vall
baixa del Llobregat destacarien els poblats relacionats amb l’eix de
comunicació i comerç que significava el riu, com el Calamot (Gavà) i el
de Montjuïc (Barcelona), amb un probable port i que segurament es
podria relacionar amb les denominacions de Laie i Barkeno
documentades a les monedes. Els cossetans ocupaven la zona de la
costa central catalana, actuals comarques del Garraf, Alt i Baix
Penedès i Camp de Tarragona. En aquesta zona es van produir els
primers enfrontaments entre romans i cartaginesos. Escipió va fundar

                                                                                      
7 Hi ha una extensa bibliografia sobre el tema i discussions sobre els límits reals de cadascuna d’aquestes tribus o
pobles. Prenem com a base el comunament acceptat i que es recull al web del Museu d’Arqueologia de Catalunya – La
ruta dels ibers. Vegeu especialment aquest apartat i la bibliografia que es recull a J.Juan et alii (2003, en premsa).
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a Tarraco la seva base militar, i de fet també tindria importància
l’oppidum ibèric anterior localitzat allà, situat en un turó que domina
una petita cala, no gaire lluny de la desembocadura del Francolí. Els
estudis a la zona demostren una estructura jerarquitzada del territori.
Entre els assentaments ibèrics en destaquem Darró (Arro) (Vilanova i
la Geltrú), Olèrdola (Alt Peprimer ordre, que controlarien el territori,
del Castellet de Banyoles (Tivissa), Coll del Moro (Gandesa) i Moleta
del Remei (Alcanar); també es considera que tindria aquest paper el
jaciment situat en el castell de Sant Joan o la Suda (Tortosa). Al sud
de l’Ebre destaquen els oppida del Puig de la Misericòrdia (Vinaròs) i
Puig de la Nau (Benicarló). En aquesta zona es coneixen algunes
necròpolis i zones de sitges (fig.1).

Figura 1. Mapa dels jaciments ibèrics amb troballes
 1. Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà)
 2. Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà)
 3. Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà)
 4. L’Illa d’en Reixach (Ullastret, Baix Empordà)
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 5. Cala Castell (Castell de la Fosca) (Palamós, Baix Empordà)
 6. Puig Castellet (Lloret de Mar, La Selva)
 7. Burriac, Turó dels Dos Pins i Turó dels Oriols (Cabrera de Mar,

Maresme)
 8. Turó d’en Boscà (Badalona, Barcelonès)
 9. Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès)
 10. Les Maleses (Montcada i Reixac, Vallès Occidental)
 11. Turó de la Rovira (Barcelona, Barcelonès)
 12. Ca n’Oliver (Montflorit de Cerdanyola, Vallès Occidental)
 13. Turó del Vent (Llinars del Vallès, Vallès Oriental)
 14. Penya del Moro (Sant Just Desvern, Baix Llobregat)
 15. El Calamot (Gavà, Baix Llobregat)
 16. Arxiu (Sitges, Garraf)
 17. Adarró (Vilanova i la Geltrú, Garraf)
 18. Les Toixoneres (La Ciutadella/Alorda Park) i L’Argilera (Calafell, Baix

Penedès)
 19. Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta)
 20. El Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre)
 21. La Palma o Mas de Mussols, L’Oriola i Castell d’Amposta (Baix Ebre)
 22. Les Planetes (Tortosa, Baix Ebre)
 23. La Moleta del Remei (Alcanar, Montsià)
 24. Puig de la Misericòrdia (Vinaròs, Baix Maestrat, Castelló)
 25. Puig de la Nau (Benicarló, Baix Maestrat, Castelló)

Tradicionalment es considerava que els hàbitats característics ibèrics
eren els oppidum, poblats fortificats sempre situats en turons de fàcil
defensa amb un bon control visual i estratègic. Tot i que són els
jaciments més ben coneguts perquè normalment són els més ben
conservats (en molts casos sense ocupació posterior), ara per ara se
sap que es pot parlar d’una jerarquització d’hàbitats distribuïts per tot
el territori, en alguns casos amb una economia especialitzada (zones
de mercat, de producció agrícola, de terrissa, etc.). Dels pobles ibers
que vivien a l’actual Catalunya, els més coneguts són els de la zona
costanera, amb un important desenvolupament urbà, econòmic i
cultural. Cal tenir en compte que també es tracta de la zona més
àmpliament estudiada.   

Els ibers i el mar

El Mediterrani ha estat nexe d’unió entre pobles, principal via de
comunicació que ha afavorit l’intercanvi no sols de productes, sinó
també d’idees.

Està comunament acceptat que la base de l’economia ibèrica es
basava en les activitats agrícoles i ramaderes, però també s’assenyala,
en molts casos, que es pescava a les zones costaneres i zones fluvials.
La pesca seria la més bàsica de les relacions amb el mar, íntimament
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en connexió amb d’altres formes d’aprofitar aquest medi i que
tractarem de recollir en aquest treball8.

La pesca fluvial també es realitzaria tant a les zones litorals com a les
interiors. Els nombrosos rius i rieres permetien obtenir un complement
a la dieta diària a més a més d’afavorir la comunicació amb les terres
de l’interior. Hi ha informació que permet afirmar que els rius eren
navegables, de l’Ebre no n’hi ha cap dubte, però la resta podrien
haver-ho estat amb embarcacions de quilla plana (així s’afirma per al
cas del Llobregat). En aquest treball ens centrem, no obstant això, en
la relació ibers–mar.

Per demostrar que els ibers aprofitaven els recursos marins i poder fer
una lectura més completa de la seva relació amb el mar comptem tant
amb dades dels escriptors grecs i romans i amb troballes
arqueològiques (estris de pesca, restes d’ictiofauna i malacofauna,
com a evidències iconogràfiques). La literatura posterior sobre la zona
ens permet obtenir informació que en alguns casos pot complementar
i fer entendre millor aquesta relació, salvant la distància cronològica.  

Què s’ha escrit sobre aquesta relació ibers-mar?

D’entre la bibliografia recent s’ha de fer esment de l’article de M.
Sternberg (2000) que porta per títol, específicament, “L’estat del
coneixement sobre la pesca en el món ibèric (VI-III aC)”. Es tracta
d’una visió global de la importància de la pesca al món ibèric en
general, és a dir, des de l’Alta Andalusia, regions costaneres del sud-
est de la Península Ibèrica, fins al sud de França. Assenyala que les
fonts clàssiques ja evidenciaven que els recursos del mar van ser
explotats i, de fet, la pesca en època prehistòrica està documentada
(Juan-Muns, 1985; Juan-Muns et alii, 1991). Indica la importància que
en els darrers temps han donat alguns investigadors a l’imaginari
ibèric, analitzant el repertori de motius figurats i simbòlics sobre
diversos suports, sobretot ceràmics (com veurem en l’apartat
corresponent). L’anàlisi del modus de producció de les societats que
exploten el mar permetrà veure la relació entre la realitat econòmica i
l’univers simbòlic i ritual d’aquestes societats. El coneixement actual
de les activitats halièutiques és mínim. Es pot obtenir informació de
qualitat per mitjà dels estudis de la configuració geogràfica del litoral i
la ictioarqueologia. La troballa d’enginys de pesca constata l’existència
de la pesca però no és suficient per deduir el sistema de producció i
sobretot saber-ne l’evolució. Aporta algunes dades de la ictiofauna
localitzada a dos jaciments perifèrics de l’àrea cultural ibèrica: Castillo
de Doña Blanca (Cadis, estudis d’E. Roselló i A. Morales) i Lattes

                                                                                      
8 Un estudi en aquest sentit a destacar com a modèlic és el de J.Powell (1996). 



                                                                                                QB016

7

(Hérault, França, estudis de la mateixa M. Sternberg).

A. Ruiz i M. Molinos (1993: 110) sintetitzen els sistemes econòmics dels
jaciments ibèrics en quatre models primaris diferents. Un d’ells,
bàsicament agrari, si es troba pròxim al mar desenvolupa les activitats
que aquest medi ofereix. Un altre és el que denominen com a  “casos
aparentemente especializados" en què el mar podria ser la principal font
de recursos. Amb la informació que fins al moment tenim, no podem
afirmar que cap jaciment litoral de la zona en què ens centrem basés la
seva economia de forma preferent en els recursos de la pesca i el cultiu
de marisc, però sí que existeixen casos en què la seva importància és
majúscula (p.e. a les Toixoneres i l’Argilera, com veurem més endavant).

Destaquen també les dades recollides per A. Oliver en La cultura de la
alimentación en el mundo ibérico, algunes de les quals incloem a l’apartat
corresponent. En l’apartat dedicat a “La importància de la pesca“ (Oliver,
2000: 64-66, 67-68) fa un breu resum del que pot dir-se, arribant a la
conclusió que  el que més manca són anàlisis d’ictiofauna, com fàcilment
es deduirà un cop vistes les dades que tenim, i el que caldria fer per
conèixer realment el tema. Comenta la importància així mateix de la
recol·lecció de malacofauna, que constitueix una aportació secundària a
la dieta, sobretot en èpoques de crisi en què caldria diversificar els
mitjans de subsistència. De totes formes, defensa que majoritàriament
no es recullen per ser consumides, sinó per a altres finalitats (que
comentarem a l’apartat corresponent). A. Oliver va més enllà i afirma
que podria ser que  es dediquessin a la seva recol·lecció “los miembros
menos activos de la comunidad”.

La literatura antiga (fonts grecollatines) que mencionen aquests
territoris són molt escasses i  tardanes.
Evidentment, cal tenir molt present la natura d’aquesta informació:
respon, com tot escrit, a uns interessos concrets i ha passat pel
garbell de l’autor que l' escriu. La realitat que se’ns presenta pot haver
estat, conscientment o inconscient, retocada i millorada d’acord a uns
interessos particulars, segons la postura ideològica de l’autor 9.
Centrant-se en una època molt allunyada de la que és el nostre objecte
d’estudi, per l’al-Andalus, J. Lirola (1993) opina que la manca
d’informació, tan freqüent a les fonts de diverses èpoques, es deu a la
consideració de l’activitat pesquera com una tasca marginal i exclusiva de
les classes socials inferiors. A més a més, als grecs i romans no els  devia

                                                                                      
9 Diversos autors actuals recullen aquesta inquietud. Hem d’afegir la problemàtica afegida de la no consulta de l’original,
sigui perquè aquest sols es conserva gràcies a versions posteriors, sigui pel no domini total de la llengua original. En el
nostre cas hem fet servir les traduccions, de les que teníem disponibles, que semblen més rigoroses, però així i tot sovint
es repeteixen les cites sense una comprovació i es cau sovint en errors (i en alguns casos si confrontem diverses
traduccions no són coincidents i poden variar molt). La encara no resolta traducció de l’escriptura ibera no permet
conèixer aquesta versemblant informació directa.
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sorprendre aquesta activitat, per la qual cosa no queda recollida
en les seves descripcions de la zona.

Alguns autors, com M. Sartre i A. Tranoy (1990), afirmen que les
descripcions que de les societats indígenes apareixen en les obres
clàssiques es fonamenten normalment en el principi de comparació en
benefici del món grecoromà. Veien el món dividit entre ells, poble
avançat i civilitzat, i els bàrbars. Aquests últims, segons les fonts escrites,
s’interessen des del s.V aC només per coses banals o monstruoses. Per
exemple, Estrabó (65 aC-20 dC)10 (Geografia, III, 4, 18 i III, 3, 8), en
parlar de la Gàl·lia meridional i Hispània, utilitzant la informació d’altres
autors, descriu els indígenes com a brutals i amb anomalies socials
marcades. Posa en evidència com fóra de positiu per aquests pobles la
seva integració en l’imperi romà. Així, la visió de les fonts escrites
clàssiques seria ”un miroir déformant de leur propre système de valeurs"
(Sartre, Tranoy, 1990:94). Tot i que això és cert, també és veritat que
Estrabó dóna una valuosa informació sobre l’organització de les societats
indígenes, a vegades confirmada per l’arqueologia i/o l’epigrafia. És a dir,
mai hem de descartar la consulta de la informació escrita, tot i que cal
utilitzar-la amb cautela.

Entre les cites que es comenten i s’enumeren, algunes fan referència als
indígenes d’altres zones de la Península Ibèrica i en concret també del
sud de la Gàl·lia, especialment a les llacunes del Llenguadoc, ja que
considerem que la seva  proximitat cronogeogràfica és una bona raó per
tenir-les en compte. De fet, sobre el litoral gal, A. Pujol (1977: 195-196)
entre d’altres, afirma que l’arqueologia ha demostrat en el litoral català,
tot i que separats pels Pirineus, un mateix procés evolutiu i una cultura
pràcticament paral·lela.

Quines dades tenim? A continuació les classifiquem segons la informació
que ens donen tant les fonts escrites, clàssiques i posteriors, com
l’arqueologia, iconografia i, en alguns casos, l’etnografia.

1. Configuració i característiques del litoral

Breu introducció geogràfica. El litoral mediterrani català
A les zones litorals entren en relació el medi continental i el marí.
Comunament s’ha considerat el Mediterrani com un mar pobre en
recursos, afirmant que això es devia bàsicament a la inexistència de
marees importants,  l’elevada salinitat, la reduïda aportació d’aigües que
hi ha pels estrets i a les estretes plataformes litorals. Malgrat això, hi ha
algunes àrees, com les pròximes a la desembocadura dels grans rius
(deltes) i les llacunes, que ofereixen una productivitat molt per sobre de
                                                                                      
10 Cada cop que es menciona per primera vegada  un autor clàssic afegim la cronologia i el títol de l’obra d’on
procedeixen les cites.
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la mitjana (Aura et alii, 1989). Zones amb una concentració d’espècies

de peixos i aus en àrees molt petites i concretes, on en determinats casos
resulta viable una explotació intensiva d’una o diverses espècies en cicles
curts de temps.

Hi ha proves de la utilització dels recursos marins amb fins alimentaris
des del paleolític inferior i mitjà, i amb fins ornamentals des del paleolític
superior (Aura et alii, 1989:373).

La franja litoral és heterogènia amb gran varietat de fons marins, amb
elements com roca, grava, sorra, fanerògams marins, sorres fangoses i
fang. A la desembocadura dels rius abunden els fons de sorra fangosa, a
causa de les aportacions continentals dels rius. Les espècies es
distribueixen pràcticament per tots els hàbitats i s'hi adapten
perfectament. A la franja litoral i a la plataforma continental és on hi ha
una més gran varietat d’hàbitats. Cal recordar que com més lluny i fons
anem, menys diversitat de recursos piscícoles. Concretament, pel que fa
a la fauna piscícola, destaquem la denominada subcomunitat litoral (a la
franja costanera), com la que presenta una més gran densitat d’espècies
(gràcies a l’alt nivell d’oxigen i de nutrients). Dels diversos hàbitats en
destaca, per ser molt diferent, el deltaic. A les llacunes i les badies són
similars les espècies característiques (Demestre, 1986).

El perfil de la costa catalana és molt variat, normalment s’estudia
dividint-la en zones: la marina de l'Empordà (des de 1910 denominada
Costa Brava) de Portbou a Tossa; la marina de la Selva, de Tossa a
Blanes; la costa de llevant (el Maresme), de Malgrat al turó del Montgat;
la costa de ponent, de Barcelona a l’inici del golf de Sant Jordi (destacant
la presència del delta del Llobregat); i les goles de l'Ebre, del golf al límit
actual de Catalunya (Demestre, 1986:9-10).

La costa del nord de Catalunya i del sud de França presenta condicions de
refugi natural, amb freqüents golfs i desembocadures, zones de
maresmes i pantans, propícies per al desenvolupament de la fauna
piscícola. Del cap de Salou al cap de Cervera hi ha infinitat de petits ports
al llarg de tot el litoral.

El Mediterrani és considerat un mar on resulta fàcil orientar-se, ja que,
com A. Schüle (1970) va demostrar, pràcticament des de qualsevol punt
és visible la terra. Pel que fa als corrents, hi ha variants segons la zona
que acostumen a seguir el rumb dels vents. Els corrents, segons la seva
direcció, afavoreixen la navegació a un punt o zones concretes, per la
qual cosa el seu coneixement és basic si es navega en embarcacions
sense altre mitjà de propulsió que els rems i/o la vela. Els majors
inconvenients per a la navegació, sobretot costanera, són els vents (Ruiz
de Arbulo, 1991:85-86). La zona del golf de Lleó té moltes dificultats,
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sobretot per a petites embarcacions, a causa de la difícil previsió de vents
i corrents, i al cap de Creus és el golf de Roses el millor refugi.

Les fonts clàssiques11 permeten afirmar que la major part del litoral
actualment català a l’antiguitat estava format per zones de maresmes
i llacunes i disposava d’importants recursos marins. També a la
literatura posterior trobem pistes sobre com era el medi en aquella
època i quines activitats s’hi podien haver desenvolupat. 

La descripció més antiga que coneixem d’aquest litoral és la d’Avié a l’Ora
Maritima (versos 519-561). Descriu els diversos accidents geogràfics i
ens informa de l’existència de ports i zones de maresmes. Afirma que
Barcelona disposava d’un port segur (actualment es considera que estaria
a la zona de Montjuïc) i que entre Roses i Empúries existia un estany que
devia ocupar bona part de la plana. Aquesta obra, incompleta, va ser
escrita en època romana (segona meitat del s.IV dC) però se sap que es
basa en un periple molt anterior, del s.VI aC (a partir d’Èfor, s.IV aC, i
d’una compilació d’Escimno, s.I aC), és a dir, amb nombrosos afegits
posteriors. Descriu la costa de Tartessos a Massàlia.

D’època romana, tot i que amb dades que considerem extrapolables a l'
època ibèrica, Pomponi Mela (De Chorographia II5), al s.I dC, descriu
aquest litoral i menciona les principals ciutats romanes de la costa. En
destaquem les referències a la zona com a rica en homes, cavalls, plom,
fèrtil o, si més no, amb zones de producció de lli o espart. A Estrabó
(III,4,15) trobem de nou la confirmació de l’existència de llacunes, i
indica a més que estaven plenes d’aus. També trobem una cita d’Estrabó
en què afirma que hi havia bons ports (per ex. a Empúries) (III,4,8-9).
Aquest autor no va conèixer les zones que descrivia, però es considera
que va recollir i estructurar fonts anteriors. A.Schulten (1952,110)
considerava, així com molts altres investigadors actualment, que el que
Estrabó descrivia com a bons ports, en el concepte modern no són així,
però que sí eren bons per a les embarcacions petites, llocs on era
possible varar una nau i fer provisió d’aigua dolça, i assenyala com a
possibles ports de l’antiguitat Port Bou, el Port de la Selva i Cadaqués.
A.Pujol (1977,167) considera com a bons ports naturals diversos indrets
de la Costa Brava (cala Montgó, cala Riells, Port Lligat,...). Les
desembocadures dels rius també haurien estat un bon refugi, i en general
totes aquelles zones que de forma natural quedessin protegides del vent.

A la bibliografia, a partir del segle XIX, trobem també referències: J. M.
Pella i Forgas (1883:194), prenent com a font d’informació els autors
clàssics, fa referència a l’existència a la zona d’Empúries de planes
pantanoses i barris de pescadors grecs.
                                                                                      
11 La gran majoria de les cites de fons clàssiques que es recullen en aquest treball es poden consultar completes,
juntament amb bibliografia i comentaris, a R.Playà (1996, inèdita). 
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Els estudis moderns sobre l’antiga línia de costa s’han centrat
normalment en les dades arqueològiques i històriques, les dades
sedimentològiques i paleontològiques, i les dades de la geomorfologia
(Marqués i Julià,1987:15-16). Les primeres fan referència a les variacions
de la posició del mar deduïbles a partir de l’anàlisi dels jaciments
costaners i dels documents històrics (descripcions, cartes i mapes,
arqueologia subaquàtica i teledetecció); les segones es basen en l’anàlisi
dels sediments i del seu contingut orgànic, i poden obtenir l’evolució dels
diferents ambients litorals; i les darreres en el reconeixement de formes
que es poden deure a l’evolució del litoral (p.e. penya-segats, cordons
litorals o graus, depressions mal drenades, etc.). Aquests estudis
permeten detectar l’existència de ports i jaciments costaners, alguns
actualment coberts pel mar, mentre d' altres ara més a l’interior a causa
de la regressió marina. Aquest és un tema del qual es disposa de poca
informació, tot i que n’és bàsica l’anàlisi. La informació nàutica pot donar
també idea dels llocs idonis com a ports o punts d’ancoratge. J.Ruiz de
Arbulo afirma que tant els periples com els derroters (que es diferencien
dels primers perquè també recullen els rumbs) proporcionen un bon
nombre d’indicacions significatives (Ruiz de Arbulo,1991:99). 

Aquests estudis confirmen l’existència en època protohistòrica de
maresmes i llacunes a la costa catalana12. Moltes ja han desaparegut
actualment a causa de l’aportació dels sediments del riu, del clima i de
l’acció humana (desforestació dels darrers dos mil anys, dessecació,
construccions, ocupació...). La costa del nord de Catalunya i el sud de
França, en l’actualitat, presenta condicions de refugi natural, amb
freqüents golfs i desembocadures, zones de maresmes i de pantans,
propicis per al desenvolupament de la fauna piscícola. Existeixen
referències a les “malsanes” aigües dels maresmes, aigües
estancades, fonts de malalties i improductives, però també idònies per
a la concentració de fauna marina i d’altres recursos.

Tot i que manquen estudis, sembla ser que en època ibèrica i romana
el litoral era més irregular i retallat que l’actual, i al segle IV aC ja
estaven formades les planes deltaiques, tot i que encara estaven poc
desenvolupades. Tradicionalment es considerava que la línia de costa
coincidiria aproximadament amb l’antiga via Barcelona-València o
Camí Reial, però les troballes al jaciment de les Sorres (delta del
Llobregat) contradiuen aquesta dada, almenys en aquella zona. De fet,
el delta del Llobregat és una de les zones més ben conegudes,
juntament amb el litoral del golf de Roses (Pujol, 1977), gràcies a la
localització dels jaciments de les Sorres (Izquierdo, 1987, 1992 i
                                                                                      
 12 Veure  especialment A.Marqués i R.Julià (1983 i 1987), i N.Dupré (1987). En l’article de M.Blech, G.Hoffmann i
D.Marzoli (1994) s’expliquen les anàlisis de la línia de costa que va començar a realitzar l’Institut Arqueològic Alemany
en col·laboració amb el Conjunt Monumental d'Empúries. Amb una cronologia de s.V aC, A.Oliver menciona ja la
utilització del punt d’ancoratge de les Piedras de la Barbada (Benicarló), possiblement sota el control del jaciment ibèric
del Puig de la Nau (Oliver,1993:156). Vegeu també, sobretot pel litoral mediterrani francès, M.Sternberg (2000).
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2001). Les troballes arqueològiques permeten definir millor el traçat
de la costa, per exemple, les restes o derelictes trobats en aquesta
zona permeten saber quina superfície aproximada estava coberta per
l’aigua. P. Izquierdo (2001) afirma que en aquest jaciment
probablement en època ibèrica i romana s’hi desenvolupaven activitats
portuàries, en el subsòl de la major part dels 92 km2 que ocupa el
delta del Llobregat, i fins i tot per sota de la zona marítima adjacent,
“com ho demostren algunes troballes escadusseres a la Zona Franca
de Barcelona”.
Els sectors que es coneixen més, perquè és  on es van realitzar les
extraccions de sorra que van permetre localitzar les troballes, és al
llarg de l’antic Camí Reial de València, en els termes municipals de
Castelldefels, Gavà i Viladecans. Sobta, doncs, que aquest jaciment
subaquàtic es trobi en terra ferma i actualment lluny del mar,
informació molt valuosa per saber on probablement era l’antiga línia
de costa, molt més endins del que se suposava. Els materials trobats
semblen correspondre, segons P. Izquierdo, a les restes d’una
intensíssima activitat portuària al llarg d’uns mil anys (des del s.IV aC
als s.V o VI dC). Les restes no deixen dubtes, la fauna marina
localitzada sovint estava adherida als materials romans i pertany a
espècies que habiten en aigua salada. És a dir els objectes localitzats
van caure al mar (p.e. diverses àncores romanes localitzades). Es
devia tractar d’un “port obert a la mar, anomenat 'salum' pels romans
i 'ancoratge' en català. (...) els vaixells aguantaven la posició a
l’àncora mentre eren carregats i descarregats mitjançant naus més
petites”. S’han localitzat les restes del que possiblement serien vuit
vaixells d’època romana i un de medieval. És més que probable
l’existència d’altres instal·lacions portuàries situades a la mateixa
costa, actualment no conegudes.

P. Izquierdo també afirma que la pujada del nivell del mar (en època
neolítica aquesta zona estava a uns 20 m per sota de l’actual) es va
anar produint a batzegades, i cada vegada es produïen noves
aportacions de sediments.  “En època ibèrica, el delta devia començar
a avançar a recer de Montjuïc, de manera que es formés una gran
badia a la banda de Viladecans, Gavà i Castelldefels. És probable que
els sediments inutilitzessin el port de l’important poblat de Montjuïc
cap al s.I aC. A les darreries d’aquest segle el poblat ibèric, que havia
tingut clarament una funció portuària, és abandonat, i els romans
funden la colònia de Barcino a l’altre costat de la muntanya”. Sobre la
navegabilitat del Llobregat no hi ha dubtes13. L’ancoratge de les
                                                                                      
13 Segurament en època romana el vi que arribava en les àmfores produïdes als forns de Gavà, Sant Boi, Sant Vicenç
dels Horts, el Papiol i Castellbisbal versemblantment ho feia en barcasses fluvials A les darreres excavacions realitzades
a la zona del Pont de Diable, a la banda del municipi de Castellbisbal, es van localitzar les restes del que podria ser un
embarcador o moll d’època romana (Butlletí Ben Viure, 4. Castellbisbal: Amics i Amigues del Museu, 1999:2-4 i
informació a les actes de la Taula Rodona sobre el Pont del Diable celebrades a Castellbisbal i Martorell del 18 al 20 de
març de 1999, inèdites).
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Sorres devia començar a existir com a port dels poblats ibèrics de
Calamot i del turó del castell de Castelldefels (Izquierdo, 2001:35).

El golf de Roses, per la seva situació i les seves característiques
nàutiques, és una badia de visita obligada tant si es ve com si es va
cap al golf de Lleó. La seva posició estratègica permet a les naus
protegir-se del vent i dels corrents de la zona. Qualsevol ancoratge
d’aquesta badia pot considerar-se com un port d’escala (entre les illes
Medes i el cap de Creus: Medes, Montgó, la Clota, Riells, l'Escala,
Canyelles, Montjoi, Juncol, Cadaqués, Port-LLigat i el Port de la Selva),
però el millor indret és la cala de la mateixa Roses, protegida d’onades
i corrents, segons dilucida l’estudi batimètric dels fons (Ruiz de Arbulo,
1991:99). Roses estava rodejada per una llacuna i extensos marjals
que impedien un fàcil accés cap a l’interior.

Pel que fa al delta de l’Ebre, tot i que la bibliografia històrica sovint
negava l’existència del delta en època ibèrica i se'n situava la
desembocadura a l’alçada d’Amposta, actualment és acceptat que el
delta dret estaria format probablement als primers segles de l’era
cristiana (Garcia i Villalbí, 2002: 229). El procés de formació del Delta
no és ben conegut, se sap que la imatge actual no és gaire antiga
(tenint en compte que també actualment no deixa de canviar, a causa
sobretot de la manca d’aportació fluvial en algunes èpoques de l’any i
a la pujada del nivell del mar, com també passa en altres deltes ben
coneguts com el del Roine a França). D. Garcia i M. M. Villalbí fan
referència als estudis dirigits per l’hidròleg Antoni Canicio, en
col·laboració amb el Departament d’Ecologia de la Universitat de
Barcelona, que s’han centrat en la datació per mitjà del mètode del C-
14 dels fòssils autòctons. Aquests donen al Delta una antiguitat
aproximada de quasi sis mil anys. És a dir, si més no, en època ibèrica
hi devia existir un petit delta. Descriu la zona Plini (23-70 dC.)
(Naturalis Historia, III4,21), fent referència a la navegabilitat del riu Ebre.

2. Recursos marins disponibles

La pesca i, per extensió, l’aprofitament dels recursos aquàtics es
documenta ja a la prehistòria. Hi ha molts estudis que ho recullen, a
tall d’exemple cal esmentar,  a França, l’obra de J. J. Cleyet-Merle
(1990), i  a la zona catalana, les nombroses troballes resumides al
breu article de J. Bosch (1998).  

2.1. Fauna marina:

La potencial riquesa pesquera actual es pot extrapolar a l’antiguitat, en
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línies generals. Les espècies no han experimentat canvis morfològics
importants, només en alguns casos han passat d’unes zones a d’altres a
causa de canvis en el medi. Actualment la sobreexplotació està produint
una important reducció d’exemplars i portarà a la desaparició d’algunes
espècies. Des del camp de l’arqueoictiologia es duen a terme estudis que
permeten analitzar l’existència o no de sobreexplotació pesquera a
l’antiguitat, aspecte que mostra sobretot la disminució de la grandària
dels exemplars.

Actualment, en el litoral català, es distingeixen dos sectors de costa
diferents amb pesques també fins a cert punt divergents (Lleonart, 
1986): les zones de l’Empordà i la Selva, amb una pesca especialitzada
en cales i fons de roca (com a ports importants destaquen Roses,
Palamós i Blanes, a més de petits pobles amb una activitat pesquera
significativa) i les goles de l'Ebre, zona poc profunda i amb pesca molt
especialitzada (destaca el port de Sant Carles de la Ràpita).

S’explotaven els recursos del mar “almenys per a aquells que vivien a
la vora dels rius i al litoral mediterrani” (Posidoni (130-60 aC), a
Ateneu (s.II-III dC) 151-152) (Sternberg.2000:93). Aviè menciona un
maresme replet de peixos a les immediacions de Callípolis14 (prop de
Tarragona) (v.515-519), Jenòcrates menciona les ostres de Tarraco
(Schulten,1963:541) i Ausoni (c.s.IV dC) (Epístoles, XXVII), les de
Barcino.

La cita més destacable és la d’Opià (c. s.II dC) (Halieutica o De
Piscatione, III,624-627), on afirma que la tonyina és capturada dins del
mar ibèric pels ibers, i que  després és  pescada a la desembocadura del
Roine, pels celtes i els antics habitants de Focea (grecs).

Sobre les aus marines sols sabem que estaven presents a les llacunes
(com hem vist més amunt: Estrabó, III, 4, 15), però no hi ha cap
referència de si es capturaven i/o consumien.

Són més freqüents les referències al litoral gal: assenyala l’existència
d’una llacuna prop de Marsella normalment molt rica en peixos (IV, 1, 8);
i comenta com es pescava el mújol amb trident en una llacuna prop de
Ruscino (IV, 1, 6-7). P. Mela (De chorographia, II , 5, 83) afirma que en
una llacuna pròxima a Leucata eren abundants els peixos. A la llacuna de
Latera també es pescaven llisses (fam. Mugilidae), amb ajuda de dofins,
segons explica Plini (IX9, 29-32). Totes les comunitats

meridionals de la Gàl·lia, segons Elià (c. s.II-III dC) (De natura
animalium, XIII, 16), participaven en la pesca de les tonyines.
                                                                                      
14 Ciutat identificada amb la mateixa Tarraco, o també amb altres indrets com la Pineda, a Vila-Seca de Solcina. Sobre
el tema vegeu P.Otiña; J.Arbulo (2000).
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També hi ha multitud de cites que fan referència al sud peninsular: a la
fauna marina, sistemes de pesca, vivers i llocs de salaó i a la importància
dels seus productes en el Mediterrani. Segurament a aquesta zona facin
referència les cites sobre la captura en el “mar nostre” de calamars de
cinc colzes i sípies de dos (Plini, IX 48, 92-93), i al fet  que els
escòmbrids (possiblement el verat) a Hispània omplien els vivers (Plini IX
19, 49).

Polibi (200-125 aC) destacava l’abundància, qualitat i bellesa de la pesca
a Lusitània enfront de la del Mediterrani (Història universal, 34,8,4) i
Estrabó afirma que la fauna de l’oceà és molt millor que la de les zones
mediterrànies (Estrabó, III, 2, 7). 

G.Lafaye (a Daremberg,Saglio, "piscatio", 1969: 489-494) reflexionava
sobre la consideració en el món grec de les activitats marítimes,
considerant el peix com a menjar de pobres. Tot i que el seu consum,
amb els anys, és cada cop més freqüent, no s’abandonen els prejudicis
contra el pescador de canya (Plató la considerava una ocupació poc
digna,  molt diferent de la caça, que si més no era un exercici sa).

Sobre la pesca marina a Catalunya, el manuscrit de Joan Salvador i
Riera, datat a l’any 1722, és el document monogràfic conservat més
antic. En obres anteriors es poden trobar referències a la pesca, però no
es coneix cap monografia més antiga. En aquesta obra, J. Salvador
(Lleonart, Camarasa, 1987: 57-81) enumera un total de 194 espècies
pescades o presents al litoral mediterrani català (inclosos peixos,
mol·luscs i algues). En destaca la pesca de sardines, tonyina i corall. Pel
que fa als mol·luscs, se’n recollien molts, però exclusivament per a un
consum local o com a màxim regional. Destaquen la recollida de tellerina
i de rossellona, entre d’altres fàcilment localitzables a la costa, i ostres i
garotes de mar, i informa de la utilització com a esquers de sardines,
sípies i pops.

També disposem de cites sobre els diversos usos que es donaven a les
conquilles a l’antiguitat. Tot i que no hi ha cap referència als indígenes del
nord-est peninsular, cal assenyalar la informació sobre la seva utilització,
per part de grecs, romans i etruscs15, com a instrument per a produir
sons i presents a diversos jocs infantils, com veurem més endavant
(Sébillot, 1886: 520,524).

La ictiofauna
L’arqueoictiologia és una branca especialitzada de l’arqueozoologia que se

                                                                                      
15 Tot i que sovint s’ha dit que els etruscs foren a Itàlia el que els ibers a Hispània, el cert és que aquells desenvoluparen
un domini per terra i mar que dista molt de l’ibèric, si més no de la zona que ens ocupa. Es localitza ceràmica etrusca a
jaciments ibèrics, segurament procedent d’intermediaris fenicis i grecs (Cristofani,1983).
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centra en l’estudi de les restes de peixos localitzades en jaciments
arqueològics16.

A Espanya a partir dels anys 80 comença a desenvolupar-se aquesta
disciplina. Destaquen els treballs realitzats per A. Morales (Morales, 
Roselund, 1979) i E. Roselló, del Centre d’Arqueozoologia de la Facultat
de Biologia de la UAM, i els duts a terme per M. J. Rodrigo García (1991)
des de finals dels 80 i de C. G. Rodríguez Santana, que, entre d’altres, ha
estudiat diversos jaciments de l’arxipèlag canari (Rodríguez,1994).

 A Catalunya, N. Juan-Muns fou la primera investigadora que s’interessa
per aquesta especialitat i duu a terme, entre d’altres, l’anàlisi de diversos
jaciments catalans, especialment de l’àrea indiceta17. Actualment, hi ha
altres especialistes, tot i que no han fet estudis de la fauna íctica de
jaciments ibèrics (p.e. al Laboratori d’Arqueologia de la Universitat
Pompeu Fabra).

La ictiofauna és, de totes les evidències, la més valuosa. Juntament amb
l’anàlisi de la malacofauna ofereix la informació més completa sobre
l’aprofitament dels recursos marins. La resta d’evidències permet suposar
que la pesca es realitzava, però les restes ho demostren realment i
podrien permetre profunditzar sobre el tipus de pesca, la seva
importància a l’alimentació i a la vida del grup humà. Per tot això resulta
tan necessària una estratègia de mostreig plantejada per a cada jaciment
concret. És una llàstima que en molts casos no es dugui a terme, tot i
que en la majoria dels casos es deu a una manca de pressupost per
realitzar aquests estudis.

Aquest tipus d’anàlisi presenta dues problemàtiques, inherents a les
restes trobades i al procés d’anàlisi i estudi, i a les quals es deu la manca
de més estudis representatius. L’osteologia dels íctics és particularment
complicada a causa de la gran quantitat d’ossos que formen el seu
esquelet. El seu nombre és tal que resulta molt complicada la seva
determinació, tant anatòmica (identitat de l’os) com

específica (família, gènere i espècie). Cal afegir l’estat en què solen
trobar-se aquestes restes als jaciments arqueològics: normalment

                                                                                      
16 Per veure la història d’aquesta disciplina, problemàtica general, metodologia, conclusions, perspectives i bibliografia
bàsica per a iniciar-se, és molt recomanable consultar l’obra de J.Desse i C.G. Rodríguez (1992-93), com també, entre
d’altres, N.Juan-Muns (1981:1-50), Rodríguez Santana (1994:115-292) M. Sternberg (1995:11-62), N.Juan-Muns et alii
(1991) i Rodrigo et alii (1993) (resum a Playà,1996,inèdita). 
17 Va estudiar la ictiofauna de jaciments paleolítics i mesolítics, contribuint a la reconstrucció de les condicions mediambientals
del quaternari a Catalunya i el coneixement de la importància de la pesca per a aquestes comunitats (Juan-Muns,1981; Juan-
Muns,1985). Posteriorment ha dut i duu a terme diversos estudis d’altres jaciments, d’època ibèrica. En 1992 va presentar la
seva tesi doctoral sobre la pesca dels Yàmana de Terra del Foc (Argentina), excel·lent mostra de la metodologia i problemàtica
de l’arqueoictiologia aplicada a un cas concret en què es participava en l’excavació des del primer moment.
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fragmentats i dissociats els uns dels altres (a causa tant dels processos
tafonòmics postdeposicionals com del processament i consum anterior).
És bàsic disposar d’una completa col·lecció osteològica de referència (no
és complicat però sí que requereix de la inversió de molt temps).  Per tot
això aquests estudis són escassos malgrat la importància que tenen per
conèixer realment com era la pesca en època ibèrica. A més a més, per
bé que s’apliqui la tècnica de mostreig, les restes poden ser tan sols una
petitíssima mostra del conjunt originàriament dipositat (Juan-Muns et
alii,1991; Rodríguez Santana,1994:132). És bàsic conèixer les condicions
de conservació de cada jaciment per poder interpretar-ne els resultats
(Desse,Rodríguez,1992-93).

Els estudis de la ictiofauna poden informar-nos de: les espècies que es
van pescar i consumir; la seva  comparació, sempre dificultosa, amb la
resta de fauna localitzada pot indicar la importància de la pesca en
l’alimentació i en l’economia en general; els hàbits pesquers del grup
humà: caràcter estacional o no de la pesca i si existia algun sistema de
selecció de les espècies o de la seva mida; l’evolució de l’activitat
halièutica en el període d’ocupació del lloc (variació de les espècies
pescades, per decisió pròpia o per canvis paleoecològics, augment o
descens d’aquesta pràctica); si es completa amb la informació dels útils
de pesca localitzats es podran assenyalar alguns dels sistemes de pesca
emprats18 i l’ecosistema de les espècies podrà confirmar si la pesca es
realitzava des de la costa o lluny d’aquesta, mar endins; i, tot i que és un
camp poc explotat, l’anàlisi detallada de les restes pot oferir dades sobre
les tècniques de processament i preparació per al seu consum. Fins i tot
pot elaborar-se una anàlisi microespacial en el mateix jaciment que
permeti comprovar si hi ha un tractament diferencial segons les àrees.

Les espècies pescades tindrien com a fi el consum, tot i així es coneix des
del paleolític el reaprofitament de les vèrtebres com a element
d’ornamentació o de protecció (a modus d’amulet).

Hem de fer esment al jaciment de Lattes (Hérault, France), ja que es
tracta del jaciment del litoral mediterrani de la Gàl·lia on més a fons ha
estat estudiada la relació amb el medi marí. Destaquen el treball dels
útils de pesca localitzats (Feugère, 1992) i l’estudi ictiològic que des de fa
anys es realitza (Sternberg, 1992 i 1995)19. Altres dades de la Gàl·lia són
les aportades per F.Benoît, que ja citava alguns exemples com la
constatació de l’ús de la sal i la salmorra des de l’edat del bronze. Per
exemple a l’hàbitat de Bruni, situat al litoral de la llacuna de Berre, es
van localitzar objectes ceràmics que contenien salaons. També en els
hàbitats més antics de St.Blaise es van localitzar pithoi utilitzats amb

                                                                                      
18 Alguns investigadors defensen la idea  que  conèixer les espècies pescades permet deduir la tècnica de captura utilitzada.
Aquesta hipòtesi ha estat qüestionada, ja que diferents sistemes de pesca poden produir un mateix tipus de captura i, a la
inversa, un sol sistema pot donar lloc a la captura de diverses espècies (Juan-Muns et alii,1991:94).
19 Resum dels resultats a R.Playà (1996,inèdita).
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aquesta finalitat (Benoît, 1959: 103-104). En contextos indígenes s’han
localitzat nombroses restes d’ictiofauna (per exemple, de dorada, mújol i
espècies d’alta mar com tonyines i peixos espasa) i de malacofauna
(totes les característiques de la zona: ostres, musclos, cardiums,
pectínids, etc...) (Arcelin, 1986).

A la zona objecte del nostre estudi hem de distingir dos tipus d’informació
ictiològica: la que ofereixen els estudis de les restes localitzades en
alguns jaciments, en el curs de l’excavació (la majoria dels casos) i la
dels jaciments en què s’ha realitzat un estudi ictiològic a partir d’una
estratègia de mostreig:

• A l’Illa d'en Reixac, des de 1988 s’ha realizat una recollida
sistemàtica de microrestes (N. Juan-Muns, 1999: 289-292) (de
cada fase cronològica s’ha seleccionat UE de diversos tipus
perquè la mostra fos més representativa). Sobretot es localitzen
escates i radis, indeterminables, li segueixen les vèrtebres, ossos
del crani i alguns otòlits. S’han pogut determinar
taxonòmicament restes de la família dels espàrids (Sparidae),
tàxons abundants i comuns a les costes mediterrànies (en
concret les espècies: Boops boops (boga), Pagrus pagrus
(pagre), Sparus aurata (daurada), Pagellus bogaraveo (besuc),
Pagellus erythrinus (pagell) i Sarpa salpa (salpa)), dels anguílids
(Anguillidae) hi ha mostres d’Anguilla anguilla (anguila), freqüent
a les costes i rius catalans. Dels Mugilidae (les llísseres o llisses),
Clupeidae (inclou les sardines i les arengades), Gadidae i
condrictis (peixos cartilaginosos que inclouen les famílies dels
taurons i les rajades, molt complicats de diferenciar). També està
present el Dicentrarchus labrax (llobarro), única espècie
documentada de la família Moronidae. També es documentaren
algunes espècies d’aigua dolça.
Cronològicament seria:
525-450 aC: La major part d’ictiorestes eren impossibles de
determinar a causa de la fragmentació. Major nombre de
framents de Sparidae, seguida d’Anguillidae, Ciprinidae,
Clupeidae i Mugilidae. Dominant una família o altra segons el
tipus d’unitat estratigràfica.
450-350 aC: Alguns fragments indeterminats. Restes
d’Anguillidae, Sparidae, Percidae i Ciprinidae.
380-210 aC:  Alguns fragments indeterminats. Restes
d’Anguillidae, Ciprinidae i Sparidae, i en nombre menys reduït de
Mugilidae, Clupeidae, Condrictis i Moronidae. La presència de
ciprínids parla de l’explotació d’un medi d’aigua dolça.

• Al castell d'Amposta (Montsià) (Juan-Muns,1990 i Rodrigo et alli,
1993, quadre 5) l’estudi de la ictiofauna va donar com a resultat
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la identificació de les famílies: Chondrichthyes, Moronidae,
Sparidae, Schiaenidae i Mugilidae.

• A l’Arxiu Històric de Sitges (Barcelona), a les sitges excavades,
es va documentar Sparidae. (Rodrigo et alii, 1993, quadre 5).

• Al  jaciment de les Toixoneres (Calafell) es van recuperar restes
d’ictiofauna: 13 peces de les campanyes 1983-1989. La Dra.
E.Roselló identificà la presència de pagell (Pagellus erytrinus
L.), que pertany a la família dels Sparidae, i mussola (Mustelus
mustelus L.), petit tauró (Albizuri; Nadal,1992). Així mateix
identificaren alguns fragments de l’esquelet intern de sípia
(Sepia officinalis) i fragments d’un crustaci de mida gran. Es
considera que es duia a terme una explotació intensiva dels
recursos marins. Cal tenir en compte la seva ubicació arran de
mar en aquells moments, amb una possible zona d’ancoratge.

• A Sant Martí d’Empúries (Juan-Muns, 1999b) és interessant
observar l’evolució de la presència de les espècies segons l’etapa
d’ocupació de l’assentament. Es destaca que quasi un 80% de les
restes localitzades no han pogut ser determinades per culpa,
sobretot, del seu mal estat de conservació. Per tant, les
conclusions s’han de valorar tenint en compte aquest fet. De les
restes determinades, per a la fase de segona ocupació del poblat
del ferro inicial (IIb) destaca la presència de Mugilidae, Sparidae,
Anguillidae i Moronidae. Hi ha més restes que a la fase anterior
(IIa) , potser per una major dedicació a la pesca, tot i que  es
documenten poques espècies i  són característiques de biòtops
propers al jaciment (costa o zones salobres i aigua dolça). Es
dóna una explotació del medi aquàtic no especialitzada, per a la
qual s’indica que no caldria cap embarcació ni un art de pesca
sofisticat. A les fases posteriors (grega en endavant) augmenta
la presència de Sparidae, hi ha més varietat d’espècies i algunes
són de biòtops allunyats de la costa.

• Al Mas Castellar (Pontós) s’han estudiat les restes documentades
en diverses unitats estratigràfiques entre el 425 i el 175 aC. En
els primers períodes és majoritària la presència de la família
Spariade (determinades la boga, mabre, daurades, pagres,
déntols, pagells i besucs),i mugílids (llisses). Restes presents en
zones d’abocador i sitges. N. Juan-Muns indica que es pescava el
que es tenia més a l’abast, tant a la costa com en els rius
propers (en aquest cas anguílids i ciprínids). Les petites talles
dels exemplars indiquen manca de selecció i deficiència en els
arts de pesca, perquè es pescaven prop de la superfície, potser
amb xarxa. Es tractava d’una pesca minsa i esporàdica.
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• El fet que els estris de pesca localitzats al jaciment (com veurem,
tres hams i ploms de xarxa) apareguin en contextos (200-150
aC) en què no s’han recuperat els conjunts més nombrosos de
peixos  fa pensar en “la independència entre la presència
d’enginys de pesca i la intensitat de l’activitat pesquera” (Juan-
Muns, 2002).

• A la Moleta del Remei (Alcanar) es van localitzar vèrtebres de
peix (Playà,1996).

• Al Puig de la Nau (Benicarló) es van localitzar escates sense
determinar (Peña,1995).

Les restes, de moment, ens permeten constatar la pràctica de la pesca
per part dels ibers. Són necessaris més resultats i diferenciar
cronològicament les troballes per poder veure l’evolució de l’activitat.
Amb les dades de què es disposa es pot  parlar d’una pesca mixta en els
rius, i/o aiguamolls, i en el mar, sobretot pesca de costa (espàrids) però
amb la presència d’espècies més pelàgiques (clupeids, condrictis...) (com
s’evidencia a l’Illa d’en Reixac). Els Scombridae apareixen a nivells
ibèrics, però al sud peninsular i a jaciments fenicis, púnics i romans.

A l’hora de treure'n conclusions cal tenir en compte que algunes espècies
pròpies de mar endins poden trobar-se a la costa o a prop del litoral quan
neixen i estan creixent, per la qual cosa si es localitzen exemplars petits,
aquests podrien haver estat pescats des de la costa i la seva presència no
justifica la presumpció de pesca mar endins.

La malacofauna
L’arqueomalacogia és una branca especialitzada de l’arqueozoologia
que estudia els mol·luscs localitzats als jaciments arqueològics.
Aquest tipus de fauna ha tingut, diguem-ho així, més sort que la fauna
íctica, ja que difícilment passa desapercebuda i normalment sempre és
recollida. Tanmateix, no sempre s’estudia. Ha estat localitzada
freqüentment als jaciments ibèrics, i ha aportat informació sobre l’ús que
aquests en feien.

Des de finals del s. XIX20, han estat molt nombrosos els estudis i
publicacions generades21. A Catalunya diversos investigadors han

publicat estudis sobre la fauna malacològica trobada als jaciments

                                                                                      
20 Un estudi etnogràfic que inclou nombroses cites clàssiques i diversos usos de les conquilles és l’article de P.Sébillot (1886).
21 La tesi doctoral de R.Moreno Nuño (1994) aplega  un inventari de més de cent quaranta jaciments, datables entre el paleolític i
l’edat mitjana, alguns inèdits i estudiats per ella.
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arqueològics22. Aquestes publicacions aporten dades tant de tipus
ecològic i paleoclimàtic, com socioeconòmiques, bromatològiques i
culturals. Es poden distingir dos tipus de treballs: els locals o particulars
centrats en els materials trobats a jaciments concrets, i els generals o de
síntesi. Existeixen nombroses monografies  on apareixen estudis de
malacofauna, com dades aïllades o com a complets estudis específics
(González; Jordà, 1989:475). A Catalunya disposem de dades
malacològiques de jaciments del paleolític, neolític, edat del bronze, edat
del ferro i època romana. Una ràpida anàlisi ens permet constatar que no
existeix uniformitat de criteris metodològics, i que la informació aportada
és molt desigual.

La fauna malacològica localitzada en un jaciment arqueològic deu la seva
presència, pràcticament en tots els casos, a la intervenció antròpica i és
el resultat d’un procés de selecció degut a diversos factors (entre ells:
accessibilitat a les espècies, costos tecnològics i socials de l’explotació,
preferències alimentàries i necessitats nutritives). També permeten
inferir determinades condicions ecològiques.
 
No ens entretindrem a veure la metodologia d’estudi, però sí que volem
assenyalar que, a grans trets, des del punt de vista arqueològic i
etnogràfic podem obtenir dades sobres les espècies consumides, la seva
importància i pes específic a la dieta, l’estació en què foren pescades-
recol·lectades així com els diversos usos que van poder tenir. En el cas
d’un aprofitament com a aliment, és possible obtenir, per mitjà del pes
de les conquilles, la massa d’aliment disponible. Si es compara amb la
resta de recursos, amb totes les reserves oportunes i tenint en compte la
diferència proteínica, es pot obtenir un nombre potencial de població
alimentada23 (tot i que existeix la possibilitat d’un consum o selecció al
lloc on es recollien, sense realitzar el transport fins a l’hàbitat). Aquestes
dades poden complementar-se amb l’anàlisi dels sistemes de
processament per al seu consum. Per exemple, les restes carbonitzades
poden ser conseqüència d’una cocció al foc (tot i que també podrien
haver-se cremat amb posterioritat al seu consum per diversos motius),
els fragments intactes potser foren bullits, i els que tenen la conquilla
fraccionada, consumits crus (Cataliotti-Valdina,1987:12)24.

Amb freqüència s’ha considerat que la seva aparició en context
arqueològic es deu al seu consum per part del grup humà, però es
constata, en nombrosos casos, que les conquilles estan molt rodades o

                                                                                      
22 A tall d’exemple, cal assenyalar  J.Martinell, J.Nadal, S.Albizuri, A.Estrada, J.Oller, A.Vila, R.Ten, C.Miró, N.Molist,
J.M.Solias i A.Forcadell. A modus d’anècdota, l’any 1933 P.H.Fischer va publicar un breu comentari sobre algunes conquilles
que va recollir en una visita a les ruïnes d’Empúries. Enumerava les espècies, afegint que totes eren comestibles i comentava la
troballa d’un múrex perforat tal  com es perforen per a obtenir la púrpura (Fischer,1933).
23 Els mol·luscs són rics en oligoelements, vitamines i aminoàcids, i constitueixen un important complement de l’alimentació
(Brien-Poitevin,1992). Cal afegir que es tracta d’un recurs disponible quasi permanentment.
24 F.Brien-Poitevin (1992) menciona la troballa a Lattes (Hérault,França) d’algunes conquilles amb una coloració marronosa que
interpreta com una possible cocció en un líquid amb mol·luscs d’altres espècies o amb algues, en la qual s'hauria tenyit l’aigua.
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tenen perforacions que demostren que van ser recol·lectades un cop
mortes. Serien, doncs, recollides per l’interès de la conquilla o pel seu
simbolisme (Guardino, 1994 ; Oliver, 2000)25. Volem fer aquí un petit
incís per explicar el perquè de les conquilles foradades: en alguns casos
s’ha interpretat que el forat seria antròpic per emprar-la com a penjoll,
per exemple, però en molts altres casos no és així i demostra per tant
una recol·lecció post mortem. A la mateixa platja entre les conquilles n’hi
ha algunes amb un forat o perforacions circulars de pocs mil·límetres de
diàmetre, sobretot en espècies filtradores. Aquesta perforació l’ha
realitzat un gasteròpode, diverses espècies de la família de les Naticidae,
que són carnívores i depredadores. Viuen a la sorra i normalment fan un
forat al vèrtex de mol·luscs bivalves, amb la intenció de trencar el muscle
que els  permet tancar les dues valves, per menjar-se'n el cos. Cal tenir
en compte que de cada exemplar només una de les valves està foradada
per la qual cosa potser han arribat més exemplars morts al jaciment del
que es pensa (Sur la plage...,1995). De totes formes, conquilles amb
forats naturals fets per depredadors després podrien ser aprofitades pels
humans com a penjoll, recollides pel seu valor ornamental, manipulant o
no el forat previ (en alguns casos es documenta el primer cas, per
exemple les perforacions quadrades a Mas Castellar, que potser foren
practicades en exemplars sense perforació prèvia) (Pons i Fuertes,
2002:405-408).

En l' època ibèrica rica constatem la presència constant de conquilles a la
majoria dels jaciments costaners, per la qual cosa la seva explotació no
ha de menysprear-se, tot i que sembla ser que el seu cultiu no s’iniciaria
fins a l' època romana, almenys a la zona nord-est de la Península
Ibèrica. Les espècies constatades són sempre les més presents a la zona,
de fàcil obtenció i transport.

A continuació veurem algunes dades disponibles que han estat
publicades:

• A les Toixoneres (Calafell), a l’estudi de fauna preliminar de les
campanyes 1983-1989, es van determinar diversos tàxons
(Albizuri, Nadal, 1992). Les conquilles més representades són les
del gènere Donax, de les quals es coneixen grans acumulacions
disperses pràcticament per tots els habitatges i a zones de
carrer, concretament l’espècie Donax trunculus (tellerines), molt

                                                                                      
25 En el món ibèric no es constaten les grans acumulacions de conquilles documentades sobretot al llarg de la prehistòria, i
amb posterioritat, a diversos llocs del món. En aquests darrers casos donen lloc a veritables turons artificials (reben diferents
denominacions segons el lloc on s’han documentat: coquilliers, escargotières, shell middens, shell mounds, Kjökkenmoddings,
sambaquis, concheros). El seu estudi permet conèixer els costums alimentaris dels que les han consumit, i dades sobre aquesta
població i l’època en què es va ocupar la zona (Cataliotti-Valdina,1987:11). És abundant la bibliografia sobre la metodologia
d’anàlisi d’aquestes grans acumulacions: s’han desenvolupat sistemes d’excavació, quantificació i interpretació (p.e.
Moreau,1978; Chenorkian,1990).



                                                                                                QB016

23

abundant a la zona. Així mateix, es van documentar restes de
Donax a la majoria dels petits nuclis d’agricultura camperola
ubicats a l’interior del territori, dins el que seria l’anell d’influència
del poblat (p.e. a l’Argilera, com veurem a continuació). També
està representat, però en nombre molt inferior, Glycymeris
(petxinot). Es van documentar algunes peces molt erosionades i
amb el vèrtex perforat, interpretat com una possible acció del
mar o d’algun depredador; presentaven també concrecions de
cucs de closca a les cares ventrals de les conquilles. Altres tàxons
representats a les Toixoneres, tot i que de forma reduïda, són:
Bolinus o Murex Brandaris (cargol punxenc), Cardiidae,
Chamelea gallina (rossellona), Charonia lampas (botzina), Mactra
stultorum (ou), Mytilus galloprovincialis (musclo), Naticidae,
Phalium granulatum, Pinna nobilis (nacra o nècora), Pomatias
elegans, Rumina decollata, Sepia officinalis (sèpia) i Thais
haemastoma (cornet de tap) (Moreno,1995).

• En el cas del petit poblat ibèric de l’Argilera (Calafell) es va
publicar un estudi de la fauna malacològica localitzada a les
campanyes de 1981-1982 (realitzada per C. Miró i N. Molist a
Sanmartí et alii,1984:101). L’estudi permet afirmar la recol·lecció
de marisc de les zones baixes pantanoses. Es van documentar
grans quantitats de Donax trunculus (tellerines) (quasi deu mil
restes, la majoria a sitges datades al s.IV aC, tot i que hi ha una
perduració d’aquesta explotació fins al s.II aC, barrejades amb
altres restes de fauna). Es documentaren altres conquilles però
en molta menor quantitat (Glycymeris glycymeris, Cardium
edule, Mytilus eduli, Venerupis decussata, Rumina decollata i
Pseudotachea spendida Drapornaus).

• A Darró o Adarró (Vilanova i la Geltrú), importantíssim
assentament ibèric (ja des del s.V aC) i que perdura, sota domini
romà, fins al s.V dC, es van documentar nombroses restes de
Donax trunculus (López et alii,1992). Estava situat al costat del
mar i de la desembocadura d’un riu, al marge del qual devia
existir una petita badia. Aquest seria el centre redistribuïdor
comercial per a tota la zona del voltant, depenent d’ell altres
nuclis més petits com les Toixoneres.

• A la Penya del Moro (Sant Just Desvern) l’estudi de fauna permet
documentar fauna malacològica als sectors A (carrer), que
correspon a la primera fase d’habitació (f.s.VI aC), D Alt
(passatge al costat posterior d’unes cases) i B Est (habitació
principal d’una casa), ambdós de la segona fase (425-350 aC).
Es van inventariar un total de 224 fragments malacològics (13
del sector A, 202 del D Alt i 9 del B Est). Per la seva disposició,
es considera que les habitacions es netejaven i les restes es
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llançaven al carrer o a espais propers (Miró,Molist,Solias,1982).
Destaquen, amb diferència, la presència de Glycymeris, sobretot
de les espècies Glycymeris bimaculata (petxinot) i Glycymeris
insubrica (ou maltès). Molt inferior és la presència d’escassos
fragments d’altres famílies i espècies, com: Cardiidae, Donax
trunculus (tellerina), Cerastoderma glaucum (escopinya),
Chamelea gallina (rossellona), Mactra sp. (ou) i Muricidae (cargol
punxenc). S’afirma que la majoria van ser recollits ja morts,
segons sembla pel desgast de les vores i el nàrtex trencat.

• A la Moleta del Remei (Alcanar) es van documentar nombroses
conquilles, localitzades de forma més o menys uniforme per tota
la superfície del poblat. L’informe preliminar de la campanya de
1990 va documentar la presència de 525 conquilles, de les quals
486 corresponien a Glycymeris (petxinot). L’estat del material no
va permetre identificar l’espècie concreta ni si es tractaven de
valves esquerres o dretes. D’entre la resta d’espècies
documentades, escassament representades, destaquen:
Cerastoderma edule (catxel o escopinya), Ostrea edulis (ostra),
Patella (barretet o pagellida) i Thais haemastoma (cornet de
tap). Per tant, la recol·lecció es faria amb preferència a fons
sorrencs. El desgast, les perforacions i les concrecions de cucs
marins a moltes de les conquilles de Glycymeris podrien indicar
una recol·lecció post mortem, sense fins alimentaris
(Nadal,Albizuri, informe inèdit ).

• A l’Illa d’en Reixach (Ullastret) (Xon Güell,1999:279), l’estudi de
les campanyes de 1987 a 1989 ha donat com a resultat la
troballa de les espècies marines següents: Cerastoderma edule
(catxel o escopinya) –la més freqüent, veritables aglomeracions
en algunes UE- , Cerastoderma tuberculatum, Glycymeris
violascens, Callista chione (petxinot de sang), Pecten jacobaeus
(vieira o petxina) i Mytilus edulis (musclo). És a dir, la major part
són restes malacològiques marines de fons arenosos, amb alguna
espècie de roca.

• A Sant Martí d’Empúries, amb anterioritat a l’assentament grec,
concretament en les fases d’ocupació del poblat del ferro inicial
(II a i II b), s’han documentat  un 64% de conquilles de
Cerastoderma edule (escopinya de galet), seguides per Mytilus
edulis (musclo) i Patella sp. (pagellida), i amb escassetat de

• restes Glycymeris sp. (petxinot, petxina de sang o pectunculus),
Ostrea edulis (ostra), Acanthocardia tuberculata (petxina de
punta o escopinya), Thais haemastoma, Hexaplex trunculus
(cornet) i Pecten jacobaeus (petxina de pelegrí) (Nebot i
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Oller,1999). És a dir, espècies de fàcil recol·lecció, molt comunes
a la costa mediterrània occidental, que han estat consumides de
forma regular tot i que esporàdicament. Interessant és l’estudi de
la seva presència al llarg dels segles, que permet observar un
consum quasi exclusiu d’Ostrea edulis a la fase tardoromana,
cosa que indica un canvi de preferències.

• Al Mas Castellar (Pontós) es documenten escasses restes,
distribuïdes per tots els períodes. Es considera que aquesta
escassetat es deu a la distància a la costa i a l’especialització
cerealística del jaciment. Dels 134 elements localitzats i estudiats
dominen els mol·luscs bivalves (88,7%) enfront dels
gasteròpodes (11%). En el primer cas, sobretot Cardiidae, en
concret destaca l’espècie Cerastoderma edule (escopinya de
galet), seguida per Acanthocardia tuberculata (escopinya
verrucosa) i Glycymeris insubrica (petxinot), i d’altres de forma
molt minoritària. En el segon cas, estan representades, tot i que
escassament, Patella sp. (pagellida, barretet) i Murex trunculus.
El veritablement interessant és que s’ha procedit a l’anàlisi
detallada de les troballes i s’han identificat diversos exemplars
amb traces d’ús i fins i tot exemplars fòssils (com veurem
seguidament per exemple a Mas Castellar, Pontós).  En resum,
una explotació no quotidiana i present en zones i amb altres
deixalles que mostren una utilització culinària. Simplement
documenta un contacte directe entre la costa i l’interior (Pons i
Fuertes,2002).

• Al Puig de la Misericòrdia (Vinaròs, Castelló) es localitzaren
diversos fragments, dels quals un 80,4 % corresponia a bivalves
(un 73,82% eren Glycymeris gaditanus, i la resta i per
importància eren Mytilus edulis, Cerastoderma tuberculatum i
edule, Spondylus sp., Pecten jacobeus, Barbartia barbata i
Chamelea gallina), un 16,39% a gasteròpodes (Thais
haemastoma, Monodonta turbinata, Helix sp. i Natica hebraea,
Nassa variabilis, Gibbula cimeraria, Murex trunculus i Patella sp.)
i la resta eren fragments no identificats i un esquelet de Sepia
officinalis. Tots els exemplars són típics de la costa propera al
jaciment (Guardino a Oliver,1994:187-199).

• Al Puig de la Nau (Benicarló, Castelló) un 91,56 % dels
exemplars recol·lectats correspon a Glycymeris gaditanus
(petxinot), concretament 1.064, li segueixen amb un 4,6 %
Cerastoderma edule (escopinya), amb 54 exemplars, i  entre 6 i
1 exemplars la resta de tàxons identificats (Mytilus edulis, Patella
coerulea, Monodonta turbinata, Cassis saburon, Purpura
haemastoma, Conus mediterraneus, Pecten jacobeus, Venus
gallina, Mactra glauca i Solen vagina). Cal afegir quatre restes
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d’esquelet de Sepia officinalis (sèpia) (Peña,1995).

Podem concloure que els dos grups més abundants a les Toixoneres
(Donax i Glycymeris) demostren una explotació de mol·luscs marins
principalment a punts de fons sorrencs (segons Albizuri i Nadal
possiblement s’empraria un instrumental especialitzat, com un rasclet
amb petites xarxes incorporades) i a zones rocoses on normalment la
recol·lecció és de tipus mecànic (Albizuri i Nadal, 1992). Si bé la
recol·lecció amb rasclets permetria més rapidesa, no és menys cert que
l’espècie Donax és fàcilment recol·lectada a mà (Demestre. A LLeonart,
1986:28) com es pot observar avui dia sense dificultat. Ambdues es
consumeixen sovint crues, tot i que Glycymeris no té la carn tendra. El
fet que la majoria dels exemplars de Glycymeris siguin de mida gran
indica una selecció prèvia allà on es recollien. Com que moltes valves
tenien perforat el vèrtex, i eren recollides un cop mortes, R. Guardino
afirma que la majoria dels exemplars no van ser recol·lectats amb una
finalitat alimentària (alguns exemplars carbonitzats sí que s’interpreta
que van ser consumits). No s’han localitzat altres espècies
característiques de la zona, més petites però que per la seva morfologia i
colors cridin més l’atenció. Potser es deu a una selecció que va tenir més
en compte la mida que l’ornamentació (Guardino a Oliver,1994:187-
199). En el cas de la Gàl·lia es constata un increment del consum a partir
del bronze final-principis del ferro, d’algunes espècies concretes, però
sobretot en època hel·lenística i romana es va practicar el cultiu d’ostres i
musclos però no es coneix la participació dels indígenes
(Arcelin,1986:17,20;  Benoît,1959:103-104). A Lattes (Hérault) es
documenten tres fases de l’activitat relacionada amb la fauna
malacològica: s.IV-III aC, s.I aC i època romana. A la primera dominen
les espècies presents a zones de poca profunditat i a prop de la línia de
costa (espècies encara ara característiques de la zona, algunes aportades
per l’aigua fins a la costa, que arriben erosionades i mortes) (Brien-
Poitevin, 1992). Es pot concloure que en tots els casos les conquilles de
mol·luscs documentades responen a les espècies més àmpliament
presents a la zona de l’entorn del jaciment i més fàcilment explotables.

En alguns casos, les característiques de les troballes permeten inferir
unes funcionalitats concretes atorgades als mol·luscs. Ho veiem a
continuació:

a) Finalitat urbanística

1. Morter de calç:
Etnogràficament se sap que l’escalfament de les conquilles permet
obtenir calç i es dóna per segur l´ús d’aquest material a la protohistòria
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(a arrebossats, paviments...), tot i que l’existència de calcària en
abundància no permet afirmar amb total garantia que s’obtingués de les
conquilles. De fet, és una pràctica que no es menciona a les fonts
clàssiques i fins i tot Vitruvi declara tot el procedent del mar com a
desaconsellable a causa de la presència de la sal (que absorbeix l’aigua
de la humitat de l’aire i de la pluja, i destrueix el morter de calç) (Brien-
Poitevin,1992).

2.Formant part de paviments de sorra:
No coneixem exemples a la zona catalana, però a Lattes (Hérault,
França) per anivellar el terra s’empra la sorra de la platja, amb  presència
de conquilles. Aquesta sorra evitava la humitat del sòl, realment molt
proper a la capa freàtica (Brien-Poitevin,1992).

3.Paviments "decoratius":
Inclusió de conquilles o fragments formant un paviment que podria haver
tingut una finalitat  decorativa o aïllant. S’han trobat tant a l’exterior (a
carrers o passadissos de drenatge, p.e.) com a l’interior (paviments d’
habitacions) (Brien-Poitevin, 1992)26. A la Península Ibèrica cal
assenyalar els documentats al poblat ibèric de l’Oral (Alacant)27 i els de la
zona del Port de Santa Maria (Cadis) del bronze final. De fet, la
construcció de terres de cabanes amb conquilles és tradicional a la zona i
se’n coneixen d’actuals a la campinya i a les dunes de Doñana (López
Amador et alii,1995). Al litoral català es documenta a l’Illa d'en Reixac
(Ullastret). A les campanyes de 1992 i 1993 es va posar al descobert
(sector 8) un conjunt de valves de mol·lusc col·locades en filera a sobre
del terra, al costat d’un dels murs que tanca el recinte, conformant un
espai no destinat a la circulació. Aquest sector correspon a una sala de
26,40 m2, on es va exhumar material arqueològic datat a mitjan s.III aC
(Martín et alii,1994:43,45).

b) Com a desgreixant ceràmic

Ha de distingir-se entre la malacofauna que formaria part del terreny, ja
present a l’argila emprada28, de la seva presència intencional, afegint-la
expressament per les seves virtuts com a desgreixant. De fet, es
constata abundantment la seva presència a la pasta ceràmica (com. oral
de J. C. Echallier; Gruet, 1993: 158)29. Està per estudiar, però en línies
generals, s’admet la seva utilització. A la Moleta del Remei (Alcanar,
                                                                                      
 26 A la Gàl·lia algunes de les espècies utilitzades són: Rudicardium o Acanthocardia tuberculata (ou ratllat o escopinya
verrucosa), Cerastoderma edule (catxel o escopinya), Glycymeris (petxinot) i Mactra (ou o pardilla blanca) (Brien-Poitevin,1992).
27 ABAD,L.; SALA,F. (1993). El poblado ibérico de El Oral. S.I.P. Valencia.
28 O.Weller i B.Robert analitzaren els fragments de motllos de pans de sal localitzats a l’oppidum de la zona d’Aisne
(Villeneuve-Saint-Germain). Els divideixen en dos grups segons les seves característiques formals i la tècnica de
fabricació, i concretament un subgrup del primer grup (1b) té com a particularitat la inclusió de conquilles fòssils d’ostra,
a vegades en fragments de més d’un cm. Amb seguretat provindrien de la matèria primera d’una formació marina del
terciari (Weller,Robert,1995:87-88). Seria un exemple d’utilització no intencional de conquilles com a desgreixant.
 29 R.Moreno (1995:306) afirma que aquesta i altres funcions han estat verificades en el material de jaciments peninsulars
analitzats per ella.
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Montsià) la localització de nombroses restes prop d’un forn duen a pensar
en el seu ús probable com a desgreixant per a la ceràmica a mà (Gracia,
Munilla, Pallarés,1989)30.

c) Com a útils

Està documentat etnogràficament aquest ús a pobles oceànics i
esquimals, i en el neolític cardial com a element bàsic per a la decoració
impresa de la ceràmica. Es va fer servir com a recipient (per a contenir
colorant, p.e.), com a cullera (a les mines neolítiques de Can Tintorer, a
Gavà, es localitzaren diverses conquilles retallades a les quals es va
donar aquesta interpretació), got, ham... J. J. Cleyet-Merle (1990)
assenyala que a la protohistòria les conquilles s’utilitzaven com a matèria
primera, treballades de diferent forma i fins i tot imitant  els primers
objectes metàl·lics.

És ben conegut que els fenicis utilitzaven el suc que segrega el múrex per
a obtenir púrpura i tenyir els teixits (p.e. Aubet, 1987:7). Aquest sistema
fou adoptat, segons P. H. Fischer (1949), pels habitants de Creta, i es
mantingué fins al final del món bizantí. El color púrpura simbolitza el
poder, i és al llarg de la història patrimoni de reis, emperadors i
cardenals.

Les anàlisis de les traces d’ús a les conquilles, juntament amb
l’experimentació directa, han permès, entre d’altres, defensar l’ús de
Mytilus (musclo) per a polir les superfícies ceràmiques i les pells (Vigié,
Courtin, 1986; Vigié, 1987). En aquest sentit, cal destacar l’estudi que
s’ha realitzat amb les troballes de Mas Castellar (Pontós). Es documenten
tres exemplars amb traces de desgast per l’ús de fregament (Spondylus
sp. i Barbatia sp.). Així mateix, tres exemplars (Callista chione i
Glycymeris) de mida gran presenten estries lineals al marge o a la cara
externa, possiblement degudes al seu ús com a recipients (Pons i
Fuertes, 2002: 406).

d) Com a instrument musical

Sota la denominació genèrica de "conquilles-trompeta" s’apleguen
diverses espècies de gasteròpodes que podien haver-se emprat, a llocs
diversos, com a instrument per emetre sons (sobretot exemplars de
Buccinidae, Strombidae, Muricidae i Turbinidae). Acostumen a tenir una
perforació a l’extrem poprer a l’àpex. Estan documentades des de la
prehistòria (Moreno, 1995) i actualment se sap de la seva utilització, per
exemple, a activitats agràries a Nova Caledònia, Nova Zelanda i la
                                                                                      
30 A tall d’exemple, cal comentar que hi ha un fragment de ceràmica a mà localitzat a la  campanya de 1995, on s’observa, i
sense que s’hagi analitzat detalladament, un fragment de conquilla formant part de la pasta d’un fragment de ceràmica a mà.
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Polinèsia, així com a santuaris tibetans i a cerimònies funeràries a l’Índia
(López Amador et alii, 1995). Evidentment, el so es produiria en bufar,
quan  la columna d’aire vibraria i produiria d’una a tres notes musicals.
Sobretot s’empraria per a comunicar-se i emetre senyals d’avís31.

R.Moreno (1995) menciona un exemple localitzat al jaciment calcolític de
la Viña, a Cadis. També es coneix un exemplar localitzat a les mines
neolítiques de Can Tintorer (Gavà,  Baix Llobregat) (Villalba et alii, 1995).
A les antigues excavacions del poblat ibèric de Burriac (Cabrera de Mar, 
Maresme) es menciona la troballa d’un “corn marí", amb la punta
retallada per poder emetre sons (Hab.III, finals del s.II-p.s.I aC) (Ribas,
Lladó, 1977-78).

e) Com a ornament personal o amulet

Són freqüentment documentades, senceres o transformades, com a
adorn a enterraments del paleolític superior, possiblement també amb un
valor simbòlic o protector, i a l’aixovar d’enterraments neolítics32

(diverses espècies convertides en dena de collaret o polsera, o com a
complement de la vestimenta) i ibèrics de l’interior peninsular (López
Amador et alii,1995). No sols espècies potencialment comestibles, també
se’n troben exemplars fòssils. En època romana se’ls atorgaven
propietats concretes (p.e. dur una Cypraea protegia contra l’esterilitat i
s’atribuïa a la Dentalium, per la seva forma, propietats sexuals
masculines) (Fischer, 1949; Cleyet-Merle, 1990). Les conquilles més
freqüentment utilitzades són, entre els gasteròpodes, Turritella,
Cerithium i Conus (de forma allargada), així com Littorina, Cypraea,
Natica, Purpura,  Nassa, Columbella i Cyclonassa. Dels bivalves sobretot
Glycymeris, Mytilus, Cardium i Spondylus. El Dentalium també està
present (a tota la prehistòria peninsular) (Moreno, 1995:360; Cataliotti-
Valdina, 1987:12-13). També es devia emprar el nacre, present en
alguns mol·luscs, en tractar-se d‘una matèria fàcil de treballar i atraient
pel seu color.

El seu ús com a joia33 es manté al llarg de la història (diversos grups
aborígens d’Austràlia, Tahití, Àfrica, etc. La deessa hindú Vishnou i altres
divinitats duen sempre com a atributs conquilles, com ja succeïa amb la
Venus de la mitologia clàssica) (Fischer, 1949). Simbolitza, en molts
casos, el poder i la prosperitat, i és per al cristianisme un símbol de
purificació (p.e.contenint l’aigua baptismal). La relació dels mol·luscs amb

                                                                                      
 31 És molt interessant veure el seu ús des de l’antiguitat a diversos indrets. J.W.Jackson (1916) citava una gran quantitat
d’informació etnogràfica sobre aquesta utilització.
 32 Veure p.ex: Les joies a la Prehistòria. Catàleg de l'exposició. Andorra,1991:44-46. T.Forcadell va realitzar diversos
d’exemplars estudis de malacofauna de jaciments arqueològics neolítics, on destaquen l’anàlisi ornamentals i l’experimentació de
la seva realització (Forcadell,1994).
33 Sobre els sistemes de transformació en joies i adorns és bàsica la consulta del complet estudi d’Y.Taborin (1974,1987 i 1993)
i del treball de H.Barge (1982).
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Venus, a l’antiguitat, bé podria dotar a aquests d’un valor apotropaic de
protecció materna en el més enllà.

Al jaciment ibèric de la Penya del Moro (Sant Just Desvern,  Barcelonès)
a l’estudi de la fauna marina es van localitzar penjolls realitzats amb
Dentalium (ullal de mar) i una Cypraea (porcellana) perforada (Barberà,
1982 i 1989)34. A la necròpolis ibèrica de la Palma o Mas de Mussols
(l’Aldea), a la tomba 14, considerada infantil, es van documentar dos
cargols de mar perforats, per la qual cosa s’interpretaven com a penjolls
(Maluquer de Motes, 1984:52 citat per Sanmartí, 1991:87), fragments
d’una Cypraea a la sepultura 12 (Esteve, 1999:60) i una valva de
Cardium a la sepultura 10 de la necròpolis de l’Oriola (Amposta) (Esteve,
1999:207). Està per fer una recerca de les troballes de fauna
malacològica a les necròpolis excavades de l’àrea catalana.

També es documenta a Mas Castellar (Pontós) set exemplars en valves
de Cerastoderma edule, Acanthocardia tuberculata i Glycymeris insubrica,
amb perforacions en alguns casos de secció quadrada (un exemplar
també documentat a Ullastret), al vèrtex o molt a prop. Resulta molt
interessant l’anàlisi que es fa de la tècnica de perforació dels cardítids, en
què crida l’atenció la presència de dos tipus de perforacions: circulars i
quadrades (Pons i Fuertes, 2002: 405-407). 
 
f) Amb significat "ritual"

Aquests casos estarien en total relació amb el punt anterior.
P. Sébillot (1886) recollia nombrosos exemples etnogràfics de la relació
de les conquilles amb divinitats i creences, a més de la seva utilització
sovint com a amulets, monedes, utensilis, objectes de joc i utilitats
medicinals (enumera diverses cites clàssiques)35 i afirma que a
l’antiguitat eren oferides als déus o s’associaven a cerimònies civils i
religioses. La inhumació d’elements marins amb els morts és un fet
documentat a Grècia a partir del període protogeomètric (Kurtz,
Boardman, 1971:215). També a Roma s’oferien peixos i tortugues,
dipositats a les tombes juntament amb el difunt (Gjerstard, 1953:157-
158,160; Rafel, 1985:13-31). Els dipòsits rituals de les petxines en

sepultures infantils es troben representats en jaciments de diversos
àmbits culturals, si bé es detecta ja a la prehistòria. Les petxines són
l’element marí més freqüent a les sepultures. Constitueixen un dipòsit
intencionat, és a dir, interpretable com  una possible manifestació ritual
                                                                                      
34 Al s.XIX, una conquilla de la família de les Cypraeidae, concretament l’espècie Cypraea moneta L. (denominada com
cauri) posseïa unes taxes fixades des de Sudan a la Xina (Fischer,1949). Actualment, algunes Cypraeidae estan
presents a la màgia oriental i mediterrània amb efectes protectors contra influències negatives. Es prenen, reduïdes a
pols, per tribus berebers per combatre el mal d’un desengany amorós (Gruet,1993:158).
35 P.Sébillot mencionava que a Astúries les dones han de donar de mamar als infants duent penjada al coll una conquilla
anomenada "cuenta de leche"  (Sébillot,1886:505-507).
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que formaria part de l’univers de creences d’aquestes poblacions. En el
món antic s’han relacionat freqüentment amb els genitals femenins
(Eliade,1952:164 citat per Oliver, 2000:155), per la qual cosa també
s’han identificat amb la lluna i els seus cicles (Muriel; Playà,inèdit).

Al jaciment del Castellet de Bernabé (Llíria, València), en un habitatge
(departament 3) datada al segle IV aC es va trobar una inhumació
infantil d’un nen d’entre 5-7 mesos, dins d’una urna, amb un cargol marí
perforat (no s’especificava l’espècie). I a la capa 5 de la mateixa
inhumació es van trobar, a més d’una closca d’ou i restes de microfauna,
diverses escates de peix (Guérin et alii, 1989:69,75). L’aparició de la
petxina ha estat considerada pels seus excavadors com un element de
l’aixovar personal del difunt, en concret un penjoll (presenta una
perforació al vèrtex). Seguint la formulació de Daremberg & Saglio, els
excavadors donen a aquesta petxina un valor com a atribut de la dona,
exercint la protecció materna en el més enllà. Fora de l’àmbit peninsular,
al jaciment de Lattes (Hérault, França) es va documentar, en una
cronologia del segon quart del segle I aC, una inhumació primària d’un
fetus de 6 mesos en decúbit lateral que va aparèixer en un angle d’un
habitatge. Formava part del dipòsit mixt de dues urnes, una amb
l’individu infantil replegat i l’altra amb diversos objectes, entre aquests
una petxina de Cardium polida sense perforació (Fabre, 1990:399).

Presència a les llars de foc:
A diverses llars de foc de jaciments ibèrics del nord-est peninsular s’ha
documentat la presència d’una conquilla de bivalve entre els fragments
ceràmics que constitueixen la capa de preparació. Aquest sorprenent fet
no passa desapercebut i acostuma a interpretar-se com un possible ritu
relacionat amb l’hàbitat domèstic (Belarte,Barberà,1994:46). Segons A.
Oliver (2000:155) podria tenir un simbolisme propiciatori per a la
fecunditat de la llar. Ho tenim documentat a :

- La Penya del Moro (Sant Just Desvern): Presència d’una conquilla de
pectunculus en la preparació de tres llars de foc (sectors Q, Z-I i Y). Les
llars de foc tindrien una funció de calefacció i preparació dels aliments,
tot i que també podien tenir el seu paper com a cultes domèstics (Ballbé
et alii, 1986; Barberà, 1989).

- Illa d'en Reixac (Ullastret): Una llar de foc amb una conquilla a la capa
de preparació ceràmica (Pons; Molist; Buxó, 1994:54; Belarte, 1995:
409).

- La Moleta del Remei (Alcanar): A la campanya de 1995 es van localitzar
dos llars de foc amb una conquilla a la capa de preparació (Playà,1996
inèdita). Així mateix, a la campanya de 1989 es van localitzar abundants
restes de conquilles i material ossi prop d’un forn
(hab.50). Va ser interpretat com a material que s’empraria com a
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desgreixant ceràmic o, en el cas de les conquilles, com a restes
d’elements decoratius del paviment (Gracia, Munilla, Pallarés, 1989).

- Turó dels Dos Pins (Cabrera de Mar) (Belarte, 1995:409).

- Burriac (Cabrera de Mar): A la capa de preparació d’una llar de foc de
l’anomenat “Edifici públic" es va localitzar material ossi, fragments
ceràmics i conquilles (Barberà; Pasqual,1979-80).

- Puig de Sant Andreu (Ullastret: El mateix documentat a Burriac (Oliva,
1960).

Per últim, cal afegir que es coneixen casos en què la presència de
conquilles associades a altres elements és interpretada com a part d’un
possible “ritual”:

- Al Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet es va trobar en una
fossa Pectinidae associades a ossos d’animals (Belarte, 1995), i  a la
Moleta del Remei, es documentà un gasteròpode marí entre el sediment
que contenia un cubiculum lateral segellat per una pedra  (hab. 63,
campanya 1995, inèdit).

A.Oliver (2000: 148, 150, 154-156), al seu estudi sobre la cultura de
l’alimentació al món ibèric, enumera algunes de les troballes de
conquilles de mol·luscs en contextos que s’interpreten com a part de ritus
culturals, en cronologies que van del s.V al II aC (conquilles en el que
anomena dipòsits comunals possiblement votius; formant part de ritus
domèstics acompanyant inhumacions; a incineracions, com a restes del
“banquet funerari”, a dipòsits domèstics i en santuari).

Es constata, per tant, la presència de conquilles en contextos diversos,
sobretot algunes espècies que també són les més presents al medi.

2.2. Altres recursos susceptibles de ser explotats

La informació escrita ens ha permès constatar l’existència a la zona, en
època ibèrica, d’aus marines, sal, corall, algues, espart, joncs i lli, la
majoria materials peribles.

Les aus

Tot i que el seu aprofitament és molt desconegut, devia tenir la seva
importància en l’economia de nombroses societats humanes litorals. És
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simplement l’aprofitament d’un recurs més disponible al medi litoral.
Etnogràficament n'està comprovat el consum per grups tant nòmades
com sedentaris. Es tractaria d’un producte secundari, del qual es podrien
aprofitar la carn, els ous, les plomes i les restes òssies (Mourer-Chauviré,
1983:122). Aquests mateixos testimonis indiquen l’ús de tècniques de
captura simples. Als gravats de l’Encyclopedie (Diderot et
d'Alembert,1765, Pl.VIII,XV) veiem escenes de caça d’aus marines
utilitzant xarxes. Aquestes tècniques són similars a  totes les zones on
s’ha documentat aquesta explotació (Lefèvre,1993:122).  

De la zona mediterrània es coneix el cas de l’illa Lavezzi
(Bonifaci,Còrsega) en els s. XIV i XVII, on servien d’aliment de grups
humans considerats marginals (vagabunds, pescadors, pastors...) (Vigne.
A  Lefèvre, 1993:123).

De la Península Ibèrica tenim dades del paleolític: aprofitament no sols
d’aus, també de rèptils, mamífers i amfibis (Mourer-Chauviré, 1983:116).
A la zona catalana destaquen els estudis realitzats per Lluís Garcia Petit,
arqueòleg especialista en ocells. Ha elaborat diversos informes sobre les
aus localitzades a jaciments de diverses èpoques, i entre tots aquests
estudis n' hi ha de diversos centrats en jaciments ibèrics costaners que
han donat la troballa d’alguna au marina. La majoria d’aquests informes
són inèdits. Alguns dels jaciments ibèrics que ha estudiat són: les
Toixoneres (Calafell), Sant Martí d’Empúries (Garcia,1999b), la Solana
(Cubelles), Turó de Ca n’Olivé (Cerdanyola), Illa d’en Reixac (Ullastret)
(Garcia,1999), Mas Castellar (Pontós) (Garcia,2002), Molí d’Espígol
(Tornabous) i, a la zona francesa, a Lattes36. L. Garcia considera que la
seva caça es deuria normalment a una funció alimentària, la resta és
difícil d’assegurar. De fet, l’etnografia pot ajudar a inferir altres possibles
aprofitaments (p.e. ocells utilitzats per  pescar o per saber de la
presència de bancs de petits peixos a prop de la superfície, per saber si
s’està a prop de terra quan es navega, etc.).

Al jaciment ibèric de les Toixoneres (Calafell,Baix Penedès) es van
localitzar dos fragments d’Alca torda (gavot) (Sanmartí,
Santacana,1992)37. Aquesta au marina hiverna al Mediterrani, on arriba
travessant l’estret de Gibraltar. En aquest jaciment l’estudi de les restes
constata, com ja hem vist, que els recursos marins serien molt explotats:
mol·luscs, crustacis, peixos i la probable caça d’aus marítimes, amb la
pràctica de recollida de marisc a zones de platja sorrenca i pesca no gaire
allunyada de la costa (Albizuri; Nadal,1992).

A l’Illa d’en Reixac (Garcia, 1999:295) es van localitzar sis fragments
adscrits a espècies d’anàtids de petit volum, en un cas s’identifica Anas

                                                                                      
36 Agraïm a Lluís Garcia Petit la informació que ens va facilitar quan vam coincidir, ja fa uns anys, al laboratori de
preparació d’exemplars del Museu de Zoologia de Barcelona.
37 L’estudi dels fragments els va realitzar F.Hernández, del Laboratorio de Arqueozoología de la Univ. Autónoma de Madrid.
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sp. i en un altre Anas platyrhynchos (ànec coll verd, espècie aquàtica
molt freqüent al litoral català). Destaquen vuit fragments de Fulica atra
(fotja vulgar, encara ara apreciada per la seva carn). Aquesta mateixa
espècie es documenta a Sant Martí d’Empúries però en nivells de
l’assentament grec, així com Phalacrocorax carbo (corb marí).  En el cas
de Lattes, les restes de fotja  presenten traces d’esquarterament, per la
qual cosa sembla que es devia consumir (Garcia, 1999b). A Mas Castellar
un parell de restes d’espècies aquàtiques, tot i que escasses, poden
també indicar-ne el consum (Garcia,  2002).

La sal

Si s’admet que els fenicis van iniciar-ne l’explotació en majúscules, no
podem obviar-ne el  coneixement i la utilització des d’èpoques anteriors.
La sal és un producte bàsic, emprat tant per condimentar i assaonar com
per conservar els aliments, i els indígenes devien obtenir-la amb sistemes
senzills i sense gran dificultat. No coneixem testimonis, ni literaris ni
arqueològics, que demostrin el seu ús en l’època anterior als romans,
però es considera que la seva disponibilitat a les zones costaneres no
podia ser obviada pels indígenes. Actualment, malgrat els canvis que ha
sofert el litoral, encara es localitzen llacunes, maresmes, aiguamolls i
salines. J. Vilà Valentí exposava, des del punt de vista essencialment
geogràfic, el perquè de la importància i explotació de la sal en el
Mediterrani. Aquest mar posseeix un alt índex de salinitat, molt superior
a la dels oceans, i cal afegir l’acció del sol, els vents secs i l’escassetat de
pluges. Tot això afavoreix i facilita l’evaporació de l’aigua de les salines. A
l’època púnica es va iniciar una gran explotació d’aquest recurs,
continuada pels romans. Els productes obtinguts eren objecte d’un
comerç complex i molt estès (Vilà Valentí, 1954).

De l’actual zona catalana només coneixem una cita d’Aulus Gel·li (s.II dC)
(Noctes atticae, 2, 22, 28) sobre les muntanyes de sal de Súria i
Cardona. B. Moinier (1985:82) menciona la cita de Plini (XXXI39,80)
sobre Egelestae, on afirma que a vegades ha estat identificada amb
Cardona. De la resta de la costa mediterrània peninsular destaca sobretot
la zona de Cartagena, rodejada de llocs favorables per a aquesta
explotació. P. Izquierdo (2001:34) comenta que al jaciment de

les Sorres “es devien exportar cereals, metalls i potser conserves de

fruita i sal de Cardona”. Altres investigadors també mencionen aquesta
possible procedència de la sal producte d’intercanvi comercial amb la
resta de pobles de la Mediterrània (Serra-Ràfols,1974:219, citat per
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Sanmartí,2000:318). J. M. Nolla i X. Nieto, per mitjà de l’anàlisi
toponímica, fan referència al riu Salines, molt a prop de Roses, com a
possible indret d’on podria haver-se obtingut la sal per a les salaons
d’època romana (Nolla, Nieto, 1982:273).

La sal no sols és útil per a la conservació i per al consum dels aliments (
indispensable per a tota salaó de peix), també podria haver-se fet servir
en l’alimentació dels animals, en el tractament de cuirs i pells (com a
reactor de la humitat, evitant la putrefacció), en tintoreria, en ceràmica
(reconeixible per la vitrificació, tècnica molt emprada a partir del
s.XVII)38, perfumeria, medecina i en el procés d’obtenció de metalls. Plini
explica amb detall les seves nombroses propietats curatives, i fins i tot
arriba a recomanar la sal provinent d’Hispània en alguns casos (XXXI
41,86 i XXXI 45,100).

La sal és també un gran desinfectant. Ens explica Etienne (1973:15-46)
que el primer bany del nadó es realitzava amb gran diversitat de
productes segons l’antiga medicina grecoromana. Soranos d’Efesos
(Gynaecia ,II,13), metge grec, recomanava que aquest bany es realitzés
amb la sal per treure la capa (vernix caseosa) que el recobria dins la
mare. Aquesta pràctica d’eliminació del mucus amb ajuda de la sal no és
un fet nou, així a la Bíblia ja es menciona (Ezequiel, XVI,4). 

Una altra possible ofrena als enterraments seria la sal. Plini informava del
fet  que la sal barrejada amb farina tindria un lloc important a les
cerimònies religioses (Plini, XXXI, 89). Era una ofrena ritual present al
culte domèstic (Chevalier, 1991; Moinier, 1985), tal  com reflecteixen,
per exemple, cites de Plaute  (s.III-II aC) (Amphitruo,Acte II,sc.2:
menciona l’ofrena domèstica de farina salada o encens per allunyar els
mals auguris) i de Titus Livi (Ab urbe condita  XXVI,36,6: el saler era
present a les cerimònies religioses per als déus Lars).

La sal marina es troba a les zones de maresmes, a la vora del mar o a la
vora dels llacs. Allà es forma de forma natural gràcies a l’acció del sol i
del vent. També podria obtenir-se sal marina a llocs amb aigües d’alta
salinitat, mitjançant sistemes d’evaporació (són necessaris uns 17 litres
d’aigua marina per obtenir un kg de sal). Cal distingir entre la sal que es
pot trobar en estat natural (en estanys i rius salats, muntanyes i mines),
de la produïda artificialment. Es parla de sal gemma39, de mar o solar
(evaporada de forma natural) i ignígena (evaporada artificialment). Les
dues darreres s’obtenen a partir d’aigua saturada de sal.

                                                                                      
     38 M.Ponsich i M.Tarradell (1965:100-101) assenyalaven el fet  que les fàbriques de salaons necessitaven de grans quantitats
de sal, situant-se, per aquest motiu, a zones pròximes a salines. En concret, es necessita la mateixa quantitat que el volum de
peix.
     39 Aquesta explotació ja era duta a terme pels habitants de Hallstatt, era la base de la seva importància econòmica i social 
(p.e.Collis,1989).
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El primer problema que se li planteja a l’arqueòleg que vol estudiar la
producció de sal a l’antiguitat és la desaparació de la matèria primera.
Cal analitzar, doncs, les estructures i objectes relacionats amb aquesta
activitat (Daire, 1994: 4-5).

La sal es pot obtenir :
 - Per mitjans directes o naturals: extracció de les mines o recol·lecció a
zones litorals després de la seva evaporació natural (a concavitats de
roques o salines).
- Tècniques ignígenes: intervenció humana i utilització del foc i la calor
per separar i cristal·litzar les sals contingudes a plantes, argiles, fonts
salades i aigua marina.

Mentre a les costes mediterrànies se sap de l’explotació de les salines
emprant l’evaporació40, de moment no demostrables arqueològicament, a
la zona atlàntica i el mar del Nord hi ha proves de la utilització d’una
tècnica concreta, de “briquetage” (traduïble per aproximadament “tècnica
de construcció de maons”) (Perrichet, 1994:89; Chevallier,1991:56),
constatada arqueològicament a l’edat del ferro41. Bàsicament consistia en
l’obtenció de salmorra i a partir d’aquesta de pans compactes gràcies a
l’escalfor d’una llar de foc o forn. S’han documentat restes
arqueològiques ocupant grans superfícies i són considerades
majoritàriament restes de recipients o motllos per a sal, fets a mà,
suports d’argila utilitzats als forns (pilars variats, barres i enreixats) i
elements accessoris42 (Weller, Robert, 1995:91).
O. Weller i B. Robert creuen que "à notre avis, la manque d'informations
archéologiques sur le commerce du sel tient beaucoup plus à un
problème de reconnaissance des fragments dans les ensembles
céramiques de la fin de l'Age de Fer qu'à une véritable absence de ces
données"  (Weller, Robert, 1995: 93,fig.4).

Del sud de França P. Arcelin (1986:17-18) menciona la cita de Posidoni
(Ateneu, IV 152a), sobre el gust dels gals pel peix amb sal. Estrabó

(III,3,7) diu que els lusitans utilitzaven una sal vermellosa que quan es
matxucava es tornava blanca (com succeïa amb la que s’extreia fins fa
molt poc a Cardona). F. Benoît (1959: 109) considera que el litoral
mediterrani occidental des del cap de Creus al golf francès de Fos seria

                                                                                      
 40 Vegeu F.Benoît (1959:.94,nota 7): Llistat de fonts clàssiques que fan referència a aquest sistema d’obtenció de sal.
 41 Es coneixen tallers d’aquest tipus a tota la costa atlàntica francesa i a Dinamarca, Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, sud-est
de Gran Bretanya, Polònia i diversos indrets del Mar Negre (Weller,Robert,1995:91). Evidències des del neolític a Polònia i des
del neolític final a la costa atlàntica, tot i que la majoria es daten a l’edat del bronze i sobretot a l’edat del ferro, perdurant en
alguns casos fins a l’època gal.loromana. A l’edat mitjana es tornen a documentar amb variacions tecnològiques importants
(Gouletquer,Daire a Daire,1994:12-13).
 42 Aquestes acumulacions són mencionades per diversos investigadors des de mitjan s.XVIII, els quals formulen hipòtesis sobre
el seu origen (Gouletquer,Daire. En Daire,1994:9-10).



                                                                                                QB016

37

un centre d’atracció per al desenvolupament d’importants relacions
comercials, sobretot per la presència constant de salines. Almenys així ho
troba descrit en textos de l’alta edat mitjana. A falta de cites sobre el
comerç de la sal, que defensarien que fou juntament amb el vi el
principal producte d’occident aprofitat pels grecs, recopila les referències
a la pesca i les salaons, activitats que donen pistes sobre la importància
d’aquest recurs (Benoît, 1959: 89). També recull nombroses cites de
l’edat mitjana que demostren la producció, transport i consum de la sal
en el litoral mediterrani francès. Considera que aquestes activitats també
es realitzaven a l’antiguitat. De fet, F. Benoît, centrant-se en el litoral
francès, considera que la densitat d’hàbitats a la costa narbonesa, de
l’època antiga a l’alta edat mitjana no es deuria a un interès agrícola, sinó
a la indústria de les salines litorals. El litoral del golf de Lleó sempre ha
estat una zona de gran explotació de la sal, a causa de les llacunes i les
salines, i a l’acció del sol i del vent afavorint l’evaporació. Considera que
la sal seria exportada amb anterioritat a la introducció de la viticultura,
transportant-se també a les zones interiors a través del Roine. Com a
zones favorables a aquesta explotació, menciona el sud de la Península
Ibèrica i Eivissa, on des d’època fenícia l’explotació de les salines es
relacionaria amb la pesca i la indústria de salaons (Benoît,1959:91-95).

El corall

J. M. Pella i Forgas (1883:188) comentava les cites de Plini sobre el corall
i aportava diverses dades interessants: s’explotaria, entre molts altres
llocs, a la zona d’Emporion (Empúries) i de Massàlia (Marsella), tant pels
grecs com pels indígenes, possiblement utilitzant embarcacions. Pella
afirma que potser els primers a descobrir-ho i utilitzar-ho en aquesta
zona foren els fenicis. Sobre aquesta presumpta explotació indígena no
es pronuncien altres investigadors, que es limiten a assenyalar la
importància d’aquest comerç i la seva exportació des d’occident a altres
zones per iniciativa grega. Fruit d’aquest comerç seria la troballa
d’objectes de corall a diversos jaciments (Benoît, 1971: 406; Pollino,
1985:241).

En el cas ibèric, el corall forma part dels elements decoratius
documentats. Fou utilitzat per decorar diverses fíbules; F.Gracia va
inventariar-ne alguns exemplars localitzats al Puig de Sant Andreu
(Ullastret) (Gracia, 1982); n’hi ha d’altres documentats a Mas Castellar
(Pontós) (la més antiga data del s.V aC), i a poblats de l’interior com el
Castellet de Folgueroles (Buxó et alii, 1998:66,80; Pons, 2002:335). A la
campanya de 1995 a la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià) es va
localitzar un fragment de probable corall fòssil a una de les habitacions
(Playà, 1996, inèdit). Tot i així, es considera que la seva presència en
contextos indígenes no es deuria a una explotació directa.
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Plini (XXXII, 11, 21-23) afirma que el corall s’obtè mitjançant l’ús de
xarxes o tallant-lo amb l’ajuda de ferros afilats. El que més ens interessa
és que constata el seu ús medicinal i el seu valor màgic. Per diverses
cultures és considerat un immillorable amulet que protegeix dels perills, i
que és a la vegada adorn i objecte sagrat. L’incert de la seva naturalesa,
el seu color, la dura calcificació, li van conferir propietats màgiques i
curatives. El seu origen es troba ja recollit a Les Metamorfosis d’Ovidi (s.
I aC-I dC): les tiges del corall, en contacte amb el cap de la Medusa (que
transformava en pedra tot allò que mirava), morta per Perseu, van
absorbir tot el seu poder (Grau, Puig,  1993:7). Creien, per tant, que
havia brotat del seu cap i li atribuïen la preservació del raig i el
foragitament de les desgràcies. Suposaven que era més vermell si el duia
un home que no pas una dona (Martínez-Hidalgo, 1992:5). Va arribar a
tenir un alt valor, i va ser utilitzat a Roma amb fins curatius i per decorar
les joies femenines. Els gals l’empraven per a l’ornamentació de les seves
espases, escuts i cascs (Plini, XXXII11, 21-24). Es localitza sobretot a
necròpolis com a joies o amulets (Pollino, 1985).

La concepció benèfica i màgica del corall perdurarà a través dels segles,
com també el seu ús com a ornament. Els àrabs de l’al-Andalus li
adscrivien aquestes mateixes propietats, i empraven aquest material per
a joieria. A l’edat mitjana els trobadors parlen del corall com d’un refinat
element d’ornamentació i en els tractats de medicina medieval i moderns
es menciona, sovint, la pols de corall (Grau, Puig, 1993:6-7). Ja al s.XI
es coneixen dos documents que mencionen l’explotació del corall a la
costa catalana empordanesa. També R. Latorre (1977) comenta la seva
importància a les costes de l’Empordà en aquesta mateixa època. J.
Lleonart i J. M. Camarasa (1987:25) afirmen que en els s.XIV-XV els
catalans en monopolitzaren la pesca, el comerç i la manufactura. A.
Sáñez Reguart (1791-1795) assenyalava com a zona favorable la marina
de l'Empordà (i en especial Begur), entre altres zones mediterrànies
freqüentades pels catalans en el s.XVII i XVIII. Posteriorment el procés
de manufacturació es va perdre, i s' exportà en brut a França i Itàlia
(Lleonart, Camarasa, 1987; Sáñez Reguart, 1791-1795). En el s.XVIII es
pescava el corall de color vermell a la costa de Cadaqués, Palafrugell,
Begur i els voltants, durant tot l’any. Se sap de la utilització de petites
embarcacions, amb dos o tres mariners, i del sistema emprat (la
corallera) (Lleonart, Camarasa,1987:114). La pesca del corall a la zona
catalana tenia una gran importància, juntament amb

la pesca de la tonyina i les sardines. Actualment pot trobar-se des del cap
de Sant Sebastià a Portvendres, especialment a les illes Formigues, a les
illes Medes i al cap de Creus. La majoria s’exporta a Itàlia (Grau, Puig,
1993:5).

Arqueològicament diversos investigadors han considerat que les peces de
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plom en forma de cub trobades a diversos punts de la costa estarien
relacionades amb aquesta explotació (Benoît, 1965:195 i Benoît,
1971:404-408). El sistema de pesca amb aquest enginy es documenta a
Barcelona fins a principis del s.XX, denominat anganeta. Es tractava
d’una creu rígida, de fusta o ferro, reforçada amb un cub de plom que
també servia com a llast. Als extrems de la creu es lligaven xarxes, que
aconseguien enganxar i arrencar el corall (figs.49 i 51). F. Benoît planteja
que també podrien tenir aquesta funció les lloses trapezoïdals amb tres
orificis localitzades sense context arqueològic i considerades com a
àncores (Benoît, 1971: 407-408). L’anganeta correspondria a la corallera
descrita en el manuscrit de J. Salvador (Lleonart, Camarasa,1987:114),
utilitzada fins a principis del s.XX, moment en què submarinistes passen
a realitzar-ne l’explotació. Per A. Pollino (1985) les peces definides per
F.Benoît funcionarien com la tècnica denominada Creu de Sant Andreu
vigent a les Balears, sud d’Itàlia i nord d’Àfrica, documentada a l’edat
mitjana a les costes de Provença, zona  on molts catalans s’ocupaven
d’aquestes activitats. Considerem que a l’antiguitat no era necessari un
sistema tan complex ni era necessari submergir-se a tanta profunditat.

Actualment el corall és sobretot utilitzat en joieria, per a fabricar denes
de collar, braçalets o rosaris. A Turquia s’inscrusta a les parets, a les
armes i arnesos de la cavalleria. Els musulmans col·loquen grans
d’aquest material al costat dels morts per allunyar els genis malèfics
(Encicl. gral. del mar,1992:5,7).

Espart i lli

A Hispània, P. Mela en menciona l' existència (II5,86). De les diverses
utilitats d’ambdós materials, en destaquem les relacionades amb el mar.
Opià  (III,342) menciona l’espart i els joncs per a la confecció de nanses
de pesca, i el lli per a les xarxes (IV,646-694) i Plini (XIX2,9-10 i
XXIV40,65) ens informa  que els grecs l’utilitzaven per fer xarxes de
pesca, i destinaven el lli al cosit de veles i naus. A Catalunya, sí sabem
que a principis del s.XVIII, i segons la informació del manuscrit de
J.Salvador, les xarxes emprades per a la pesca de la tonyina podien ser
de cànem, joncs, espart o bé d' altres materials, i les emprades per a la
pesca de les sardines eren de lli (Lleonart, Camarasa, 1987:107,110-
112)43. Arqueològicament hi ha testimonis molt més recents en el temps
de xarxes fabricades amb aquest material: el  mateix manuscrit del
s.XVIII anava acompanyat d’una mostra de xarxa de sardinal que sembla
ser de lli (Lleonart, Camarasa, 1987:19).

L’espart ibèric apareix citat amb freqüència per la seva gran qualitat i
abundància. Plini destaca la seva presència, molt superior al de la Gàl·lia,
                                                                                      
     43 J.Salvador diu que les xarxes de lli són importades de l’estranger. Són blanques o del color del fil, tot i que freqüentment
eren tintades per a protegir-les. Explica amb detall tot el procés (Lleonart, Camarasa, 1987:112-113).
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sobretot als voltants de Cartago Nova, afirmant que abans de la
presència fenícia no se n’emprava. Després serà molt explotat per
cartaginesos, grecs i romans. Ens descriu com i  quan ha de recol·lectar-
se, i què cal fer per a poder utilitzar-lo. És molt important macerar-lo en
aigua marina, més que no pas en aigua dolça (XIX7,26-28 i 30 i
XXXVII77,203). J. Sanmartí (2000:318) l’enumera entre les matèries que
potencialment podrien haver estat mercaderia d’exportació ibèrica (i cita
bibliografia sobre el tema), utilitzada, entre altres finalitats, per al
cordatge de les naus, i per tant, d’interès per als pobles colonitzadors.

El lli era molt abundant a Hispània (Justí, XLIV,I,6), el seu cultiu en època
romana s’estenia per tota la costa oriental, des d’Emporion (Empúries)
fins a Setabis (Xàtiva). Es menciona el de la zona emporitana, el de
Tarraco i el de Gal.lècia. Estrabó afirmava que els emporitans el teixien
hàbilment (Estrabó,III,4,9). A .J. Domínguez Monedero (1986) a partir
d’aquesta cita va interpretar les sitges de la plana empordanesa com a
fosses d’aigua on es treballaria el lli. Aquesta hipòtesi no ha estat
acceptada per altres investigadors. J. Ruiz de Arbulo (1992) afirma que
tot i ser probable l’exportació des d’Emporion de teixits de lli, no seria
una activitat exclusiva i no és probable que les sitges tinguessin aquesta
funció.
A. Pujol (1977:138-139) descrivia geogràficament la zona de l’Empordà.
Actualment al litoral hi ha diverses espècies herbàcies i a les ribes de les
sèquies hi ha tamarius i joncs, juntament amb altres plantes pròpies de
medis aquàtics.

Plini mencionava el de la zona de Tarraco, que devia el seu color blanc al
torrent en  què era curat i el del territori gallec, molt apte per a les
xarxes de pesca. S’afegeix, entre altres dades, que a Germània les dones
treballaven el lli ficades a fosses i a coves (Plini XIX2, 9-10).

Explotaven i utilitzaven els indígenes l’espart, el lli i els joncs?
Cap cita hi fa referència, però hem d'assenyalar el comentari d’ A.Pujol
(1977: 171-172) sobre a qui devia englobar el concepte "emporitans"
d’Estrabó (III, 4,9). Ella és partidària de considerar que fa referència a
tots els que viuen a la comarca natural d’Empúries, inclosos els
indígenes. P. Arcelin (1986: 17) defensa l’ús de joncs i canyes, per

exemple per a la construcció de cases indígenes del sud de la Gàl·lia.

A diversos jaciments ibèrics s’ha documentat la presència de restes de
teixits de lli i d’empremtes de tèxtils a ceràmica i metalls (Castro,
1984:98); a Catalunya, però, sabem de la presència de llavors de lli a
Empúries i la vil·la romana de Vilauba (Pla de l'Estany) (Alonso, Juan,
1994: 141). Per al Turó del Vent (Llinars del Vallès), J.Sanmartí
hipotetitza sobre si es tractaria d’un jaciment on es produís lli per sobre
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del consum domèstic. Això fa suposar el gran dipòsit d’aigua localitzat
(potser per a preparació de fibres) i l’actual topònim del municipi
(Sanmartí, 2000:318). Al poblat del Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta)
es van localitzar unes cubetes suposadament emprades també per al
tractament de lli (Rafel, Blasco, Sales, 1994; Alonso, Juan, 1994), tot i
que no se’n descarten altres funcions complementàries (tractament del
cànem, tasques de tintat...). Es tracta de dos dipòsits rectangulars
(aprox. 1,80 x 1,60, amb parets d’aprox. 1,10 m) impermeabilitzats amb
argila i que formaven part d’una habitació (àmbit 7) que està adossada a
la cara interna de la fortificació44. Es va analitzar el sediment de l’interior,
 i es constatà la presència de lli i fins i tot d’algunes fibres de cànem. A la
zona, ambdós cultius són tradicionals, com en gran part del sud de
Catalunya. En aquests cubiculums maceraria fins a la seva putrefacció,
cosa que permetria extreure'n la fibra45. Aquestes estructures es van
amortitzar cap a la segona meitat del s.III aC. El procés  també es podia
haver realitzat sota les aigües de torrents o rius.

Algues
H. Augier (1985) realitzà l’estudi dels diferents tipus d’algues i les seves
diverses utilitats, sobretot actuals. Afirma que es coneixen exemples en
què funcionen perfectament com a adob agrícola. Es tracta d’una pràctica
antiga a Europa, Amèrica i l’Extrem Orient. S’emprarien principalment les
algues llençades a la platja pel mar46.

Les emprarien com a adob els ibers?
De nou, les fonts escrites no permeten afirmar-ho (però tampoc negar-
ho). La seva disponibilitat a la costa permet almenys defensar el seu
probable ús. Sabem, segons J.Salvador, que l’any 1722 a Catalunya no
se’ls donava aquest ús, al contrari del que sembla que es feia a França
(Lleonart, Camarasa, 1987: 120). Com a aliment, malgrat el seu alt valor
nutritiu, sembla ser que tampoc s’empraven. H. Augier (1985) afirma que
el seu consum acostuma a donar-se a zones d' agricultura pobra o en
casos de molta necessitat. Cèsar (101-44 aC) (Guerra d’Àfrica, XXIV)
explica como es van veure obligats, al nord d’Àfrica, a recollir-les, rentar-
les amb aigua dolça i donar-les com a ferratge als cavalls. Posseeixen un
alt valor nutritiu i han estat consumides a nombrosos països,
especialment a l’Extrem Orient, sobretot en zones o moments
d’agricultura pobra i de necessitat. Actualment a la Bretanya i a
Anglaterra s’utilitza (concretament la Chorda filum), un cop assecada, per
fer fils i cordes de pesca molt sòlids (Augier, 1985: 11-52).

                                                                                      
 44 La troballa de nombroses pondera i les característiques dels recintes que comuniquen amb aquest àmbit, fa pensar a les
arqueològues que ho excavaren i interpretaren que es podria tractar d’un lloc de manufactura de teixits
(Rafel,Blasco,Sales,1994:134).
45  N.Alonso i J.Juan (1994) afegeixen, a l’anàlisi que realitzen, la descripció del procés de producció de la fibra del lli i
les característiques d’aquesta planta.
46 La posidònia és una espècie endèmica dels fons costaners mediterranis, on constitueixen veritables prats (entre 0 i 25
m de profunditat). Moltes espècies animals estan associades a la seva existència. L’acció de l’aigua i el vent feia i fa que
les platges en quedin sovint cobertes. Es tracta d’una planta amb moltíssimes aplicacions (Prats submarins,2004).
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Altres

F. Benoît (1959:88-89) entre els recursos econòmics del litoral narbonès
en menciona alguns que no hem assenyalat, sobretot perquè no en tenim
cap evidència. Tot i així considerem interessant mencionar-ne
l’aprofitament d’elements lítics (roques costeres) per  fer motllos, per

exemple. De fet, "les populations indigènes (...) ont toujours vécu du
"ramassage" des produits naturels".

3. Sistemes d’explotació del medi marítim : Utensilis de pesca,
estructures relacionades amb la seva pràctica i tècniques de
processament del peix

Si bé no hem localitzat cap cita que faci una al·lusió directa als ibers de la
zona objecte d’estudi, sí que hi ha cites que donen una interessant
informació sobre els ormeigs i els sistemes de pesca propis de
l’antiguitat. La gran majoria perduren actualment, sense grans
variacions. Són handicaps les diverses nomenclatures per a una mateixa
tècnica o  que no s’especifiqui quines espècies són capturades gràcies a la
seva utilització (Sternberg, 1995:121).

T. Monod (1954:119-142) realitzà un intent de sistematització global dels
sistemes de pesca a partir dels ormeigs emprats i d’informació sobretot
de caire etnològic (concretament del Camerun, Àfrica). Resulta molt
interessant l’enorme variabilitat de sistemes, dels quals moltes vegades
no es poden obtenir dades per mitjà del registre exclusivament
arqueològic (p.e. la pesca amb la mà). Hem d’acceptar l’evidència  que
gran quantitat d’instruments no ens ha arribat a causa del caràcter
perible del material amb  què estaven fets. També cal tenir en compte
que un mateix element pot haver tingut diverses funcions, o al seu torn
diversos elements poden haver tingut una mateixa funció.

De totes, l’existència d’utensilis de pesca és l’evidència arqueològica més
fàcilment localitzable, tot i que no sempre en resulti fàcil

l’adscripció funcional concreta. Per a localitzar-los no és necessària una
estratègia de mostreig rigorosa. Per aquesta raó i per la seva no gaire
abundant presència, són materials que normalment sempre acostumen a
ser publicats, i això facilita la feina a l’hora de fer-ne un inventari. Ara bé,
normalment no es descriuen ni s’estudien, es dóna sols la dada de la
seva troballa. Els ormeigs ens parlen de la pràctica de la pesca, però
d’una forma indirecta (Sternberg, 1995:115,118).
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La manca de textos escrits pels mateixos ibers, que tants punts podria
aclarir, i el desconeixement de la traducció de la seva llengua ens
impedeix saber quina denominació donaven als utensilis de pesca i als
elements relacionats amb aquesta activitat (problema extensible a tota la
realitat ibèrica).  

3.1. Hams

El seu ús està ben documentat als textos grecollatins, i actualment
continuen tenint la mateixa funció. Des de l’edat del bronze, la seva
forma actual fou adquirida a Europa, i la comparació amb hams polinesis,
peruans o del Japó neolític mostra una remarcable homogeneïtat de
forma (Ponsich i Tarradell, 1965:107).

A la Grècia antiga es distingien quatre parts: la tija, el ganxo o corba, la
punta i l’arponet47. Tenint-les en compte s’han desenvolupat diversos
intents de classificació:

a) J. Déchelette (1910, vol.II/1r part.,cap.VII :277-278): basant-se en la
forma del cap en distingeix fins a sis tipus: carenat, de cap pla, doble,
perforat, semicircular i pla amb orifici central. 
b) V. Galliazzo (1979): seguint el mateix criteri, en distingeix dos tipus:
Tipus A amb extremitat plana elaborada per martellejat ("a paletta") i
Tipus B amb orifici d’ull format pel retorçament o torsió de l’extremitat de
la tija ("ad ochiello").
c) F. Gracia (1981-82: 317-322):  a partir de les seves característiques
en realitza una divisió analítica atorgant-los un número, i donant-los una
seriació de caràcters. El resultat és una definició numèrica dels trets
fonamentals de cada peça. 
d) J. J. Cleyet-Merle (1990:167-168): classifica els hams gal·loromans
tenint en compte la seva similitud amb models actualment emprats. En
distingeix principalment tres tipus diferents. També en fa una altra
classificació general a partir dels hams corbs (1990:148-150). Les
variants ja es constaten en el bronze final, on destaquen la presència de
l’ull i del ganxo; el cap pla és la característica del període gal·loromà.

Es considera que segons la corbatura de l’ham, aquest pot ser rodó,
angulós o indeterminat si està deteriorada o fragmentada. També,
depenent de la posició de la punta i l’arponet respecte a la tija, és
paral·lela o recta, oberta o entrant. L’obertura de l’ham (separació de la
punta i l’arponet de la tija) està en relació directa amb el tipus de captura
que es vol realitzar, com també és evident la correspondència entre la
mida d’una presa i el de l’instrument emprat per a la seva captura. Per
                                                                                      
     47 G.Lafaye els denomina "tige, crochet, pointe et barbillon"  basant-se en la classificació d’Opià (a Daremberg-Saglio,
1877/1968: "Hamus", T.2/1a part (H-K): 8). 
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mitjà d’aquestes dades s’han tractat d’inferir hipòtesis d’ús
(Sternberg,1995:118)48.

El material de què estan fets pot variar, segons els recursos dels grups
ètnics (n’hi ha de conquilla, os, ivori, nacre...); els de bronze i coure es
localitzen en contextos ibèrics49. Són la prova de la pràctica d’una pesca
amb utilització de llinyes, amb o sense canya. Existeixen nombroses cites
grecoromanes tant sobre les característiques de la canya com de la llinya
necessària.

F. Benoît (1959:98) enumerava alguns dels jaciments litorals francesos
on s’han localitzats hams. En concret, menciona la troballa de diversos
exemplars de coure, segons cita, a Ensérune, Marsella, St.Blaise i La
Roque d’Odor. També en els derelictes del Gran Congloué i el de l’Île de
Levant (Provença). Observa que són iguals als que s’havien localitzat tant
a l’illa de Delos (Grècia) com a Nemi (Roma). P. Arcelin (1986:15)
afegeix moltes altres troballes a la llista, en nivells que es daten del s.V a
l’I aC.

M. Ponsich i M. Tarradell (1965: 107) afirmaven que aquests instruments
havien tingut un valor profilàctic, perquè són presents en contextos
funeraris. Amb freqüència s’obtenen de la transformació de claus.

A principis dels anys 80, F. Gracia (1981-82) analitzava els enginys de
bronze documentats a la costa catalana fins  aquell moment, i realitzava
un estudi tipològic dels hams, agulles normals i de remallar. El nombre
d’hams localitzats ha augmentat i és constant la seva troballa a jaciments
litorals, tot i que normalment el seu nombre sigui reduït. A continuació,
enumerem els jaciments de què  tenim evidència50

- Les Toixoneres (Calafell) (Sanmartí, Santacana,1992; Cela,
Masoliver, 1992) (campanya 1995)

- Burriac (Cabrera de Mar) (Ribas, Lladó, 1977-78)
- Turó dels Oriols (Cabrera de Mar) (Ribas, 1994)
- Turó de la Rovira (Barcelona) (Colominas - Roca,1945-46)
- Empúries (l'Escala) (Gracia, 1981-82)
- La Moleta del Remei (Alcanar) (Playà, 1996)
- Puig de Sant Andreu (Gracia, 1982)
- Illa d'en Reixac (Ullastret) (Rovira, 1993)
- Mas Castellar (Pontós) (Pons et alii, 1994; Buxó et alii, 1998 i

                                                                                      
 48 J.-J.Cleyet-Merle (1990:153) va realitzar un quadre teòric de la relació entre la separació de la punta i l’arponet, i l’espècie
pescada, i entre la mida de l’ham i el del peix pescat.
49 Elià (De natura animalium, XIII,6) narra la pesca de la tonyina a la Ligúria amb hams de mida gran i forts, fets de ferro
(Diaz-Regañón,1984:168).
50 Com passa amb tot el registre arqueològic que recollim en aquest treball, som conscients  que ens deixem dades,
algunes publicades, però una bona part no. Caldria revisar el material de cada jaciment.  Així i tot, considerem que les
troballes aquí recollides ens permeten tenir una visió global vàlida.
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Pons, 2002)
- Castell de la Fosca (Palamós) (Castro, 1985)51

- Puig de la Nau (Benicarló, Castelló) (Oliver, 1999)
- Les Maleses (Montcada) (Huntingford,Duran, 1997 i 1998;

Hidalgo, 2000, citats a Juan et alii, 2004,en premsa)

La gran majoria tenen el cap de secció triangular pla i sense orifici o
perforació, i són de bronze (tot i que està per realitzar l’anàlisi
metal·lúrgica de la majoria). Es trobarien units a la resta de l’art o enginy
de pesca per mitjà d’un altre objecte, metàl·lic o no, que disposés d’un
orifici on introduir la llinya (Gracia, 1981-82), o bé anirien directament
units a aquesta (com pot veure’s en les il·lustracions de Sañez Reguart,
1791-95,  p.e.Tom.II:157, làm.XXX).

Els hams localitzats a les Toixoneres (Calafell) són molt semblants als
emprats actualment per a la pesca amb palangre i tremall per a peixos
de mida mitjana i gran, això podria indicar unes captures de tipus
especialitzat, utilizant embarcacions rudimentàries que permetessin
arrossegar aquests arts (Albizuri,  Nadal,1992).
Els tres hams localitzats al Mas Castellar (Pontós)  daten del primer quart
del segle II aC i tots tenen el cap aplanat , sense orifici i arponet  (un
d’ells està molt atrotinat).

En context funerari sabem de la seva troballa en una sepultura de
l’Albufereta (Alacant) (Lafuente, 1944 citat per Oliver, 2000:64).

No tenim les datacions de la majoria d’aquests hams, però tots
s’adscriuen a l' època ibèrica. Els dos exposats permanentment en el MAC
(Museu Arqueològic de Catalunya) daten d' entre el s.III i I aC. Un d’ells
és clarament una agulla amb forat reaprofitada. No se sap si eren o no
fabricats en el mateix jaciment, versemblantment era així. Caldria
analitzar l’objecte i comparar-lo amb l’anàlisi de les escòries que es
puguin localitzar, després cal donar importància als motllos d’objectes
metàl·lics, veient on s’han localitzat.

                                                                                      
51 Des de l’any 2000 el Museu d’Empúries està realitzant noves excavacions.
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Fig. 2. Hams de bronze de Mas Castellar (Pontós) (Pons, 2002)

3.2. Agulles

Són considerades agulles els útils de forma allargada i extrem final en
punxa, normalment amb un orifici a la part oposada, algunes amb cap
pla amb dos orificis. F. Gracia (1981-82:327, quadre tipològic) les
classificà seguint els criteris utilitzats amb els hams, distingint la tija i el
cap i la seva morfologia. Tot i que poden tenir diversos usos (finalitat
quirúrgica, per a pentinats, complement de vestir, ús domèstic, feines de
confecció...) es documenta també la seva utilització industrial, és a dir,
tant per al cosit de xarxes (Ribas, Lladó,1977-78), com per al tancament
de sacs i confecció d’objectes de cuir. És difícil assegurar l’ús d’un
exemplar concret en l’elaboració i reparació de xarxes; el context de la
troballa, tenint en compte els elements amb  què s’associï, pot donar-ne
alguna informació.

Es coneixen diversos exemplars, entre d’altres, a:

- Puig de Sant Andreu (Ullastret) (Oliva,1958; Gracia,1981-82)
- Empúries (l'Escala) (Gracia,1981-82)
- Mas Castellar (Pontós) (Pons et alii,1994; Buxó et alii,1998:78;

Pons,2002:341) (p.s.II aC)
- Les Toixoneres (Calafell) (Sanmartí, Santacana,1992; Cela, 

Masoliver,1991-92)
- Penya del Moro (Sant Just Desvern) (Barberà, Molist,2002:41,

s.IV aC).
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3.3. Agulles de xarxa o de remallar 

Segons es menciona a l’enciclopèdia Larousse, també són denominades
en castellà com a "lengüeta" (Larousse, 1930, Vol.5: 30). Es tracta d’un
objecte conegut des del neolític, molt present a Grècia. A les fonts
escrites se'n menciona l' ús, però mai fent referència a feines
relacionades amb la pesca. Tot i així, la seva utilització no s’ignora i, per
exemple, J.M. Pella i Forgas (1883: 239), comentant una trobada als
voltants d’Empúries, afirma que aquest instrument de bronze serviria per
confeccionar les xarxes, com s'estava emprant a l’Empordà. De fet,
instruments pràcticament idèntics han estat emprats tradicionalment fins
a època recent.

El seu disseny és molt simple, consisteix bàsicament en una tija prima
que finalitza, en cadascun dels seus extrems i perpendicularment, en una
forqueta o agulla de ganxo que permet recollir les diverses voltes del fil
amb què es confeccionava la xarxa (Gracia, 1981-82:324; Martínez
Maganto, 1992:230 i Feugére, 1992:145).

El nom en castellà, “lanzadera”, és la traducció del terme francès
“navette" (llançadora en català), i es deu a l’existència d’exemplars
posteriors més sofisticats que recorden, per la seva forma,  una nau. És
aquesta la definició que trobem, entre altres obres, a Daremberg-Saglio.

F. Gracia (1981-82:324) les diferencià en funció de la seva capacitat de
bobinat, depenent de la mida de la peça i l’obertura de la forqueta.
Realitzà un quadre tipològic a partir de les característiques de la secció de
la tija i de les forquetes52.

M. Feugère i P. Abauzit plantegen algun dubte sobre la interpretació de la
funcionalitat d’aquests objectes. La longitud de fil emmagatzemat seria
mínim, sobretot si la forqueta és curta i tancada. També recullen el dubte
de si totes les xarxes fabricades es destinarien sempre a la pesca. Això
els va dur a inventariar gran part de les troballes, situant-les sobre un
mapa, i finalment constatant que la gran majoria d’aquests instruments
procedien de zones properes a llacs, cursos d’aigua i el mar, per la qual
cosa el seu ús amb finalitats pesqueres sembla evident. Hi ha exemples a
França (sobretot al litoral mediterrani), Gran Bretanya, diversos punts
d’Espanya i Portugal, Itàlia, Alemanya i a la costa de Mauritània
(Feugère,1992:145). Està molt present a les instal·lacions destinades a
les salaons i a les sepultures de la zona que les rodeja. Són pràcticament
idèntiques en tot el Mediterrani (Ponsich; Tarradell, 1965:107).

A França, tots els exemples documentats es daten a partir del s.I aC.
Només es coneixen fabricats en bronze i excepcionalment en ferro (amb
                                                                                      
52 Sobre la descripció de com s’emprarien, vegeu Gracia,1982a:324 i Ponsich;Tarradell,1965:107).
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una longitud d’entre 12 i 20 cm). No es descarta que existissin objectes
similars realitzats amb materials peribles. Cal assenyalar la troballa a
Lattes (Hérault, França) de l’únic ganxo de xarxa conegut ("crochet à
filet"), datat al s.I dC. Les seves característiques li permeten un maneig
òptim dels fils, per això està molt ben adaptat per a la fabricació de
xarxes de pesca (Feugère, 1992:143, 146, fig.7, núm. 1).

A Catalunya en documentem a Roses, Empúries, Tarragona
(Gracia,1981-82) i Badalona, però cap que pertanyi al món indígena53.

Fig. 3. “Lanzaderas” de bronze del Puig de Sant Andreu (Ullastret)
(Gracia,1982:326) i agulla de bronze amb dos forats de Mas Castellar (Pontós)
(Pons,2002)

                                                                                      
53 A l’exposició dels ibers del MAC se n’ exposa una de bronze, datada entre el s.III i I aC, no se'n coneix la procedència.
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Fig. 4. Estris utilitzats pel teixit de xarxes (Sáñez Reguart, 1793)

3.4. Pesos de xarxa
S’han documentat contrapesos de diversos materials i de variada
morfologia, potser deguda a una  destinació concreta, sigui aquesta
llastrar el fil, l’ham o la xarxa (Ponsich,Tarradell,1965:107). Tanmateix
el fet  que en molts casos s’hagin localitzat associats exemplars de
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diversos materials en el registre arqueològic mostra probablement un ús
complementari. Pel que fa al material de què estarien fetes les xarxes de
pescar, i de què es faria possiblement  la llinya, se sap que abans de
l’aparició de fibres com el niló, s’emprava cotó, cànem, lli i espart,
materials dels quals es disposava en el litoral català.

Pesos de plom
En coneixem de dos tipus:
1. Cilindres obtinguts en enrotllar longitudinalment una làmina de plom
doblegada sobre ella mateixa (versemblament rodejant la llinya o el
cordill de les xarxes). Aquest és el tipus del qual posseïm un major
nombre d’exemples.
2. Pesos piramidals de petita dimensió, amb la part superior foradada per
permetre el pas del fil que serviria com a suspensió54.

Ambdós tipus han estat interpretats com a pesos de xarxa gràcies a
paral·lels etnogràfics55 (a Sañez Reguart en tenim alguns exemples). Es
documenta el seu ús per a xarxes tant en contextos fluvials com
marítims. V. Mayoral (2000:183), citant un estudi sobre la pesca fluvial a
Extremadura de J. Mora, afirma que s’emprarien aquests pesos en xarxes
d'arrossegament, en destaquem el tremall i el rall. El que més ens
interessa de l’article de Mayoral és la reflexió sobre els ploms necessaris
(segons pes) per a xarxes concretes. Aporta exemples etnogràfics i, pel
que sembla, en el cas de la pesca marítima s’emprarien pesos de més
longitud que per a la pesca fluvial (5,5 cm de longitud, 1 cm de diàmetre
i un pes entre 25 i 30 grams en tremalls per a pesca marítima conservats
al Museo Nacional de Antropología). També l’etnografia permet constatar
l’ús complementari d’altres tipus de pesos, en concret de fang cuit,
similars als denominats tradicionalment en arqueologia com a  pondus
(pesos) de teler.

Del primer tipus comentat, arqueològicament es constata la seva
presència a múltiples jaciments i la majoria dels investigadors han estat
d’acord en el fet d' atorgar-li la funció de pes de xarxa (tot i que també
podrien llastrar l’ham i la llinya). A tall d’exemple fem referència a
algunes de les troballes al litoral francès: es coneixen exemples en els
derelictes del Grand Congloué i de l'île de Levant, i en La Roque d'Odor
(Benoît, 1959: 98-99). D' altres van ser localitzats a l’oppidum costaner
de Lattara o Lattes (Hérault), a Peyriac-de-Mer (Rosselló), Rognac56 i

                                                                                      
54 F.Benoît considerava que potser tindria la mateixa funció una peça piramidal amb perforació circular, de mida gran, trobada al
derelicte del Grand Congloué (Benoît,1971:397). Analitzà diversos objectes de plom trobats al mar, amb o sense context, 
tractant d’interpretar-ne la  funció. La majoria formarien part dels enginys i l’armament de naus.
 55 M.Ponsich i M.Tarradell (1965:107) ja constataven la utilització de làmines de plom com a llast dels hams, normalment
exemplars de mida petita, comunament denominats com a “pesos de xarxa”. Arqueològicament es documenten en derelictes i
enterraments del període micènic (p.e. a Ulu Burun i Gelidonya) (Powell,1996:118-121, citada per Mayoral,2000:182).
56 Rognac era un oppidum lígur, hàbitat-refugi. Els seus habitants vivien de la caça, la ramaderia, l’agricultura i sobretot dels
productes de l’estany de Berre. L’assentament es trobava en relació directa amb el control de vies que comunicaven Marsella
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Salses (Provença) (Feugère,1992 :143-155 i Py;Garcia,1993: 58-59). La
seva presència a jaciments situats a la vora de llacunes (al Rosselló,
Languedoc i Provença) mostren l’ús de xarxes no només per a la pesca
mar endins, sinó també al litoral (Arcelin, 1986:16-17). Concretament a
Lattes (Hérault) són una troballa freqüent, datables des del s.III aC fins a
l' època plenament romana, de les quals se'n generalitzà l' ús a partir
d’inicis del s.II aC. Segons M. Sternberg (1995) amb anterioritat
s’emprarien pesos de pedra o terracota (d’entre 12 i 15 cm). Es localitzen
normalment en contextos d’habitació. 

A la zona peninsular destaquem la troballa d’una sèrie de ploms perforats
a l’Albufereta de Benidorm (Alacant), possiblement es tractaria de
contrapesos d’una xarxa circular (rall o esparver), segons E. A. Llobregat
(1972:171), i la publicació dels localitzats al jaciment ibèric tardà de
Castellones de Céal (Hinojares, Jaén) (Mayoral,2000). En aquest darrer
cas, apareixen en la fase final de poblat (entre la segona meitat del s.II i
les primeres dècades del s.I aC), en àmbits domèstics. De les més de
quaranta peces documentades es donen les mides: la majoria té uns 2
mm de gruix, una longitud d’entre 3,6 i 3,7 cm i un diàmetre d’1 cm,
amb un pes d’entre 25 i 30 grams. Alguns estaven col·locats en filera,
cosa que fa pensar que originalment formaven part d’un mateix fil o
corda, i  estaven associats a un pes de pedra de 10x12 cm amb una
perforació. Possiblement tots formessin part d’un enginy complet.
Aquests cilindres de plom, com V. Mayoral indica, són interpretats com a
elements de llast per a una xarxa de pesca. En el mateix àmbit es van
localitzar restes de lli i corda carbonitzada d’espart. Aquest investigador
menciona , així mateix, altres troballes peninsulars. En destaquem les de
Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz), on es classifiquen
segons la mida, interpretant les més petites per a llastrar vestimenta i la
resta com a pesos de xarxes de pesca. També el conjunt datat entre els
s. X i XI dC localitzat a la cova del Peñascal de los Infiernos (Liétor,
Albacete), on se’n van descobrir seixanta unitats associades a tres
flotadors de fusta i que s’interpreta que formarien part d’un tremall
(Mayoral,2000:182-183).

En el territori objecte d’aquest estudi coneixem exemples del primer tipus
a la Moleta del Remei (Alcanar) (Campanya 1995,inèdita i Playà, 1998),
un exemplar a Mas Castellar (Pontós) (segon quart s.II aC)  (Pons, 2002:
348), a la Penya del Moro (Sant Just Desvern) (s. IV aC) (Barberà,
Molist, 2002:57) 57 i, tot i que més a l’interior, a les Planetes (Tortosa)
(Diloli et alii,2003:81-83).
Del segon tipus es va documentar una peça piramidal a les Toixoneres
(Calafell) (Campanya 1995, inèdita) i dues a Mas Castellar (Pontós),
interpretades com a pondus de teler o possible sistema de mesura (200-
175 aC) (Buxó et alii,1998:78; Pons,2002:348). Al jaciment del Calamot
                                                                                                                                                                                                 
amb les salines de Lyon (Chabot, 1968:167,198 i 205).
57 Tot i que en aquesta publicació, al nostre parer, s'interpreta erròniament  com a grapa de plom.
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(Gavà) diversos materials van ser identificats com a pesos de xarxa de
pesca, tant pesos piramidals de plom com boles de fang toroides i
plaques perforades de pissarra (Izquierdo, 1989).
P. Izquierdo (2001:35) opina que el plom és un dels productes que
versemblantment s’exportaven, i que els metalls i els cereals eren el
mòbil principal del comerç mediterrani. J.Sanmartí (2000: 318) afirma
que la producció de plom i de plata s’explotava en alguns indrets de la
nostra geografia ja en època protohistòrica, per exemple a la regió de
Bellmunt (Priorat, Tarragona), on la galena ja era explotada des del
bronze final. El topònim de Serra de l’Argentera es documenta així
mateix en diversos indrets de Catalunya.

Fig. 5. Pesos de xarxa de plom:Làmina de plom enrotllada a la corda. (Sáñez
Reguart,1793) La Moleta del Remei (Alcanar) (Playà,1998)

Pesos lítics
Normalment es tracta de còdols, allargats i aixafats, amb osques
simètriques a cada banda.
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Convé fer referència a la informació que donen J. Aparicio i S. Climent
(1985: 11-15 i fig.1). Entre els termes de Pego (Alacant) i Oliva
(València), on havia estat un extens aiguamoll costaner fins a època
recent, es va localitzar l’any 1984, en el trascurs d’unes obres i en les
posteriors excavacions, diversos materials d’un poblat de l’edat del
bronze, situat en ple aiguamoll, pel que sembla sobre una plataforma
ovalada. D’entre els materials destaquen onze còdols amb osques.
L’estudi del material (associat a restes malacològiques) i la ubicació del
jaciment porta a considerar que es tractaven de contrapesos de xarxes
de pesca.

A.Boissier (1984:195) va estudiar la vida tradicional dels pescadors dels
estanys i del mar de la Catalunya nord i documenta la utilització de llasts
de pedra per a la pesca de les anguiles i la captura dels ànecs.

També podrien haver tingut aquesta funció els fragments de llicorella que
segons J. Nieto (1982-93:40) es localitzen en derelictes i jaciments
ibèrics costaners. Es tracta de peces normalment amb les vores
rectangulars i, a vegades, amb una perforació circular en un dels
extrems.

Pesos d’argila i terracuita
F. Benoît (1959:98) comentava l’ús d’uns discos plans o lenticulars, en
els quals podem incloure els fragments ceràmics reaprofitats donant-los
una forma circular o oval i que presenten mosses o osques laterals
degudes al frec d’algun tipus de corda. Entre el material localizat per J.
Aparicio i S. Climent (1985:11-15 i fig.1), convé afegir els nombrosos
fragments ceràmics de recipients amortitzats sovint amb la part externa
regularitzada arrodonida i amb forma circular o oval, i amb osques (dues,
i només en un cas quatre) laterals, simètriques i molt erosionades amb
tota seguretat pel frec constant i regular d' algun tipus de corda. En
diversos jaciments es documenten peces discoïdals ceràmiques, a
vegades en quantitats destacables, que caldria analitzar (si presenten o
no aquestes traces d’ús) i que normalment s’interpreten com a peces de
joc o per comptar).

Així mateix, es documenten pesos piramidals, amb una o dues
perforacions, difícilment distingibles dels pondus emprats pels telars (com
ja hem comentat). F. Benoît (1959:98) enumerava els exemples de la
zona francesa,  on es documenten, entre altres indrets, a Marsella, St.
Blaise,  Antibes,  Fréjus i Niça, tots ells similars als de Delos (Grècia).
També es documenten, tot i que són molt escassos, a Rognac (Provença)
(Chabot, 1968:167,169) i, per descomptat, a Lattes, on els documentats
són considerats com a importacions, amb paral·lels en el món grec i
etrusc (Feugère, 1992:155-156).
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Per últim, els denominats por Z. Castro com a peces toroides (en
francès denominades: "tores, couronnes ou rechauds"). Són objectes
d’argila de perfil toroïdal amb un orifici central o excèntric, moldejades a
mà. No es tracta d’objectes comuns però poden passar fàcilment
inadvertits als inventaris, creient que només es tracta de conglomerats
d’argila. Se'ls han atribuït diverses funcions: Castro defensa el seu
possible ús com a pondus per a xarxes de pesca en base a paral·lels
neolítics i calcolítics, afirmant que comunitats primitives actuals de la riba
del llac Txad (Àfrica) utilitzen com a pesos, en la pesca, boles de fang
perforades. Per a defensar la seva tesi assenyala l’avantatge d’aquest
tipus de peces enfront de l’ús de peces de pedra o metall que impliquen
un cost més elevat i la probable no recuperació de l’ham, el fil i les
xarxes. El desgast i trencament que presenten aquestes peces es deu al
frec de les cordes, i la seva variació de mida, orificis i pes, estaria
directament relacionat al tipus de pesca i a les condicions de la zona en
què aquesta es practiqués (Castro, 1985:125-143).

D’aquest tipus de peces se’n coneixen exemples al poblat ibèric del Puig
de la Misericòrdia (Vinaròs, Castelló) (Oliver, 1992; Oliver, 1996:81),
Alacant, Terol, Itàlia i el sud de França (Castro, 1985).

Z. Castro les va inventariar i publicar l’any 1985, incloent-hi també
exemplars localitzats a Catalunya. Concretament a:

- Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà).
- Puig Castellet (Lloret de Mar, la Selva).
- Castell de la Fosca (Palamós, Baix Empordà).

De cada peça en dóna les característiques i observacions (Castro, 1985,
Tabla I:126). Una revisió dels materials antics i de les memòries
d’excavacions permetrà localitzar-ne més.

Malgrat els nombrosos pesos d’aquest tipus localitzats, Z.Castro
assegurava, al seu estudi, que el nombre no permet encara realitzar un
esquema tipològic ni evolutiu. Apareixen a l’Empordà des de la segon
meitat del s.VI aC, amb posterioritat es troben a comarques més
meridionals. Sembla ser que desapareixen a nivells arqueològics  on és
comuna la troballa de ceràmica d’importació de l’Egeu, Etrúria i Massàlia.
Tot i que perdurarien (exemples del s. II aC al Puig Castellet) a partir del
s.V aC proliferen els pondus troncopiramidals, normalment denominats
pesos de teler. Z. Castro (1985) opina que aquesta denominació seria
equivocada, i part d’aquestes troballes correspondrien a pesos de xarxa.

M. Ponsich i M. Tarradell (1965: 107-108) van documentar diversos
exemplars de pesos, dels quals els de terracota eren els més freqüents al
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Marroc. Considerats com a fabricats allà mateix on es localitzen, tenien
majoritàriament forma de cilindre inflat, amb un orifici que permetia el
pas d’algun tipus de corda. Afirmen que aquests pesos encara els
utilitzaven, en el moment del seu estudi, els pescadors de la zona del cap
Negri, fabricant-los a mesura que els necessitaven. Els avantatges
d’aquest tipus de pesos són considerables, no només perquè són molt
econòmics, sinó a més a més perquè a l’aigua pesen el necessari per
servir de llast, però quan estan secs són més lleugers que els de plom i
els lítics, i faciliten el transport de les xarxes.

Fig. 6. Pesos de xarxa de terracota, ceràmica i pedra:
Peces “toroides” del Castell de la Fosca (Palamós) i Puig de Sant Andreu
(Ullastret) (Castro,1985:129).
Fragment ceràmic amb osques de l’Edat del Bronze, localitzats entre els termes de
Pego (Alacant) i Oliva (València) (Aparicio,Climent,1985:15)
Proposta d’ús de pesos lítics (Cleyet-Merle,1990:146)

3.5. Arpons i tridents
En les fonts clàssiques se'n constata l' ús al sud de França, però no ens
consta cap cita que faci referència als ibers del nord-est peninsular. Ja
hem comentat la cita d’Estrabó (IV, 1,6-7), però podríem afegir, a modus
d’exemple, les d’Opià (IV, 640-645) quan parla de la pesca de nit amb
llum, en concret foc, amb tridents i des d’embarcacions i quan enumera
quatre sistemes de pesca en el mar (III, 72-91): amb hams (amb canyes
o fil de lli o molts hams), xarxes (n’enumera diversos tipus), nanses i
tridents (des de terra o amb barca).

A la Gàl·lia s'’han localitzat alguns arpons a zones costaneres molt a
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prop d’estanys, per exemple a Ensérune i Rognac (Chabot,1968:184-
185), també a Ruscino, Saint-Gilles-du-Gard i a Suïssa, a prop del llac de
Neuchâtel. Hi ha alguna troballa de la primera edat del ferro
(Feugère,1992:155-156). F.Benoît comenta que l’any 1938 encara es
practicava aquest tipus de pesca a l’estany de Vaccarès, prop de
Marsella, durant les èpoques de dessecació, per a la pesca a llocs
d’aigües poc profundes, com llacunes i llocs pantanosos (Benoît,
1959:98; Arcelin, 1986:15).

3.6. Altres útils de pesca
Els ibers podien haver emprat altres utensilis, variants o no dels que hem
vist fins ara. Formarien part dels que són difícilment localitzables en un
jaciment arqueològic, segurament a causa del material amb què van ser
fets. Disposem d’evidències indirectes, així, per exemple, la troballa
d’hams fa evident la utilització de llinyes i aquestes estarien enrotllades
en algun tipus de rodet o bobina. La utilització de canya no està implícita,
se sap de la pesca directament amb el fil, però les probabilitats de la seva
utilització són nombroses. En aquesta categoria podríem incloure les
peces de fusta amb diferents funcions, les restes de nanses, cistells,
xarxes i resta de complements necessaris per a la pesca. També tots
aquells elements relacionats amb els productes pescats, com els
contenidors ceràmics diversos (per exemple, àmfores, morters i els
anomenats plats de peix...), que cal analitzar per poder-ne saber
exactament els usos.

Pel que fa a les nanses, en alguns casos s’arriba a la conclusió de la seva
utilització per mitjà de l’anàlisi de les restes ictiològiques (constació
d’exemplars de mida petita i mitjana, sense selecció d’espècie).

Al jaciment del Grau Vell (Sagunt, València), al nivell V, datat entre el
420 i el 325 aC, es va documentar una llinya de fusta per a pesca. És
l’únic objecte no ceràmic trobat en aquest nivell (Aranegui, 1982,Lám.
XXVI) i s’interpreta que s’empraria per enrotllar la llinya. Z. Castro
opinava que es tracta d’un instrument per a teixir xarxes (Castro, 1985).

Evidentment, si sabem el que potencialment cerquem, serà més fàcil
detectar-ho si apareix. Existeixen casos d’utensilis que per no conèixer-
ne la funció no han estat publicats, i d’altres que han estat erròniament
classificats.

L’estudi del jaciment indígena de Lattes (Hérault, França) resulta modèlic,
sobretot en els temes relacionats amb la pesca. Dels aproximadament
seixanta ormeigs fins ara inventariats, només tres són anteriors al s.II
aC, es tracta d’uns pesos de pedra i un ham de bronze. Al contrari, a
partir de principis d’aquest mateix segle es daten diversos ploms de
xarxa i un gran nombre d’hams de bronze; i en cronologies del
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s. I aC es documenta una agulla de pesca i en el s.I dC el ganxo de xarxa
ja comentat (Sternberg, 1995:118; Feugère, 1992). L’arpó no es
documenta mai a la zona francesa abans del s.I aC. Els instruments
localitzats permeten concloure que es practicaria la pesca tant amb canya
com amb xarxes. La comparació amb la informació osteològica porta a
afirmar que és probable un canvi de les tècniques de pesca a partir del
s.I dC, passant-se de l’anteriorment dominant pesca en llacunes a la
pesca en el mar (Sternberg, 1995:132).

Fig. 7. Peça de fusta localitzada al jaciment litoral del Grau Vell (Sagunt,
València) interpretada com a útil per enrotllar la llinya. (Aranegui, 1982,
Làm.XXVI)
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Fig. 8. Disposició dels hams en un palangre (Sáñez Reguart,1793)
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Fig. 9. Nanses fabricades amb elements vegetals per a la pesca (Sáñez
Reguart,1793)
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3.7. Estructures constructives relacionades
Es coneixen algunes estructures suposadament relacionades amb
activitats pesqueres. Per una banda hi ha construccions relacionades amb
la transformació d’algun producte (dipòsits per a salaons, per al
tractament del lli –com ja hem vist-, graelles...) i  per l’altra aquelles
directament relacionades amb la pràctica de la pesca (com p.e. els
corrals).

Tallers de salaó
Tan nombrosos a la resta del litoral mediterrani de la Península Ibèrica, i
en canvi, al litoral català només tenim evidències de la factoria de Roses,
d’època romana baiximperial (Nolla, Nieto,1982), igual que la de Barcino
(Beltran de Heredia, 2001) i les possibles instal·lacions localitzades a
Mataró (anàlisi de J. Juan Tresserras, inèdit). Res no ens permet saber si
aquestes activitats, tot i que fossin de forma molt reduïda, eren
realitzades pels ibers. Del que sí ens informen aquestes estructures és de
l’evident riquesa marina de la zona, a què ja feien referència les fonts
escrites.

Graelles

F.Benoît (1959:102) comenta la troballa de grans graelles foradades
utilitzades per a la cocció i per a rostir el peix, als hàbitats costaners
francesos de l'Arquet à la Couronne (Martigues) i St.Blaise. Seria 
necessari fer l' anàlisi que permeti saber amb seguretat si realment foren
emprats per al peix. De totes formes, les seves funcions degueren ser
múltiples.

Del jaciment ibèric de la Moleta del Remei (Alcanar) es van publicar uns
fragments d’argila cuita interpretats com a part de graelles (Gracia,
Munilla, Pallarés, 1988). Amb seguretat, deuen estar presents a altres
jaciments.

Vivers

És de sobres conegut que els romans empraven recintes o dipòsits per a
mantenir els peixos vius. Els mencionen Varró (s.II-I aC) (Rerum
Rusticarum,III,17), Plini (IX19,49) i Columel·la (s. IdC) (De re rustica,
VIII,16-17), tot i que cap d’aquestes cites fa referència directa a la zona
objecte d’estudi.

A més a més de les referències a les fonts clàssiques hi ha evidències
arqueològiques del seu ús a l’època romana. Eren piscines rectangulars
tallades a la roca, amb canals d’entrada d’aigua del mar que permetien
mantenir els peixos amb vida. Hi ha exemples a Jávea, Campello
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(Alacant) i a altres indrets mediterranis (Nolla, Nieto, 1982:196). F.
Benoît (1959:104) recull diversos exemples documentats al llarg de la
costa francesa. Ignorem si alguna d’aquestes estructures va ser emprada
pels indígenes en datacions anteriors a la presència romana. De l’actual
costa catalana sols sabem, segons J. Salvador, que a  principis del
s.XVIII, no n’hi havia (Lleonart; Camarasa, 1987:120).

Corrals de pesca
No es coneix cap evidència d’aquestes estructures fàcils de fer i que
permeten la pesca a zones, sobretot, amb marees (pràcticament
inexistents al Mediterrani) (Moreno; Abad, 1971). 

3.8. Preparació i processament del peix

Cites sobre el procés i tipus de salaó, així com dels llocs on es realitzava,
n' hi ha nombroses, però cap fa referència al litoral català, d'on sols es
documenten, ara per ara, les instal·lacions tardanes ja comentades en
l’apartat anterior.

Sobre els indígenes del sud de la Gàl·lia hi ha dues cites: Posidoni
(Ateneu, IV, 152,a) menciona el gust dels gals pel peix a la brasa,
assaonat amb sal, vinagre o comí; i Elià (XV, 25) indica que donen de
menjar peixos als seus bous, vaques i cavalls, segurament en salmorra.

Altres notes serien:
Opià (III, 173-204) afirma que  a l’antiguitat s’utilitzava com a esquer
peixos i cebes.
Plini (IX, 32, 68) informa de la presència de la salpa en aigües d’Eivissa i
afegeix que aquesta espècie és considerada repugnant en altres bandes.
Sols és possible cuinar-la si abans es macera a cops.

Tot i que molt llunyana geogràficament, hi ha una cita d’Heròdot (s. V
aC) (Historia, II, 77) sobre el consum, per part dels egipcis, d’alguns
peixos crus, assecats al sol o conservats en salmorra. Les guatlles, ànecs
i aus de mida petita eren salats i menjats crus.

A. Moreno i L. Abad (1971: 209-210) afirmen que els fenicis foren els
primers a construir salines de mar i les van emprar per a fer salaons
de peix. Consideren que foren els primers a realitzar una exportació
sistemàtica de la sal i "el proceso de salazón del pescado debe haber
adquirido en época cartaginesa una sistematización de la que carecía
anteriormente, y de la que con posterioridad se aprovechará Roma".
Són d’època romana les cites a les salaons i al seu subproducte més
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B. famós: el garum58. No ens detindrem a explicar-ne el procés ni els
tipus, característiques i importància, per tractar-se d’un tema
llargament analitzat, amb nombrosa bibliografia específica, i sobretot
perquè ara per ara no comptem amb cap referència de la seva
pràctica per part dels indígenes (ni literària ni arqueològica).
Tanmateix, F. Benoît (1959:102-103) opina que al marge de les
nombroses referències d’època romana, aquesta indústria, al sud de
la Gàl·lia i a la Bètica "était practiquée de tout temps par les
indigènes, parce qu'elle appartient au genre de vie du littoral".

M. Sternberg (1995: 123-127) en la seva investigació sobre la pesca a
l’antiguitat a Lattes ressenya els diversos sistemes de preparació que
podrien haver-se utilitzat. Ho fa a partir de l’etnografia, fins i tot actual, i
les evidències de l’estudi de la ictiofauna localitzada al jaciment. Sols és
possible evitar l’alteració del peix mitjançant l’escalfor del sol, del foc o el
salat. En descriu quatre sistemes:

- El salat : La sal permet extreure l’aigua del peix, una salmorra
que es difon i penetra a la carn. És necessari que el peix sigui
molt fresc i no presenti cap alteració. Segons la seva mida se
salarà sencer o es trossejarà. El peix així processat pot ser un
producte en si mateix, o bé una matèria primera destinada a un
tractament complementari.

- Assecat : Consisteix en la dessecació per evaporació. És, com
l’anterior sistema, una operació ben simple. Normalment s’asseca
el peix sencer, donant-li la volta amb regularitat, o preparant-lo
prèviament (neteja de vísceres, etc.). Es deixa evaporar l’aigua
col·locant-lo directament sobre el terra o bé aïllant-lo d’aquest,
disposant-lo sobre un enreixat o estoreta, o penjant-lo. El fet que
estigui allunyat del terra és una millora, perquè el protegeix dels
depredadors, dels paràsits i de la pols, garantint una millor
circulació de l’aire i un assecat més eficaç. És necessària una
temperatura  suficientment elevada i un aire  suficientment sec.

- Fumat : Normalment després de salar-lo i d’assecar-lo
lleugerament, s’impregna la carn amb el fum produït per la
combustió lenta de serradures. Té una acció antibacteriana i pot
aplicar-se a la majoria dels peixos (sencers o trossejats).

- Semiconserva : Es defineix així quan s’afegeix al peix ja salat
                                                                                      
     58 Sobre el garum pot obtenir-se una àmplia informació consultant: Daremberg i E.Saglio (ed.1969, vol.II:1459); Pauly-
Wissowa (ed.1958,Vol.VII-a,cols.841-849); M.Ponsich i M.Tarradell (1965:98-99),  J.M. Nolla i J.Nieto (1982:197) i sobretot R.I.
Curtis (1991), entre d’altres.
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altres ingredients, com oli, vinagre, sucre, etc.

J. Salvador enumerava alguns dels sistemes de conserva emprats a
Catalunya a principis del s.XVIII (Lleonart,  Camarasa, 1987:110-114):

- Tonyina: la que es pescava a l’almadrava de Blanes es duia
fresca a diversos indrets de Catalunya. El que no podia vendre’s
fresc se salava “a la salmorra” en grans bótes, per després
col·locar-les en petits barrils tirant-hi oli per sobre, afavorint-ne
la conservació. Es pescaven a la vegada, a les xarxes, altres
espècies que eren salades i barrejades amb la tonyina. Per al
salat, primer es treien les entranyes a la vora del mar, un cop al
magatzem es penjaven per la cua. L’espinada es refusava, la
resta es tallava a trossos, separant-ne els trossos més greixosos
i el cap. Els trossos eren dipositats en sal fins  a l'endemà.
Després s’emmagatzemaven en barrils amb salmorra.

- Sardines: Normalment eren consumides fresques, si no se
salaven i s’emmagatzemaven en petits barrils, unes sobre les
altres, afegint-hi herbes aromàtiques. Són les denominades
"Sardines confites". També podien preparar-se "arengades", és a
dir, un cop salades i rentades amb aigua de mar, es col.locaven
en barrils, de costat i premsant-les perquè sortís la humitat i
s’assequessin. Aquests sistemes permeten una llarga
conservació. No es fumaven.

- Anxoves : Se salaven i es col.locaven en barrils, com en el cas de
les sardines, però  una sobre l’altra amb el ventre cap a dalt,
tretes les entranyes i posant en el seu lloc herbes aromàtiques i
claus d’espècia. Triguen a estar al seu punt, i es conserven
llargues temporades.

- La resta de peixos es consumeixen frescos, a excepció del verat
que se salava i es guardava en barrils amb salmorra. Així es pot
guardar tot l’any i en permet el  transport a altres zones.

M. Demestre (1986: 31) afirmava que actualment es pesquen nombroses
carpes en tot el delta de l’Ebre (llacunes, canals i sèquies) per a
l’elaboració de farina de peix.
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4. Mitjans i tècniques de navegació indígenes. Participació en el
comerç marítim

Que els ibers no van ser grans navegants ho sabem bé, tant per les fonts
com per les escasses evidències arqueològiques. Fins i tot, Titus Livi
arriba a descriure’ls com inhàbils en l’art de navegar (XXXIV,9), si més
no, els que habitaven a Emporion, al costat de la ciutat grega. Es
considera que serien els grecs els que, per mitjà del comerç, els  farien
arribar els productes i objectes de la resta del Mediterrani. A.Pujol
(1977:179) d’acord amb aquesta cita, admet la ignorància indígena de la
navegació, afirmant que els topònims ibèrics manifesten clarament
l’activitat agrícola i una vida totalment rústica i immobilista. De totes
formes, ell mateix  fa referència als “piscatores Tarraconenses” que
actuen com a exploradors al servei de Publi Escipió en el marc de la
Segona Gerra Púnica (218-202 aC), quan les tropes romanes es
troben a les portes de les muralles de Tarraco, ocupada pels púnics.
Publi es fa informar per aquests pescadors sobre la forma més fàcil
d’accés a les muralles. Es diu que aquests acostumaven a travessar la
zona empantanada a peu. Comprovem, en aquest cas, l’actitud filo-
romana de la població indígena de Tarraco (Titus Livi, Arb. Urb. XXVI,
45,7-9).

Sobre la navegació en el mar només posseïm evidències indirectes que
poc ens diuen, sobretot fan referència als pobles del litoral mediterrani de
la Gàl·lia59. Polibi (III,42,1-4) afirmava que Anníbal (218 aC) va adquirir
barques i vaixells als habitants de la zona del Roine. P.Arcelin (1986:16)
no descartava el seu caràcter indígena.

Estrabó diu que els indígenes gals tancaven als romans el pas a Ibèria
per la costa, practicant el bandolerisme per terra i per mar (IV,6,2-3),
per a la qual cosa indubtablement necessitarien embarcacions. Plini
(IX9,29-32,) quan explica l’episodi, ja comentat, de pesca de llisses amb
ajuda de dofins a l’estany de Latera, menciona la presència
d’embarcacions. I Opià (III,529-576), en tractar la pesca de peixos
espasa als voltants de Marsella, afirma que s’empraven barques similars
a aquests peixos. També aquest escriptor comenta la utilització de bots
per a la pesca nocturna, realitzada amb tridents i el reclam de torxes
enceses (IV, 640-645).
Ambdues cites corresponen a una època tardana i no aclareixen si
aquesta pesca havia estat o no practicada pels indígenes de la zona, el
que sí testimonien és la disponibilitat de recursos pesquers. P.Arcelin

                                                                                      
     59 J. Alvar Ezquerra (1980:206-212) va centrar la seva tesi doctoral en la navegació preromana a la Península Ibèrica. En el
cap. 8 analitza com serien les embarcacions indígenes, de les quals sols es disposa de la informació literària grecollatina i
d’evidències iconogràfiques.
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(1986: 16) està convençut  que al sud francès s’empraven barques per a
navegar per aigües calmades, i fins i tot barques amb capacitat per
navegar o per acuitar els bancs de peixos en plena mar. Ell defensa una
pesca fins i tot mar endins, d’alçada, practicada pels indígenes.

Per a navegar en el mar, sense allunyar-se gaire de la costa (navegació
costera o de cabotatge), altres pobles han emprat, anteriorment a la
utilització de barques, altres sistemes més senzills. Existeixen referències
a rais, realitzats amb troncs, naus cosides amb lli i troncs canoa.

En època de Plini (VII, 57) s’empraven rais a l’oceà britànic, fets de vímet
i folrats de cuir, i afegia la utilització per part dels grecs, en èpoques
remotes, de barques cosides amb lli (XXIV, 40,65). Estrabó, a més de
manifestar que la navegació era fàcil en el Mediterrani (III, 2,5), informa
sobre la navegació dels lusitans pels maresmes, gràcies a la utilització de
vaixells de cuir i, menys abundants, piragües monòxils (barques d’un sol
tronc) (III, 3,7). Així i tot cal tenir en compte que a l’àmbit mediterrani, i
concretament al litoral francès i italià, es coneixen alguns exemples de
troballes de piragües i de petites barques que podrien ser indígenes, però
els problemes de datació i d’adscripció en fan molt complexa l' anàlisi
(Alvar Ezquerra, 1980:206-207). 

H. Duhamel de Monceau (1769, tom I, secció 2) en fer referència a un
sistema de pesca entre les llacunes i el mar, afirma que es navega en
barques de fons pla. Aquest tipus d’embarcacions no variaria
considerablement de les que s’han emprat en el món clàssic per a la
pesca artesanal. Les formes evolucionarien lentament, seguint criteris de
funcionalitat (Lirola, 1993:291).

Els materials necessaris i la simplicitat d’aquestes construccions ens duu
a plantejar la gran probabilitat que ja foren conegudes i realitzades pels
ibers del nord-est peninsular, així com les eixàrcies que fan falta a les
naus, normalment fabricades de lli i espart, materials  que, com hem
comentat, disposaven al seu propi territori.

Tot i que no relacionades directament amb el tema d’aquest treball, cal
fer esment a algunes cites referents a la navegació fluvial, perquè
considerem que són claus per conèixer l’aptitud i la capacitat dels
indígenes de superar el suposat obstacle de l’aigua60, que un cop salvat,
com deia F. Braudel (1989), passa a ser una gran via de comunicació61 :

                                                                                      
 60 Vegeu García Bellido,A. (1945). "La navegabilidad de los ríos de la Península Ibérica en la Antigüedad". Investigación y
Progreso, XVI:115-122 i J.Alvar Ezquerra (1980:268-269).
61 De fet, per aigua la comunicació sempre ha estat més ràpida i segura que per terra.  A tall d’exemple, era molt més ràpid anar
de Sitges a Barcelona per mar, seguint la costa, que per terra, fins que es va construir el tren i l’autopista. Com també era més
efectiu carregar les àmfores plenes de vi de les vil·les romanes disposades a banda i banda del Llobregat i dur-les fins a les
zones d’ancoratge de vaixells i, tot i que molt llunyà geogràficament però ben conegut en el nostre cas, a  Moxos (Bolívia), i per
extensió a tota l’Amazònia, el millor sistema de comunicació era, i encara és, el fluvial.
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Cèsar (De Bello civile,1,48,7) fou el primer en afirmar que els lusitants i
els soldats de la Hispània Citerior  travessaven nadant els rius amb odres
o bots inflats que sempre duien a sobre a tota campanya bèl·lica. Titus
Livi (XXI,47,5) narra com els hispans, sota les ordres d’Anníbal, creuaven
el Po sobre bots inflats.

Les vil·les pròximes a les desembocadures només eren accessibles amb
embarcacions lleugeres, segons afirma Estrabó (IV, 1, 6), referint-se a la
zona costanera del Rosselló.
Plini (III4, 21) va destacar el riu Ebre com a navegable en gran part del
seu trajecte i important pel seu constant trànsit naval.

Les àncores

Tant al mar com al riu, sempre ha estat necessari fixar l’embarcació,
sobretot en el cas d’existència de corrents o de tempesta, i s’ha fet
gràcies a les àncores. Abans de ser tal  com ens les imaginem en sentir
aquest mot, es van emprar grans pedres, objectes farcits de sorra, etc.
(Roschach. En Daremberg-Saglio, 1877). Normalment s’han localitzat
fora de context, per la qual cosa resulta complicada la seva datació. Als
nostres litorals, la majoria d’àncores de metall localitzades abans del
canvi d’era són considerades d’època romana.

P. Arcelin (1986: 16) feia referència a nombroses àncores de pedra
localitzades a la zona francesa. Són triangulars i semblen pertànyer a
petites embarcacions. Ell arriba a defensar a Agde una fabricació local,
tant d’àncores com d’altres peces de navegació, potser no sols
comerciades pels grecs sinó també pels indígenes (en base a la troballa a
la zona d’un carregament d’àncores a mig realitzar, en basalt local).
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Fig. 10. Possibles àncores fetes amb troncs, pedres i corda (Sáñez
Reguart,1793)
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Participació en el comerç marítim

La troballa d’objectes ibèrics a diferents racons del Mediterrani ha estat
considerat, per alguns investigadors, fruit de la participació dels indígenes
com a mercenaris en expansions territorials i en batalles realitzades per
cartaginesos, grecs i romans (documentat ja en cronologies del s.V aC).
A.García y Bellido (1934, 1939 i 1974) va considerar aquests mercenaris
com un important factor per entendre l' "hel·lenització" de la cultura
ibèrica i, en el mateix sentit, P.Izquierdo (2001: 34) considera que
aquests mercenaris, enrolats en les legions romanes, van facilitar
encara més la integració en el nou marc econòmic, polític i cultural
romà.

Polibi (II, 3, 76) afirmà que Escipió comptava en el seu exèrcit amb un
gran nombre d’aliats ibers. Altres autors que citen  aquests mercenaris
són Aristòfanes (s.V aC), Diodor (s.I aC), Heròdot i Pausànies (s. II dC)
(R.de Arbulo,1991:119).

Actualment, una gran part dels investigadors consideren, però, que la
troballa d’objectes ibèrics es deuria més aviat a la participació en el
comerç. La relació indígenes/colons i com es desenvolupava el comerç
entre ells sempre ha estat tema d’interès. J. Ruiz de Arbulo (1991:115)
aporta bibliografia que tracta de discernir aquest tema, però que fa
referència a altres zones del Mediterrani. Per acostar-se al coneixement
del paper que tenien els indígenes de la nostra zona objecte d’estudi,
s’han analitzat tots els materials d’importació que són presents als
jaciments ibèrics. De fet, és acceptat que hi van jugar un paper en el
comerç colonial (E. Sanmartí et alii, 1994), de forma independent o dins
el sistema comercial colonial. S’apunten, com a evidències
arqueològiques d’aquesta participació, l’existència d’extensos camps de
sitges (el cereal, explotat pels indígenes, estaria destinat a cobrir la
demanda d’altres zones del Mediterrani) (Gracia, 1995b) i la informació
dels denominats "ploms comercials". J.Sanmartí considera del tot
versemblant que la difusió dels materials ibèrics al Mediterrani va ser
obra dels intermediaris, “donat que no sembla plausible suposar una
navegació comercial estrictament ibèrica a llarga distància”.  Amb
anterioritat al s.II aC, devien ser difosos pels mercaders púnics i grecs. Ja
en aquest segle s’incrementa de forma important les troballes de
ceràmica ibèrica fora de la Península, a causa d' una intensificació del
tràfec comercial. Essencialment es tracta de material que forma part de
la “càrrega de retorn dels navilis comercials itàlics”. De fet s’han localitzat
a la costa mediterrània, sobretot gal·la, derelictes que transportaven
carregaments indígenes (Arcelin, 1986:22-23). Per exemple, un derelicte
localitzat a Agde, datat a mitjan s.VI aC amb una càrrega variada
(metalls en brut, matèria primera, útils de bronze semblants a models del
Llenguadoc i ibèrics...) podria tractar-se d’un
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vaixell de comerç de cabotatge, que recorreria la costa catalana i el
Llenguadoc. J. Sanmartí enumera entre els productes ibèrics exportats:
els teixits de lli, l’espart i la sal (Sanmartí, 2000:318). En aquesta línia
està, per exemple, la consideració de l’oppidum de Burriac (Cabrera de
Mar) com a important centre que participà en la intensa activitat
comercial generada pels altres pobles del Mediterrani amb què s’entrà en
contacte. Versemblantment els ibers oferien matèries primeres a canvi de
productes manufacturats. L’illa d’Eivissa jugà un paper clau com a
redistribuïdora de productes d’altres àrees del Mediterrani, almenys des
de mitjan s.IV aC. Hi devia haver una estreta relació entre centres
productors i receptors (García Roselló et alii,2000:364).

P. Izquierdo (2001:34) comenta, en parlar del jaciment de les Sorres,
que hi ha estudis recents que demostren que hi va haver armadors i
comerciants ibèrics. Possiblement es refereixi a les dades dels ploms,
que semblen ser sempre de caràcter comercial.

Els ploms estudiats d’Empúries i de Pech Maho (França) estan considerats
com a cartes comercials que permeten obtenir dades de l’estructura
d’intercanvis desenvolupada a l’àrea del golf de Lleó i el nord-est de la
Península Ibèrica, entre la segona meitat del s. VI i finals del s. III aC. Es
valora el paper dels indígenes en les transaccions i la seva participació en
operacions comercials, com a testimonis i/o comerciants al servei d’un
poder estratificat i integrats en aquest (Ruiz de Arbulo, 1992;
Gracia,1995a). F.  Gracia (1995a: 327) afirma que la producció podria
estar a mans dels cabdills locals, que exercirien un fort control territorial i
desenvoluparien una xarxa d’intercanvis.

El més destacable d’aquests ploms és la presència d’antropònims
indígenes que demostren l’existència d’una població i indiquen la
importància de l’element autòcton a les colònies (Santiago, 1994).
Existeixen referències literàries a l’existència d’una antiga via comercial
des del nord d’Itàlia, travessant  el sud de França, penetrant a la
Península Ibèrica per la zona costanera oriental. Serien freqüents els
pactes entre les diverses tribus per assegurar la circulació i la protecció
del comerç, ja que aquest interès estava per sobre d’altres possibles
rivalitats (Pujol, 1977:156-157).

Emporion (Empúries) era un importantíssim port de redistribució
comercial (R. de Arbulo,1991: 113-114), lloc de convergència
d’interessos comercials múltiples i de relacions culturals variades (Arcelin,
1986: 14). Possiblement seria la intermediària comercial entre els nuclis
del seu territori proper o altres centres més allunyats, i el sud-est i sud
de la Península, on s’obtindrien productes cartaginesos; punt de
referència tant terrestre com marítim per la seva importància i per ser
escala del tràfic d’occident (Pujol, 1977: 158, 160).
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5. Creences indígenes – divinitats relacionades amb el mar

La interpretació de l’existència d’una deessa indígena relacionada amb el
mar es deu a A. Schulten (1952: 303-304 i 1955:101). Quan comenta
l’Ora Maritima d’Aviè, afirma que la referència al cap de Venus (v.158-
159) correspondria a l’actual Portvendres, i sobre el fort St.Elme hauria
existit un temple consagrat a Venus, deessa indígena (Venus marina,
denominada Afrodita a l’Ora  ). Se suposa que es va substituir el culte
pagà per un de cristià equivalent, ja que sant Elm era el patró dels
navegants (Pujol, 1977:174). A. Schulten (1952) diu que aquest temple
fou mencionat també per Plini (III4,22), Ptolomeu (2,6,11 i 19) i P.Mela
(II5,84 i 89). Aquest culte també es documenta a l’extrem occidental dels
Pirineus (cap Higuer), on A.Schulten afirma que probablement hi ha
vestigis del temple de la Venus Marina sota la capella de Sant Elm
(1952). A.Pujol afirma que aquest culte podria ser pròpiament indígena
però referit a una deessa de la fertilitat, present a totes les comunitats de
la conca mediterrània des del neolític (1977: 154).

Tot i que considerem que aquestes opinions d’A. Schulten no són
demostrables, les recollim perquè són l’única referència a una deessa
indígena potser marina. Com veurem a continuació, en fer referència a
les evidències iconogràfiques, per mitjà de l’anàlisi de la ceràmica es
defensa l’existència d’una deessa del mar lligada al món ibèric.

6. Evidències iconogràfiques

“(...) la idea iconográfica (...) pertenece (...) a una koiné mediterránea.
No es específica del mundo púnico o griego suritálico. De ella participa el
íbero”  (Olmos, 1989: 52-53).

La imatge és una font d’informació destacable però cal saber analitzar-la i
evitar donar-li el valor de fotografia real. La iconografia acostuma a
permetre’s certes llicències i això es tradueix en errors (Basch, 1987).

Les imatges poden haver-se realitzat observant directament el motiu o
ser una còpia de motius. La seva intencionalitat determinarà el seu
sentit. També podem trobar elements decoratius sense cap més
pretensió, o el reflex d’una realitat quotidiana que no cal detallar
excessivament.  

L’anàlisi de la iconografia, sobretot representada amb suport ceràmic,
permet constatar la presència de diversos elements que podríem
anomenar “marins”. Alguns són de difícil adscripció i el significat que s’ha
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proposat és totalment hipotètic62. Tanmateix, hem volgut recollir

tot allò que algun cop s’ha relacionat amb el medi marí en el context del
món ibèric.

Cal fer esment als estudis complets i aprofundits sobre la iconografia al
món ibèric que han desenvolupat i desenvolupen R. Olmos i el seu
equip63. R. Olmos (1989) afirma que el món púnic de Cartago i Eivissa ja
recollia els mites grecs, sovint per mitjà de la versió iconogràfica més
esquemàtica i simbòlica, l’element aïllat (dofins, hipocamps,...), i així és
com normalment apareixen a la ceràmica ibèrica. Per mitjà de la lectura
d’aquests estudis específics, i amb totes les reserves oportunes a què ens
duu el nostre superficial coneixement del tema, sembla ser que es pot 
parlar de l’adopció per part de la cultura ibèrica d’una concepció de
l’univers similar a la pròpia del món grec, en cronologies a partir del s. III
aC, i clarament manifestades i estudiades sobretot pel que fa  a la cultura
ibèrica del sud, a partir ja de la zona valenciana.

És a dir, per a la zona que nosaltres estudiem hi ha molt pocs exemples
iconogràfics i sembla ser que l’organització social no seria tan complexa
com més al sud, voldrà dir això que els motius representats eren una
mera còpia dels que figuraven a objectes d’altres zones? O realment els
ibers del litoral mediterrani català adaptaven signes ja coneguts per
altres cultures donant-los una nova lectura o visió pròpia?    

6.1. Peixos

Són el motiu més representat. De la prehistòria es va fer, a principis del
s. XX, un inventari iconogràfic de la fauna marina representada en coves,
amb la inclusió de diversos exemples peninsulars. Es tracta de l’obra de
H.Breuil i R. de Saint-Périer (1927), interessant tot i que merament
descriptiva. Constatem que són freqüents les troballes de representacions
d’espècies marines (Altuna, Apellaniz, 1976a i 1976b; Altuna, Merino,
1984 i Glez-Tablas, Aura, 1982). A la ceràmica incisa de les Cogotes
apareixen peixos amb certa freqüència, com també a la ceràmica pintada
de la regió celtíbera (Maluquer de Motes, 1968-69).

L’anàlisi d’aquest motiu ha de partir de l’estudi del context en  què
apareix, així com de la identificació, si és possible, de les espècies
representades. Estudis similars s’han dut a terme per a altres cultures,
per exemple l’anàlisi de la iconografia de l’antic Egipte (Driesch, 1983) i
del món grec (Lacroix, 1937; Delorme, Rouz, 1987). Posteriorment cal
tenir en compte la pròpia simbologia del peix, tan clara per al

                                                                                      
62 R.Olmos (1998:151) titula un apartat del seu article “La ambigüedad de los signos: ¿vegetación o mar?”.
63 Vegeu especialment: Olmos,R. (Ed.) (1996). Al otro lado del espejo. Aproximación a la imagen ibérica. Colección
Lynx. Madrid i diversos articles de Los Iberos. Príncipes de Occidente (1998). Actas del Congreso Internacional.
Fundación “la Caixa”. Barcelona (Sección II).
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cristianisme i present a diverses cultures. Però, quina és la simbologia
que s’ha adscrit al peix ? Els peixos que poblen les aigües, segons els
psicoanalistes simbolitzen l’inconscient de l’ésser humà,  són el contingut
viu de les capes més profundes de la personalitat, lligats al concepte de
fecunditat i a les forces vitals dels móns maternals interiors (Biedermann,
1996: 543). De fet, en nombroses religions antigues, els peixos
s’associen a les deesses de l’amor i de la fecunditat, perquè com que
viuen a les aigües maternals són d’alguna manera els seus atributs
animals i sovint els seus fills.

Per al món ibèric, a la ceràmica de Llíria (València)64 disposem de
diversos exemples (s. IV-II aC). Del nord-est peninsular s’ha publicat un
peix localitzat al Puig de la Misericòrdia (Vinaròs) (Oliver, 1994: 86-87,
235, foto 14) (200-100 aC) i, concretament en l’àmbit català, entre
d’altres, n'hi ha tres a La Moleta del Remei (Alcanar) (Playà, 1998: 400,
fig.9) (dos sense datació i un del s. II aC), a Empúries65, i els de les
pàteres o fiales de plata del Castellet de Banyoles (Tivissa) (Blázquez,
1977; Pallarés, 1986) (s. IV-III aC).

S’han realitzat intents de classificació dels peixos representats i de la
seva possible evolució: S. Nördström ho va fer centrant-se en la ceràmica
ibèrica documentada a la província d’Alacant (Nördström, 1973) i M.
Menéndez per a l’estil Elche-Archena (Menéndez, 1988). 

Cal fer esment de la forma ceràmica anomenada comunament com a
“plat de peix” (es considera que eren emprats per al consum de peix,
disposen d’una cassoleta al centre que ha estat interpretada per a
contenir la salsa que serviria d’acompanyament). Es tracta d’una forma
molt antiga coneguda al Mediterrani i que fou molt imitada per les
ceràmiques locals. En la cultura ibèrica és freqüent trobar-la amb
dibuixos de peixos, tot i que C. Aranegui (1970: 112-113) considera que
aquestes representacions no correspondrien a la fase més antiga sinó a
un moment posterior (entre el 250 i el 150 aC). Aquesta investigadora
mencionava les troballes a la zona de València. En un estudi molt més
recent (Aranegui, 1996: 411-412), centrat exclusivament en aquest tipus
de plats ceràmics, fa esment a la relació de la representació dels peixos
amb l’altra vida. Aquesta interpretació, relacionant la donació del peix
amb el món subterrani, va ser rastrejada per diversos autors
(Dölger,1922:446) en cronologies que parteixen del 2000 aC, en
ambients propis del bronze ciclàdic i posteriors, com a metàfora de la
vida i de la felicitat, com una resta present en banquets funeraris i en
ofrenes a morts. De fet, hi ha tombes etrusques amb decoracions que

                                                                                      
64 La ceràmica de Llíria s’ha datat entre finals del s.III-p.del s.II aC, tot i que una revisió dels materials sembla avançar aquesta
cronologia situant-la a partir, possiblement, de finals del s.IV aC (M.J.Conde, comunicació oral).
 65 Grafit en forma de peix en una ceràmica ibèrica de l’estrat 7019 del sector sud de la ciutat grega, datat a finals del s.V aC
(segons comunicació oral de Marta Santos).
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inclouen elements marins (plantes, aus i peixos) que evocarien un més
enllà paradisíac (Aranegui cita a J.Thimme,1969). A l’antiguitat es

considerava que el món dels morts es trobava per sota del mar, i no al
cel; per aquest motiu tot animal marí seria un bon company per fer el
pas d’un món a l’altre. Aquestes interpretacions són totalment
demostrables per a la Magna Grècia i Sicília, però hi ha dubtes sobre si es
poden aplicar al món ibèric. C.Aranegui considera que els indígenes no
copien un model, afirma que el que farien és elegir cada motiu entre un
repertori propi (com mostraria la diferent disposició d’elements i dels
peixos), volent expressar la mateixa idea però amb un llenguatge propi,
superant la imitació purament formal o estètica. Això sí, aquesta
concepció de l’univers versemblantment s’hauria adoptat per contacte
amb altres pobles del Mediterrani que a finals del s.III aC penetrarien en
la societat ibèrica. Recull una relació de troballes, l’únic citat de la zona
catalana seria la fiala de plata decorada de Tivissa (aporta bibliografia). 
Pel que fa als plats de peix grecs, presents en alguns jaciments ibèrics
per contacte comercial, es documenten  figures roges i de vernís negre,
amb peixos en molts casos identificables (espècies sempre freqüents al
Mediterrani), amb seguretat models dels fabricats en ceràmica local. A
Catalunya són escassos, són més nombrosos al País Valencià i Múrcia
(potser per una major demanda o una major presència del peix en la
seva dieta? Vegeu J. M. García i Martín, 2002).

Fig. 11. Peixos pintats en fragments ceràmics. La Moleta del Remei (Alcanar) (el
superior es va trobar en nivells superficial mentre l’inferior es dataria al s. II
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aC) (Playà, 1998).

6.2. Hipocamps

Reben aquesta denominació les representacions de cavallets de mar
(Hippocampus). La denominació com a hippus (cavall) més antiga que es
coneix és la de Plini (Huerta, 1603: 110), el qual afirmava que era
important a l’antiguitat ja que s’utilitzava en la farmacopea. Es creia que
secs i subministrats en pols posseïen propietats curatives. Un exemple on
els trobem representats és una peça dels Villares (Caudete de las
Fuentes, València), a més a més de dos hipocamps hi ha altres elements
que poden relacionar-se amb el medi marí, i possiblement també sigui un
hipocamp el motiu que hi ha representat a un kalathos de Llíria (Sociedad
ibérica, 1992: 121-122, plafons 64, 2 i 68, 1).

6.3. "Zapateros" o aranyes d’aigua

Sota aquesta definició s’han inclòs una gran diversitat de motius
geomètrics, presents sobretot a la ceràmica ibèrica de València, Murcia i
Alacant. El seu caràcter geomètric i simple fa molt difícil una interpretació
segura. P. Moret (1989) els va analitzar i inventariar, i va proposar una
interpretació per a cada cas concret (Moret, 1989), que està molt
discutida actualment ja que pràcticament ningú accepta a hores d’ara
aquesta interpretació.

6.4. Altres elements marins (el mar, monstres i divinitats)

Aquests elements estan presents a la ceràmica ibèrica de València i
Alacant. Cal assenyalar l’escena pintada en un vas de Los Villares
(Caudete de las Fuentes, València), on apareix representat el
considerat com a gran mostre marí o tritó en lluita amb un home. A la
mateixa peça també hi ha representat un dofí i una flor ondulada, que
han estat assenyalats com a elements suggeridors del mar (Sociedad
Ibérica,1992:145, plafó 85,3-5).

Basant-se en un fragment ceràmic trobat a El Monastil (Elda, Alacant) es
va suggerir l’existència d’una deessa del mar lligada al món ibèric
(Poveda, 1985). En el fragment hi ha pintats un personatge femení i un
de masculí agafats de la mà, sobre les seves mans hi ha representat un
peix. S’interpreta l’escena considerant que es tracta d’una gran deessa
mare, deessa de la fecunditat i de la vida i de la mort, al costat d’un déu.
El peix li donaria el caràcter de deessa del mar. Es considera que aquesta
deessa i els símbols que l’acompanyen, presents en altres ceràmiques de
l’estil denominat Elche-Archena, serien possiblement d’influència semita
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(Blázquez, 1977)66.

Seria necessari valorar com van influir en les comunitats indígenes els
missatges simbòlics associats a les mercaderies gregues importades.
Segons M. Sartre i A. Tranoy (1990) es van establir correspondències
quasi generals entre els déus indígenes i els grecs, amb la qual cosa es
produí una hel·lenització normalment superficial dels panteons indígenes.
Sota els noms dels déus grecoromans s’amaguen sovint els dels déus
indígenes que han conservat intactes les seves representacions
tradicionals, els seus atributs divins i els seus cultes.

6.5. Vaixells

La iconografia és una de les fonts d’informació que utilitza J. Alvar
Ezquerra (1980: 212-219) per a deduir com serien les embarcacions
indígenes preromanes de la Península Ibèrica. La seva anàlisi de la
navegació en època prehistòrica li permet afirmar que els indígenes de la
península posseïen una tradició i que es van aventurar a navegar abans
d’entrar en contacte amb fenicis, grecs i romans67. La manca d’imatges
que posin en evidència les particularitats de les naus de cada regió ha
donat lloc a l’èxit del punt de vista difusionista (Basch, 1987)68.

De l’àrea catalana només es coneix una escena marítima69, es tracta de
la trobada al jaciment ibèric de Mas Boscà (Badalona), del famós Vas de
les Naus. Descobert pel Sr. Ferran Pascual Schmith, aquest el va donar al
llavors Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universitat de
Barcelona del qual es va convertir en símbol (present a la revista Pyrenae
que edita el Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia).

El 1965, J. Maluquer de Motes va publicar un estudi sobre aquesta peça
totalment vigent (Maluquer de Motes, 1965). Amb posterioritat a aquesta
publicació, a l’excavació realitzada l’any 1968, es van localitzar quatre
fragments més entre terra remoguda per l’activitat de clandestins. Tres
d’aquests fragments van permetre completar la decoració ja coneguda.
En el curs de l’excavació de la casa millor coneguda, en nivells d’incendi
datats entre finals del s.III i principis del s.II aC, van aparèixer dos nous

                                                                                      
66 Vegeu Pestalozza,U. (1957). "La divina signora del mare nella religione preellenica". Etnografia e folklore del mare. Atti
del Congresso Internazionale di Etnografia e Folklore del mare. Napoli.L'Arte Tipografica Napoli:579-589; Bodson,L.
(1978). 'IEPA ZOIA. Contribution à l'étude de la place de l'animal dans la religion grecque ancienne. Mémoires de la
classe des Lettres. Collection in-8º-2ª Série, t.LXIII. Fasc.2. Bruxelles-Palais des Académies. Académie Royale de
Belgique.
     67 D’època prehistòrica es coneixen exemples iconogràfics de naus. F.Jordà defensa l’existència de navegació, no només de
cabotatge, a la zona de Nerja en època prehistòrica i almenys fins al calcolític. Defensa la seva tesi a partir de les troballes que
mostren una economia marítima (restes de mol·luscs i peixos) i de les nombroses representacions de peixos i vaixells, entre
altres elements, a coves de la zona (Jordà,1993).
     68 Sobre la navegació en general vegeu R.Serra (1987).
     69 D’època romana, que sapiguem, es coneixen una sèrie de naus grafitades, procedents d’una paret de la Casa romana
núm. 2 d’Empúries (Casanovas et alii,1994; Casanovas,1995).
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fragments (Padròs, 1992).
Es tracta d’un vas ceràmic de l’anomenada ceràmica grisa de la costa
catalana, gerreta bitroncocònica, amb dues nanses verticals. En paraules
de J.Maluquer, la seva decoració grafítica/incisa constitueix "la primera
escena marítima que nos ofrece la arqueología catalana, y al propio
tiempo la primera representación de un paisaje de nuestra costa"
(Maluquer, 1965).
Apareix representada una nau que salpa i una altra que arriba a port,
amb un paisatge de fons que ha estat interpretat com un grup de
muntanyes.

Cronològicament J. Maluquer (1965) la situava, en base a la tipologia
ceràmica, entre la meitat del s.IV i la meitat del II aC, grosso modo, i
tenint en compte la base del color de la pasta, a finals del s.IV i com a
màxim en el s.III aC.
Per la seva banda, P. Castanyer, E. Sanmartí i J. Tremoleda (1993: 395)
li donen una cronologia de finals del s.III-principis del s.II aC, i la
identifiquen morfològicament amb el tipus ceràmic COT-CAT Gb3.

B. Vigié (1980:20, pl. X, fig.4) en fer referència a les representacions
localitzades al Mediterrani Occidental, la inclou i l'adscriu erròniament a
Empúries. Afirma que es tracta de la primera manifestació a la zona d’un
art indígena, que representa naus gregues dels s.VI-V aC. Per la seva
banda, V.Guerrero (1993: 150, fig. 38) fa al·lusió a la peça comentant
que els grafits representats són segurament dues triaconteres gregues
amb les veles desplegades.

J. Alvar (1980: 165-170, fig. 43) data els vaixells representats, basant-se
en l’anàlisi de les característiques tècniques, al voltant dels s. VIII-VII aC
i dins de la tradició de l’estil geomètric grec, amb origen a l’edat del
bronze. La ceràmica tindria una datació xifrable entre mitjan s.IV i mitjan
s.II aC. Les dates no coincideixen, per la qual cosa Alvar opina que
l’esquematisme de les representacions duria a una datació incorrecta.

Com hem vist, si tenim en compte el tipus ceràmic i la troballa d’un parell
de fragments a nivells d’habitació datables, el vas se situaria
cronològicament entre finals del s. III i principis del s. II aC.
Ha de ser motiu de reflexió la dificultat i el marge d’error que pot derivar-
se de datar la peça a través exclusivament de la iconografia.

Tot i que fora de la nostra zona d’estudi, recollim dues evidències més del
litoral mediterrani peninsular on trobem representacions de naus.
Concretament es tracta de les escenes de la ceràmica de Llíria i de la
caixeta de Sinarcas (ambdós a València). Les mencionem breuement:
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- Ceràmica pintada de Sant Miquel de Llíria (València)
(C.V.H.,1954; Bonet, 1992; Alvar, 1980:213-215): datada entre
finals del s.III i principis del s.II aC. Entre tota la ceràmica
pintada coneguda en aquest jaciment, en destaca l’anomenat vas
de “la batalla naval”,  on a més a més de dos vaixells apareixen
representats diversos peixos (C.V.H.8), i el vas de “l’escena de
pesca o del granat” (C.V.H.6),  on hi ha un personatge pescant
amb ajuda d’una llinya. Aquestes representacions, com en altres
ocasions, van acompanyades d’alguns signes ibèrics dels quals es
desconeix el significat.

- Caixeta incisa del Cerro de San Cristóbal (Sinarcas, València):
Datada, grosso modo, entre el s.IV aC i el canvi d’era. Hi ha
representades dues naus incises, una a cadascun dels cantons
menys amples de la caixeta ceràmica. Són molt esquemàtiques,
per la qual cosa resulta molt difícil la seva interpretació. J. M.
Martínez (1986) afirmava que podria tractar-se de naus
mercants, nau estàndard present al Mediterrani durant diversos
segles, amb variants segons lloc d’origen i fabricació. La tècnica i
els motius decoratius, geomètrics i florals, serien de tradició
indoeuropea, de la zona de la Meseta; la composició iconogràfica
i el tractament de les escenes seria propi del món ibèric
mediterrani. F. Gracia va analitzar el registre de les dues cares
més amples, interpretant que representen camps de cereals
organitzats i closos com a protecció de la collita (1995b: 98-99).

Per cloure l’apartat iconogràfic fem una petita menció a les
representacions d’elements marins (proes, dofins,...) que apareixen en
monedes encunyades pels ibers en alguns indrets, en cronologies
tardanes (que sapiguem, no en l’àmbit objecte d’aquest estudi, tot i que
sí que es coneixen encunyacions a diversos indrets).
Segons M. P. Gómez Bellido i P. P. Ripollès (Íberos, catálogo de la
exposición,1998: 277 i ss.), les elits indígenes escollien una imatge
inspirada en altres pròpiament mediterrànies, però adoptant sempre
continguts del propi panteó.
Es parla d’una deessa mare que també existiria per al món iber.
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Fig. 12. ”Vas de les Naus” (Mas Boscà, Badalona). Muntatge (Maluquer, 1965:
130-131 i Padròs, 1992: 21).
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Conclusions 

Tot el que hem exposat al llarg d’aquestes pàgines ens duu a plantejar-
nos dues preguntes claus que resumirien aquest treball: veritablement de
què disposem i què sabem de la relació dels ibers amb el mar? Com
obtenir la informació que ens falta i amb quina finalitat?

En conjunt, sí que es posseeix informació però es tracta, en la majoria
dels casos, d’evidències aïllades i escasses, normalment recollides, si és
que estan publicades, com a apartats de publicacions de jaciments
concrets.

Els jaciments litorals estaven situats a llocs clau, porta d’entrada i de
sortida, límit i a la vegada via de comunicació, davant d' un mar que
potser no sabien solcar però que els  oferia aliment i uns avantatges
diferents als que trobaven a les terres de l’interior.

Les evidències de les fonts escrites i de l’arqueologia ens permeten fer-
nos una minsa idea de les activitats marítimes realitzades pels ibers que
habitaven la zona litoral mediterrània del que actualment és Catalunya.
Sí que podem afirmar amb total seguretat que pescaven i recol·lectaven
mol·luscs, aprofitant altres recursos marítims a l’abast (aus marines,
corall i lli, per exemple). Podem concretar més si diem que aquesta pesca
es realitzava amb hams i xarxes; de fet, a les excavacions hem trobat els
ploms que amb seguretat els llastraven. Els ibers durien a terme una
pesca de tipus tradicional, explotant les zones i espècies més directament
accessibles per proximitat i per les característiques dels ormeigs emprats
(a la costa, llacunes, aiguamolls i maresmes, presència d’espàrids i
d’espècies més pelàgiques com els clupeids... Els Scombridae apareixen a
nivells ibèrics, però al sud peninsular i a jaciments fenicis, púnics i
romans). De fet, en aquesta època perduren activitats ja constatades en
èpoques anteriors, i es practica una pesca de subsistència aparentment
no regida per criteris comercials, ja que el peix representa una
contribució complementària a la dieta. Progressivament la utilizació del
medi marí superarà l’estadi d’explotació bàsica per passar a ser una
activitat de tipus artesanal;  la influència grega servirà per a
industrialitzar-ne el procés (o fenícia en el cas del sud peninsular), i en
època romana quedaria sistematitzat. Actualment, en època ibèrica,
aquesta activitat es dibuixa com un mer complement, aparentment sense
gaire importància. Tot i que al món romà es troben proves evidents del
“món social” dels pescadors, organitzats en corporacions, per al món
ibèric, si més no el que habitava aquesta zona, no podem anar més enllà
de parlar d’una activitat que complementava  la resta, sense una
especialització concreta. És per tant, un recurs que el sentit comú i el bon
coneixement del medi fa aprofitar. Potser aquesta era la realitat,
tanmateix convé no oblidar que aquest panorama s’ha
vist amb freqüència modificat, a vegades de forma important, després
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d’haver procedit a un mostreig detallat (tenim l’exemple de Lattes, tan
comentat en aquest treball).

Com que els materials i les tècniques estarien totalment a l’abast dels
indígenes, considerem que a més a més de la pesca amb hams i xarxes
també es deuria realitzar la pesca amb nansa (per altra banda
documentada a altres zones en cronologies més antigues), amb arpons
i/o tridents (ben documentada a Lattes a aiguamolls i llacunes), amb les
mans (recol·lecció de tellerines, si més no). Sobre la pesca amb l’ajuda
de dofins que Plini documenta per a la zona de Lattes (França) hem de
tenir present que en aquesta època, tant els dofins com les foques
estarien presents al nostre litoral, els primers possiblement en
abundància. Igualment devia realitzar-se la pesca del corall, ben
documentada la seva presència a la zona en èpoques posteriors.

Les nombroses conquilles exhumades no sempre tindrien una primera
finalitat alimentària. De la resta de finalitats sols tenim una lleugera idea
ja que constatem la seva presència a la capa de preparació ceràmica
d’algunes llars de foc i acumulacions que podrien ser abocadors de
deixalles o reserves per a un ús indefinit, potser per obtenir calç o per
fer-les servir com a desgreixant ceràmic.

Altres recursos que es podrien haver utilitzat són les algues, la sal, els
joncs, l’espart i la sorra. Sabem que aquests recursos es trobavan al
medi i podien ser perfectament explotats, com ho eren per part d’altres
indígenes de les costes marítimes (hem vist diverses referències als
indígenes de la Gàl·lia, amb els quals, de ben segur, hi havia contactes).
Aquestes evidències ens permeten defensar una relació amb el mar que
no es limitaria a la pesca i al cultiu de marisc, sinó que es realitzaria un
aprofitament i una relació més complexes i imbricades amb el bon
coneixement del medi, amb freqüents  estratègies econòmiques basades
en la diversificació de les fonts de proveïment.

Les evidències iconogràfiques, tot i que escasses, aporten informació de
la relació amb el mar, però se’ns escapa el veritable sentit de les
representacions o si aquestes eren còpia de motius ceràmics importats.

De tota la informació aportada podem distingir entre les evidències reals i
les suposicions per demostrar. En aquest segon bloc inclouríem els estris
de difícil adscripció a una funció concreta i les interpretacions que s’han
donat a algunes representacions iconogràfiques, per exemple a
l’existència d’una deessa del mar. De totes formes, i per sentit comú, és
evident que la relació amb el medi va ser la base d’unes creences que, si
veiem els casos d’altres cultures de l’antiguitat, fàcilment podem dir que
divinitzarien  les forces de la natura. Per què no el mar que tan a prop
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estava i que tant devia impressionar els pobles propers?

Amb la informació que fins ara tenim no podem saber la veritable
importància dels recursos marins en la dieta, ni l’evolució del seu consum
al llarg del període d’ocupació dels hàbitats. El realment important, ara
per ara, ja no és demostrar si es pescava o no, sinó que caldria saber el
paper d’aquesta activitat en el conjunt de l’economia de la societat ibèrica
del litoral mediterrani.

Responent a la segona qüestió plantejada, en el camp de la ictiofauna, el
primer que cal fer és aplicar una estrategia de mostreig i analitzar els
resultats de les troballes (per això cal que les restes d’ictio i malacofauna
siguin analitzades per investigadors formats en aquestes disciplines i,
sobretot que comptin amb una bona col·lecció de referència), analitzar
els procesos de preparació i conservació, i tractar d’inferir el seu paper a
la dieta (en comparació amb la resta de fonts d’alimentació constatades).
Del que sí disposem abundantment és d’informació etnogràfica que ens
pot ajudar a la interpretació. 

L’anàlisi dels ormeigs de pesca, en relació amb el coneixement de les
espècies pescades i de les seves característiques (mides,
estacionalitat...), permetran distingir les similituds o diferències en
l’explotació diacrònica, al llarg de la perduració d’un jaciment en concret,
o sincrònica, a les diverses zones en què va estar present la cultura
ibèrica.

Considerem necessari  completar l’inventari de les troballes70 per acostar-
nos al màxim al coneixement de la relació ibers-mar, per tenir una visió
més completa dels habitants del litoral català al llarg de la història i de la
seva relació amb la Mediterrània.

Pensem que és important recollir la informació dels estudis realitzats i
afrontar l’anàlisi de la paleoeconomia marítima dels ibers d’una forma
global i interdisciplinar. Amb la publicació d’aquest treball pretenem oferir
un primer document de treball, una eina que faciliti el coneixement de les
múltiples possibles evidències i permeti avançar en un millor
coneixement d’aquest episodi de la nostra història marítima.

                                                                                      
70 De fet, la tesi de llicenciatura era un avançament del projecte de tesi doctoral, que finalment no s’ha dut a terme, que
preveia completar la informació recollint, sobretot, l’inventari complet de tots els útils de pesca i estudis de fauna
localitzats i realitzats als jaciments ibèrics de l’actual litoral català. La realitat canvia totalment més al sud, en territori
també considerat com a ibèric, però amb molts més recursos pesquers i contacte més intens amb els pobles del
Mediterrani que s’hi van establir, i que van fer desenvolupar una veritable indústria pesquera.
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