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El passat mes de novembre vam celebrar el XIII
Fòrum Auriga a Reus en el marc de la Capital de la
Cultura Catalana 2017. Aquest número d’AURIGA
conté la publicació de les comunicacions.

Després de tretze anys de fòrums Auriga inin-
terromputs, és la primera vegada que el celebrem amb
el conseller de Cultura a l’exili, al qual s’hi sumen els
també exiliats membres del Govern i els que estan
empresonats. És per això que en aquest editorial
donem la paraula a un membre de la nissaga catalana
del món clàssic, Carles Riba (1893-1959), reproduint
un fragment de la seva poesia escrita des de l’exili: 

Homes que vau mesurar i acomplir accions més que humanes
per merèixer l'orgull d'ésser i de dir-vos humans,
jo em reconec entre els fills de les vostres sembres il·lustres;
sé que no fórem fets per a un destí bestial.

La llibertat conquerida en l'apassionada recerca
del que és ver i el que és just, i amb sobrepreu de dolor,
ens ensenyàreu que on sigui del món que és salvada, se
[salva
per al llinatge tot dels qui la volen guanyar;
i que si enlloc és vençuda i la seva llum és coberta
per la tempesta o la nit, tota la terra en sofreix.

Sí, però l'esperança meravellosa traspassa,
crida, més real que la tenebra o l'estel
—ossos decebuts i l'heroica pira en el vespre
desesperat— per a molts sembla d'antuvi una fe;
sols que té menys espera i arrenca de tots els exilis
cap al seu crit, i els batuts van retrobant-se soldats.

Elegies de Bierville, IX (1941)
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INTRODUCCIÓ

Des de fa algunes dècades, la qüestió de la guerra i,
més concretament, les fortificacions d’època ibèrica ha
suscitat alguns dels debats més polèmics de l’arqueolo-
gia ibèrica. Els dos aspectes més debatuts han estat, per
una banda, el grau d’influència que els models colonials
(grecs i púnics) van tenir en aquestes construccions, i per
l’altra, el tipus de guerra en què s’hauria emmarcat l’ús
militar dels sistemes defensius ibèrics, especialment pel
que fa a la presència o absència de setges prolongats i
complexos (fins  i tot amb maquinària de setge). 

Sense negar l’interès que rau en aquests debats, creiem
que s’han basat en arguments massa limitats (l’anàlisi
militar de les fortificacions, les fonts escrites i la panò-
plia), aïllant les fortificacions del seu context, és a dir,
dels assentaments on aquestes es van construir. Pensem
que les característiques dels diversos assentaments forti-
ficats poden ser un element clau per entendre millor les
semblances i diferències entre els seus sistemes defen-
sius, així com la seva utilitat i significat en el si de la so-
cietat ibèrica.

Diversos treballs ja han adoptat aquest enfocament
durant les últimes dècades, de manera més o menys
aprofundida i sistemàtica. Així, alguns autors (Sanmartí
i Santacana, 1991; Sanmartí et al., 2006) han detectat una
correlació directa entre la complexitat de les fortifica-
cions, la mida dels assentaments, i la seva situació
topogràfica, observant que, en general, els assentaments
més grans són també els que presenten unes fortifica-
cions més potents i complexes, per a compensar una
situació topogràfica poc escarpada i, per tant, vulnerable
a nivell defensiu. En altres treballs (Asensio et al., 1998),
enfocats des del punt de vista del poblament, la presèn-
cia de fortificacions potents en un nucli s’ha plantejat
com un dels indicis que permet suposar-li una posició
preeminent en la jerarquia d’assentaments, junt amb
altres factors com la superfície, la presència de cases
complexes i edificis públics, o una major proporció de
materials importats.

Centrant el nostre treball a l’àrea laietana (entre el
Llobregat i la Tordera) durant el període ibèric ple
(segles V-III aC), ens vam plantejar un objectiu doble: en
primer lloc, caracteritzar les fortificacions de la Laietània
ibèrica, definint els seus trets i característiques i pro-
posant una classificació o tipologia en base a les seves
semblances i diferències. En segon lloc, posar en relació
aquesta tipologia amb altres aspectes rellevants relatius
als assentaments (mida, arquitectura domèstica, materi-
als mobles, situació topogràfica...) per entendre millor
les causes d’aquestes diferències.

METODOLOGIA

El primer pas ha estat seleccionar els jaciments per a
l’estudi, excloent els assentaments no fortificats i aquells
en què els sistemes defensius no són prou coneguts o no
s’han pogut datar en base a excavacions científiques.
Això ens deixa amb una mostra de 10 jaciments dels 39
que havíem valorat en un principi (fig. 1), els quals hem
procedit a estudiar en profunditat a partir de tota la bib-
liografia disponible i, en algun cas, amb visites als
propis jaciments. D’aquesta manera, hem creat un catà-
leg o base de dades on es reuneix tota la informació rell-
evant sobre cada jaciment, tant pel que fa a la fortificació
com a l’hàbitat en si. 

A continuació, hem proposat una tipologia o classifi-
cació dels diversos sistemes defensius. Per a fer això,
l’aspecte que hem tingut més en compte és la presència
o absència d’elements complexos (torres, portes fortifi-
cades, bastions, fossats...) que vagin més enllà del sim-
ple mur perimetral amb els habitatges adossats (el tipus
de fortificació menys costós de construir). Són aquest
tipus d’agençaments els que realment denoten una gran
inversió d’esforç constructiu en el sistema defensiu, i per
tant, una major mobilització de mà d’obra (fins i tot
externa al mateix oppidum).

Finalment, un cop hem tingut les fortificacions agru-
pades segons aquesta tipologia, hem procedit a correla-
cionar-les amb altres variables referents als assenta-
ments: per una banda, alguns aspectes de tipus territor-
ial, que hem abordat mitjançant Sistemes d’Informació
Geogràfica (concretament, el programari lliure QGIS), i
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CARACTERITZACIÓ DE LES FORTIFICACIONS 
IBÈRIQUES A LA LAIETÀNIA (segles V–III AC)

Oriol Cuscó 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Fig. 1: Plànol de situació dels 10 jaciments estudiats. 
Elaboració pròpia
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per l’altre, aspectes “arqueològics” com la cronologia i la
mida dels assentaments, la presència d’arquitectura
complexa i edificis públics, els materials mobles, la
capacitat d’emmagatzematge, etc. L’objectiu era detectar
pautes en què determinades tipologies de fortificació
puguin coincidir amb determinades característiques
dels assentaments, i així acostar-nos a les possibles caus-
es de les diferències entre els sistemes defensius.

PRIMERA PART: LA TIPOLOGIA

Pel que fa a la primera part del treball, és a dir, la
tipologia de fortificacions, per a la Laietània Ibèrica
podem proposar una classificació en tres grups o cate-
gories:

En primer lloc, el tipus 1 estaria format per les fortifi-
cacions més simples, formades per un mur de tanca poc
gruixut, sense cap element complex afegit. En aquesta
categoria, hi trobem sistemes defensius com els de
Castellruf (Santa Maria de Martorelles), Céllecs
(Vilanova del Vallès/Òrrius) (fig.2), les Maleses (Mont-
cada i Reixac/Sant Fost de Campsentelles), i la primera
fase fortificada (s. V-IV aC) de Ca n’Oliver (Cerdanyola
del Vallès). També hi hem inclòs la primera fase (segle IV
aC) del Turó del Vent (Llinars del Vallès), tot i que es
tracta d’un cas peculiar, en què només es coneix un fos-
sat però no la fortificació associada, que podria consistir
en un terraplè o una palissada de fusta.

En segon lloc, els sis-
temes defensius de tipus 2
serien aquells en què, a
banda del mur perimetral,
hi trobem algun element
complex que es  limita a
protegir els accessos del
nucli, o a desenvolupar
funcions de guaita des d’al-
gun punt estratègic.
Pertanyerien a aquest grup
els sistemes defensius del
Puig Castellar (Santa
Coloma de Gramenet),
amb una entrada monu-

mental en corredor, i de la
segona fase (segle III aC) del

Turó del Vent, en què hi trobem una torre de guaita aïl-
lada i una porta protegida per dues torres.

En tercer lloc, el tipus 3 estaria format per les fortifica-
cions de més complexitat, és a dir, aquelles en què, a més
del mur perimetral (que de fet, sol ser més gruixut en
aquests casos) i d’unes entrades ben protegides per ele-
ments complexos, hi podem trobar nombrosos elements
que no es limiten als punts d’accés ni a torres de guaita: a
Burriac (Cabrera de Mar), per exemple, diversos llenços
de muralla quedaven protegits per torres de flanqueig. Al
Puig Castell (Cànoves i Samalús) (fig. 3), s’hi van con-
struir uns sistemes defensius del tot excepcionals, amb
torres de flanqueig, poternes, un bastió i diversos acces-
sos fortificats. A la segona fase (s. III aC) de Ca n’Oliver, a

més de com a mínim dues
entrades que comptaven
amb fortificacions de gran
potència i complexitat (tor-
res, poternes, etc.), també
s’hi va construir un fossat i
almenys una torre de flan-
queig. 

Finalment, a dos jaci-
ments de la mostra no els
hem pogut atorgar una ti-
pologia amb seguretat, per
la poca extensió excavada
en relació a la superfície que
ocuparia l’assentament. És el cas del Turó d’en Bos-cà
(Badalona), en què es va trobar una torre (i per tant seria
com a mínim de tipus 2), o la Torre Roja, en què només
es coneix un mur perimetral simple, però on només s’han
excavat 0,09 de les 4 hectàries que ocuparia el nucli urbà. 

SEGONA PART: LES CORRELACIONS

Pel que fa a les variables relacionades amb el territori,
l’anàlisi dels pendents circumdants a cada assentament,
realitzat amb SIG, ha revelat que tal i com ja havien
plantejat alguns autors (Sanmartí et al., 2006) existeix
una correlació clara amb la situació topogràfica, ja que
gairebé tots els sistemes defensius simples (de tipus 1) es
troben en llocs escarpats, amb unes condicions defen-
sives naturals molt bones, mentre que tots els de tipus 3
(els més complexos) presenten almenys dos o tres ves-
sants poc abruptes, una vulnerabilitat que es va com-
pensar, precisament, amb la construcció de fortificacions
potents en aquests vessants.

També hem realitzat una anàlisi de les conques visuals
de cada assentament, és a dir, del territori que es con-
trolava des dels diversos nuclis, però en aquest cas els
resultats han estat menys clars: tot i que hem pogut dis-
tingir dos grups diferenciats (els que controlaven direc-
tament grans extensions de plana i els que no), l’única
correlació detectada amb la tipologia de fortificacions ha
estat que els tres assentaments amb pitjor visibilitat pre-
sentaven fortificacions simples.

Quant a les variables purament arqueològiques, la
cronologia és sens dubte un aspecte rellevant, ja que
hem notat que, a l’àrea d’estudi, els sistemes defensius
complexos (de tipus 2 i 3) es van generalitzar durant el
segle III aC, fet que segurament es pot relacionar amb la
consolidació de les elits aristocràtiques que, finalment,
serien les principals promotores i usuàries (tant a nivell
pràctic com simbòlic) d’aquestes construccions. La
superfície dels assentaments (fig. 4) també s’ha
demostrat com un factor molt relacionat amb la com-
plexitat de les fortificacions, ja que els nuclis amb sis-
temes defensius més complexos són també els que
destaquen per la seva gran extensió. Tenim, per exem-
ple, les 6-8 ha de Burriac o les 4 ha del Puig Castell, men-
tre que cap assentament amb fortificacions de tipus 1 o
2 sobrepassaria l’hectàrea. 

Fig. 2: Planta general del jaciment 
de Céllecs

Fig. 3: Planta general del jaciment 
de Puig Castell



Per altra banda, també hem detectat certa correlació
entre la complexitat i potència de les fortificacions i
alguns aspectes que se solen fer servir (amb més o
menys reserves) com a indicadors de la riquesa
econòmica d’un assentament. Així, hem detectat que
aquells nuclis on trobem una proporció més baixa d’im-
portacions i una capacitat d’emmagatzematge (determi-
nada pel nombre de sitges) més reduïda, també són
aquells on trobem unes fortificacions més simples. Una
excepció notable és el Turó del Vent, en què unes fortifi-
cacions relativament febles conviuen amb una gran
quantitat de sitges i de material importat, caracterís-
tiques que han portat a interpretar-lo com un centre
d’activitat econòmica especialitzada.

Finalment, hi ha altres factors, com l’arquitectura
domèstica, la presència d’edificis públics o els jaciments
dependents de cada assentament, que ens han propor-
cionat algun indici però han estat molt difícils d’avaluar
pels diferents graus de coneixement disponible sobre els
diferents jaciments, una situació especialment greu a
dos dels assentaments amb fortificacions de tipus 3,
Burriac i el Puig Castell, en què la ignorància sobre l’ur-
banisme intern és gairebé total.

Alguns factors com la presència d’armament, de ma-
nifestacions rituals o de canalitzacions d’aigua no van
presentar cap correlació amb les característiques de les
fortificacions, ja que aquest tipus d’elements es poden
trobar indistintament a assentaments equipats amb sis-
temes defensius de les tres categories proposades.

CONSIDERACIONS FINALS

En gran part, els resultats d’aquest treball es correspo-
nen en menor o major mesura a les tesis ja exposades per
altres autors. Així, la tipologia que proposem fa evident
com d’excepcionals serien al món ibèric septentrional les
fortificacions de gran potència i complexitat. Aquest fet
ja va ser plantejat per Pierre Moret (1996), que basant-se
tant en l’arqueologia com en les fonts clàssiques, va
defensar que, en la guerra ibèrica, els assalts a llocs forti-
ficats es durien a terme sobretot en forma de cops de mà
o atacs sorpresa, amb una entrada en tromba per la porta
de l’assentament en un moment de descuit. En aquest
context, té tot el sentit que la majoria de sistemes defen-
sius es limitin, com a màxim, a protegir els accessos de

l’assentament i/o vigilar el territori per prevenir possi-
bles atacs, pel que són molt excepcionals les fortificacions
que van més enllà d’aquestes funcions bàsiques.

Pel que fa a la segona part del treball, hem confirmat
que, tal com van plantejar Sanmartí et al. (2006), existeix
una correlació molt clara entre la potència i complexitat
de les fortificacions, la mida dels assentaments i la seva
situació topogràfica (és a dir, les seves condicions defen-
sives naturals). També hem detectat correlacions prou
remarcables en aspectes com la cronologia, el per-
centatge d’importacions i la capacitat d’emmagatze-
matge, que fan evident l’estreta relació entre la tipologia
que proposem i la jerarquia d’assentaments plantejada
per Asensio et al. (1998), en què aquests factors (entre
d’altres) servien com a criteris per assignar categories
jeràrquiques als diferents nuclis. Així doncs, tant la
potència de les fortificacions com la mida dels assenta-
ments i els “indicadors de riquesa” són en realitat indicis
del mateix, és a dir, de la importància política i econòmi-
ca de cada nucli, i de la presència d’unes elits més o
menys destacades, que serien, al cap i a la fi, les que pro-
mourien la construcció de les fortificacions i les que les
farien servir per consolidar i mantenir el seu poder (de
manera pràctica i/o simbòlica). Altres aspectes, tot i pre-
sentar indicis interessants, no han pogut ser tractats amb
la profunditat que voldríem, per l’escàs coneixement que
es té sobre l’urbanisme intern de molts dels assenta-
ments. En aquest sentit, de cara al futur pensem ampliar
el focus i aplicar aquesta metodologia a altres zones del
món ibèric septentrional. Ampliar la mostra d’aquesta
manera ens hauria de permetre poder realitzar un estudi
més complet i representatiu, i alhora obriria la possibili-
tat de comparar la situació existent a les diverses regions.
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Fig. 4: Gràfic amb la superfície estimada dels assentaments 
estudiats.Verd: tipus 1; taronja: tipus 2; vermell: tipus 3; morat: no

classif. Elaboració pròpia




