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¡ronr, ciutat d'excel.lents arxius ¡
nota bles h isto riadors, disposa
d'incom ptables monogralies sobrc
aspecfes parcials de, seu passat, peró no
compta encara amb cap obra general que
aplegui, de manera completa i exhaustiva,
tot alló que de moment és posslb/e
conéixe¡ sobre la seva história, des dels
orígens tins al moment actual.
Cal recórrer a la Gran Enciclopédia
Catalana, a la Geogralia Comarcal de
Catalunya o a obres molt valuoses petó
insuficients, com les de Carles Rahola,
Joaquim Pla Caryol, Juliá de Chia, Blanch
i llla o Roig i Jalpí.
Aquest buit s'ha posat en evidénc¡a de
manera especial quan l'assol¡ment de
I'autonom¡a per a Catalunya ha permés
que I'ensényament de la história del
nostrc país, ien conseqüéncia de la
história local, esdevingués, sinó. quelcom
hab¡tual a fofs e/s centres d'ensenyament
mitjá i superior, sí un obiectiu possrb/e i
desit¡able.
Corsc¡enfs de la manca de matérial
d'estudi que tossin útils no solament a
professors i alumnes s¡nó també a fofs e/s
ciutadans, la Diputació i l'Ajuntament de
Girona han donat suport a una vella idea
que l¡ns ara no havia aconseguit
consol¡dar-se de manera suf¡cient com
per anar més enllá de la lase de pro¡ecte.
En resorgir sobre óases més só/ldes,
la vella idea és ia una esplénd¡da realitat
en marxa, amb aquesta col.lecció dels
Quaderns d'História de G¡rona. Ten¡u a
/es rnans el primer volum que es publ¡ca
en la Íesta de Sanf Jordi de 1987 al
mateix temps que el segon volum. Abans
d'acabar l'any s'haurá publicat el tercer, i

cada any n'aparcixeran més.
Quan tota la col.lecció sigui publicada,
Girona comptará pet primera vegada amb
una h¡stória de la ciutat, més enllá da la
monogral¡a i del manual, s'haurá aportat
llum sobre períodes i aspectes encara
molt loscos del nostre passat, i s'hauran
obert nous camins d'investigació. S'haurá
posat també a /hbasf de fots e/s
ciutadans centenars d'imatges gráÍiques
d'elements tins ara tancats en arxius i
¡nuseus o pertanyents a peces importants
del nostre patrimoni col.lectiu.
Iots e/s gironins podran conéixer el
que s'ha esdevingut al llarg dels seg/es en
el terr¡tori on ata viuen. Coneixent millor
/es seves arréls, atermaran sens dubte la
seva ident¡tat c¡utadana. I podran sabet
de l'important paper que ha iugat la ciutat
en el con¡unt de la história dels catalans.
Salvador Ca¡¡e¡a
Pres¡dent de la D¡putació de Girona
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iror, és crufat antiga. En un sentit
esctricte Girona té més de dos mil anys
d'história. l, en un sentit no tan estricte,
en la lorga milers més gue pels voltants
dels rius de Girona hi ha hagut homes i
dones que han assa¡at l'aventura de la
vida. Una aventura que en els temps més
reculats consrsfia essencial ment a
sobreviure i en la lluita diária per
aconseguir-ho. Aquesta lluita per la
supervivéncia s'ha anat Sof¡sticant al llarg
del temps, peró sempre s'ha trobat el
denominador comú de la llu¡ta pels
recursos quot¡dians.
Any darrera any, generació darrera
generació, els g¡ronins han anat
perfeccionant un marc de convivéncia, un
entom social, un marc cultural, un
srstama de relacions socia/s i de treball,
un context urbá arrecerat a la muntanya
sobre e/s rius. Homes i dones, carrers i
places han superat problemes interns,
han resrbtlf escorneses externes, han patit
inundacions, han participat en cerimónies,
han gaudit de temps d'esba o, han odiat i
estimat i ens han f/ansmés l'herénc¡a
acumulada de la ciutat d'avu¡. G¡rona avui
és el resultat de més de dos m¡l anys
d'história humana i d'histüia urbana i és
el llegat de tot alló que ha res¡stit més o
menys sólidament el pas del temps.
Aquesta llarga peripéc¡a ciutadana ha
tingut un papü determ¡nant en el context
d'un país petit amb una capital claru i
alguna ciutat més com Girona que han
anat ient de segones.capitals. Catalunya
ha estat sempre una jerarquia de ciutats
reÍlex d'una jerarquia de poders, civils o
eclesirisfics, i Girona destil.la aquest
papet per tot arreu, i especialment en la

documentació immensa que hem arribat a
conservarAquest paper ha atret l'atenció de
ptopis i esfranys i la bibliograÍia que es
preocupa de saber i fer saber com han
vlscut e/s gironins al llary dels femps és
enorme. La nostra bibliogralia histór¡ca,
tan abundosa com ¡mportant, és el paper
del nosfro passaf.
Peró el temps ha anat empolsegant
aguesfes rellexions i la histór¡a de G¡rona
és ¡a una mica com vi ranc¡. Podem beure
del passat a glops pet¡ts, peró hem de
reelaborar aquesf passaf amb aire tresc
per tal de ter-lo servir immediatament
com una eina (ttil capag de desvetllar els
esperlfs i iniciar una nova peripécia que
prepari un nou llegat. Girona pensa el seu
passat tot construint el seu futut i drega
un pont ben sólid entre la tradic¡ó
heretada i la modernitat desitiada, que
iuntes donaran la G¡rona del Íutur.
Aguesfs Quaderns han de serv¡r
aquest propós¡t ¡ han de permetre
superar una mica aquest vi ranc¡ per
beure un glop prolund de la nova História
de G¡rona

Joaqulm Nadal
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L'aigua del Ter i els códols, dos elements
fonamentals en la vida preh¡stór¡ca del pla
de G¡rona.
(Foto: Carles M¡tjá)
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zona cult¡vable
zona rica en prats
jac¡ments ceremics
jaciments en cova
jaciments a I'aire lllure
(espa¡s oberts)

1. Cau de les coges (.)
2. Can Sant Vlcons ('.)
3. Sant Juliá de Ram¡s (.tr)

4.
5.
6.
7.
8.

Pedra Dreta (El)
14. Sanla Eugén¡a (.O)
'15. Bel¡-lloc de¡ Pla (.tr)
Can Garr¡ga (D)
Pla de I'Horta (.tr)
16. Monlil¡vi (.tr)
Sañt Juliá de Ram¡s (Necrdpo s) (.D) 17. La Creuota (.8)
('.)
'18.
Can Simon
Pa¡au (tr)
9. Turó de la Bateria (O)
19. Cau de les Goges (')
'10. Necrópol¡s Pulg
d en Roca (.tr)
20. Campdorá (tr)
1'1. Pu¡g d en Boca (Excavació) (D)
21. Gerunda (.D)
12. Can Rubau (tr)
22. Costa Roja (tr)
13. Sobre Pedret (tr)

El pla de Girona, Salt ¡ Sant Gregori, iels planells
d'en Xuncla, de I'Horta, d'en Garr¡ga i de Camp-

dore són regats pel Ter i pels seus afluents.
La história b¡ogeográfica del Ter ha marcat
un pa¡satge singular ¡ hi ha obert un camÍ natural
que l'home, des de les époques més antigues,
ha anat consolidant. El més característic d'aquest paisatge és la confluénc¡a dels quatre rius:
Ter, Onyar, Guell ¡ Galligants.
Tot plegat va afavor¡r I'establiment de comun¡tats humanes des del Paleolít¡c, pr¡mer de
manera ocasional, més tard de manera estable.
Les estades de caqadors transhumants van de¡xar pas a la vida sedentár¡a a partir de l'edat del
Bronze. Peró no es pot parlar d'una veritable
ciutat fins a l'arribada del romans.
A la plana del costat, el plánol mostra l'actual
terme municipal de G¡rona ¡ rodal¡es amb els
iaciments arqueológics que han permés detectar nuclis de població anteriors a les construccions romanes,
Els jaciments on no s'ha trobat cerám¡ca són
estac¡ons a l'aire lliure o abr¡cs naturals. Dels
jaciments on se n'ha trobat, que sap¡guem, dos
són coves: a Sant Juliá de Ramis i l'altrá prop de
Can Sant V¡cens ¡ la resta dels jac¡ments són
establ¡ments a l'aire lliure més o menys f ixos.
Les provés de sedentaritzac¡ó ens han árr¡bat grácies a les restes de v¡latges i poblats
dependents entre si en el terr¡tori del pla de
Girona i situats en llocs estratégics, de máx¡ma
visibilitat, en el congost dels rius.
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0uan Girona
no tenia muralles

¡.-\ rnoNe abans de Girona és l'a\Juentura dels homes i dones que

ja vivien en aquestes contrades peró
que no eren conscients de Ia seva ciutadania. Ells tenien un concepte més
ampli del territori.
Val1s i muntanyes, rius i paisatge
eren el medi en qué duien a terme la
seva vida, les seves il.lusions i la seva
reproducció. No estaven acostumats
als aixoplucs mode¡ns ni a 1'urbanisme, solament coneixien les cabanes construides amb materials peribles.

Una vida nómada i viatgera els
impedia de fer estades llargues en un
mateix paratge, i possiblement per
aixó mai no havien pogut arribar a
una bona sintesi amb un paisatge
concret. Per a aquestes comunitats,
cada albada era una nova sorpresa i
cada capvespre una celebració; cada

'a:li[4.;

Molt abans que es lormés una c¡utat
murallada a la vessant ot¡ental de
I'Onyar i el Ter, ia hi havia nuclis de
població humana a la banda
occ¡dental del riu,
al Puig d'en Roca.

estació assenyalava un nou indret i,
per tant, una nova ciutadania, unes
noves terres a qué adaptar-se i també
un nou territori de cacera i de construcció social.
Les seves petges deixaren gravades sobre la plana de Girona totes
aquestes peripécies en forma de pedres tallades i de restes d'animals que
ells varen caqar, com unexemple de 1a
vitalitat humana en la Prehistória
més llunyana.
La Girona que ells varen conéixer
no tenia muralles ni terme municipal

que no existirien lins a
-conceptes
I'arribada dels romans-, ni catedral,
ni administració; era una Girona poblada d'animals salvatges i grups humans escampats arreu. Sens dubte
a¡ribaren a aquest lloc resseguint els
rius, sobretot cl Ter, molt important
ja en aquella época.
Aquests primers gironins de temporada crearen les condioions que
més tard els pobladors prehistórics
anirien desenvolupant. Quan e1s caqadors vivien en aquest indret, no
existia la desconfianga entre grups
que més endavant aniria caracteritzant les relacions socials a través de
l'en frontament. Sense propietats privades ni muralles. sense patrimonis
col.lectius estables, sense por envers
les altres comunitats, engrescats sola-

ment enb la feina de sobreviure i
reproduir-se, els pobladors de la Girona abans de Girona no estaven
gaire lluny dels seus homólegs més o
menys veins d'aquestes terres.
Es fa, doncs, dificil d'explicar la
vida dels qui no deixaren testimonis
escrits de la seva preséncia. ja que
encara no havien adquirit aquesta
forma capriciosa de transcendéncia
moderna, com són els registres escrits
o sonors i les imatges. Nogensmenys,
l'acció dels homes i les dones deixa
un impacte en el medi en el qual es
mouen que el fa objectivament fácil
de reconéixer per les societats posteriors. Sobre aquest registre, nosaltres
intentarem de treballar per donar als
lectors un fil conductor de la Girona
d'abans de Girona.
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jaciment del Paleolític Inferior.

Es

lroba en uns terrenys de Fontajau. on

s'ha format contemporániament la
zona sanitário-assistencial de la Diputació de Girona, amb el Geriátric i
la Llar Infantil. Aquests terenys van
pertányer al municipi de Sant Gregori fins al1914, e¡ qué van ser agregats a Girona.
La troballa del jaciment arqueológic tingué lloc l'any 1954-55 i també
participá en la seva divulgació Miquel
Oliva i Prat, aleshores director del
principal
succés d'un treball Servei Técnic d'Investigacions Arf,r
-lJarqueológic és la descoberta de queológiques de la Diputació. Encaf indret on es troba el registre, anome- ra que lins a1s anys 60 s'hi portaren a
nat jaciment. El del Puig d'en Roca, terme diversos treballs, aquests anaprimera llar dels gironins, fou desco- ren encaminats a la recuperació de
bert casualment en 1es obres d'espla- restes arqueologiques pertanyents al
nació del puig. Hi intervingueren mol- Neolític i s'oblidá I'existéncia dels
tes persones, peró cal destacar la tas- códols tallats de les comunitats anteca d'en Francesc Riuró, que recollí en riors a la necrópolis objecte de la
els tumuls dels enterraments neolítics investigació.
No va ser fins l'any 1972 que es
els cddols tallats que donarien 1a pista per a la posterior descoberta del reprengué el treball d'análisi del Puig

La primcra

llar humana
prop de Girona
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El Puig d'en Roca,
on hi ha actualment
la Llar lnlanl¡|, és on
s'han trobat les
resres més ant gues
de la preséncia
humana.
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d'en Roca des de 1a seva dimensió
a¡caica. Arran de la tesi del professor
francés Henry de Lumley, Josep Canal s'interessá per la prospecció de la
zona i d'aquesta manera 1'Associació
Arqueológica de Girona comengá l'exploració sistemática de tota la superfície de1 Puig, i s'assoliren uns bons
resultats. Un nombrós grup de membres d'aquest centre recollia cada cap
de setmana peces tallades que, en el
primer temps, foren rebutjades pels
ámbits científics de Catalunya, que
deien que aquests materials no eren
arqueológics, sinó que havien estat
tallats de manera casual.
El professor Pericot defensá la
naturalesa antropogénica dels materials en un Congrés Nacional i, més
tard, el mateix professor f¡ancés De
Lumley portá a Catalunya el Congrés

Francesc Riuró
-a la Íoto, amb
camisa a quadres- lou un
invest¡gador fonamenlal en la
descobe rta d e I iaci m enl arq ueológic
del Puig d'en Roca, que més tard
Josep Canal redescobrí.

de la U.I.S.P.P. que se celebrá a Niqa
l'any 1976. Els seus membres üsitaren l'exposició de la Fontana d'Or de

Girona

i

restqren impressionats per

la gran quantitat i qualitat dels mate-

rials que s'hi exposaven. D'aquesta
manera fou com quedá homologat e1
jaciment del Puig d'en Roca.
La importáncia d'aquest fet és
que, perprimera vegada en 1a história
de la investigació en el nostre país,
s'admetia 1'existéncia dels complexos
de códols tallats i, per tant, del Paleo-

lític Inferior.
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r relleu. el paisatge. ha anat can-

-Uviant en el decurs del temps. de
manera que per a un gironí d'awi

Les

te

rrasses
del Tef

seria difícil reconéixer el seu entorn
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800.000 anys hi passava a una altra
altitud uns cent metres superior: si la

Girona actual hagués existit aleshores. podríem dir que hauria estat sola
el llit del riu. fins i tot l'Angel de Ia
Les troballes al Pu¡g d'en Roca han
estat útils perqué la tasca
d'investigació s'ha let de manera
sisfemática i rigorosa.

catedral.
Perqué el lector tingui un punt de

referéncia, diuen que el riu mes rmportant dels que passen per la nostra
ciutat corria a l'algada de l'actual
antena de rádio que es troba situada
en el Puig d'en Roca, més amunt de la

Llar Infantil.
Durant tot

e1

Quaterna¡i el curs

del riu s'aná encaixant cap a la plana,
de manera que alui els promontoris

del Puig d'en Roca han quedat aixecats per damunt d'aquesta, ben al
contrari del passat prehistóric, en qué
havien estat per sota el nivell de l'aigua.
A conseqüéncia dels canvis climátics que es produiren en e1 Plistocé, s'originaren una série de terrasses fluvials que han quedat com a testimoni dels continus canvis que ha
sofert el Ter.
El testimoni trobat més amunt
dels que han arribat fins als nostres
dies está situat a 78 met¡es sobre el
El riu Ter, a mesura que s'ha anat
encatxant i ha aprclundit el seu llít,
ha deixat rcstes a di¡erents alt¡tuds.
Els quatre n¡vells s'anomenen
te¡rasses f/uvlals I és en e//es on es
troben les resfes dei pas de I'home.

curs actual del riu i se l'anomena la
IVte¡¡assa; a continuacióve la III terrassa, a 48 metres d'a1gada, i, Iinalment, les terrasses més modemes, a la
vora del riu.
Els pobladors del Puig d'en Roca

arribaren a l'indret quan el Ter ja
havia deixat les restes de la IV terrassa i aquesta ja s'estava descomponent per l'acció dels fenómens climátics.

Una vegada prácticament destruida la terrassa. els códols de l'antic
riu i també les argiles de descomposició de materials del substrat geológic
es barregen i s'arrosseguen cap a baix.
En aquest moment l'home ja ha ocupat la zona ihi ha deixat lestimonis
de la seva preséncia en forma d'eines
tallades sobre els códols de riu de la
mateixa terrassa.
És c1ar, doncs, que la comunitat
que visitá la plana en el Paieolític
Inferior i s'instal.lá en el Puig es movia dins d'un ambient de tipus fluvial,
on el riu Ter i els altres corrents d'aigua vefebraven de forma aclaparadora la seva vida cagadora.
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de vertaders paranys naturals,la qual
cosa facilitava als homes la seva cacera.

El riu Ter,
eix uital
f )rucun és [a font de la üda anil-r mal i és difícil, doncs, entendre

la vida sense tenir-la en compte. El
riu Ter és el que té més cabal de tots
els que passen per la nostra ciutat,
lluny de tota la resta de la nostra
xarxa hidráulica., comparativament
poc important, ja que ni el Galligants, ni el Güell ni l'Onyar poden
fer-li ombra.
El Ter s'ha d'entendre, doncs, com

un eix energétic creado¡ de vida i
també com un pol d'atracció que ha
anat facilitant históricament tota una
série de recursos difícils d'enumerar,
per la seva importáncia i quantitat.
Sens dubte, aquest corrent hidráulic fou el responsable de les primeres
ocupacions humanes d'aquest indret.
Tots sabem que l'aigua constitueix
una de les necessitats més elementals
per a la supervivéncia humana i que.
per tant, s'ha convertit a nivell del
desenvolupament social en una eina
imprescindible. Ara bé, a més a més,
aquest recurs és també imprescindi

El riu també arossega tota una
série de materials que seran explotats

pels experts de la Prehistória, fonamentalment els códols o rierencs que
l'home i la dona d'aquella época faran servir per fabricar-se les eines per
a la cacera i per a tota mena d'activi
tats doméstiques.
A diferéncia del substrat geológic
local, que es troba allá des de la seva
formació, el riu ha anat arrossegant
materials de tots els indrets quq ha
pogut erosionar i durant e1 decurs
dels anys ha anat deixant testimoni
dels llocs per on ha passat durant el
seu recorregut.
Com podem veure, el riu Ter, que
neix en el Pirineu i recull les aigries
fresques de la muntanya, travessa les
depressions i planes de Catalunya i
va a morir a la mar Mediterránia;
quan l'aigua és abocada al ma¡ el riu
ja ha deixat constáncia de la seva
importáncia i, entorn d'ell, el nostre
petit Nil ha organitzaf la vida de
manera que l'ocupen tota classe de
comunitats animals i humanes, i aquestes darreres són les que es beneficia-

ran més dels seus recursos. En la
Prehistoria, per als pobladors de Girona" el Ter era la vida.

ble per a tots els animals que ens
envolten i que, sobretot en la história
llunyana, convertiren el Ter en una
font d'aprohtament de primer ordre.
A les comunitats humanes, a més de
donar-los aigua, els oferia 1a possibilitat de les concentracions d'animals
que s'acostaven a les ribes del riu i
que, moltes vegades, s'hi introduien, i
aleshores es convertien en víctimes

El r¡u Ter ha estat, al llarg dels
segles, un gran articulador de vida

vegetal, an¡mal i humana.
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pr¡mer home ü''ffi ;:T:#[j;H,"
cn _el pla :[?s*i*,ffr",T"-mfx
de Girona [t¿Í,::g:lT.:l:":;:§ifl'd;illl
avantpassats.
El que si que es pot assegurar és
que e1s primers éssers humans que
trepitjaren 1a Girona actual eren Anteneandertals i que, per tant, eren
molt semblants a1s que loren descoberts a la Cova de I'Aragó, al Rosselló
(Catalunya Nord). Si els prenem com
a referéncia, podem deduirper analogia alguna de les caracteristiques més
importants que ens permetran una
aproximació al seu aspecte físic.
Pel que fa al seu crani. ca1 remarcar-ne la capacitat, que es devia troba¡ ent¡e els 1.100 i els 1.200 c.c., uns
300 menys que el gironi normal que
viu actuaiment a la nostra ciutat. Tenien un front tirat enrera. en lloc del
que tenim ara. que és totalment recte.
Els sobreorbitals eren molt sortits i
tenien una caixa craniana estreta de
davant. o sigui. a la part anterior. i
més ampla per darrera, o part posterior. La mandíbula era robusta, amb
les branques ascendents amples i
masslves.

r
L'homo sapiens erectus '¡ou la
pr¡mera iorma de vida rcc¡onal que
conegué el pla de Girona.
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Els més remots

avanfpassaas dels

g¡ron¡ns van deixar
la seva petja a les
vores del tiu Tet.

Pel que fa a la seva locomoció, val
dir que caminaven totalment drets, i
1a seva algada devia oscil.lar entre
1,50 m. i 1,80 m.
Les restes d'home més properes
que s'han trobat a la demarcació de
Girona són les de Mata (Banyoles),
també d'un Anteneandertal. molt evolucionat, forga més que el prototipus
a

que hauria ocupat per primera vegada aquests indrets. La «mandíbula de
Banyoles» representaria un grup de
caqadors molt més evolucionats que
els que hi havia al Rosselló.
No hi ha evidéncies materials ni
restes fóssils properes que ens facin
pensar en l'existéncia d'un gironí més
antic que l'Homo Sapiens (Erectus).
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Técniques arqueológiques

.

L'excavació arqueoldgica és el procés normal que s'ha de portar a teftne si
es tolen recuperar els objectes del passat i fer, a través d'elk, la
reconstntcció de la nostra história.
El Puig d'en Roca no s'escapa d'aquesta notma i s han necessitot
molts anys de treball per tal de posar al descoben les eines que feien semir
i la forma de vida que duien els seus pobladors.
Si aquest jaciment prehistóric no hagués sofen cap canvi important i
s'hagués conservat en la seva posició original, s'haurien d'utilitzar
t¿cniques arqueoldgiques molt diferents de les que hem de ler senir ara.
Amb aixó volem dir que, segons I'estat de consenació i la posició dels
registres arqueológics, cal emprar técniques d'extracció dderenx,
lógicament adaptades a les circumstdncies de cada jaciment.
El Puig d'en Roca ha sofert amb el temps una farta erosió que ha fet
que mokes rle les restes que en un principi estaven conservades hagin
desaparegut i que no quedin senyals de les estructures, de les cabanes ni
d'altres formes d'organització. S'ha quadriculat la zona per comprovar la
concentració de materials aparegufs; no s'ha pas procedit com es fa
normalment pel que fa a la coordenació sistemdtica dels objectes del
re§stre fóssil, ja que no té senÍit, des del moment que es tracta de paquets
en posició secunddria.
A més a més, s'han dibuLxat els talls per saber com funcionen els
nivells fértíls í on es concenrra el material. Una vegada les peces són
exfretes per quadres, es netegen i es numeren en el laboratori, per passar a
estudiar-les i a establir-ne les cdtegories.
El treball de camp en el Puig d'en Roca consisteLx, doncs, en primer
lloc, a rebaixar uns 60 cm d'argiles que recobreixen el nivell jértil, la qual
cosa es fa mitjangant eines grosses, i a continuació es rebaixen amb molta
cura els aproximadamenÍ l0 cm. on comenQa a aparéixer el material
tallat per I'home. Una vegada en el nitell lénil, s excoven amb atmció les
zones que subministren la indústria lític{J, de manera
'tera que no es perdi cap
testtmonL
imóni.
De I'excavació arqueoldgica se n'extreuen les matéries primeres que
semiran per fer-ne I eitudi posreior.
Quiies áades se'n poden treure?
1) De l'análisi dels sedimems que han mantingut preseryats els niyells
arqueológics, es pot arribar a conéixer la manera com s'ha lormat i. per
lant, donen dades sobre els canvis geológics produ:tts en un indret durant
la seya construrció.
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Abans del Pu rg

d'en Roca

de la descobena del Puig
Roca. a la plana de Girona
no es coneixia cap resta que pogués
atribuir-se al Paleolític Inferior. Una
vegada descobert aquest indret, la
pregunta que ens férem fou si era possible troba¡-ne algun altre que fos
més antic que el Puig. La resposta es
féu esperar, perd, com era lógic, al
hnal aparegué, a la darreria dels.70;
es tractava de Costa Roja, que de fet
no es troba en el terme municipal de
Girona, peró esta localitzat a Sant
Juliá de Ramis, localitat veina, que
tenia i té una forta relació geográfica i
de relleu amb Girona.
Així, doncs, les primeres ocupacions de la plana les hauríem de cercar en aquest indret, en una zona de
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El pla de Girona era la més de mig
milió d'anys, ben d¡terent de com és
ara_

contacte entre la depressió de l'Empordá i l'actual plana de Girona, just
a la carena que forma el congost. Per
la descripció, és clar que es tractava
d'una zona estrat¿gica, un lloc de pas
tant pels animals que feien el recorregut migratori. com pels mateixos caqadors, que es deurien acostumar a
les zones de pas de més fácil accés
quan es decidien a canüar d'indret.
La important quantitat d'objectes
trobats a l'aire lliure en aquesta zona
fa pensar que es podia tlactar d'un
petit campament; així, es tractaria del

campament humá més antic dels coneguts fins ara en aquest sector. Sens
dubte, la seva importáncia seria molt
més petita que la del Puig d'en Roca,
peró 1a seva antiguitat podria donarli molt més relleu del que se li ha atribuit fins a¡a.
També a la zona de la Creu de
Palau aparegué una petita quantitat
de peces tallades de gran antiguitat
que es podrien atribuir a una de les
ocupacions més velles enregistrades
a Girona. Es tracta d'una série de
códols que han estat tallats de forma
molt rudimentária per tal d'obtenirhi una superfície de tall.
Per posar fi a la relació de troballes que ens fan pensar que a Girona

hi hagué una ocupació anterior al
Puig d'en Roca. parlarem del conjunr
d'instruments de talla dubtosa de Can
Rossinyol, a les altes terasses del Ter,
desmantellades i prop de les explotacions de graves que es realitzen sobre
el terme de Pedret i el Pont Major.
L'antiguitat, calculada de forma relativa per la situació dels materials arqueológics i per la morfologia de les
eines, seria de més de mig milió d'anys.
Podríem dir, doncs, que la plana
de Girona ra ésser ocupada per primera vegada entre els 700.000 i els
500.000 anys aC i que el Puig d'en
Roca, ocupació més tardana, devia
ser el l1oc més utilitzat pels cagadors
preh istórics del Paleolític Inlerior.

Les em6s més

antigues.

es

testimoni segur que aquell indret haüa
estat ocupat per avantpassats molt
arcalcs.
Com era habitual en aquest tipus
d'ocupacions del Paleolític Inferior,
petits grups de cagadors, possiblement menys d'una quinzena, s'installaven a les zones altes i ben situades o
a les vores dels rius per fer-hi curtes
estades. Es traslladaven de manera
estacional d'un lloc a l'altre segons la
quantitat de recu¡sos i la potencialitat de les zones.
Els frágils testimonis d'aquestes
ocupacions no han permés que arri-

podia fruir. Ara bé, la destrucció que
porta a terme la comunitat moltes
vegades també serveix per donar notícies sobre la nostra história passada, iaixi fou en aquest cas.
Amb e1s treballs d'aplanament de
la zona aparegueren un conjunt de
códols tallats per una o dues cares,

La zona de la Cteu de Palau va
estar ocupada per gruqs humans
durant el Paleolít¡c ínlerior.

Sortida del sol

a Palau
ES obres de construcció de les
cases de la Creu de Palau destrui-

ren gran part d un paisatge que s'ha-

via conservat intacte

i

del qual

w
a nosaltres totes les eines ni
construccions que, en estar fetes amb
i
materials orgánics o vegetals
-pel1s
branques, per exemple-, desaparegueren una vegada els llocs foren
desocupats i l'acció climática actuá
sobre les restes.
Ara bé, códols i ascles i alguna
pega més elaborada resistiren el pas
del temps i restaren muts fins que el
treball de l'arqueóleg o les obres fortuites els Íecuperaren per a la histÓria.
A Palau aparegueren códols tallats
per una sola cara de grans dimeniions que foren utilitzats per tallar i

bin hns

Un dels códols
tallats que van
trobar-se quan es
remov¡en les terres
per a construir els
pisos de la Cteu de
Palau

esquarterar mamífers de grans dimensions i també les ascles que els
ajudaren a tdnxar la cam que consumlen.
Aquesta mateixa comunitat devia
deixar les seves petges en altres indrets de la nostra plana, peró aixó es
fa molt difícil de comprovar. Com
més ens allunyem de la societat actual, més problemes tenim a l'hora
d'interpretar e1s costums socials del
passat. Moltes vegades només els podem conéixer grácies a les analogies
que fem amb altres llocs prehistórics
més ben conservats.

La Gosta Roja,
oGupada
per al viatjanr
vol anar de'Girona eap a
Figueres i ho fa per la carretera Na-

¡a\
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cional, cal passar per 1a Costa Roja,
un paisatge de terres vermelles i códols dipositats allí pels grans corrents
fluüa1s del hnal de1 Terciari.

Prop d'aquest pas de materials
rojos, durant el Quaternari o darrera
época de la construcció de la vida a la
Terra, e1s homes i dones caqadors trobaren en aquest indret un lloc ideal
per establir-s'hi. Des de l'alqada que
els donava aquest petit coll, eren capaqos d'observar i con I rola r els moviments dels animals que vivien en el
pla de Girona i resseguien les vo¡es
del riu. Des del turó tenien un fácil
accés a la plana, de manera que en
pocs minuts es podien situar prop de
l'eix fluvial, quan aquest encara no
havia excavat el seu llit actual.
La cacera era l'activitat més representativa dels pobladors de la Costa
Roja i vivien possiblement en caba-

E¡na trobada a la

Costa Ro¡a.
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nes cn la petita carcna que tancava
el congost.
Els ma teria ls que feien seruir com
a eines provenien del riu Ter; utilitzaven minerals durs. com le: quarsites.
quarsos i pórñrs. pero també utilitzaven els códols continguts en e1s estrats terciads de la zona.
Sens dubte. aquesta comunitat era
un dels primers grups que pogueren
gaudir del paisatge i dcls rccursos que
els oferia la plana on més tard es
construiria la nostra ciutat.
Després d'aquesta experiéncia d'ocupació, dotzenes de grups amb una

i

El jac¡ment palealít¡c de Costa Roja

ha petmés establ¡r la preséncia
d'humans que habitaven
segurainent en cabanes en aquell
indret esuatégic.

cultu¡a material semblant continuaren explotant aquesta plana plena de
rius. i comenqaren en 1'actual terme
municipal de Girona 1a més lúcida de
lcs aventures possibles sobre la Terra:

el control de l'home
el medi.

i la dona

sobre

3f

I

La uida

dels Gacadtlrs
del Puig d'en Roca

lló), s'han trobat associades a les pedres tallades i a tot tipus d'instruments 1es parts esquelétiques del bisó, 1'ós. el cavall, el mufló, l'elefant. el
rinoceront, e1 cérvol.1a cabra, l'isa¡d i
molts d'altres que a"uija no existelren.
Aquests grups que ocuparen el
Puig J'en Roca s instal.laven mirant
a migdia per gaudir de més hores de
sol. protegint-se de la plana a la qual
accedien
a les vores- per
-sobretot
practicar
la cacera i obteni¡ els
materials necessaris per sobrer iure.
Els animals eren transportats a1 campament sencers o esquarterats en funció de les seves dimensions i alii eren
consumits per la comunitat.
No sabem siconeixien el Ioc i. per
tant, si ja gaudien d'aquest labulós
instrument de defensa i protecció.
ta1 de

f rs restes que han quedat de quelI--ico m que va passar la ¡rop dc

500.000 anys no representen pas totes
les activitats que es dugueren a terme.

El conjunt de pedres tailades i e1 context és tot e1 que tenim per tal de
deduir la mena de vida que portaren
els nostres avantpassats més llunyans
en aquest turó de Girona.
La cacera era l'activitat que jera rquitzava tota 1a seva estratégia de
viure; si bé no s'han conservat les restes dels animals que caqaven, sí que
podem saber quins eren a través de
l'analogia amb altres l1ocs de la mateixa cronologia. A l'Aragó (Rosse-

i'¡ffis.
\

,h§ñ{

{ii#,úL

Els grups de cagadors dev¡en set
reduils ¡ les seyes estades a/ Pulg
d'en Roca, ocas¡onals-
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Pedres numercdes a
les excavacions del
Puig d'en Roca.
Damunt d'elles van

viure els
avantpassals més
teculats dels
gitonins.

Fins ara, i després de catorze anys de
treball, no s'ha posat de manifest cap
estructuració ni restes de llenya cremada que ens permetin afirmar-ho.
S'ha de suposar que üvien en
cabanes fabricades amb materials
que treien de l'entorn, sobretot pells i
branques, encara que no en tenim'
cap prova física, perqué els materials
de tipus orgánic no es conserven en
aquest indret.
Els grups de cagadors devien ser
reduits i les seves instal.lacions en la
zona, de tipus estacional. El Puig d'en
Roca és, ben segur, el primer lloc on
es pot demostrar l'ocupació de I'actual terme municipal de Girona per
bandes humanes.
La grar, quantitat de restes lítiques que s'han recuperat en el lloc on

s'excava fan pensar en un gran nombre d'ocupacions de caqadors. ja que

si no fos així, seria molt difícil d'explicar 1'abundáncia de material esmerqat en les seves tasques doméstiques. Si tenim en compte que en aquella época e1 treball de materials es
reduia a la transformació de la pedra,
de l'os i de la [usta, encara desconejxem un seixanta per cent de la informació que ens haurien pogut submi
nistrar els materials desaparegtrts.
La vida dels cagadors del Puig
d'en Roca o dels primers habitants de
Cirona llns ara coneguts estava immersa en e1 sistema d'economia depredadora i de supervivéncia, amb
una organització social poc desenvolupada, peró amb una tecnologia lítica forqa avanqada.
.
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Les eines paleolítiques
quarsites, porrtrifes í d'abres materials de
riu Ter
imponiincia- -quafios,
eren la matéia bruta que utilitzaven per fer els seus

Els cddols del

menys

insfrumenl,\.

Amb un códol aconseguien fotes les eines que necessitawn, tünt per
fabicar-ne d'altres com per dur a teffne totes les actiyitaÍs vitals.
Ara bé, tot aquest ?rocés no era mecánic, sinó una cadena de gestos
ben pensada í repetida des de la preso de consciéncía de I'home i la dona
com a éssers humans.
Quines eren les técniques utilitzades?
1) Si el códol és colpejat per una sola cara, la talla és unifacial

i el

tipus de pega obtinguda es coneix popularment pel vocable anglés
«chopper».

2) Si el códol és colpejat per ambdues cares formant una sola aresta,
es poden obtenir són variats:
« ch opping-tools », disc, biJac ials...
3) Si el códol és colpejat per obtenir-ne tres cares, s'anomena talla
trifacial, i les peces obtingudes amb més freqüéncio són els anomenats
es

diu bi;facial, i els tipus de peqa que

triedres.

4) Si el cddol és tallat per moltes direccir¡ns i s'obté airí una gran
quantitat de cares, la tdlla s'anomena muhifacial i les peces mes
conegudes són els poliedres i els esferoides.
Cal afegir-hi les eines de més petites dimensions, per tenir una visió
completa de tots els estris d'época paleolítica:
Osques: Són les ascles o fragmenÍs que, colpejats en la periféria,
presenfen una zona cdncava amb aresta de talla.
Denticulars: lscles o /ragments retocats en la periféria de manera
que es .forma una arcsÍa dentada.
Rascadores: Ascles o fragments retocats de forma continuada en la
periféia per tal que agafin formes cdncates, conttexes o rectes.
Becs: Ascles o lragments que tenen una morfologia apuntada
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E¡nes del pa{ealític: a la plana
anterior, !es més anl¡gues, choppers
i choop,ng-tol; en aquesta plana,
rascaoora. perloradot. punta bur¡
raspadat ¡ denticulat.

()btingutlo per dues osques odjocents.
Burins. Es l'obtenció de bisells de tipus diédric o poliédric en una
ascla o fragment.
Puntes.' Es l'obtencíó de tot tipus d'objectes de forma conyergent per
retoc sobre ascla o sobre fragment.
En conjunt, doncs, en el Puig d'en Roca hi ha una dmplia gamma de
tipus primaris, peró no tots estan representats de la mateka manera; aLrí,
les osques i els denticulars estan mok més ben represerytats que els
raspadors i burins; aquesta di;feréncia estd lligada al tipus concret de
lasques que s'efectuaven en l'indret durant les antigues ocupacions.
En el peiode d'ocupació que estem analitzanÍ, és mob rlifícil parlar
d'una especialització absoluta de les eines; cal dir que hi ha la possibilitat
que algunes de les que presenten morfologies di-ferents hagin pogut tenir
una mafeLxa funció, o bé que una mateixa eina amb una;fotmo
determinada hagi pLtgut éi:er utilitzada en tasqu$ diferenis.
Cal tenir en comp¡e. peró, que el let que existeixin aquestes eines jo
assegura la necessitat que hi havia de poder utilitzar dlerents instruments,
segons els fipus de tasques que es realitzaven: aixó indica que es portava a
teime tota ina s?rie d'activiats complementdries a la c{tcera qu? ¿ncaru
desconeLrem, peró el fa que el volum d'objectes elaborafs sigui significatiu
enr indita que dmien ser imponant.r.
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Fabricació i utilització
de les eines
De Ia base o nucli, se'n treien les ascles o productes de talla que eren
obtinguts quan es colpejaten dues pedres de diJerent duresa. D'aquest
procés, en resultaven dos productes: uns elements de petites dimensions i
una rcsta més gran que era la pega ¡allada o «nucli». Aquesta
transformació de Ia maféria permetia Ia construcció d'eines de forma
predeterminada i adequades a les necessitats funcíonals de les comunitats
del Pla de Girona. Com es pot obsenar, era una producció rdpida i no
necessitava pas gaire instrumental de precisió: amb dos códols ateplegats
del riu n'hi havia prou.
El procés de producció de les eines era molr senzill, si es té en compte
que
es conekien diterses farmes de talla que s'empraten segons les
diferents necessitaÍs que sorgien en el treball.
Aquesfes eines es feien senir per a feines concretes: hi hat,ia dues
menes de tasques que jerarquitzawn aquest
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tledicades d la cacerd i a I'esquarterammt dels animals que més tard
ner tal de
elemmts prou g¡ossos per
conturuils; akí, per exemple, calíen el'
serien consuruit¡;
ra
tallar les añiculecions dels grans mamíJers i
ao
uestes taso
ues s'utilitzavei
s'util ilzaven iii
les morfolosies
ii¡oíogirt més grans: «choppers» i
tasqur
aqu6tes

<«hopping-táols». Per treute'n la pell i consumir la cam, calien ascles
grosses i d'altres de h8 petifes adequades a la pan snatómica que es
volia consumir.
En un áltre ordre d'eines, ms hem de teJerir al grup de les que senien
per
a la tida dom¿stica i que, ett molts de casos, es destinaven rt la
-confecció
'confecció d'
sobre os o sobre fusta que no s'han conservat. Aíxl
abres eines ,o6re
confecció d'abres
doncs- hi ha tota und s¿ie
I
cle peces lítiques de di/erents formes fetes sobre
doñcs,
raspadots, beu
bees ií
denticulars, raspadon.
buriis, rascadores, deniiculars,
sobrc ascles:
ascles: buriru,
fragments o sobrc

ot4ffi'

und certa
repenori instruruental,
instrumental, que ja tenia unü
En coniunt,
,onirnr, tot aqaest repertori
el seu
per
gironins
anar
primea
controlant
especialitzáció, va senir als
pogués
racionalitzant.
anar
que
es
la
seta
manerá
explotació
eitom de
Les eines util zAdes sofreixen un desgast de tipus mecdnie i químic en
les vores que treballen sobre el material que haa de transforrndr; oquestes
-són
visibtes amb un binocular o amb un microscopi- Cada
marques
matiriat, segons la seva duresa i contposicié, fo un tipu§ de desgast sobre
la superflciá de I'ihsÍrument que s'e§A úilitzant aixl, si es coneix de
expeimental el desgÑ que deixa, per analogia es pot saber en
forma
'alguns
cásos la sew funeió passada.
Amb una eina es pot labricar una
altra eir1a. Aquest priñcipi és la base
prchistótica de la inte¡.tigénc¡a.

'
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Després del Puig
d'en RoGa, quü?

cap dubte. el Puig d'en Roca
en
l'ocupació de la plana de Girona. La
quantitat de restes deixades per l'ho-

Q

ENSF

L) representa una fita histórica

me

i la dona del Paleolític Inferior

són un testimoni d'inestimable valor

a l'hora de fer una interpretació del
passat de Catalunya.
Peró la história no resta pas aturada aqui. sinó que segueix fins avui
dia, de manera que passat i present

r.r0&..-

El Puig d'en Roca, al tons a la
dreta, en una lotograÍía de
comenQament de segle. Fa més de
mig milió d'anys era un centrc de
v¡da humana de primer ordre.

tenen una continuitat difícil de trencar.

Després del Puig d'en Roca, s'ha
de dir que no s'ha trobat cap altre
indret que hagi tingut una ocupació
tan continuada ni tan important en el
marc del Paleolític Inferior. Aixó no
vo1 pas dir que la plana no hagi rebut
nous components d'altres indrets i
que aquests no siguin coneguts. Cal
tenir clar que una cosa són les restes
trobades actualment i l'altra ben dife-

rent és la realitat histórica. Ara bé,
ens hem de refiar del que tenim i no
podem pensar en nom d'una cefa
objectivitat.
Encara que després del Puig d'en
Roca és difícil trobar altres indrets
amb la mateixa intensitat d'ocupació,
la vida continua manifestant-se normalment a 1a plana fins al hnal del
Paleoiític. Aixi ho testimonien els
establiments del Turó de la Bateria, a
la mateixa zona de1 Puig d'en Roca.
Can Rubau, Can Garriga i la Pedra
Dreta. Menys importants que el Puig
d'en Roca com a campaments centrals i punts de referéncia, aixó no fa
pas que no hagin subministrat lnformació suñcient per tenir un coneixement de continuitat de 1'ocupació de

la zona que estem analitzant.
La profunda transformació que
ha sofert tota la plana pot haver afectat 1a conservació dels conjunts més
propers; no hem d'oblidar que 1'explotació de graves. la construcció de
l'autopista, les urbanitzacions... són
diversos factors que han afectat de
forma irreversible els terrenys de tipus quaternari, llocs que guarden la
nostra história de manera especial.
Des d'aquesta perspectiva, hem de
pensar que hi ha hagut una preferéncia envers l'explotació de les vores del
riu i de les zones calcáries i que les
possibles ocupacions d'aquests indrets per part de l'home caEador se¡an difícils de conéixer per manca
d'una bona planificació.

El rinoceront era un an¡mal existent
prop del Tet en la prch¡stór¡a, ¡

obiectiu dels cagadors que actuaven
a /es seves vores.
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Zones de cacera

Pedra Dreta

travertínic que s'obria per sobre de
l'actual torrent de Can Garriga, actualment destruirt, just on comenqa 1a
pujada de la Costa Roja per la N-II.

: §Lr;,"itlj::ffir;t'"fu.t¿.i,ti

i el px¡;lit{{r;íq"jj+}}:}i|fr

Turó de Ia Bateria dret
i:,:::r::#'a*rmtlii*1,.*
foren sorpresos i morts els animals esmentats.

E NrRr els 200.000 i els 100.000 a nys
I-:i en époques diferents del Paleolític, dues zones de la plana de Girona
foren ocupades d'una manera semblant i. com a conseqüéncia. deixaren
unes restes també molt semblants.
Es tracta d'ocupacions especialitzades en la cacera de grans mamífers.
La Pedra Dreta era un abric de tipus

I-es eines que hi troba¡en els membres de lAssociació Arqueológica de
Gi¡ona a partir de 1977 eren ascles i
algun códo1 tallat, i no s'hi ha recollit
cap material que tingués una especial
elaboració. L'abséncia d'eines especialitzades va fer pensar ja des del
primer moment que es tractava d'una
zo¡a et qué l'activitat doméstica ha-

Chopping-to¡ ,ef amD
un códol de riu. Eina
trobada I'any 1975
per Francesc Riuró
al iaciment de Pedra

Dreta, on comenea
la pu¡ada a Costa
Ro¡a per la N-ll des
de Sant Jul¡á de
Ramis.

Excavacions al
jaciment del Tuñ de
la Batetia, l'any
1986. Es s¡tuat prop
de la Residéncia de

la Segutetat Soc¡al,
que es veu al lons
de la Íotogralia.

üa

estat molt minsa. Només el foc
indicava que prop del lloc de cacera
els animals eren consumits pels cagadors.

Aigües amunt de la zona, davant
de l'actual Residéncia de 1a Seguretat

Social, hi ha un petit turó que s'anomena de la Bateria, perqué els francesos hi emplaqaren els canons durant
els setges de Girona. Aquest indret,
vora de l'aigua, amb unes bones condicions de visibilitat i control de tota
la plana i del Congost, tenia una funcionalitat molt semblant a la de la
confluéncia del torrent de Can Garriga amb el Ter en el lloc de Pedra
Dreta.
Sobre el Turó es recolliren, a l'aire
lliure, més de 500 peces lítiques de
morfologia semblant; hi abundaven

els códo1s tallats («choppers» i «chop-

ping-tools»)

i

altres instruments de
petites dimensions, com les ascles provinents de nuclis centrípets. El que no
hi havia, tal com es va comprovar a
Pedra Dreta, era cap mena d'eina elaborada, la qual cosa sembla indicar
que allí no s'hi havien ¡ealitzat feines especialitzades.
Es va efectuar una análisi minuciosa de tipus estadístic per tal de
posar en evidéncia possibles coincidéncies en la indústria d'un i l'altre
lloc, i el resultat fou efectivament
positiu. Sembla, doncs, que ambdós
llocs, per bé que no són de la mateixa
época, i malgrat que el jaciment del
Turó de la Bateria no hagi conservat
les restes, varen tenir una funció
idéntica.

Aprofitament
de les escletxes
i de les coues

rTrorHoM sap que l'home paleolític
I solia viure normalment a l'aire
lliure i que només excepcionalment
ho feia en les coves. En el territori de
I'actual terme municipal de Girona
hi ha una zona de calcáries que, en
ana¡-se dissolent, formaren una bona
quantitat de conductes que més tard
serien aprofitats pels homes i dones
de la Prehistória.
Estem parlant de la zona de sobre
Pedret i també del Pont Majo¡ on hi
ha la pedrera de Can Rubau en procés d'explotació per la producció de
graves i materials per a obres públiques. En aquelles petites serralades
formades per materials calcaris, en
les quals abunden escletxes, dolines

i

tota mena de conductes, s'han anat
acumulant les restes de dipósits exteriors que. en alguns casoi. han subministrat regist re arqueológic.
La preséncia humana en els esmentats conductes és segura- ja que
s'han localitzat. associades a restes
d'animals, restes d'eines fetes amb
materials procedents del riu Ter, quarsos i quarsi(es, fonamentalment.

'r{íf'l

Després de I'análisi d'aquestes restes, es pot plantejar la hipótesi del
tipus d'ocupació que es realitzava en
aquestes zones. lJna forta preséncia
de restes esquelétiques de cérvol, bou,
cavall, rinoceront, pantera i altres
animals que no han estat fragmentades i tenen una bona conservació,
sense traces de descamament i amb
només una petita part que presenta
evidéncia de la intervenció humana.
demostra que no es pol pas traclar
d'una zona molt freqüentada per les
comunitats paleolítiques.
Cal afegir una escadussera representació d'eines de treball que no
depassen la trentena. Com es pot
observar, hi ha una contradicció entre la gran abundáncia de fauna i la
poca preséncia de material que evidencii una intencionalitat humana.
Es tractaria d'un dipósit de materials que s'anaren acumulant des de
l'exterior, i possiblement l'home aná
visitant aquests indrets de forma esporádica, tant perqué les escletxes de
la roca eren un parany natural i podien per tant subministrar aliments,
com perqué hi pogué cercar refugi en
les coves que s'obren a les zones
amb calcáries.
És clar que no hi ha una selectivitat en els animals que s'han trobat a
Can Rubau i també que és més lógic
pensar que la majoria foren víctimes
d'altres animals o que van morir d'accident que no pas que l'home en fou
el caqador.
El que és clar és que les comunitats caEadores l'habitaren molt ocasionalment; si no fos així, és segur
que la preséncia d'eines de pedra i
d'ossos trencats amb l'oblectiu de menjar-se'n el moll seria més abundant.
Per tant, Can Rubau devia seruna
zona d'ocupació esporádica.

Les esc/etxes servle,

no solament com a
refug¡ hum¿, sinó
com a parany natutal

on els caQadots
acorrulaven les
seves preses. En /a

¡otogratía, escletxa al
jac¡ment de la

pedrera de Can
Rubau. S'h¡ han
ttobat milers de
restes d'anímals que
van viure la uns
100.000 anys prop

de Gitona.

r:]§§

Conuiure
amh els animals
que GAGAUEN
I

rs gironins de la década dels 80

fadel

segle )O( ens sorprendria veure uú elefant a la vo¡a del Ter o bé un

rinoceront pels voltants de Campdorá. També seria sorprenent per a
nosalt¡es trobar cérvols lliures a la
Vall de Sant Daniel.
Els gironins de la nostra generació coneixem aquests animals perqué

.,',--.1i&=
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hem visitat el parc zoológic i els hem
observat, els quehan tingut sort i han
pogut viatjar a l'Africa han gaudit en
alguns casos de 1a vista directa dels
elefants i dels rinoceronts. Tot aixó
que ara se'ns fa estrany no ho era pas
per als centenars de generacions d'homes i dones que varen viure a casa
nostra durant el Paleolític.
Comenqant pels animals més grossos, a la plana de Girona s'han trobat
restes de mamut en el Cau de les
Goges, prop del Congost, i proboscidis de més antiguitat a les rodalies
de Banyoles.
El rinoceront també ha estat localitzat a la plana de Girona, concretament en el lloc de Pedra Dreta i a Can
Rubau, encara que no s'ha pogut
saber exactament si era de praderia o
de zones amb bosc.

El cavall, també localitzat a la

plana, existeix en alguns dels jaciments arqueolÓgics més importants,
com a Can Rubau. Pedra Dreta i e1
Cau de les Goges. Aquest animal
devia pasturar per la plana i les vores
dels rius de la zona, ja que li agraden
els espais oberts.
E1 bou salvatge només ha estat
reconegut a Can Rubau i era, amb els
animals esmentats anteriorment. una
de les bésties més grosses.
El cérvol. trobat en abundáncia a
les escletxes de la pedrera Rubau,
també era caqat pels homes i dones
del Paleolitic Superior del Cau de 1es
Goges. Es tracta d'un animal que viu
en paisatges on cs harregen els espais
plens de vegetació i algunes clarianes.
Ca1 destacar la preséncia a Can
Rubau de [a pantera, que representa
el carnívor més gros descobert fins

ara al terme de Girona, acompanyat
per altres de més petits, com són el gat
salvatge i la guineu.

El conill també fou víctima de les
comunitats paleolitiques, de manera
que se'n conserven restes en algunes
de les ocupacions.
Molts altres animals convivien i
eren a la vegada les víctimes dels
caEadors, de la mateixa manera que
en alguna ocasió 1'home era la víctima dels animals depredadors. De la
llista que hem donat, n'hi ha de més
representats que altres, segons la intencionalitat de1 grup a l'hora de la
cacera. Som conscients que hi havia
sed altres animals
-d'importáncia
cundária per als pobladors del passat-. a més dels que hem esmentat,
peró dissortadament no han estat
trobats.
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Anirnals del,1 Paleolític:
rl ).
a Girona
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prehistürics
f

es zones altes de la

plana de Giro-

I-¡na. com el Mont Aspre. entre la
carretera que va a Figueres i la que
mena a Olot, han subministrat una
gran quantitat de petits jaciments on
es localitzen eines de tipus paleolític.
Són de difícil atribució cronológica,
peró sembla que poden ser anteriors
a les ocupacions de la Pedra Dreta.
Es tracta de petits nuclis a l'aire lliure
que només han conservat les pedres
tallades per l'home prehistóric, sense
que s'hagi pogut identificar cap altra
tipus de resta.
Normalment aquestes petites acumulacions de material es presenten
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en les cares que miren a migdia i no
s'han localitzat fins ara en cap altra
cara, o almenys no s'han conservat, si
és que existien. Tenen, doncs, la mateixa orientació que el campament
del Puig d'en Roca, encara que la
zona no presenta les mateixes condicions.
Tota la carena ha donat material
tallat que es compon fonamentalment de petites ascles i alguns códols
de quarsita tallats de forma centrípeda i bifacialment, per tal d'obtenir
material de precisió.
En cap cas no hi ha acumulacions
que ult rapassin el centen ar de peces. i
aixó fa pensar més aviat en establiments de tipus temporal de poca durada. L'acampada sistemática de gmps
de caqadors a la zona seria la responsable de.l'acumulació d'eines, que no
El d¡a

¡la n¡t de I'home paleolític

transcorrien tonamentalment a I'aire
ll¡urc i només excepc¡onalment i de
manera ocas¡onal util¡tzaven les
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La zona coneguda com el Món
e, entte I'autopista a Franea ¡ la

As

carretera de Banyoles, lou rclugi
ocasional dels caQadors del
Paleolít¡c infetior, quan eren de pas.

sefien pertanyents a un sol moment,
sinó producte de diverses ocupacions
esporádiques.
Estratégicament, 1a zona també és
important, ja que per allí s'accedeix
al llac de Banyoles i a la zona alta de
1es comarques de Gi¡ona.
Per tot aixó, les ocupacions del
Mont Aspre s'haurien de connectar
amb les d'una zona de transcició i no
representarien vertaders establi-

ments ni serien ocupades durant llargs
períodes de temps.

Ocupacions esporádiques o de vivac com les que hem esmentat es
deüen produir en tots els turons que
envolten la plana de Girona; el que
ha passat és que molts d'aquests testimonis han estat destrults pels conti-

nuats canvis climátics soferts per la
zona durant els darrers temps del
Quaternari.

:,§:
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Gan Garriga,

prop d'un torrent
I

rnNs del darrer periode glaciar.
-C\quan els volcans de les rodalies
de Girona estaven fumejant, vora del
Ter una surgéncia d'aigua plena de
carbonat anava construint una espécie de mur de pedra tosca o (<travertí».
Aixó succeia al final del Paleolític
Inferior i la surgencia que anava construint plataformes i murs d'aquesta
mena era 1'actual torrent de Can Garriga, que travessa la carretera Barcelona-Figueres a l'altura de l'antic
Pont del Diable , just on comenga la
pujada a la Costa Roja. Prop d'aquest
indre! a Pedra Drbta, els cagadors de
la plana ja hi haüen fet estades per
tal d'atrapar i consumir el cavall i
el rinoceront.
Just en el moment en qué hi hagué
un canü de cabal del torrent. i quan
la pedra tosca estigué colgada d'argila, els cagadors arribaren i s'installaren en aquest indret. Amb una bona panorámica sobre el Congost del
Ter i el pas de la Costa Roja, el campament prehistóric gaudia del control de l'ampla plana i de les seves
sortides natufals.
El riu, com tantes altres vegades,
subministrá tots els recursos als antics ocupants, de manera que els códols transformats en eines foren utilitzats per a tota classe de tasques.
Pel que fa als instruments, cal
remarcar que se'n trobaren de dos
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L'estud¡ estrat¡grálic del jaciment de
Can Gaü¡ga ha permés establ¡t que
lou ocupat unes quantes vegades
consecuflyes durant el Pl¡stocé.

tipus ben diferenciats: per una banda, les ascles procedents de nuclis o
bases positives, tallades sobre materials durs, i per l'altra,_codols del riu
prácticament sencers. Es lógic pensar
que hi haüa una doble funcionalitat
en les eines que deixaren abandonades alií.
El més interessant de tot, peró, és
el fet que aquell indret fou ocupat

Els caQadors de Can
Garríga ten¡en un
control perfecte de
les zones de pas de
la Costa Roia ¡ el
Congost controlava
el pas natural del
Ter. Vista des del
jaciment de Can

Garr¡ga.

El jacíment de

Can , '- {.,'

Gattiga lou

descobert
també
destru¡t-¡en bona
patl- durant les
obres
d'eixamplament de
la carretera N-ll

-

', .:.

unes quantes vegades consecutives
durant el Plistocé.
En ésser abandonat pels primers
caqadors, una crescuda de la surgéncia d'aigua carbonatada construeix
una ámplia plataforma que segellará
l'ocupació prehistórica i la conservará fins als nostres dies. Acabada la
plataforma de tosca feta pels dipósits
de carbonat cálcic, les argiles i altres
materials recobreixen la seva superfície.

Els nómades del Ter tornen a trobar un lloc on fer estada i s'hi installen durant una temporada, si bé en
aquesta ocasió hi estaran molt menys
temps que els que els haüen precedit.
El fet que s'ocupi un mateix indret
en époques diferents és indicatiu de
les bones condicions esl ratégiques
del lloc. A Can Garriga l'home i la
dona paleolítics troben un bon lloc
per establir-s'hi, encara que ho facin
pel curtes temporades.

A nostra plana, visitada per arcantrópids i neandertals, va ha-

L'arrihada

dels homes
de Gromanyó

ver d'acostumar-se a uns nous pobladors. Cap als 30.000 anys aC, uns
homes i dones diferents dels que haüen estat ür int en els maleixos indrets feren cap aquí.
Els moderns caqadors, que eren
portadors de noves tdcniques de treball i s'assemblaven més físicament a
l'home actual que els seus avantpassats, comenqaren a freqüentar 1a plana de Girona, de manera que en els
18.000-15.000 anys ja trobem aquests
nous gflrps instal.lats a la vora del
Ter.
Aquesta visita coincidí amb una
época de fred intens; per les ribes del
Ter els mamuts veien, indiferents,
com aquelles noves bestioles que caminaven tocánt a terra només amb
dues extremitats s'instal.laven en caus

,,-\

tf*
Els homes del
Paleolític superiot
dom¡naven la talla
d'un material
desconegut fins
aleshores: el sílex.

.
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i forats pcrtal de protegir-se del clima
tan rigorós que assolava la plana.

Lls home¡ del Paleolític Supcrior
dominaven sorprenentment la talla
de la pedra i utilitzaven un material
elcsconegut flns aleshores ¡els antics
cagadors; es tracta dcl quc seria el
matcrial rci del Paleolític: el silex.
Amb 1es noves técniques i els nous
materials. de més bona talla, es revolucionaren les eines i també la seva
eficácia. de manera que es nota un
progrés material d'enorme transcendéncia per a la humanitat.
Es clar que 1a influéncia de1 clima. la forta pressió que féu sobrc els
costums i hábits dels cagadors del
Paleolitic" va tenir una transcendéncia prou important a l'hora d'explicar

El cavall eta una de les vict¡mes
preter¡des dels
homes de Cromanyó.

una série de fendmens de1 canvr.
Aquest home féu estades temporals a 1a plana fins que s'instal.laren
aquí mateix les noves comunitats de
pastors i ramadcrs post-palcolítics.
Cal dir. peró, que la seva empremta no fou gaire marcada, ja que no
s'had trobat campaments suñcientment grans per poder dur-hi a terme
estudis quc ens haurien permés conéixer de lbrma més precisa el tipus
d'explotació de I'entorn.
Ben diferent és e1 que succeeix a 1a
zona de Banyoles, on s'han localitzat
e:labliments de gran inr¡onáncia ¡ertanyents a aquests grups i grácies als
quals podem conéixcr dc forma més
precisa la seva activitat.
D'aque.ta época le: ocu¡acions
més remarcables són 1es de ia Cova
de les Goges, escletxa situada a l'entrada del Congost. i la Cova de les
Goges. cn cl torrcnt de Can Clrriga.

EI

f)rn forqa els anomenats «soluI trians" -cagadors del Paleolitic

Gacadors
de mamuts

i caualls
Collatet de cloves de
marisc trobat al Cau
de i ss Goqes.
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Superior- havien de passar per les
riberes del Ter, possiblement gelades,
per trobar-se amb l'escletxa del Cau
de les Goges. En aquest indret es realitzá una ocupació i1ue, en ésser excavada per Pallarés i Vernet (1915-20),
subminist¡á dos nivells fértils.
Les dimensions del refugi eren
d'uns deu metres de llargada per dos
d'amplada, i fou ben aprohtat en la
seva part central,les ¡estes de foc de 1a
qual testimonien el passat fred ila
possible utilització del foc per coure
la cacera.
Sembla que utilitzaven la part
anterior del refugi per dur-hi a terme
la talla de peces, ja que és en aquesta
zona on es trobá 1a concentració més
important de materials tallats. El sílex, nou material utilitzat sistemáticament a la zona de la plana a partir
de l'arribada dels cagadors moderns,
fou emprat per fabricar els estris delicats.
Les morfologies més utilitzades
pels cagadors del Cau de les Goges
són les que eren comunes en aquella
época. En farem una breu descripció.
A més a més de les eines que ja
fabricaven els seus avantpassats a la
plana, com les rascadores, e1s raspadors, burins. etc., hi ha una série de
noves formes caracteristiques d'aquests grups. Es tracta de les fulles,
que reben aquest nom perqué imiten
la forma dels vegetals. Són ascles de
sílex tallades per banda i banda de
forma bifacial, molt aprimades i de
gran elicácia; i a més, amb la bellesa
inherent que tenen als ulls dels arqueólegs fetitxistes.
Cal esmentar la preséncia per primera vegada en l'ámbit gironí de la
indústria en os; es tracta d una punta
de secció rodona.

I
l
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La fauna que va ésservíctima dels
caqadors estava ben representada i
era formada básicament pels grans
mamífers, el més espectacular dels
quals era el mamut, associat al cavall,
al cérvol i al conill. També hem de
destacar 1a preséncia del gat salvatge.
La fauna marina, per primera vegada en un jaciment de la plana de
Girona, hi és ben representada.
De la preséncia dels cagadors d'aquesta época ens ha quedat 1a ceÍesa
de la seva gran tecnologia i del seu
desenvolupament, si els contraposem
als dels primitius pobladors del Puig
d'en Roca, auténtics pioners en l'ocupació de la nostra plana.
Raspador, butí ilulles de sílex a

I
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retoc pla trobades a la Cova de les
Goges. Van ser tets per caeadorc
del Paleol¡t¡c superior.

El Cau de /es Goges

cal no

-que
conlondre amb la Cova de les
Goges- té uns deu metres de lons
d ample. Fou habibda pet
homes del Paleolít¡c super¡or.

per dos

/i

h,
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comunitats tenia unes dimensions
molt petites, ja que la llargada era
d'uns quatre metres per tres d'amplada. Constituia, doncs, un petit re-
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utilitzaren tenien

Gatrdors autüntics ilff#fiiff ixáit1+i"f3x"§*:
i
confeccionaf

e Cova de les Goges ignorava

que

dimensions. estaven
des sobre supoñ de sílex icristall
de roca.

caga- Els últims caqadors de la zona
paleolitica. El deixaren també les restes culináries

I-rseria visitada pels dárrers

dors de la Prehistória
que també ignorava, la cova, és que dels animals consumits durant la seseria explorada pels mateixos arque- va estadaen aquell indret. El material
ólegs que havien excavat el Cau de les es troba tan fragmentat i tan mal conservat, que es fa difícil la determinaGoges.
Molt a prop de Can Garriga ció del tipus de bésties consumides.
Sembla que tot el material utilitdel qual ja hem parlat-, sota
-lloc
mateix de la pedra tosca. s'obria una
coveta, la Cova de les Goges, que fou
destruida en eixamplar la carretera
de Girona a Figueres, l'arry 1967, i
que
- cal no confondre amb l'altre haLa cova de tes coges
no
bitacle conegut com el Cau de les
-que cal

conlondre amb el Cau de les

Goges.

Élssedimentsdegrutaguardav.e" E?,niiJ;,?!,!Zi'"7,!f-"riiii!í,!?¡
-ó;;;;-t;¿"r,
les restes dgls cagadors gqe

Jrayle.n

ocupat l'indret al frnal del Paleolític
Superior. El que fou refugi d'aquestes

§§s§

de /es coses es

dominava estratégicament t'a¿cés at
pla de G¡rona.

zat per fabricar les seves eines prove-

com un testimoni de la seva preséncia

nia de lora de Ia plana de Girona i
que. per lógica, hi havia ja una altra
forma d'explotació dels diferents biótops existents fa uns 12.000 anys.

foren exhumades pel professor Oliva
l'any 19o7. poc abans que la cornisa
on s'obria la cova fos destruÍda per
l'execució d'unes obres públiques.
Només s'ha trobat un reducte que
subministrés restes materials d'aquestes comunilats i per tanl desconeixem
si el seu ámbit d'actuació tingué a la
zona una transcendéncia més gran
del que podem suposar. El que és clar
és que aquests cagadors de les vores
del Ter, com els seus avantpassats,
varen deixar testimoni d'arrels gironines, en el sentit ampli de la paraula.

Cal posar de relleu, entre els estris
fabricats per aquestes comunitats. e1s
raspadors, els burins, les fulletes i les
rascadores. que en conjunt entten
dins del complex de tipus «magdaleniá», considerat tradicionalment com
una cultura especílica, possibiement
l'última de tipus paleolític que passá
per la zona.
Les darreres eines que deixaren

'-
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cagadors de cavalls i mamuts. Es veia

una nova forma de veure les coses,

S'albiren
canuis profunds
E

temps estaven canviant, el clirecuperá una normalitat relativa i e1s últims freds desaparegueren.
LS

l-)ma

Paral.lelament, arreu d'Europa 1es
comunitats iniciaven una temptativa
reeixida de progrés, perd també de
dependéncia. El pla de Girona no es
mantingué pas al marge de tota aquesta fabulosa histdria de canvi.
S'albiraren nous temps. canvis profunds, com el del mateix clima, que
mai no tomaria a ser tan f¡ed com ho
haüa estat quan aquí hi havia els

f':..§§,r'

una nova manera de treballar i també
una nova economia, queja no estava
només estintolada en la cacera, sinó
que admetia components.
L'entorn seria explotat d'una altra
manera! els grups podrien ser de dia
en dia més sedentaris ija no seria
necessari canviar a cada estació de
l'any de terrirori per lal de sobreviure.
Era un nou camí per recórrer per
anar endavant, per ésser més independents, més lliures, peró també
més lligats.
Alguns d'aquests grups escolliren
el lerritori de l'acrual terme municipal de Girona per instal.lar-s'hi i in-

El canvi en el cl¡ma no va prcduir
salament modilicacions en el
pa¡satge, s¡nó també en e/s costums
humans.

.
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El f rcd i els an¡mals

de lat¡tuds nord¡ques
loren companys
inseparables dels
últims caQadors
autént¡cs.

tentar una nova forma d'aprofitament
del que la naturalesa e1s oferia. Darrera d'ells quedava tota una tradició
de cacera i de moviment que donava
testimoni de1 passat més llunyá de la
societat humana. El nou repte era
una aventura de la qual ningú no
coneixia el final. peró ja s havia inicial lenlament iningú no l'aturaria.

Era l'aventura de la história de les
economies de producció1 qo és: la
domesticació sistemática dels animals per utilitzar{os en treballs de
rendiment humá. la pastu ra. els in icis
de ia recol.lecció sistemática i també
l'intent d'ells d'esdevenir sedentaris.
fafis de ser tota la vida viatgers.

Nogensmenys, 1a tradició pesava
1es espatlles d'aquests nous pobladors, que
enca ra tardaren algunes generacions
per aconseguir un millor control del
seu entorn. Els primer passos estaven
donats: tles d'aleshorcs les comunital s cada dia r a n se r més nom b roses i
més importants, i el territori aná adquirint una importáncia creixent, flns
a1 punt que s'establiren relacions que
més tard donaren origen als poblats
de manera i.neludible sobre

estables.

L'economia de producció portá
grans canüs en la configuració social. a més a més d'obrir noves perspectives.
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a la nostra ciutat I'any 1897 i tebattd com a eksenyan¡ o l ln.stitut
d'easenyamettt müjii de Cirona, d'an fou elegit secretari I'any 1906.
Col,labord en el rellangament de la investigació científica de
Catalunya, com a bon coneixedor que era de les Cienties Naturals.

Dels seus treball.s. de.stocarem els que lon reJer?ncia o Serinya.
Íonamentalment «Notes sobre les at'¡ivitats de Serinyd, Bora Gran»,
publicat l'any 1907, i «Las cuevas de Serinyd y otras estaciones

prehisarkas del NE de Catolunya», en I'annuno.ri de I'Institut d'Estudis
Catalans.

Iany

1908.

El domini de la Prehistória és ben clar en Manuel Cazurro, que, si bé
Plci:toce. també
tamb¿ ho
treballd de
trebaltd
,le furma
més directa sobre
.sohre les
les estacions del Pteistocé,
lorma més
feu sobre megalítisme i altres períodes culturals.
El seu gran treball de síntesi publicat l'any 1919 «El Cuatemario y las
estaciones de época paleolítica en Catalunya», parlament efectuat amb
motiu de la seya entrada en I'Académia de Ciéncies i Arts de Barcelona,
potser és el que marca més bé la seva trajectória.

Josep Canal

i Roquet

a Girona I'any 1920. Economista i funcionari de I'Estat.
A partir de 1972 es comengd a dedicar de forma pritctica a la
Prehistória, .bdsicament interessat en els estudis que fan reJeréncia al
Paleolític. Es membre Jündador de l'Associació Arqueológica de Girona i
un gran dinamitzador dels treballs de recerca en super-flcie de compleros a
cóclols tallats i indústire,s arcaiques del NE de Catalunya.
Durant els anys 1972-74, juntament amb en Corominas i en Bedonya,
corre a cdffec de la coordinació dels treballs d'excavació de L'Arbreda,
jaciment de Paleolític Supeior i Mitjd de gran impondncia situat a
Va néixer

Serinya.

Entre ahres publicacions de gran yalor, cal destacar la seva
parficipació ot la primera obra de síntesi sobre els jacimenÍs més yells del
NE de Catalunya «El Paleolitic a les comarque, gironines", publicat l'any
1976 i, tom L'oautor. en el teball monogrdJic sobre les estacions de cddols
tallats dd Puig d en Roca.
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r en les tasques
per a la prott
professor de molts
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assessor continu de M. Oliva, Cap del Semei d'Investigacions
Arqueológiques de Girona.
Ha publicat quasi tot el que ha inte*igat, o bé s'ha preocupat de tenir
la mdxima documentació possible en aquells temps, i sempre en una
situacíó preciiia i insufcient. Encara avui dia les noves gmeracions

,

poelen utilitzar el seu esforq

i teball.

Miquel Oliva

Miquel Oliva i Prat
Va néixer a Girona, el 12 d'agost de 1922, i des de l'any 1943 prestd
seneis i tasques al Museu Arqueológic de Girona. Cap els anys quaranta
tonegué a F. Riuró i el proJessor Ll. Pericot, els quals foren a partir de
llavors els seus professors i protectors. L'any 1947, Pericot li encomana la
dírecció de les excavacions d'Ulasrra, rcma que utilitz¿i per a doctr¡rar-se
I'any 1969, a la Uniyersitat de Barcelona.
Miquel Oliva s'estimd més el treball de camp, la prospecció i la recerca
directa que les tasques condicionistes i científques dé la Üniyersiat.
Efectivament, t)a ser un home fdel a les teres gironines sense preferéncies,
i ya acumular nombrosos cdrrecs administratius en relació amb la
Protecció del Patrimoni, que van impedir realítzar una tasca més

,

divulgadora i diJusora. Les seves principals obres estan escrítes sense
interrupcíó, a la Revista de Girona i als Annals de I'I.E.G. Ya sobresortir
en la tasca dels descobriments de la Girona romdna, en el poblat ibéric
d'Ulastret, en les excayacions de troballes quan s'obia l'autopista GironaFigueres, en la ciu¡adella de Roses i a Sant Pere de Roda. Cr:ed el Centre
d'Investigacions Arqueológiques de Girona. Mon accidentalment a I'edat
de 52 anys, dels quals 35 foren dedicats a I'arqueologia i a la defensa de
tot el Patrimoni Anis¡ic i Monumen¡al.
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Joan Baptista Sanz i Roca
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petien d'any en any. Aquests moviments transhumans anaren resseguint
els camins que tard o d'hora es convertiren en llocs de comunicació. d'ha-

La uida

dels ramaders
p

r millorament climátic portá l'homés íntima
amb I'entorn que coneixia de feia
temps. La seva economia estava alterada per la reducció de la cacera i el

I-)me antic a una relació

retrocés de la vegetació, cosa que 1'obligá a agrupar la seva energia i els
seus coneixements, i comenqá un altre sistema de vida, més productiu i
més lleuger: 1a domesticació dels animals, especialment d'aquells que van
agrupats en ramats, representá una
nova font de riquesa per a la subsisténcia i 1'establiment fix. Amb la conducció dels ramats s'iniciá la vida
pastorívola i ramadera. E1s pastors
seguien els ramats d'un cantó a l'altre. a la recerca de llocs rics en aigua i
prats, i segons el medi, restaven llargues temporades estacionals, que re-

El pla de Gírona

o¡eria en el Neolític
unes cond¡c¡ons
immillorables per al
pasturatge.

*€¡[i-

bitatge o de mercat.
I aixi sembla ésser la história originária de la ciutat de Girona. Efecti
vament, el territori de Girona, des del
Congost lins al Pla de la Creueta i al
Pla de Salt, está format per tota una
série de planells pels quals circulaven
ámpliament els rius Te¡ i Onyar.
Aquests planells
Campdorá, de
-de Xuncla,
Dalt, de l'Horta, d'en
de Girona- de Salt o de la Creueta- es
degueren formar en aquest període
del Neolític, grácies a les aportacions
al.luvials del Ter i l'Onya¡ i més tard,
van esdevenir les bases de 1es actuals
poblacions de Sarriá, el Pont Major,
Sant Ponq, Girona, Salt, la Creueta,
etc. A aquests planells, regats pels
rius gironins i limitats per turonets
importants
poblacions ar-base de
caiques, com els poblats ibérics de
Sant Juliá de Ramis i la Creueta-,
s'hi devien abocar milers de ramats a
pasturar aprofitant els prats i deveses
de 1'entorn, on devien passar llargues
temporades de l'any.
El territori de Girona presenta

una harmonia entre valls i turons que
limiten fácilment camins que uneixen terrenys aptes per al conreu i per
a 1'assentamentD'aquesta época inicial, on s'observa una nova explotació de l'entorn
iun canvi sistemátic de l'economia,
només coneixem les necrópolis de
Sant Juliá de Ramis i del Puig d'en
Roca. No sabem res dels seus pobles
corresponents, peró sí sabem que els
pastors van deixar molt pocs rastres
de la seva cultura material i que les
ofrenes als seus mofs eren riques. ja
que comportaven tota la seva propietat. Eren justament ofrenes funeráries les eines i joies. estris i recipients

És més tácil contrclar els animals
que haver-los de cagar. La
ramaderia lou un grun canv¡ en
I'estratágia de viurs dels humans.

cerámics que s'han trobat i dels quals
podem deduir que la gent del Puig
d'en Roca, de Sant Juliá de Ramis i
dels Sepulcres de Fossa ocupaven e1s
planells de Girona temporalment, i
que practicaven l'agriculrura: eines
de sí1ex per a segar, molins de granit
per a la mdlta dels cereals... els estris
fets d'ossos d'ovicaprins en forma de
punxons i els penjolls de carculla
manifesten els seus coneixements sobre la domesticació dels animals i la
recol.lecció del marisc, així com el
coneixement complex que tenien de
la cerámica mitjanqant diversos procediments, com ara la tritu¡ació de
minerals, 1'elecció d'aquests i de l'argila, la barreja dels elements indispensables, la creació de la forma, la
deshid¡atació, la dessecació i la coc-

ció del recipient; i tot aixó per a la
conservació, cocció
ments.

i menja

dels

ali
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de parella agrupats en «necrópolis».
Sembla que es tracta del ritual més

empfat en época neolítica, especialment a 1es zones baixes i planeres,
peró mai no s'han trobat prop d'aquests sepulcres els vilatges o assentaments on devien viure els que hi
foren enterrats. Aixó va donar peu a
denominar-los gent de la «cultura
dels Sepulcres de Fossa». Tanmateix,
del seu aixovar funerari es pot deduir
L
útu
funerari
més
antic
conegut
la
seva activitat económica i llur maE
l-¡ és el de la inhumació, és a dir nera de viure, completament diferent
l'enterament íntegre del cadáver, i de la dels caqadors d'époques més
ha estat relacionat amb les creences antigues. Aquest aixovar funerari es
del «doble». de la «supervivéncia» i componia d'estis'. ganiyets de silex,
de la «reinaxenga».
destral de pedra polida, m olins1' d'arNo és fins al Neolític M ¡rjá (1500- zes: puntes de fletxa de silexi d'objec2500 aC) que apareixen una série de tes personals, com punxons d'ossos
sepulcres d'inhumació individual o fets d'oücaprins i de recipients cerd,?xics que contenien restes d'alimentació. Tot aquest conjunt crida l'atenció

Els sepulcres
de fossa

per la seva varietat i novetat, cosa que

portá el professor Tarradell a denominar aquesls grups com «els pagesos del pla»,ja que sempre apareixen
en zones baixes del litoral catalá.
Les restes més antigues per enterra¡ els morts són precisament els d'aquesta cultura, de la qual Girona té
Plat de boca

quadrada trcbat per
Francesc Biuró a la
necrópolis del Puig
d'en Roca que ha
permés relacionar la
cultura dels homes
que hi loten
enterrats amb la
d'indrets de Franga ¡
Itál¡a.

Aquest home lou
enterrat ta més de
cinc mil anys al Pu¡g
d'en Roca, ¿es seves
restes toren
trobades en les
excavac¡ons tetes

I'any 1955.

una bona representació amb les necrópolis trobades a 1a riba esqueÍa
del Ter: la del Puig d'en Roca ila de
Sant Julid de Ramis.
Ambdues foren descobertes el ma1955 per J. Sanz i Antoni
Franquet, respectivament. Les excavacions arqueológiques més importants hi foren portades a terme per F.
Riuró i M. Oliva al mateix any.
Aquestes dues necrópolis es troben assentades uns quatre quilómetres de distáncia una de l'altra, aprofltant una terrassa de la riba esquerra
del Ter. entre la confluéncia principal amb l'Onyar i l'extrem Nord de
Sarriá, i tot el conjunt arqueológic és
tan igual, que ha donat peu a parlarne com d'un sol lloc de repós per a
una mateixa població, de la qual desconeixem e1s seus assentaments.
Les necrópolis foren trobades en
estat molt dolent. La necrópolis del
Puig d'en Roca fou quasi destruida
per les máquines excavadores que
iniciaren els treballs de construcció
de la Llar I n fa ntil. Tot i així. els investigadors les han utilitzades per a definir una cultura que es concentra a la
plana de 1'Empordá, al Gironés i al

teü any de

,

Pla de Banyoles; es tracta d'un grup
que és desconegut a les zones muntanyoses prrlnenques.
Aquest grup dels «Sepulcres de
Fossa» estan relacionats amb altres
grups d'Itália (la Lagozza) o deFnn9a (Chassey) pel tipus d'enterrament,
per l'agrupació en «necrópolis» i per
la preséncia d'un recipient cerámic
de boca quadrada, sense cap decoració.
Les excavacions arqueológiques
posaren a1 descobert quatre enterraments a Sant Juliá i 16 a1 Puig d'en
Roca, i entre els més conservats defiiiren el fet de la inhumació individual, construint una fossa a terra, i de
vegades recobrint-la amb lloses de
protecció pels costats i per 1es parts
superiors. La fossa era de dimensions
reduides i estava destinada a confenir
un sol individu -a vegades dos-,
que es col.locaven en posició encongida i de costat amb 1es cames doblegades, els genolls a l'altura del pit, i
els bragos igualment doblegats i posats en la mateixa direcció. Aquesta
posició fetal dels cadávers és interpretada com un símbo1 del retom a la
mare terra o de renaixement.

i-,'.

E/s dos cercles
indiquen la sítuació
de les necrdpolis
pertanyents a la
cultura denominada
dels "pagesos del
pla".
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Noua ocupació
de Ies Goues
p r moment que enllaga el període
-l-¡Neolític i l'Edat dels Metalls predifícils d'explicar, ja que aquests no es
senta una série d'esdeveniments

presenten amb la mateixa intensitat o
en el mateix moment. Els fenómens
culturals més importants foren el Megalitisme (pedra grossa) i el Calcolític
(aprenentatge de la metal.lúrgia del
coure); ambdós tingueren poca repercussió a Girona. En contraposició al
Megalitisme, que es manifesta per la
construcció de dólmens i es dóna
principalment al Pirineu i altres zones muntanyoses, a la resta del territori próxim a la plana de I'Empordá i
de la Selva s'observa una nova ocupació de les coves i llocs subterranis,
que s'utilitzen tant per viure-hi com
per enterrar-hi els morts.
A1 territori de Girona, prop de la

confluéncia dels rius Ter i Onya¡
s'han localitzat dues coves: una és
Can Simon, en el terme del Pont Major, a un quilómetre de Girona i a la
riba dreta del Ter; fou descoberta per
I. Macau l'any 1931, arran del rebentament d'uns dipósits naturals d'aigua que s'acumulen a I'interior del
massís calcari conegut com «/es gru /es

de Can Simon>>- L'entrada és estreta,

peró a dins té cavitats importants. Els
materials arqueológics trobats pertanyen a l'época de transició entre el
Neolític i l'Edat de Bronze, i fou utilitzada com a lloc d'enterrament. L'al§
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tra cova, Can Sant Vicens, prop de la
de les Goges, a Sant Juliá de Ramis,
está situada a 5 km. de Girona. a la
riba esquelra del Ter, abans d'arribar
pel Congost. La cova té dues cavitats i
s'obre en un penya-segat que té de
base el riu Ter. A1 principi fou utilitzada per enterrar-hi morts, i ha donat
materials arqueológics de tota l'Edat
del Bronze. Fou descoberta per Pallarés, entre els anys 1915-1919.
En ambdues coves, hi realitzaren
excavacions arqueológiques F. Riuró
i M. Oliva.
Malgrat que sempre es diu que la
práctica de l'agricultura i de la ramaderia produeixen la sedentarització o
la fixació dels homes a la terra, la
veritat és que es passa per un període
de retrocés, reculant a la cova i a la
vida subterránia. No volem pas dir
que els habitants de les coves no fossin permanents o intermitents. ja que
per aixó només cal controlar la caga
de l'entorn i practicar la ramaderia o
l'agricultu ra incipient i tenir coneixements elementals del tráfic comercial; peró l'habitatge cavemícola fa
l'home dependent de la natura i a la
vegada independent entre els seus
semblants, coses que ajuden poc a
l'evolució cultural humana. Alguna
raó hi devia haver perqué es donés
aquest retrocés general a tot Catalunya, que va marcar tota l'Edat del
Bronze. peró la desconeixem.
Les coves habitades del moment
eren situades a la periféria de la plana
de I'Empordá i de la Selva, i les de
Girona es troben en el punt de confluéncia entre elles. La característica
de les coves de Can Simon i de Can
Sant Vicms és la d'ésser estrictament
sepulcrals. Les coves sepulcrals són
defrnides com a llocs d'enterrament
d'inhumació col.lectiva, on es poden
trobar indiüduus adults. joves i in-

A la dreta, la cova de Can Sant
Viceng. Sobre aquelles ratlles, la de
Can S¡mon, ¡ a la loto ¡nlerior, una
peea de cerámica que va trobat-se
en aquesta última. L'home i Ia dona,
que hav¡en abandonat els coslums

troglodítics, van rctornar-hi poc
abans del descobriment dels
melalls.

fants, agrupats desordenadament

i

moltes vegades retirades i arraconades les restes óssies. per donar espai a
nous enterraments. Solen acompanyar els morts una série d'objectes de
valor personal, com granets de collaret o penjolls, o bé estris de treball,
com ganivets, falgs o puntes de fletxa
de sílex. Val la pena recalcar la gran
varietat de formes i el material que
s'utilitzava per a la fabricació dels
penjolls i els granets de collaret; n'hi
havia de mat¿ria animal, d'os o de
petxina, així com de matéria mineral,
de pedra maca. Sobretot a la cova de
Can Simon, la troballa d'aquesta classe d'objectes, especialment de cargol,
de petxina o d'os, ha estat molt important, i destaquen uns fragments
d'ossos decorats amb gravats.

'¡

Juntament amb els objectes d'ornamentació i estris de treball, s'hi trobaren petits vasets de cerámica que
probablement assenyalen la práctica
de deixar menjar per al mort, costum
relacionat amb la creenqa en la supervivéncia o en una vida més enllá
de la mort.
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Malgrat que d'aquest periode en

tenim un coneixement francament
escás i deficient, és important pel fet

De les Goues

a les cases

história
antiga de Girona, es pot parlar de
l'ocupació del Pla, i aquest fet está en
relació amb el concepte «home-territori». En efecte, és el moment en qué
a l'Empordá observem una série de
llogarets que seran f inici de 1a formació d'un poble amb trets característics

ptns

al finaldel Paleolitic el poblaI ment en el temton que ara ens
envolta fou quasi cavernícola. No es
coneix cap exemple de «llogaret» o
de concentració d'un grup de families
per a organitzar-se o compartir els
seus béns. El mateix problema és ben
conegut a 1a plana de l'Empordá i a 1a
depressió de la Selva.
Al final de l'Edat del Bronze. i
juntament amb la introducció en el
territori d'elements estrangers vinguts de les migraóions europees, comencem a trobar assaigs de construcció artificial de la casa en el pla, i a les
terres baixes del litoral. Aixi, mentre
es continua vMnt a les coves en aquells
llocs on el pla és de fácil accés, com
a¡a la cova de Sant Vicens, a Sant
Juliá de Ramis, també trobem cases
de llogarets, com és el cas de Bell-lloc
del Pla-

Al linal de I'Edat del
Bronze, els homes
comencen a v¡ure en
cabanes agrupades
en llogarrets, peró
sense abandonar del

tot /es coves.
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que, perprimera vegada en la

que en el món iber formará la tribu
indigeta.
En el cas del Pla de Girona. les
seves caracteristiques geográfiques
han impedit saber exactament amb
quin territori més gran devien estar
connectats els llogarrets que s'hi van
establir. Sabem que amb I'Empordá
no, ja que la cultura material és diferent. Amb la Selva. ens falten elements arqueológics per a conhrmar-ho.
Perd en tota aquesta área s'anaven fent efectius la sedentatització.
l'explotació de la terra, amb la intensificació agrícola i ramadera, i els
principis d'una organització social
de compartiment i de col.laboració
entre famílies. fins aleshores desconeguts.

El fet que aquest fenomen es produís més tardanament al Pla de Girona que en allres indrets es deu prin-

cipalment a ia conhguració geográfica irregular i a l'origen lacustre de
les terres baixes. La influéncia de les
aporlacions culrurals estrangeres i
una dessecació del terreny que va
tenir lloc aleshores fomentaren que
es comencessin a construir habitatges més sdlids a l'aire lliu¡e. El final
de l'Edat del Bronze és. per al Pla de
Girona. un moment de revolució cultural, on quasi tots els elements culturals d'abans comencen a canviar ia

Fragments de cerám¡ca
carbon¡tzada trobada a les
excavacions de Bell-lloc del Pla, on
hi hagué un poblat neolil¡c.

ser contraposats al sistema modern:

de la vida a les coves es passa a la
construcció de cases; de l'organització de familia o de parents es passa a
l'organització de diverses families no
necessáriament emparentades; del

ri-

tual funerari de la inhumació es passa al de la cremació del mort; i d'un
sistema económic estrictament ramader i pastorivol es passa a una economia dual entre l'agricultura i la ramaderiai tot aixó amb la intensilicació i
el millorament de les técniques conegudes, com poden ser l'elaboració de
la cerámica o e1 treball del metall.
Bell-lloc del Pla és un exemple
conegut. d'aquesta classe de jaciments. Es contemporani amb el jaciment de la Fonollera, a I'Empordá,
prova d'un millorament climátic que
afavorí més aviat aquests llocs planers prop de cursos d'aigua, més que
no pas els propis de la Selva.
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Bell-lloc del Pla
T

ES

notícies antigues que es tenen

I-¡sobre Bell-lloc del Pla situen el
jaciment a la finca anomenada de
Bell-lloc, en e1 P1a de Girona, a la
part sud de la ciutat. La troballa es va
realilzar amb la descoberta i consolidació dels mosaics romans anomenats «El Circ», pertanyents a una
vil.la romana que s'hi va construir a1
damunt 1000 anys després.
Les restes antigues manifesten la
preséncia d'un establiment a l'aire
lliure que hi tingué lloc al final de l'Edat del Bronze, ara fará 3000 anys.
Els investigadors d'abans tingueren els seus dubtes sobre si aquestlloc
fou utilitzat com a enterrament o com
a llogarret; Almagro hi veu enterraments, Oliva reforga I'opinió d'Almagro i Maluquer diu que és difícil precisar si és una cosa o l'altra.
Les primeres troballes daten de
l'any 1876 i són mencionades per
Cazurro 1'any 1911. L'any 1941 el Servei del Museu A¡queológic de Girona
hi realitzá excavacions, els resultats
de les quals foren publicats per Almagro 1'any 1941.
De fet, avui dia no se sap per a qué
va servir l'establiment de Bell-lloc,
peró l'emplagament i el material cerámic que se n'han conservat ens

Gerra de grans d¡mensions trobada
a les excavac¡ons de Bell-lloc del
Pla.

,§11?li*x

confirmen la possibilitat que es tractés d'un petit vilatge.
En efecte, l'emplaqament era l'adequat per l'época, que buscava llocs
plans i fértils per als cultius; de fet
hom s'atenia més a aquest fet que a la
mateixa protecció dels habitants. L'etapa final de 1'Edat de Bronze está
caracteitzada justament per les primeres aglomeracions humanes que
comenqaren a ocupar i a explolar el
pla i la plana. Es d'aquest temps el
primer assaig que podem mencionar
de poblament estable a les rodalies de
Girona.
Pel que fa al material arqueológic,
especialment el cerámic, ens ajuda a
situar aquest jaciment en situació
paral.lela a d'altres jaciments que
ocupen les planes marítimes catalanes, els plans de l'interior i les ribes
dels rius. Aquesta cerámica, de carac-

Reconsttucc¡ó ¡deal, dibuixada per
Pere Rovirc, d'una casa familiat de
la Fonollera, a l'Empotdá, poblat
contemporani del de Bell-lloc.

La masia de Can Pau Birol,
actualment seu del col.leg¡ Bell-lloc
del Pla, s'a¡xeca sobre un tetrcnY
hab¡tat des de molt antic. Los
excavac¡ons hi han descobert restes
de poblament neolític ¡ d'unamuíl.la

terística especial, per 1a preséncia de
formes i decoracions noves, és atribuida a unes migracions importants
vingudes del Nord i que hom qualificá en el seu moment de «bárbares»
o <<invasores>>. Ens atreviríem a dir
que de fet aquesta gent introduiren a
1es nostres contrades una série de fets
culturals que fins aleáhores hi eren
desconeguts: l'aprohtament del sol i
de1 medi, la construcció del refugi,
noves técniques cerámiques i metal.lúrgiques i la imposició del ritu funerari de la incineració.
Els recipients cerámics, trobats en
molt mal estat. ens recorden vasos de
grans dimensions, decorats amb cordons impresos, indispensables per a

la conservació de granes i fruits i propis per tant d'una casa-magatzem.
Alguns van ser utilitzats com a uma
cinerária: en aquest últim cas. com ja
veurem. 1es dimensions de 1es urnes
són mitjanes.
Aquesta cerámica té molt poques
ahnitats amb 1a trobada a l'Empordá
de la mateixa época, i en canvi té
forga semblances amb les de les planes marítimes del Vallés-Maresme,
dels voltants de la Selva i fins i tot de
la Plana de Vic. Aixó demostra que
existia una relació més estreta del Pla
de Girona amb les zones del sud del
pla que no pas amb la mateixa Plana
de l'Empordá, territori ocupat més
tard pels indigets.
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El gran canui del
ritual funerari:
la incineració
+ incineració és un riru lunerari
.l-rque consisteix en la cremació i
desintegració del mort, per enterrarlo. icom a lal ritu. respon a unes cerimónies de carácter religiós segons les
creences del moment. L'arqueologia
pot observar aquest ritus d'enterrament segons la cura que ha tingut de
les cendres. Es a dir, en el cas que les
cendres hagin estat recollides i protegides dins una urna de cerámica, de
metall o d'algun altre material i que
després hagi estat enterrada
construit de vegades un-havent
«monument)). a tal h-, podrem especificar
que l'home practicava el rirual funerari de la incineració; peró podem
acceptar també que a vegades les cendres resultants de la cremació del
cadáver eren escampades i emportades pel vent, o bé enterrades per l'home directament a la terra. En aquest
últim cas, difícilment en podem saber
alguna cosa.

f

D'esquerra a dreta: moment de la
trcballa d'una urna amb cendres
humanes, quan es leien e/s plsos a/
Pla de I'Hotta; l'urna, tal com va set
trcbada, ¡un cop reconstruida.
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El canvi del ritual funerari consisteix a passar de la inhumació (manteniment íntegre del cos del mort)
col.lectiva a la cremació individual
(que es fa conservant les cendres del
mort dins una urna que és enterrada
juntament amb moltes d'altres). D'aquesta manera es creen llocs destinats exclusivament a enterrar-hi restes mortals. Aquests llocs, donades
les seves característiques, són denominats ara pels cientílics «necrópolis

de camps d'urnes».
La preséncia d'un ritu d'enterrament nou té alguna significació que
ens fa suposar un canvi total de mentalitat en qualsevol societat, ja que la
postura que l'home pren davant la
mort és un fet cultural que és difícil
que sigui transformat. Quan aixó ha
passat, podem deduir que hi ha hagut
una suplantació: una població nova
que domina l'anterior i que té una

actitud dife¡ent davant la mort.
Quina repercussió tingué aixó en
el Pla de Girona, o quines són les
seves manifestacions? No ho coneixem. Només podem referir-nos als
teffitoris veins de l'Empordá com a
manifestacions més antigues, tals com
les necrópo1is dAgullana, d'Espolla
o del Port de la Selva, durant els
segles IX-VIII aC. Sabem també que
aquest ritu estava totalment escampat per tot Catalunya a 1a darreria del
s. VII aC, quan s'hi comenqa a elaborar el ferro.
Concretament, a Girona, l'ocupació de1 Pla i la preséncia d'un material nou com e1 trobat a Bell-lloc del
Pla o a la cova de Can Sant Vicens
són indicis repetits que ens porten a
¡elacionar-los amb els canvis del ritual funerari. En no saber-se res sobre
les possibles manifestacions funeráries d'aquesta gent, perqué no se n'ha
trobat cap mostra, només podem pen-

sar que devien practicar la pnmera
fase de la incineració, sense protegir
ni guardar culosament les cendres.
D'época ibérica antiga (550-500

aC), tenim notícies de l'existéncia
d'uná necrópolis d'incineració a Sarriá de Dalt, sota la vil.la romana del
Pla de l'Horta. Les restes dels morts,
formades per ossos molt calcinats,
producte d'una forta cremació, foren
col.locades en urnes cerámiques fetes
al torn i pintades de color marró
vinós, de la forma dita «d'orelletes»,
per la forma de les nanses. Aquestes
urnes cineráries van cobertes per una
tapadora que tanca herméticament,
tret que remarca una forta cura iprotecció exagerada de les'¡estes cendroses.

Aquesta práctica funerária fou la

l'arribada a Girona dels romans, que I'ocuparen i hi
introduiien altre cop el ritual de la
inhumació.
més corrent, fins a
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fa 24.4 cm de llarg i la fulla és de

Descohriment
dels metalls
f,

t territori

Cirona presenta pocs
I-,indicis metal.logenét ics. i aixó reperculien Ia história de les técniques
metal.lúrgiques, un dels processos humans més importants. L'Edat dels
Metalls comengá en el periode anomenat Calcolític (: aprenentatge del
coure i de la seva utilització). i tingué
molt poca atracció a Girona, fins a
l'época ibérica, amb el treball de la
forja. El treball del coure fou portat
per la gent del «vas Campaniformer.
i molt aviat fou substituit pel treball
del bronze (aliatge de coure i estany).
A Girona es va trobar, esporádicament, un punyal de coure de fulla
llarga, peqa considerada excepcional
dins el Món Calcolític. Fou trobada
per F. Riuró, l'any 1936, en observar
unes obres que es leien ai carrer de
Joan Maragall, n' 26. Aquest punyal
de
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forma rectangular, amb nervació central de reforgament. La part que devia
anar emmanegada presenta 3 forats i
dos claus de reblament, sistema de
hxació al mánec, que devia ser de
fusta. Els altres dos forats que hi ha
sota el reblament ext¡em són de fabricació moderna i assenyalen que la
peqa fou penjada en algun lloc. Aquest
punyal és de configuració antiga aproximadament 1800 anys aC.
El treball de1 bronze és més modelable, peró la inexistdncia d'un dels
seus elements, l'estany, fará que a
Girona es trobi en un estadi de retrocés que durá tota l'Edat del Bronze i
que es destaca perl'habitacle en cova.
La cova de Can Sant Vicens. la durada de 1a qual s'al1argá a tota 1'Edat dei
Bronze, no ha donat cap objecte de
metall.
És després dels contactes amb la
gent emigrant i procedent del Nord i
de la Mediterránia
-que repercutiren en el món iber- que trobem una
riquesa d'ohjectes de metall. la majoria d'ells dins la'ornamentació o instruments de cirurgia. Cal assenyalar
la quantitat d'objectes de bronze trobats als poblats ibérics de la Creueta i
de Sant Juliá de Ramis, especialment

fíbules, agulles, etc.
L'época ibérica está ja dins el període de l'Edat de Ferro. El coneixement del ferro fou decisiu per a 1'evolució de la técnica metal.lúrgica,
grácies al descobriment de l'acer, el
qual trencá amb els llagos económics
del moment per donar lloc a una
societat més alliberada. De fet. 1a his-

tória de la metai.lúrgia dei ferro

a

Girona és forga pobra, quant a tradició minera; l'área empordanesa fou
1a primera en la distribució i difusió
d'aquesta classe d'objectes, en un moment precis en qué aqui es comenqava a tenir un coneixement de 1a
metal.lúrgia del bronze.
En principi, els objectes de fer¡o
són importants, i només es tracta de
joies i ganivets. Si lrobem armes i
eines agricoles de ferro, vol dir que

estem molt a prop d'una societat que
practica el treball de la forja: el poble
iber. Amb el treball del fe¡ro a casa
nostra, s'originen els primers ohcis
lliures, independents de la defensa i
protecció de la població. ide la provisió dels aliments per a la subsisténcia.
Dins els poblats ibérics de Girona, els poblats de la Creueta i Sant
Juliá de Ramis han donat eines de
ferro pei al treball del camp, inclosos
alguns estris que testimonien el treball de la forja i del metall en general:
moners per ala trituració del mineral
i separació de 1es parts dolentes; gresols per a fondre el bronze i passar-lo
al motlle, recipient necessari per a
1'obtenció d'objectes de bronze, com
e[ trobat a Sant Juliá de Ramis; o bé
restes d'escóia, en una época ben entrada del s. IV aC.

A I'esquerra, gresol per a la losa de
metall i punyal de coute trobat al
carrer de Joan Maragall. El dibuix
ta una reptesentació imaginát¡a de
l'ús del primer per a la labr¡ac¡ó

del segon.
Objectes de bronze trcbats a les
excavacions de Sant Juliá de Ramis.
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Montiliui:
pr¡mcr uilatge

E

L promonrori de Montilivi s'ai-l--xeca en un turó de lO8 m. d'altitud, a la riba esquerra de l'Onya¡ al
sud de Girona i en un lloc de fácil
comunicació amb la depressió de la
Selva. Dins el Congost de ['Onyar,
després del seu alliberament del ier.
Montilivi domina els plans més importants de l'entorn.
Tenim noticia de restes antisues
trobades al peu del turó de Monti'livi,
i un dels més antics dels coneguts, en
relació amb l'habitacle sederitari de
la Depressió de la Selva.
Montilivi significa, awi dia, el
pas previ al món iber gironí, que se
El vilatge de Montilivi va posar en
ev¡déncia la util¡tzació de técniques
de construcc¡ó avangades, com la
que representa aquest esquema.
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situará precisament en aquest indret
dels voltants de Girona" dominat i
controlat pels rius Ter i Onyar. Estem
al comenqament de l'Edat del Ferro
(s. VI aC), moment en qué l'home es
disposa a construir els seus habitatges amb material més durador i a
conviure amb els altres d'una manera
més persistent.
En el poblament iber trobem diferents tipus de jaciments, segons la
seva funció (port, mercat, fortalesa), i
Montilivi, tot i estar situat al pla i no
dalt del turó, és dels que s'ocupen de
la defensa. a causa del carácter estratégic del lloc.
Les restes del vilatge de Montilivi
foren descobertes per J. Sanz i Roca,
l'any 1959, i de seguida va ser objecte
d'excavació per M. Oliva i F. Riuró,
els quals interpretaren l'existéncia
d'un campament situat a la vessant
occidental del turó, entre el pujol i la
riera Gurnau. Fou trobat grácies a la
construcció d'uns habitatges protegits de la S.A. Gróber de Girona. A
causa de ies característiques del terA la dreta, geffa trobada a Montíl¡vi
quan es leien els lonaments per al grup
de cases prctegides de la Grobet,
moment que recull la loto ¡nlerior.

reny, molt accidentat, 1es cases fo¡en
construides rebaixant la roca per tal
d'aconseguirun sól d'habitació fcrm i
planer. Les parets aixecades foren
fetes de pedra en e1 sóco1 i 1a coberta
la elcurien l'cr amh torcs i terra argilosa barrejada amb branqucs i altres
materials. Les excavacions no n'han
pogut determinar 1'extensió ni la importáncia. peró sembla que el vilatge
comenqá a tenir vida a1 ñna1 de1 s. VII
o al comenqament de I'Edat del Fer-

El turó de Mont¡livi és un punt
estratég¡c en el cangost de I'Onyat.
Al seu voltant s'han trobat restes de
das nuclis de poblament: un a I'Est,
el de la Creueta, i un altre a I'Oest,
al costat del torrent Gornau-

ro) i presenta senyals d'haver estat
visitat hns als ss. IV i III a C. atesa la
preséncia de cerámiques átiques de
figures rogcs que li donen aquesta
cronologia.
Aquest establirnent és interessant
en tant que manifesta 1'enllag sense
ruptura signilicativa entre e1 poblament de Bell{loc del Pla
-vilatge fet
amb cabanes- i la consolidació de la
població ibérica- amb tdcniques de
construcció més avangades.
Montilivi va tenir molt poca durai
da va ser poc estable, perqué no va
arribar a emmurallar-se. La gent devia abandonar el lloc per refugiar-se
dins dels poblats ibérics importants
de les rodalies, entre els quals la Creueta era el més prdxim i el més gran,
com ho demostren les restes ibériques de cronologia més tardana trobades a Montilivi.
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restes arqueológiques. Dins l'Edat
del Ferro, la població ha passat del
<<vilatge» a la construcció de «poblats»,

Cap a la uida
urbana:
els poblats
I rraa la iberització s'inicia la vida
,¿ lurbana. lnexrstent en una gran
part de1 teátori catalá en 1'etapa precedent, a excepció de pocs casos, com
el de la comarca del Segriá.
Davant les exigéncies que crea
una economia d'excedents, s'observa
un canvi radical en la població, que
passa d'ésser ramade¡a a agricultora
avanqada, i davant la necessitat de
defensar-se, situa els seus poblats en
llocs táctics primer (Montilivi) i estratégics, emmurallats, després (la Creueta, Sant Juliá de Ramis).
En el móment en qué un grup de
famílies comparteixen amb els seus
semblants un territori comú, comencen a marcar-se en la població uns
carácters distintius reflectits en les

que suposen la construcció de les
i un
pla urbanístic preconcebut.
cases amb estructures de pedra

D'aquesta manera, un pobiat ibées caracteritza per un conjunt de
cases que estan construides amb pedra, almenys en la seva base, en co-

ric

municació entre elles mitjangant carrers, places o zones centrals, d'esplai.
L'organització social es fa cada vegada més protectora i defensiva, a causa
de la regulació dels sistemes de producció i de la creatiütat per a l'acumulació d'excedents. El treball es distribueix per edats i sexes i també per
classes. Per alirmar la seguretat i la
defensa, apareixen les castes guerreres, i d'elles sorgeix el cap de la tribu.
La muralla que envolta el poblat va
enganxada a les cases, i té entrades i
sortides generals i torres de defensa
en els llocs més conflictius. Es per
aixó que la majoria dels poblats ibérics coneguts de les rodalies de Girona, igual que a tot Catalunya, es troben en llocs alts de fácil defensa i de
difícil accés i amb un domini territorial que permet comunicar-se amb
altres poblats de l'entorn i defensar

Representac¡ó ideal
d'un poblat neol¡tic,
segons un dibuix
conservat al Museu
d'Arbúcies sobrc el

poblat de Pu¡g del
Castellet, a Lloret de
Mar.

Les resfes del poblat ¡bér¡c de la
Crcueta patlen clarament de la seva
¡m

portánc¡a. Fotogratia presa

el

1949.

dues vessants. Moltes vegades les cases estan retallades a la roca per sal-

var els desnivells, i tenen una llar
central o adossada a 1a paret per a
disposar de foc de cuina o de calefacció.

No totes les unitats tenen les mateixes característiques funcionals, sinó que en trobem de doméstiques, de
tota la tribu. Aquella societat igualitá-

ria d'antany s'ha convertit en una
societat jerarquitzada.

L'estructura urbanística de les tribus ibériques es caracteritza per la
preséncia de nombrosos poblats petits i alterosos de fácil defensa i de
topografia complicada. La seva estructura és molt senzilla: les unitats
d'habitació o casa són simples, destinades a l'aixopluc, al refugi i a l'emmagalzemamenl. i es lroben disposades les unes al costat de les altres,
amb les entrades que es menen a una
área d'esplai (plaqa) o de comunicació (carrer). Les cases són del tipus de

planta rectangular, amb una habitació. o més, i e1s teulats són d'una o

magatzem col.lectiu i de llocs de reunió; cada poblat devia estar encarregat de funcions concretes o específiques.
Entre tot el conjunt de poblats
petits i dispersos, en trobem algun de
grans dimensions, amb muralles ciclópies i torres de defensa.
A la zona de Girona, malgrat poder-hi endevinar una estructura urbanística ibérica, calen molts esforqos de treball de camp per arribar a
demostrar aquesta hipótesi. El poblat
ibéric de la Creueta podria ser el centre cultural de tota aquesla comunitat, especialment del Pla de Girona.
Sant Juliá de Ramis i altres poblats
que dominen l'Empordá o ef Pla de
Banyoles devien formarun altre nucli.

:"8r.'

La Creueta,
capital ihérica
A L costat del ruró de Montiliü, en
Ael
del turó anomenat «Puig
"id'en Rovira»,
a la Creueta (Quart)
tocant al límit amb el terme municipal de Girona, s'hi trobá assentat un
poblat ibéric important, per 1a seva
extensió i duració. Fou protegit per
una gran muralla, construida amb
carreus grans i a vegades ben escairats que manifesten la grandária d'aquest poblat. Va ser descobert per R.
Riuró cap a t'any 1932, juntament
amb d'altres jaciments, com el de
Al Pu¡g d'en Rov¡ra, sobre la
Creueta, Fruncesc Riuró hi va
descobrir I'any 1932 un impottant
poblat ibéric en el qual es van ler
excavac¡ons entre 1941 i 1945. Sota
aq¿./estes ratl/es, lragments de
cerámica ¡bér¡ca que hi lorcn
trobats. A la dreta, lonaments d'una
de /es cases.

§'K;

Sant Julid de Ramis, o el de1 Puig
d'Alia-Amer. i després de diverses
prospeccions, fou objecte d'excavacions sistemátiques, entre els anys
1942-1945.

El poblat está situat sobre un turó
aixecat a 150 m. d'altitud, a la riba
esquerra de l'Onyar, des d'on es domina especialment la depressió de la
Selva. Les excavacions ¡ealitzades
per F. Riuró posaven al descobert
l'existéncia d'un poblat ibéric important on les cases eren construides
amb pedra i tenien un espai rectangular de dimensions grans, i on el sól
d'habitació era ben anivellat i endurit
amb material de terra. La preséncia
de murs de contenció explica l'organització prévia per a la construcció
del poblat, en la qual els espais de

La mutalla que envolta el poblat de
la Creueta és una bona Prcva de la
¡ m pottánc¡a estratégica d'aq u est.

La gran varietat del material ce¡á-

comunicació, com places o carTers,
haurien de tenir-se en compte. Les
excavacions descobriren diferens panys

de muralla que limiten una mica la
seva extensió en direcció N-S i que
s'adapten bé al terreny. Aquesta muralla presenta algun tram construit
irregularment, peró en canü n'hi ha
trossos que presenten un parament
ben regular, cosa que demost¡a diferents ¿poques de construcció i també
canvis de1 nivell de üda. Alguns senyals a 1a muralla indiquen que devia
ser construida no solament de pedra,
sinó també de toves i fusta.
La Creueta protegí una part importanl de la població. que devia ser
essencialment doméstica i artesanal.
Entre els objectes més importants,
assenyalem una bona quantitat de
.fusalloles i peces de teler, per ala ir,dústria de la roba i del vestit, i la preséncia d'objectes de fer¡o destinats als
treballs del camp, com relles d'arada,
falqs, ganivets, etc, els quals assenyalen el cultiu de cereals i hortes en una
gran extensió. E1 material de bronze
només era utilitzat per als objectes
d'ornamentació i decoració; anells,
bragalets, agulles, fíbules, arracades i
penjolls, etc.

mic, tant el fet a má (recipients de
cuina) com el fet amb el torn (per a la
taula, decoració i conservació d'ali
ments), assenyala una població que
es deüa centrar en aquesta aclivitat
artesanal, que ens ha arribat fins als
nostres dies. Aixó també queda demostrat per la preséncia d'objectes
d'impoÍació d'origen grec i de gran
qualita! producte de l'intercanü. Grácies a aquests objectes d'import¿ció,
els excavadors donen pel poblat de la
Creueta una cronologia que va del s.
Val II aC, essent el s.IV el de mtxima
esplendor.

El pla urbanístic de la Creueta i
tota la seva producció, artesanal, especialment la cerámica, manifesten
que la població allí assentada era la
mateixa que la d'Ullastret o d'Empúries. Si més no, era un lloc comercial
d'atenció important d'aquells dos grans
mercats, situats dins territori ibéric
indiget. S'hi van trobar productes que
tenen una distribució molt reduida i
exclusiva com ara la cerámica ibérica
amb pintura blanca (també n'hi ha a
Sant Juliá de Ramis) o cerámica fabricada, ben segur, a Ullastret; aportacions gregues de bona qualitat i la
preséncia de monedes gregues d'argent, de la seca d'Empúries. Aquestes
monedes corresponen al ltnal del s.
III aC, al moment de la segona guerra
púnica, i una de les seves característiques és, en les dracmes trobades, la
transformació del cap de1 pegás en
una figura humana; sota el cavall

porta la inscripció EMIIOPITON
(Emporiton= Empúries).

realitza algunes campanyes els anys
1964

i t97t.

El recinte ibéric de Sant Juliá,

Sant Juliá,
un hahitacle
permanent
rl

N

el Puie de Sant Juliá. d'uns 200

-Dm. d'alrñua. s'hi establiun poblat

ibéric de 7000 m, d'extensió. Aquest
tufó s'a19a a la riba esquerra del Ter,
en el punt de1 Congost, i des d'allí es
dominen les planes de l'Empordá i
e1s plans fluvials de Girona. Es un
punt estratégic i zona de pas obligat
al Pla de Gi¡ona i a l'Empordá. Les
¡elacions amb 1es colónies gregues
més importants del Llevant, en época
ibérica, «Rhodes» (l'antiga Roses) i
«Emporion» ('antiga Empúries), semblen eüdents, ja que són visibles des
del cim de Sant Juliá.
Ja a partir de l'época ibérica Girona devia prendre el seu paper important de zona de pas, puix que són
nombroses a tot el voltant les t¡oballes superficials d'aquest momentque
ho testimonien. De tota manera, Sant
Juliá deüa ser el lloc elegit des de 1es
primeres petjades de l'home fins al
món ibéric, on veiem que els interessos económics del territori han variat
de1 tot.

El poblat ibéric del puig de Sant
Juliá fou descobert per F. Riuró l'any
1934. Les primeres excavacions foren
realitzades pel G.E. i E.G. de Girona
durant els anys 1935-1936. D'engá del
1939-1940 les continua F. Riuró, en
col.laboració amb M. Oliva, fins a
l'any 1945. El professor Maluquer hi
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situat al cim del turó, está defensat
naturalment per tres dels seus cantons. El cantó NE, d'accés fácil i de
pendent suau, estava defensat per
una muralla, lá qual en alguna part
del seu tram és de caracteristiques
cicldpies. Atenent-nos a les regles generals de la urbanització arquitectónica ibérica, en aquesta zona hi deüa
haver l'entrada principal, reforEada
amb torres de defensa. Les cases estaven construides unes al costat de les
altres, separades per parets mitgeres i
excavades al subsóI. per aconseguir
un anivellament normal. Tenien una
forma rectangula¡ eren de petites
dimensions i constaven d'un sol comparliment. dos com a máxim.
Separat de1 recinte emmurallat i
prop $el camí del Pla, a sota el turó,
s'hi localitzaren unes quantes sitges
(forats excavats a terra i utilitzats per
a la conservació de1 menjar, especialment cereals i grana. Eren repletes de
recipients cerámics semblants als del
recinte de Sant Juliá. Aquestes foren
trobades més tard, i excavades I'any
1971 per M. Oliva.
En conclusió, podem dir que Sant
Juliá correspon a un recinte ibéric,
emmu¡allat i destinat a la defensa.
per la seva posició estratégica, en l'estret pas de1 Congost. Aquest recinte
funcionava en coordinació amb d'alt¡es enclavaments ibérics fortilicats
que es c¡earen per a la protecció d'un
territori o d'una tribu, i també estava
coordinat amb poblats grans o mercats. A la darreria del s. III, aquests
recintes augmentaren en nombre, davant possibles atacs estrangers, i la
durada de la inseguretat va fer que
aquests llocs s'organitzessin com auténtics poblats petits.

A la dreta, la murclla c¡clópia del
poblat íbér¡c de Sant Juliá. Sobre
agues¿es ratl/es, un moment de les
excavac¡ons que van descobr¡r,
I'any 1971, unes sllges ¡bér¡ques a
sant Julíá.

Efectivament. a Sant Juliá de Ramis, hi trobem cases d'habitació familiar. atuells cerámics de cui.na. de
joguina. objectes d'ornamentació personal, eines agrícoles i armament de
ferro: estris doméstics i ocs de treball, com ho demostra la preséncia de
peces de teler, fusalloles per a filar,
gresols.. moners per a la trituració del
mineral. rebuigs de lorn isitges destinades a la consenació dels aliments.
La seva relació amb 1a Creueta és
evident, per la cultura material que
presenten i per la seva situació estratégica a l'entrada del Pla de Girona,
que en época ihérica deüa ser ric en
conreus i pastures.
En aquests dos poblats, hi trobem e1 mateix tipus de moneda. la
dracma grega d'argent, amb la inscripció EM IIOPITf) N (Empúries).
Malgrat tot, és poc el que sabem
del recinte ibüric de Sant Juliá, de
dimensions molt més reduides que

Recipient ceÍámic en lorma de

'¡ruita, trobat a Sant Jul¡á S'obre
com una caqsa, en dues meitats.

les del poblat de la Creueta, e1 qual
guanya en extensió, duració i funció.
E1s materials arqueoldgics trobats
el situen entre els segles IV-III aC,
peró fou reutilitzat en ¿poca romana,
com a punt de guaita.
El Puig de Sant Juliá s'aprofitá en
época medieval per construir-hi la
primitiva parróquia, l'església de Sant
Vicens de 1es Roquetes, i molt més
tard el castell de Sant Juliá. iniciat
cap a l'any 1893.
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L'origen dels oficis
Malgrat que el treball de la forja no s'aplica a Girona fns ben en¡rat el s.
V aC, les ne¡:essitats
ne¿:essitats económiques del moment
mommt acceleren la manufactura
del ferro í comencen a aparéLxer les pimeres eines aglcoles i ahres
rltysilk, que no tenen per qué ser necessiiriammt d'omammtació ni
bél.lics.

La gran varietat d'eines agrícoles de ferro catalogades en el món iber
classifica aquest poble dins el grup dels agricultors avanqats. en primer
Iloc, pel coneixement que sembla que tenen de I'arada (preséncia de
rastells, relles d aradal, i en segon lloc. per l existéncia d eines
especialitzades per al regadíu (preséncía de llegons).
A la regió de Girona, tmim una yarietat d'eines agicoles i attesanals
de diversos poblats ib¿rics que els situen dins aquesta economia
productiva; s'han trobat relles d'arada ols poblots de la Creueta-Quan; al
Mas Castellar-Pontós; al Puig de Sant Andreu-Ulastret; llegons a CastellPorqueres, i al Puig de Sant Andreu; podadores a Sant Julid de Ramis;

aixades, falqs i aixadons a Castell-Porqueres i tot un assortimmt d'eines
poblat ibéríc d'Ulastret
-capital del Baix Empordd-, a
Empúies i a la vil.la iberoromana de Satrii de Dalt, prop de Girona.
Aquestes eines són idéntiques, en forma i funció, fins a la mecanització del
diverses al

comp.

La base de la producció agrícola de I'arada es el cereal, i la seva
intervenció repercuteix en la divisió sexual del teball per a una altra
divisió més divenificada i complexa: és l'origen dels ohcis. Ara tots els
instruments agrícoles que es coneixen seran de ferro, abcí com totes
aquelles eines que semiran per treballar la Íusra o la pedra per a fnalitats
doméstiques, per a la construcció, la fusteria o la mineria. La suplantació
t¿cnica de tot aquest instrumenta| abans de pedra, significa que la
població és totalment diferent de I'anterior, més agricultora que ramadera,
mdlgrdt que dquesta última a(tirita¡ continuo essen¡ import(tnt. La
preséncia de la mena d'eines utilitzades fins al s. XWII dC. assegura
l'exisléncia de ferrers en alguns dels poblats catalans, com a MonfjicBarcelona, la Torre dels Encantat$ aArenys de Mar; Saíta Coloma de
Gramenel etc., perl encara és prematur assegurar aquesta possibilitat a
la regió de Gitona, per manca de documentació.
Un poble agricubor aydnQat dóna.forcosament una producció
d'excedents i estd obligat a la yenda i a l'emmagafzemament, coses que
oigínen un comerq i una economia de mercats. Aquests excedents no són
pas només alimentaris, sinó també de producció artesanal (cerdmicn,
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Part metá|.1¡ca d'una eina agtícola

trobada a Satr¡á Ce Dalt. Els
prog¡essos en /es lécnigues
metal.!úrg¡ques van portar com a
canseqúénc¡a canv¡s fenamentals
en l'organ¡tzac¡ó sacial.

metall), necessitats d'una població en qué la jerarquització i la divisió del
treball és un fet. Un poble que crea excedents es troba forgosament amb la
necessitat de defensa, i és per aixó que el món iber estableix els seus
poblats en llocs on la defensa sigui més fitcil, i els rejorga construint
muralles al seu toltant per protegir-se. D'aquí sortird la classe dominant
(especialment homes.) encategada de la defensa, i especialitzada en la
guerra. La massa formada per dones, nens i homes febles serd
I'encanegada dels teballs doméstics i del manteniment de la població, i
soryird un grup intermedi nou, el format pels ferrers, creadors d'eines
especialitzades per a -fusters, sabaters, miners, enginyers, etc. La varietat
d'eines de ferro assenyala treballs especialitzats fins ara desconeguts, ofcis
lliures, independents de la deJensa o del proteímenf dels aliments. La
divisió social del teball és un Jet a partir del món iber. en el qual la
pat'ticipdció m els treballs col.lectius depén de la forga brura. de I'edat, de
la creativitat intel.lectual i Jins i tot del sexe.
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El poblament
ibéric de Girona
f\rs del Congost fins a Quart d'Ol-l nyar. i des de Sant Juliá de Ra-

nes de l'Empordá i de la Selva, i que
fou f inici d'un bentre d'atracció i vincle entre dife¡ents ter¡es, ja que les
Gavarres i les Guilleries impedeixen
qualsevol tipus de comunicació.
Efectivament, el Pla de Girona
forma part de 1a depressió de la Selva,
d'origen lacustre, perd els plans de
Girona foren els primers a dessecarse pel fet que els rius adreEaren els
seus cu¡sos actuals i acumularen una
quantitat important d'a1.luvions, com
ho demostra la preséncia de petjades
humanes, des del Neolític, vora els
rius. Tot l'emplagament antic es tioba, no obstant, a la riba esquerra del
Ter, og es troben els millors plans de
Girona. Aquesta sort no la tingueren
pas les depressions de l'Empordá i de

mis fins a Llorá, s'ha localitzat una
série de jaciments arqueológics de
carácter ibéric que defineixen l'existéncia d'una població important anterior a la fundació romana de Girona. «Gerunda». Una bona majoria
d'aErests jaciments foren trobats per la Selva.
Pel que fa als origens d'un assenF. Riuró i J. Sanz, i n'hem destacat el
del Puig d'en Rottira, a la Creueta, i el tament ibéric pre-romá al lloc on es
del Puig de Sant Julü de Ramis, amb troba situat actualment el barri vell
de Girona, hi ha una impotdncia total
restes de muralla ciclópia.
Altres jaciments més allunyats de- per a donar-hi alguna solució posi
üen formar part de la mateixa poblaAnvers ¡revers d'una dracma grega
ció, com el Puig d'en Carrerica, a Llord, el Puig d'Estanyol, al sud de Bescan6, i el Puig d'Ai¡¿, a Amer. Tot aixó
és suhcient per definir una població
concentrada entre el Pla de Girona i
el Congost que devia dominarles pla-

de plata ptocedenl de la seca
d'Empúries, trcbada a la Creueta. A
la dreta, as de bronze, amb
llegenda ¡bérica, trobat l'any 1971 a
Santa Eugénia. Es l'ún¡ca moneda
¡bérica trobada en l'actual terme

municipal de G¡rona.

tiva. Malgrat la posició estratégica de
1a zona alta de la ciutat, manquen tfoballes més sólides per l'establiment
ibéric; peró aquesta estrat¿gia la podem trobar també en molts altres
indrets, com ara les Pedreres, Montjuic b el Puig d'en Roca, tots ells turonets amb idéntiques qualitats. En
aquells turons on trobem un poblat
antic, com el de la Creueta o el de
Sant Juliá, aquest s'ha conservat grácies al fet,que no s'hi han aixecat
construccions modernes.
No obstant aixó, aquesta població, que devia circular lliurement pels
planells de Girona, treballant la terra
i passejant els ramats, a la darreria
del s. III aC tenia contactes directes
amb el mercat d'Empúries, com ho
assenyala 1a preséncia ja esmentada
de monedes d'argent amb la inscripció EMfIOPITON (: «d'Empúries»). Quan Empúries deixa d'encunyar moneda de plata de característiques gregues, en el s. II aC, encunya moneda de bronze amb la llegenda ibérica //?(l (/ U.N.Ti.Ke.S.Ke.N. : «dels Indicets»), i també

continua manlenint el mateix

sis-

tema de relació económica amb el
territori de Girona.

Efectivament, 1'any 1971, Alexandre Guillén va trobar, quan excavava
un pou a Santa Eugénia de Ter, un as
ibéric de bronze en 1'anvers del qual
hi ha el cap de Pallas Atenea pofant
un casc corinti i visera aixecada. En
el revers hi ha el Pegás amb el cap de

Cabir

i a sota la inscripció

indigeta

suara indicada. Aquesta moneda, del
s. II aC, va ser comprada pel Centre
d'Investigacions Arqueológiques de
la Diputació de Girona i es.conserva

a la seu d'aquest centre. Es l'única
moneda ibérica trobada en el territori
de l'actual terme municipal de Girona. De les mateixes característiques,
se n'han trobat al poblat de Puig
Estanyol.
<<Gerunda» és un nom pre-romá
atribuit segurament a una població
que habitava les ribes del Ter i de
l'Onyar i que més tard, ja en época
romana. li fou assignat el nom propi
de la ciutat de Girona. Peró el nom
«Untikesken», o «dels indigets», apareix en territori gironi abans que l'esmentada «Gerunda». Tots els poblats
ibérics de la rodalia devien compartir
més aüat el mercat d'Ullastret, ciutat
indigeta que tenia contactes directes
amb la ciutat d'Empúries.

I
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Girona,
indigeta
o ausetana?
\l

r l'arqueologia ni els textos escrits no espécifiquen claramenr
a quin grup o tribu ibérica pertanyia
el territori de Girona. Les contradiccions entre fonts escrites no signihquen ni de bon tros diferéncies étniques entre els pobladors ibers de les
nostres contrades. Els diversos noms
propis o genérics que utilitzaren els
autors grecs o llatins per identihcar
els pobles responen, moltes vegades,
a una manera d'entendre el món diferent de l'organització administrativa
i jurídica de les tribus ibériques.
El problema de la história de Girona és precisament la identificació
d'un poble antic abans de la fundació
de «Gerunda» com un establiment

I\

L'artíbada dels
romans tanca tot un
periode de la h¡stü¡a
de Girona i n'obre
un de ben d¡lerént.

r'-,&...

romá, cap als anys 80-70 aC. I aquest
problema és difícil de resoldre, perqué «Gerunda» és el primer nom
propi que tenim documentat per a
identihcar-lo com al.lusiu a la ciutat
de Girona. Tothom accepta que aquest

nom és d'origen pre-romá, i per tant
podem acceptar que fou d\is ibéric.
Peró el terme «Gerunda», en época
ibérica, ifeia referéncia a un poblat, a
un lloc geográfic o a un territori?
Només sabem que el testimoni escrit
més antic del terme «Gerunda» la
dóna Plini el Vell, a mitjan s. I dC,
fent al.lusió als seus habitants. La
versió de Ptolomeu, en el s. II dC, que
la fa ciutat dels ausetans, respon només a un rumor históric. Gerunda ja
és aleshores romana i disposa del
«ius latii», és a dir, del dret llatí.

Ala muntanya on es troba situada
la ciutat de Girona. no s'hi han trobat, de moment, restes antigues que
expliquin ltxisténcia d un poblat ibéric. Les característiques principals
d'un poblat ibéric són: assenlament
al damunt d'un lloc elevat, prop d'un
terreny pla i ric en aigua, i sempre
emmurallatEl poblat ibéric de Girona havia

de tenir també aquestes característiques. i no podia ser al pendent on es

troba situada alui la ciutat de Girona. Aquelles característiques són repetides en els poblats ibérics de Sant
Juliá de Ramis i de la Creueta. Per
qué no acceptar un dels dos establiments com un dels poblats ibérics
propis dels gironins, abans de 1a fundació romana de «Gerunda»? A més,
no seria pas l'únic cas de canvi de
lloc, sinó que aixd resultá freqüent
per aquelles ciutats romanes que tingueren una funció clau en la seva
orgatització.
Perd a quina tribu ibérica pertanyien els habitants del territori gironi? Les fonts escrites i les interpretacions modemes donen ordre d'importáncia als indigets, tribu ibérica
assentada a l'Empordá, amb la capital a Empúries, i després als ausetans,
tribu ibérica instal.lada a la comarca

d'Osona, amb la capital a <<Ausa>>,
avui Vic.
El territori de Girona es troba en
una situació estratégica de camins
que els romans saberen aprohtar. I
per qué no els ibers? Per qué no pensar que aquest territori dels quatre
rius,limitat entre SantJuliá de Ramis
i la Creueta, no fou utilitzat com a
zona de pas entre uns i altres, incloent-hi els laietans, tribu ibérica assentada al territori de Barcelona? Per
qué no pensar en un territori sense
fronteres ni controls entrg germans?
Finalment, voldríem fer una petita al.lusió a les fonts, de les quals la
més antiga és l'Ora marltima, de RF.
Aüé. Es tracta d'un periple del s. VI
aC reescrit per Avié, autor del s. fV
dC. Per tant, hi ha 900 anys de diferéncia entre el poema original i l'autor d'aquest. Vegem el que ens diu del
nostre litoral:

Versos 519-525 «...Vénen, després, [a ciutat de Tarragona
i I'assentament plaent dels rics habilants de Barcelona,
perqu¿ un port obre alli uns brasos protectors
i la terra és amarada continuament per le§ aigiie§ dolces.
A continuació es prese¡tet els rudes Ind¡quetes,
gent aquesta dura, gent ferotge en les caces
i a les coves arreláts (pobladors de llocs escarpats)...»

532-533 «... Després d'aixó e/ /iroral indiqu¿tic
fins a la punta do l'elevat Pirineu...»

s'esré,].

548-552 «... Perd el tros de terra que es retira des del profund abisme del mar,
primer I'ocuparen, tot sencer,
els Ceretes i els duñ Auso-cerctes.
ara amb un mateix nom, és e, poble dels ibers».
<<Gerundar> és el primer nom históric que coneixem per a la població
de Girona i que ens ha arribat fins als
nostres dies, i per una eüdéncia: la
urgent necessitat de controlar un camí natural que devia comunicar Hispánia, la Gál.lia i Italia, durant el s. I

aC, cap als anys 80-70. Aquest camí és
encara el que s'utilitza per a la comu-

nicació més directa amb Barcelona

i

Franga, passant per Figueres, i aques-

ta utilitat, d'rls antiquissim, és la que
realment doná origen a la ciutat de
Girona.

Acer: fero ic en carboni. La seva obtenció requereix cle 800' a 850' C,
mentre que el.fero pur necessita 1539. C.
Aixovar funerari: dipdsit funerari. Es diu de tor alld que acompanya el
mon; ofrena al mon.
Arcantrdjid: Homes i dones que visqueren abans de I'home i dbna de
Neandenal, a Europa.
Auso-ceretes: Tibu ibérica situada en¡re Osona i Ia Cerdanya.
Bases Negatives: Nucl¿s o bé códols tallats que resulten de l'extracció
d'ascles.

Bases Positives z Ascles o frogments de pedra que s obtenen en copejar
un nucli amb un perr'u.ssor.
Calcinat: Molt cremat. En cas d'ossos, rcnrertits en pols o calg.
Calcolític: Primera fase de I'Edat dek Metalls. L'Edat del Coure, que
tingué lloc cap al 2200 aC. Del grec «chalcos» (courE i lític (pedru).
Cartaginés: Anric púnic. d origen Jenici.
Ceretes: Tribu ibéica que hom situa als yoltants de la Cerdanyo.
Dipdsit: Relatiu als sediments que contenen regisrre arqueológic.
Dolménic: Fa r{eréncia a dolmen. Monument funerai de grans pedres.
Dracma: Moneda grega antiga, generalment de plata.
Escdria: Rebuigs i part dolenta del mineral després de qualsewl;fom.
Fetal: Relatiu al fetus. Es diu de la posició en qu¿ es col.locayen els
morts inhumots Signi/ica el relom a la terra mare, o fornar o néixer.
Fíbala: Agulla imperdible utilitzada per a la yestimenta o tocador. Fan
lo sevLt aparició al s. Vl dC.
Fo4at Treball del ferro. Obrador on es treballo el metall al foc.
Fosia: For¿¡ excaíat al terra per a d.iverses .funcions: lloc oi enterrar, o
per tirar-hi escombmries, pou, sitja...
Fusaiola: Estrí que semeLx de rontap¿s al fus. Amhdos objectes són útils
per a ta indúitria del Jilar.
Grésol: Recipient de peíra, de boca ampla, usat per a.fondre-hi
substitncies que requerelxen un alt grau de calor.
Guerra púnica: Es diu d'aquelles gueres que fiantingueren en el
per a disputor-se'n I hegemonia. els romons i els

Y*:::::
catTagmesos.

Incineració:

Sístema d'entenamem que Lonsi,steix a cremar el caddyer i
guardar-ne les cendres en algun recipient.
Inhumació: Si\tema d'enfetamem que consisteix o mantenir íntegre el
caddver.

Lítica: Fa referéntia

92

als objectes de pedra.

Període conegut per les cansÍruccions letes amb grans blocs
ente el Neolític i l'Edat del Bronze.
Metal.iogenétic t Génesi o formació natural de minerals qu( tenen
propietats m etdl. I iqu es.
Mur de contenció: Mur constru¡'t per protegir fons desniwlls del sÓI. A"

Megalitisme:

de pedra, que tingueren lloc

vegades setteix de paret d'una casa.

Es diu de la muralla construtdtl amb grans blocs de

Muralla cicldpia:
pedro.

Necrdpolis: Lloc d'enterrament. Cemenliri antic.
Neolític: Peiode en qué les comunitats humanes s'inícien en les
economies de producció (ramaderia i agricultura). Es freqí'ient'
que es consemi la cacera i la recol.lecció.

Nucli: Snpor d'on
en

es treuen les ascles i fragments

perd,

per a transJormar-los

etnes.

Óvids: Es diu del conjunt de xais i cabres. La seta domesticació es
reLtlitza molt aviat, yrücies o la seva dispoió dc ramot.
Paleolitic: Época o peiode que inclou les societats sense economio

de

producció.

La major pan de

les eines que es troben d'aquesf període estan .fetes
sobre peelra, si bé també es feia semir la fusta, I'os i altres materials
durs de la natu ra.

se sol suh,lividir en lnlerior. si és unterior al; 100.000
anys; Miti¿:, si és anterior als 35.000, i superior, si és abans dels
10.000 on vs.
Pegds: Cavail alat, de sítnbol mitolÓgic. Sol estdr repre§entat en el revers
de monede.s grrgues i ibériqucs.
Púnic: Es diu del jenici que;findii Eivissa I'any 634. El tetme és utilitzar

El Palettlitic

l

fins a la romanització.
Quáternari: Úlima gran era geolÓgica

de la formaciÓ de la terra, ara

fa

1,8 milions d unys.

Reblament: Sistema de fxació mitiangnt claus o reblons. Clavar o
firar monecs als estris.
Registre Arqueológic: Conjunt d'obiectes de pedra, fusta, os, etc.
-apofiaLt
o modificats per la comunitat humana prehistórica.
Sitju Forat excaval a tetra i utilizat per o la consenació i reserva del
meniar, especialment grano i cereals.
^[ova: Bloc de pedra barrejada amb palla. Rajol antic.
U.I.S.P.P.: (Jnió Intemacional de Ciéncies Prehistóriques i
Protohistdriques.
Recipieni que seneix per guardar-hi les cendres d'un eaddver que
ho solen la ciemarió.
Vida suúterránia: Referent a cava, abric o bauma. Habitacle

lJrnt:

cavemícola.
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Quaderns d'h¡stór¡a de Girona és una
col.lecc¡ó de llibres qu€ posen a l'abast d'un públic ampli, de manera
ordenada i rigorósa, tota la ¡nformació
existent sobre el passat de la ciutat.
Els m¡llors espec¡alistes de cada període hi ofereixen el resultat de noves
invest¡gacions i obren nous cam¡ns a
la interpretació sobre els orígens de
l'área urbana de Girona. La col.lecció

aplega una valuosa informació gráf¡ca, en bona part poc coneguda. Se'n

publiquen tres títols a l'any.
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