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I. Descripció del conjunt

El turó del Montgròs és al sud-est del municipi del Brull (Osona), en un punt gaire-
bé equidistant del nucli urbà i d’Aiguafreda, a l’extrem meridional del Parc Natural
del Montseny. El jaciment, situat a una altitud d’uns 750 m, és en una península so-
bre l’afrau del Montanyà, força plana i vorejada de penya-segats que ofereixen una
excel.lent defensa natural de tots costats, llevat de l’oriental, accessible a través d’un
estret istme en què a l’època antiga es construí una fortificació imponent aprofitant
una esquena d’ase natural que provocava en molt poc espai un desnivell fins a 6 m
amb un pendent del 3,7 %. D’aquest sistema defensiu, que s’utilitzà al llarg de di-
verses èpoques, ens ha pervingut, principalment, una muralla ibèrica orientada de
nord a sud que té una llargària d’uns 150 m i que defensa una superfície d’unes 9 ha
(figures 1 i 3).

La fortificació ibèrica

La fortificació ibèrica consta d’elements d’èpoques diferents que la van anar fent
complexa. Així, de sud a nord s’hi pot veure, en primer lloc, l’extrem meridional de
la fortificació (sector A, figures 3 i 4), molt arrasat i fins ara poc conegut, que flan-
queja una porta estreta envoltada d’una sèrie d’estructures que la defensaven. Al
costat hi ha un tram de muralla de 5,5 m d’ample caracteritzat per la presència de sis
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cossos de guàrdia a manera de casamates anomenats phulacteria a les fortificacions
gregues (sector B). Davant dels quatre primers, hi ha les ruïnes d’un reforç massís
de 18 m de llarg per 1,5 m d’ample que configuren una muralla amb parament do-
ble. Al costat hi ha una altra porta, ara tapiada, i un gran bastió rectangular de 11,5
m per 6,5 m adossat al llenç on són els dos darrers phulacteria (figures 3 i 5). Més
enllà, ja al sector C, el pany principal continua cap al nord, després de fer una recu-
lada justament on acaba el bastió. Des d’aquest punt i al llarg d’una distància consi-
derable (gairebé 65 m, sector C), hi ha un replà al terreny natural, al qual es va ados-
sar un tram de mur més avançat. Feia la funció d’escarpa d’un fossat la
contraescarpa del qual no estava fortificada. Fins ara s’han documentat 54 m lineals
del fossat, que té una amplària i una fondària màximes de 3 m i 1,80 m, respectiva-
ment (figures 1 i 3-6). Tot això tornava a configurar una fortificació amb doble
llenç; en aquest cas, el més avançat estava col.locat en paral.lel. Aquest pany, a més
de defensar el fossat, servia de contenció del terreny natural en què recolza el mur
principal.

L’extrem nord de la fortificació (sector D) presenta només una cortina visible,
tot i que al davant s’intueix una nova plataforma. Tanmateix, el que es coneix d’a-
quest tram de l’obra ibèrica, fins ara és molt poc, atès que no ha estat objecte sinó
d’una neteja preliminar ara fa vint-i-cinc anys.
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Figura 1. Vista de la part central del conjunt amb la muralla ibèrica principal, 
els phulacteria i el bastió en primer terme. Foto: Montserrat Baldomà, 2000. 

Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona.



L’extrem meridional de la muralla (sector A)

Si fem un recorregut atent al llarg del monument, començant per l’extrem de mig-
dia (sector A), trobem, en primer lloc, un tram de fortificació que segueix el fort
pendent del terreny. Tot i el desboscament fet el 1998, aquestes restes encara no es
poden veure amb prou claredat; per tant, és molt difícil de fer-ne una descripció. Cal
dir, però, que al costat de migdia del camí que voreja el jaciment per aquest punt, hi
ha indicis d’un parament que podria haver estat el cap meridional de la muralla. A
l’altre costat del camí, un xic més amunt, hi ha dos murs perpendiculars que potser
van pertànyer a un phulacterion; al sud-oest es veuen restes d’una sèrie d’estructu-
res que podrien haver format part d’un sistema complex de fortificació d’aquesta
banda de la muralla. Immediatament a tramuntana hi ha la porta més meridional,
l’única que roman oberta; fa 3 m d’amplada i té un corredor de prop de 12 m. Del
muntant sud se’n conserven unes poques filades, perquè coincideix amb l’indret on
el terreny comença a fer pendent cap al penya-segat. En canvi, el muntant nord és
més complet, amb un parament alt de 2 m. Tots dos murs, que el 1996 van ser con-
solidats però no refets, fan 1,50 m de gruix; s’hi observa que en un moment poste-
rior a la construcció s’hi va bastir un muret d’1 m d’ample per 4,25 m de llarg ados-
sat al brancal sud, que va fer l’entrada més estreta (figures 3 i 5).
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Figura 2. Detall de les estructures aparegudes al sector B4. En primer terme, la muralla
datada hipotèticament al bronze final. Al fons, l’estructura ibèrica de planta circular en

què recolza la muralla ibèrica principal cap al 300 aC. Foto: A. López Mullor, 1998.
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona.
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Seguint cap al nord per la cara interna de la muralla, gairebé a tocar del final de
la porta descrita, hi ha les restes d’una torre pseudocircular adossada a la fortifica-
ció principal. Fa uns 6 m de diàmetre i es conserva fins a una alçada d’1,5 m. A cop
d’ull, sembla que el massissament que hi ha a la meitat meridional del phulacterion
número 1 s’ha de relacionar amb aquesta torre. A tramuntana de la porta, però
aquesta vegada per la cara externa de la muralla, hi ha un mur que perllonga el pa-
rapet o primer pany de la muralla doble situat encara més al nord. Aquest mur, d’1
m d’amplària per 4,5 m de llargada, tanca un recinte situat a la dreta de l’entrada que
fa 4 m per 5 m i que potser s’utilitzava per completar la defensa de l’accés. També
s’ha dit que aquest muret podria haver estat un protiquisma o avantmuralla, tot i que
potser era força feble per complir aquesta funció (figures 1, 3 i 5).

En el decurs de les obres de col.locació dels graons metàl.lics que menen els vi-
sitants cap a la porta (estiu de 2000), es va comprovar que antigament el terreny de
davant del tram de la muralla on hi ha el parapet feia un pendent encara més pro-
nunciat que l’actual. A més, va quedar clar que el camí per on s’accedia a la porta
presentava, com a mínim els últims 10 m, una orientació est-oest i, per tant, era
completament perpendicular a l’accés.

Els phulacteria, el parapet i el bastió (sector B)

A tramuntana de totes aquestes estructures relacionades amb la porta d’una manera
o d’una altra, hi ha un tram de muralla (sector B) que fa 5,5 m d’amplada per 23 m
de llargada. A l’interior presenta quatre compartiments anomenats convencional-
ment phulacteria pel fet que són semblants als que apareixen a les fortificacions
gregues i púniques, si bé alguns autors prefereixen referir-s’hi amb el terme casa-
mata.1 Aquests compartiments, que a les il.lustracions (figures 1 i 3-5) van del nú-
mero 1 al 4 començant a comptar per l’extrem meridional, fan 3,5 m per 2,5 m. Els
paraments del tram de la muralla on són es conserven fins a una altura de 4 m i me-
suren 1,5 m d’ample. Cada phulacterion té una porta situada al nord-oest, oberta a
l’interior del recinte fortificat. Totes quatre van ser tapiades en un moment no gaire
posterior al de la fundació, quan es van anul.lar els compartiments amb l’abocament
de rebliments. Ateses la tècnica constructiva i la funció que adopten, se suposa que
aquests compartiments havien tingut planta baixa i un pis format per un forjat de
fusta i argila. Adossat a aquest tram de la muralla per l’exterior hi ha el parapet o pri-
mer pany de la muralla doble esmentat abans. És massís i format per tres cares vis-
tes (nord, est i sud) i per un rebliment intern de pedres. Fa 18 m de llarg per 1,7 m
d’ample i arriba a una alçària màxima de 2,5 m, tot i que és evident que està força
arrasat. Els anys 1985-1986, va ser consolidat pel nostre Servei. Aleshores també es
va restaurar el pany de la muralla que hi ha darrere mateix, on són els phulacteria
(figures 1 i 3-5). 
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Aquests dos elements, pany de muralla amb phulacteria i parapet, contribuïen a
defensar, des del costat meridional, una segona porta, més petita que l’anterior, que
feia només 2 m d’amplària, la qual ja va ser tapiada a l’època ibèrica. A la banda
septentrional d’aquest accés hi ha un tram de muralla molt semblant al que acabem
de descriure, però d’unes dimensions més reduïdes: 6 m d’amplada per 11 m de llar-
gada. Només tenia dos compartiments interiors o phulacteria (P 5 i 6) de dimen-
sions semblants a les dels altres, encara que sense porta i amb el paviment intern for-
ça més alt. Els murs perimètrics mesuren entre 1,5 m i 2 m d’amplada i assoleixen
en alguns llocs més de 2 m d’alçada. Ara bé, aquests phulacteria semblen molt
menys profunds que els altres quatre, perquè les ruïnes que se’n conserven són
menys importants. S’ha de considerar, però, que en aquest sector el terreny natural
està molt més enlairat que no pas a migdia, cosa que va estalviar la construcció d’u-
na part de la muralla perquè el desnivell natural va restar integrat en la fortificació.
A més, davant d’aquest pany hi ha les restes d’un gran bastió rectangular lleugera-
ment atalussat (figures 1, 3, 5 i 9) que, després de la restauració de 1988, fa 6 m
d’ample per 11 m de llarg i és conserva fins a una altura màxima de 6,5 m, si bé en
el moment de la fundació devia ser més alt. L’interior és massís, fet de pedres angu-
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Figura 4. Planta dels sectors B1-B3.



loses no treballades, molt abundants, col.locades planes i barrejades amb argila es-
tèril. Aquest sortint constituïa una defensa extraordinària per a la porta que acabem
d’esmentar, situada gairebé a tocar. A més, reforçava la protecció al sector on l’es-
quena d’ase natural perdia sobtadament gran part de l’alçada.

La part central de la fortificació i el fossat (sector C)

A partir d’aquí, sempre cap al nord, hi ha el llenç que formava la part central de la de-
fensa de l’oppidum (sector C). Es tracta d’un pany massís ample d’uns 3,5 m que és a
sobre del replà natural del terreny (figures 1, 3, 5 i 6), davant del qual l’any 1987 es va
descobrir un petit fragment de fossat amb escarpa fortificada al costat de ponent.
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Figura 5. Planta dels sectors B3-C1.



Aquest pany, com veurem, es va descobrir al llarg d’uns 54 m entre 1998 i el 2001.
Està situat entre 4 m i 10 m a l’est2 del principal i adossat al terreny natural; és format
per pedres mitjanes poc escairades i es va consolidar el 1998, el 2000 i el 2001. Aquest
primer mur, utilitzat amb el segon, va donar a aquesta part de la fortalesa el mateix cai-
re de muralla doble que hem vist a migdia del bastió (figures 1, 3, 5, 10 i 11).

Durant l’any 2001, 20 m al nord del bastió es van refer 8 m lineals del traçat del
llenç principal destruïts els anys setanta del segle xx en què es va obrir un camí per
endur-se amb camió les pedres del jaciment. En aquesta mateixa zona, l’escarpa es
va conservar protegida pels enderrocs que colgaven el fossat i es va descobrir durant
les campanyes de 1998 i 1999 (figures 1, 3, 6 i 19).

Més a tramuntana, en aquesta part alta per on transcorre el tram central de la mu-
ralla mai no s’hi ha fet una intervenció arqueològica sistemàtica, només un desbos-
cament mecànic el 1975, a ponent de la fortificació, i quatre més de manuals el
1997, el 1998, el 2000 i el 2001. No obstant això, es podria dir que aquí el llenç prin-
cipal de la fortificació continua fins a arribar als penya-segats de la banda septen-
trional (sector D). Davant d’aquest llenç hi continuava havent tant la plataforma
com el fossat i l’escarpa corresponent. Sembla que tot això arribava fins a una paret
perpendicular a la cortina principal. Es tracta d’un mur de factura excel.lent sem-
blant als del bastió de més al sud i que probablement assenyala l’extrem septentrio-
nal del replà natural, que, degudament fortificat, precedeix el vall (figures 1, 3 i 6).

En el decurs de l’excavació de l’any 2000, a la part central d’aquest sector C, a
sobre d’aquest replà, 2,5 m a l’est del mur principal, es va poder identificar una pa-
ret molt arrasada, de la qual tan sols queda, com a màxim, la primera filada (figura
7). Sembla que es tracta de l’indici que entre la muralla principal i el fossat hi havia
una terrassa intermèdia limitada per aquesta paret i empedrada, segons que es va co-
mençar a veure l’any 2001. Fins i tot, a l’extrem de tramuntana d’aquest sector, és
com si, a causa d’un pendent considerable i sobtat del terreny, a la superfície on més
al sud hi havia la terrassa natural s’hi hagués bastit un reforç artificial a base de
grans blocs que devien servir per contenir un rebliment de pedretes i terra. Tot ple-
gat devia acabar al mur perpendicular adossat al parament principal, esmentat en el
paràgraf anterior, que limita al nord aquesta part més sobresortint del sector C (fi-
gures 2 i 7). Així, aquest extrem del replà central situat entre el fossat i la muralla
devia ser, en realitat, un parapet del tot artificial com, per exemple, el del sector B.
En properes campanyes es confirmarà, ben segur, aquesta impressió.

La tècnica constructiva

Les construccions ibèriques descrites fins ara no són totes coetànies, però, en gene-
ral, segueixen un mateix sistema d’edificació en què l’únic element diferenciador és
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2. Segons els llocs, perquè el recorregut de la paret és condicionat pel traçat del talús natural del terreny,
molt sinuós.



l’aparell. D’aquesta manera, sembla que, amb el pas del temps, les pedres emprades
són cada cop menys escairades i més petites de mides. Tots els cossos estan bastits
a base de blocs de pedra calcària col.locats en sec, disposats en filades aproximada-
ment horitzontals, units amb una mica d’argila i falcats amb pedres petites a mane-
ra de tascons. Aquests blocs formen filades força rudimentàries però prou evidents,
i es pot veure que els blocs de les cantonades són més grans, més regulars i més ben
escairats que la resta. Fins ara s’han identificat dos tipus de rebliment a l’interior. El
primer, del qual pot ser un exemple el del cos dels phulacteria 5 i 6, és format per
abundants pedres, no gaire grosses i col.locades sense ordre. El segon, que caracte-
ritza el tram central del pany principal de la muralla o el bastió, és fet de pedres for-
ça planes de mida mitjana i gran, col.locades en posició horitzontal, molt ben en-
trelligades, de manera que semblen un trencaclosques. A la meitat nord del sector
C, el pany de muralla principal sembla fet amb la tècnica dels «paraments múlti-
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Figura 6. Planta dels sectors C2-C4.



ples».3 Consta d’un mur intern fet amb dues cares vistes, ample d’1,20 m i un gran
rebliment de pedres de mida mitjana i un mur extern fet amb una sola cara vista.
L’amplària total és de 3,50 m.

Estructures de l’interior de la fortificació

A part d’aquests elements, de caire defensiu, es van trobar unes altres estructures a
la part interna del conjunt, de moment sempre adossades a la muralla principal. Els
nostres predecessors en la recerca van denominar aquests àmbits convencionalment,
començant pel cantó sud, A1, A2, A3, A4 i A7.4 Nosaltres vam intervenir als ano-
menats, en principi, A4 i A7, però un cop excavat l’espai entre A3 i A7, vam veure
que els suposats àmbits 5 i 6 no existien, per la qual cosa vam considerar com a nú-
mero 5 el recinte que Rovira i Molist havien anomenat 7 per tal de no perdre la co-
rrelació. A més, després d’assignar denominacions teòriques a tots els sectors de la
muralla i no solament a un, com s’havia fet els anys vuitanta del segle xx perquè era
l’únic en què s’excavava, vam incloure aquest tram de la fortificació dins el sector
B. D’aquesta manera, el nom actual de l’àmbit referit és B5.

Cal remarcar que a sota dels àmbits compresos entre el B1 i el B5 hi ha les res-
tes d’una altra muralla, la primera que es va bastir al Montgròs que com a hipòtesi
vam situar a l’edat del bronze. Aquest pany va paral.lel al sistema defensiu principal
de l’època ibèrica, a 1 m de distància, i fa 2,5 m d’amplada. A la cara oriental s’hi
adossa un element allargat, ample de gairebé 1 m, que devia fer de parapet o reforç.
A més, 1,2 m a ponent s’hi reconeix un altre pany paral.lel que fa 1,5 m d’amplada.
Tots dos murs, dels quals resten escasses filades, presenten dues cares vistes i estan
construïts amb blocs de grans proporcions sense escairar; el rebliment intern és fet
de pedretes i argila (figures 5, 8-11 i 14). 

Sembla que aquestes dues construccions van funcionar a la mateixa època, se-
gons que veurem més endavant.

Recolzada parcialment en aquesta muralla més antiga, a ponent del phulacterion
5, s’observar una estructura de planta circular d’uns 3 m de diàmetre, formada per
una filera de blocs calcaris poc treballats i un rebliment intern de pedretes i terra,
part de la qual queda amagada sota el pany principal de la muralla ibèrica (figura 3,
5 i 15). De moment, no podem assegurar quina funció feia, encara que la forma fa
pensar en una petita torre. En tot cas, més endavant expliquem com s’ha pogut es-
brinar que correspon a l’època ibèrica i que és anterior a la construcció de la mura-
lla que ens ha pervingut.

Actualment els àmbits B1, B2 i B3 no són visibles, perquè pràcticament totes les
estructures que hi van aparèixer van ser colgades de nou amb terra els anys vuitan-
ta del segle xx. S’hi han de fer treballs de consolidació. Es tractava d’uns espais de
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3. Moret, 1996:80.
4. Molist, Rovira, 1986-1989: fig. 9.



planta rectangular, adossats a la cara interna del pany de muralla on hi ha els phu-
lacteria 1-4. En canvi, entre l’àmbit B3 i el B5, a sobre de la muralla de l’edat del
bronze, es veu un cos de planta rectangular que, adossat a la cara occidental de la
cortina on hi ha els phulacteria 5 i 6, va servir per suportar el camí de ronda (figu-
res 3 i 5).

Al jaciment també s’hi va anar trobant material medieval i modern, que palesa
una ocupació del lloc en aquells temps. Sembla, però, que l’ocupació medieval va
ser important, perquè, a més d’haver-se identificat edificacions d’aquest període
dins del recinte fortificat, com ara certs murs de l’àmbit B5, és palès que estructures
tan importants com els cossos B i C de la muralla també van ser reutilitzades ales-
hores (figura 19). Igualment, corresponen a aquesta fase les restes de tres murs molt
arrasats i localitzats l’any 2000 fora dels murs de l’antiga fortificació ibèrica, al mig
del sector C 4, dels quals encara no se n’ha esbrinat la funció (figures 3 i 6).

S’ha d’afegir que a partir de l’estiu del 2000 es va habilitar un circuit per tal que
el públic visités els sectors A i B del jaciment.5 El recorregut s’inicia al comença-
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5. Aquest recorregut i els elements que l’integren van ser projectats per l’arquitecte Claudi Arañó, sota
la supervisió del també arquitecte Antoni González.

Figura 7. Planta dels sectors C4-C6.



ment de la clariana del bosc on hi ha les ruïnes, ben bé a tocar del camí d’arribada,
i condueix a la porta meridional de l’oppidum passant per davant del sector B de la
fortificació. Aquest tram està senyalitzat amb elements metàl.lics mig amagats i un
paviment de sauló. Es baixen una sèrie de graons que permeten de superar el fort
pendent natural i arribar a la porta pròpiament dita. Des d’allà, i també a través d’un
camí de sorra i flanquejat per elements metàl.lics, s’accedeix a una plataforma si-
tuada a l’interior del recinte que mena a un mirador construït a base de mecanotub
galvanitzat. Aquesta estructura reposa sobre el terreny mitjançant petits pilars de
formigó i, a través d’una escala amb replans, permet al visitant de contemplar gra-
dualment la cara interna de la muralla. En arribar al punt més alt, es té una visió del
conjunt de la fortificació, així com de les ruïnes de les etapes més antigues i de les
medievals, presents a ponent del mur principal. D’altra banda, també es té oportu-
nitat d’observar el magnífic paisatge del Montgròs i la rodalia, que, a més dels va-
lors estètics que ofereix, posa de manifest l’estratègica funció de la muralla, atès que
tanca el pas a un recinte enorme protegit naturalment per un perímetre d’espadats
espectaculars.

II. Antecedents

Al final de 1974, Josep Crivillé, constructor de la localitat de Seva, va topar les ruï-
nes de la muralla del turó del Montgròs mentre feia una extracció mecànica de te-
rres en aquella zona. Tot seguit va comunicar aquesta troballa a Camil Pallàs, ales-
hores arquitecte en cap del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments,
avui Servei del Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelo-
na. Després d’una primera valoració de les ruïnes, que estaven molt amagades per
la vegetació abundant que caracteritza l’indret, es va sol.licitar a l’Institut de Prehis-
tòria i Arqueologia (IPA) de la Diputació una primera recerca arqueològica. Aque-
lla primera intervenció, sota la direcció d’Eduard Ripoll, Ricard Batista i Josep Ma-
ria Nuix, es dugué a terme entre els mesos de gener i març de 1975, i hi van
participar Eulàlia Morral i Xavier Nieto com a responsables dels dos sondeigs que
s’hi van obrir: un a tocar de l’angle nord-est de la torre i l’altre darrere del pany prin-
cipal de la muralla ibèrica, en un dels àmbits que s’adossen al B5, situat immedia-
tament al nord-oest de la part posterior del bastió (figures 3 i 5). Els resultats d’a-
quella primera excavació, en la qual també es va netejar amb mitjans mecànics una
gran part de la cara frontal de la muralla i l’entorn immediat del costat de llevant,
han romàs inèdits en gran part, tot i haver-se’n publicat un resum.6 La memòria,
però, és a l’antiga seu de l’IPA, avui Museu d’Arqueologia de Catalunya, on també
es conserven els materials que s’hi van obtenir. 

Després d’aquells treballs, no es van emprendre intervencions de cap mena, lle-
vat de l’estintolament d’alguns trams de la fortificació, dut a terme pel nostre Ser-

146 Albert López, Mateu Riera

6. Morral, Nieto, Miquel 1982.



vei. L’any 1982, però, l’IPA, un cop adquirits per la Diputació la muralla i el terreny
que l’envolta fins a arribar a 4 ha, va engegar una nova etapa d’investigació amb una
campanya a la cara oriental de la fortificació, un xic al nord del bastió. Aquests tre-
balls van ser dirigits per Jordi Rovira i un de nosaltres, i van donar com a resultat
una sèrie de dades interessants, tant sobre la fortificació ibèrica com sobre l’establi-
ment de l’edat del bronze, que aleshores es va identificar.7

El 1983 Jordi Costas, topògraf del Servei d’Obres Públiques de la Diputació, va
fer el primer aixecament topogràfic del conjunt. L’any següent es va fer una cam-
panya de neteja intensiva i de documentació de la meitat meridional del recinte. En
aquest indret es van fer noves campanyes el 1984 i el 1985, sota la direcció de Jor-
di Rovira, el qual, el 1986 i el 1987, hi va fer treballs en col.laboració amb Núria
Molist.

Mentrestant, des de 1985 fins a 1992, l’SPAL va fer diverses campanyes de con-
solidació i restauració de les parets de la muralla que sortien a la llum gràcies a les
excavacions. Aquesta tasca es va dur a terme sota la direcció d’Antoni González i
amb la col.laboració d’Antoni Rius i Josep Maria Moreno, assessorats per Jordi Ro-
vira i Ricard Batista, successius directors del Museu Arqueològic.

III. Plantejament de les campanyes recents

El 1995, després que el Museu va passar a dependre del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya i després que la finca del turó del Montgròs va esdeve-
nir una propietat de la Diputació, el nostre Servei va posar en marxa una nova etapa
de treballs al monument. Així, entre els anys 1996 i 1998 es van consolidar la porta
del recinte, a l’extrem meridional del sector B, i la part superior del bastió sota la di-
recció d’Antoni González i Antoni Rius i amb el nostre assessorament. Mentrestant,
l’any 1997 Claudi Arañó va elaborar, per encàrrec del Servei, un pla director de les
actuacions al conjunt que ha estat la pauta per a les intervencions posteriors, de ma-
nera que després dels nostres treballs es van anar consolidant i restaurant totes aque-
lles estructures que es descobrien, segons que indicarem més endavant en tractar de
cada indret excavat. Tots aquests treballs es van fer sota la direcció dels arquitectes
Antoni González i Claudi Arañó i amb la col.laboració dels aparelladors Antonio
Elizondo i Antoni Rius.

Pel que fa a les excavacions, cal remarcar que la primera campanya del darrer
període d’intervencions es va dur a terme el 1997 dirigida pels autors d’aquest ca-
pítol i va tenir per objecte l’entorn meridional de la fortificació ibèrica, darrere del
bastió. Llavors es va començar a descobrir una part de les estructures, les correspo-
nents a les èpoques medieval i ibèrica, que van ser excavades del tot, o gairebé, du-
rant la campanya de 1998.

Durant el període 1999-2001, l’excavació es va centrar sobretot en la part exter-
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na de la fortificació, concretament en la meitat nord del sector B i gairebé en tot el
sector C. Es pretenia d’anar descobrint la cara oriental del mur ibèric principal i ex-
cavar la plataforma intermèdia i el fossat que el precedien per documentar-los i fa-
cilitar la restauració que s’hi havia de fer tot seguit. Mentrestant, es van fer tasques
subsidiàries d’excavació dels treballs de consolidació als àmbits B4 i B5. A més,
l’any 2000, amb motiu del muntatge del mirador metàl.lic instal.lat al sector B a la
part interna del recinte fortificat, es van excavar aquells indrets sobre els quals ha-
vien de recolzar els pilars que el sostenen. Durant la campanya del 2001 els treballs
es van centrar, d’una banda, en la continuació del descobriment del fossat i la plata-
forma intermèdia de la fortificació cap a tramuntana i, de l’altra, en el seguiment de
les tasques de consolidació del sector central del pany principal.

Tot seguit descriurem alguns dels treballs més importants que vam dur a terme
al jaciment al llarg del període 1997-2001.

IV. Desenvolupament dels treballs

1. L’excavació a la banda occidental dels àmbits B4 i B58 (figures 3, 5 i 8-10)

Època medieval

La intervenció a la banda occidental dels àmbits B4 i B5, darrere del bastió i dels
phulacteria 5 i 6, es va iniciar el 1997; l’any següent es va ampliar fins a assolir
300 m2. El primer estrat que se’n va extreure va ser el superficial (unitat estratigrà-
fica 01).10 A més, es va retirar la capa de terra (38, 55 i 56) que cobria la meitat
oriental de l’àmbit B5, la qual ja havia estat excavada l’any 1975.9 Els treballs, però,
van prosseguir a la meitat occidental, que restava intacta. Allà, a sota de la capa su-
perficial, s’hi va trobar la unitat 21, l’enderroc de part dels murs 08, 28 i 29, que li-
mitaven l’àmbit a ponent, tramuntana i migdia, respectivament. Aquest estrat cobria
set tambors de pedra i un capitell molt barroer del mateix material, procedents d’u-
na columna caiguda, la qual havia ocupat un lloc central a l’estança i havia contri-
buït a sostenir la coberta de teules, bona part de la qual es va trobar in situ, caiguda
(23). La ceràmica i el vidre que acompanyaven aquestes capes palesaven que el re-
cinte s’havia esfondrat en un moment relativament avançat del segle xiv.11

A l’àmbit B4 (figura 8), situat immediatament a migdia, s’hi va trobar el mateix
estrat d’enderroc (21), que s’estenia al sud de la paret 08, de la qual procedien mol-
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8. L’àmbit B5 és el que, com hem vist més amunt, Rovira i Molist van anomenar A7.
9. En endavant, els nombres de les unitats estratigràfiques figuraran, sense anar precedits de cap sigla,

entre parèntesis al costat de l’estrat o de l’estructura a què facin referència.
10. Cf. un resum dels resultats d’aquells treballs a MORRAL; NIETO; MIQUEL, 1982: 242-245.
11. A més, s’hi va trobar un diner de Jaume I (MORRAL; NIETO; MIQUEL, 1982: 243) que no vam tenir

oportunitat de classificar. Aquesta classe de monedes, però, va romandre al circuit fins a un moment avançat
del segle XIV (CLUA, 1999).
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tes pedres. A la banda més meridional d’aquest recinte, es va excavar una altra capa
d’enderroc (26) que cal relacionar amb els murs 05 i 66, tots dos bastits a l’època
ibèrica, la qual cosa palesa que una part d’aquestes estructures antigues s’utilitzava
a l’època medieval, a més de les bastides aleshores, com ara el mur 08 o 102.

Un cop excavats els nivells medievals d’abandó a tota la banda occidental del
sondeig, els treballs van continuar a l’àmbit B5 (figura 9), on es va identificar un pa-
viment (31) d’argila piconada sota de l’estrat de teules (23). Després s’hi va trobar
un rebliment de potència considerable (32) que havia servit per anivellar l’interior
de l’àmbit abans de posar-hi el paviment. Un cop excavat, els tres murs van quedar
al descobert en tota l’alçària, i es va observar que el 08 recolzava directament sobre
l’estrat 09 i que, en canvi, el mur 28 era a sobre d’un altre de més antic (68). La ce-
ràmica grisa medieval trobada dins el rebliment 32 no aportava gaire informació, tot
i que davant la manca de peces decorades de verd i manganès, alguna vora d’olla de
perfil relativament evolucionat ens permet de plantejar la hipòtesi que el paviment
31 es va col.locar, com a mínim, al segle xiii. Les peces vidriades i esmaltades de la
unitat 105, coetània del mur 102, que descriurem de seguida, poden ajudar a perfi-
lar aquesta data i centrar-la en un moment avançat del mateix segle xiii o al comen-
çament del xiv.

Sembla que aquest terra va ser el segon que hi va haver dins aquest àmbit, per-
què la posició del mur 08 sobre l’estrat 09 i la situació del marxapeu de la porta a la
cota d’aquesta mateixa capa indiquen que el primer sòl que va tenir el recinte havia
estat el cim de la unitat 09, tal com passava a l’àmbit B4. En aquest sector, d’altra
banda, l’única construcció que es pot datar a l’època medieval és el mur 102, el qual
hem vist que era cobert per l’estrat superficial i pel 21. En sabem la data gràcies al
material trobat al rebliment (105) d’un retall (114) que es va fer al terreny natural
per tal d’assentar-lo correctament. Contenia ceràmica grisa medieval oxidada amb
vidratge verd i decorada de verd i manganès, cosa que permet de situar la construc-
ció del mur 102 en els darrers decennis del segle xiii o als primers del segle xiv.

D’aquesta manera és possible de pensar que en un primer moment de l’època
medieval, es van utilitzar en aquest àmbit el mur 08, bastit de bell nou, i la part su-
perior del mur occidental dels phulacteria 5 i 6, així com altres estructures d’origen
ibèric, per exemple, els murs 05 i 66, que també estaven a la vista. Més tard, segu-
rament mentre a l’àmbit B5 es col.locava el paviment 31, al B4 es bastia el mur 102
a fi de delimitar a ponent una construcció que, per ara, no s’ha trobat gaire definida
(figures 9 i 19).

Època ibèrica

A continuació, i sempre dins l’àmbit B4, es va excavar un enderroc (11), l’extracció
del qual va ser força difícil, atesa la gran concentració de pedres que contenia. En el
decurs de l’excavació, es va veure que el mur 08 recolzava sobre aquesta capa, que,
d’altra banda, s’adossava al mur 04. Sens dubte, aquest estrat contenia les pedres
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procedents de l’enderroc del tram de la muralla ibèrica principal on hi ha els phu-
lacteria 5 i 6, darrere del bastió. A sota s’hi van trobar restes (02) d’un pis d’argila
forjat amb bigues de fusta. Els fragments de muralla que van caure sobre el pavi-
ment de terra piconada 03, que hi va aparèixer tot seguit, van esclafar el material
ibèric que hi havia: dues tapadores de ceràmica reduïda feta a mà i un pithiscos de
ceràmica feta al torn. Els trossos d’aquests objectes es van trobar escampats per una
àrea de 2 m, a conseqüència del fort cop que van rebre en caure-hi a sobre les restes
de fusta i argila des d’una alçària relativament elevada. Una gerreta de ceràmica oxi-
dada ibèrica, semblava que era in situ, atès que estava col.locada plana sobre el pa-
viment, arraconada al costat del mur, de manera que no havia rebut cap cop. A part
d’aquests exemplars, s’hi va trobar material molt fragmentat que pertanyia a un bon
nombre peces diverses. Cal destacar-hi la presència d’alguns bocins de vasos de
vernís negre, entre els quals n’hi havia algun de campaniana A, que, amb altres evi-
dències que exposarem més endavant, permeten de datar cap al 200 aC l’incendi
que va provocar l’enderroc.

Aquest estrat de destrucció (11), a més d’adossar-se al pany principal de la mu-
ralla ibèrica (04), era a tocar d’altres estructures situades a l’oest, la més caracterís-
tica de les quals era el mur 18, paral.lel a 04, que limitava a ponent un cos adossat a
la fortificació. Aquest mur estava arrasat del tot al sector central de la zona excava-
da, encara que la paret 66 en continuava el traçat cap a migdia; aquesta paret i la 05
limitaven un espai quadrangular que ampliava l’estructura de què formava part el
mur 18, la qual, a ponent, originalment era tancada pel parament 61, que en aques-
ta fase ja no era visible (figures 5 i 16-18). Va aparèixer un enderroc (43) molt si-
milar a 11 a sota d’una capa de terra dipositada els últims deu anys (42) a l’angle que
formen el mur 05 i el pany de la muralla (125) on hi ha el phulacterion 4. Tot fa pen-
sar que procedia dels murs 125, 70 i 71, que formen el phulacterion 4. El material
d’importació més modern que va proporcionar era vernís negre dels tallers occiden-
tals, cosa que el fa coetani dels estrats d’incendi i enderroc descrits més amunt.

Al sud-oest d’aquest cos hi va aparèixer una altra construcció que, ben segur,
formava part del mateix complex. Era formada pels murs 74 i 75, el primer dels
quals s’adossava a 66 (figura 5). També era amortitzada per un estrat de destrucció
(34), el qual va donar alguns bocins de campaniana A, circumstància que aconsella
fer-lo coetani de 02, 11 i 43. 

Un cop extretes totes aquestes capes relacionades amb la destrucció violenta de
la muralla ibèrica, es va poder estudiar com havia funcionat aquest indret de la for-
tificació fins al moment anterior al conflicte que la va malmetre. Darrere dels phu-
lacteria 5 i 6 i del bastió, només es van trobar restes del pis caigut a 3 m de la mu-
ralla, com a màxim. A aquesta distància van aparèixer el mur 18 i un paviment de
terra piconada (03), que s’adossava tant a aquesta paret com a 04 (figures 5, 9, 10 i
16-18). Tot això palesava la presència d’un cos allargat i paral.lel a la muralla limi-
tat a ponent per 18, que es devia utilitzar com a pas de ronda. El sostre d’aquesta es-
tructura, o pas pròpiament dit, devia estar adossat a la muralla i devia recolzar sobre
el mur 18, de manera que el paviment 03 devia ser el terra de la planta baixa.

154 Albert López, Mateu Riera



Pel costat de migdia, ja hem vist que aquest cos en tenia un altre de quadrangu-
lar adossat, situat darrere del tapiat (52) de la porta 73 i format pels murs perpendi-
culars 05 i 66. Contenia un rebliment d’una consistència extraordinària (35, figures
9 i 10) format per pedres de mides diverses molt cohesionades per un material sem-
blant a l’argamassa. Cal recordar que a ponent d’aquesta estructura n’hi havia una
altra de formada pels murs 74 i 75 que sembla oberta pel cantó meridional en l’es-
tat actual dels treballs, els quals en aquest sector no han acabat. Dins aquest espai, a
sota de l’enderroc 34, ja descrit, s’hi va trobar un paviment (59) d’argila, la capa de
preparació del qual (63) contenia ceràmica de vernís negre del taller de les petites
estampilles (forma Lamboglia 26, Morel 2764 a) i de Roses, cosa que indica que el
paviment 59 es degué col.locar no gaire temps abans de la destrucció que va tenir
lloc cap al 200 aC (figures 9 i 10). 

A sota del paviment 03, que ocupava tot el pis inferior del cos que versemblant-
ment era coronat pel pas de ronda, se’n va trobar la preparació, força potent i for-
mada per dues capes (10 i 22). La segona va proporcionar carbó abundant i més de
10 kg d’escòria de ferro que, sens dubte, s’ha de relacionar amb un forn metal.lúr-
gic. L’aparició dins l’estrat 10 d’una peça de ceràmica àtica de vernís negre de la
forma Jehasse 116 i de bols de ceràmica grisa ibèrica permet de proposar un termi-
nus post quem per al paviment 03 d’entre el 350/325 i el 250/225 aC, període d’a-
quest tipus de ceràmica àtica,12 si bé sembla lògic triar una datació més aviat tarda-
na dins d’aquest lapse, potser del segon o tercer quart del segle iii aC, atès que el
paviment 17 és coetani de la muralla 04, que veurem tot seguit.

A sota de les preparacions 10 i 22 hi va aparèixer el paviment 17, que cobria la
trinxera de fundació (13) del mur 04. Encara que la ceràmica trobada en aquesta es-
tructura no va resultar important, la unitat 12, sobre la qual recolzava el paviment i
que estava tallada per la trinxera, va proporcionar, entre altres materials, un frag-
ment informe de ceràmica àtica i un bol de ceràmica grisa ibèrica que podrien donar
un terminus post quem del final del segle iv o del començament del iii aC per a la
col.locació del paviment 17, per a la construcció de l’estructura de planta rectangu-
lar formada pels murs 18, 61 i 115 i també per a la dels phulacteria 5 i 6 (figures 5
i 16).

Després d’excavar l’estrat 12, es va localitzar una capa de pedres (62) que sem-
blaven unides per una mena d’argamassa molt similar a la descrita en tractar del re-
bliment 14. Aquesta capa, sobre la qual recolzava precisament el pany principal de
la muralla ibèrica (04), amortitzava una estructura de planta circular (104, figures 5
i 15) formada per una filada de blocs calcaris poc treballats amb un rebliment intern
de pedretes barrejades amb terra. L’alçària d’aquesta filada només feia 0,30 m; com
que el mur 04 en tapava una part, no se’n va poder descobrir tot el perímetre, enca-
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12. SPARKES; TALCOTT, 1970: 147, 310, figures 10.1058 (350-325 aC), 10.1059 (325), 10.1060 (325-
310). JEHASSE, 1973: làmina 113, n. 433, 320-275. CERDÀ, 1987: 357-364, figures 76, 77-78, 375-350. MOREL,
1981: 148, làmines 34-35. ROTROFF, 1997: 144, 310-311, figures 46.650 similar (300-275), 47.655 similar (c.
275), 47.660 (c. 250-225). 



ra que es va comprovar que el diàmetre ultrapassava els 3 m. En aquesta estructura
circular hi havia un paviment de terra piconada (99) que es va trobar molt malmès.
Dins l’estrat 62, que, com hem vist, l’amortitzava, hi va aparèixer un fragment de ce-
ràmica àtica de vernís negre de la forma Lamboglia 22, datable cap al 300 aC,13 cosa
que dóna el t.a.q. per al funcionament d’aquesta construcció i perfila un xic més el
terminus post quem de la fundació del pany principal de la muralla ibèrica (04).

Edat del bronze

A sota de 104 i del paviment 99 (figures 8-11) hi van aparèixer dos estrats de po-
tència considerable i formats per un gran nombre de pedres (09 i 101) que ocupaven
els àmbits B4 i B5, a l’últim dels quals ja es van excavar el 1975. Amortitzaven una
muralla (37) amb un reforç lateral (103) i un mur paral.lel (19, figures 3, 5 i 14).
D’entre els materials proporcionats per la unitat 101, cal destacar un fragment de ce-
ràmica àtica de vernís negre d’una variant de la forma Lamboglia 22, que apareix al
començament del segle iv aC i és molt abundant en el segon i el tercer quarts,14 i una
gerreta bicònica de ceràmica grisa ibèrica. Aquestes peces palesen que l’amortitza-
ció de totes les estructures esmentades va tenir lloc entre el 375 i el 325 aC.

La muralla 37, un cop descoberta, mesura 2,40 m d’ample i està orientada de
nord a sud. És 1,40 m a ponent del mur 04 i travessa tota l’amplària dels àmbits 4 i
5. Està construïda a base de grans blocs de pedra calcària poc escairats, disposats en
filades més o menys horitzontals; té dues cares vistes i un rebliment intern de pedra
i terra (figures 3, 5 i 14). 

A l’àmbit B5, adossat a la cara est d’aquesta muralla, hi havia un conjunt molt
malmès de pedres, parcialment excavat durant la campanya de 1975 i que formava
part d’un reforç de la muralla per la cara oriental que ja s’havia trobat a l’àmbit B4
i que s’havia designat amb el número 103. Aquest reforç era constituït per una fila-
da de blocs calcaris de grans dimensions, carejats pel costat de llevant, i per un re-
bliment intern de pedres i terra (figura 5). S’hi adossava un paviment d’argila (194).
Només a l’àmbit B5, a sota del conjunt de pedres 103, i sempre a l’est del mur 37,
es van trobar dos estrats (57 i 58) que també s’hi adossaven. Tot el material recollit
en aquestes capes era fet a mà amb peces característiques del final de l’edat del
bronze, de vora bisellada o amb decoracions acanalades. Tot plegat era idèntic al
que procedia de la zona a llevant de la muralla i que ja havíem explicat l’any 1982,15

o a allò que procedia de diversos indrets del jaciment i que es va donar a conèixer el
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13. SPARKES; TALCOTT, 1970: 129, figura 8.808 (c. 310). PICAZO, 1977: 112-113, figura 7.2, terminus
post quem inici del segle IV. ROTROFF, 1997: 157, 320-321, figures 59. 869 (c. 300), 870 ? (c. 300), 876 ? (290-
275).

14. SPARKES; TALCOTT, 1970: 128-129, figures 8.803 (400-350), 8.806 (350-325). PICAZO, 1977: 112-
113, figura 7.2, terminus post quem inici del segle IV. ROTROFF, 1997: 156-157, 329-330, figures 59.866 (c.
325), 868 (325-300). CERDÀ, 1987: 259-284, figures 23-38, molt abundant en el derelicte del Sec, 375-350.

15. López Mullor, Rovira, 1982 a: figs. 2-3.



1993.16 A més, val a dir que en el decurs de l’excavació de 1975, a l’àmbit B5 es va
trobar el mateix material, el qual es va descriure d’una manera inequívoca, i, segons
que sembla deduir-se de la publicació d’aquells treballs, va aparèixer a l’element
103 o a la capa 57, o a totes dues unitats.17

Un cop excavada la capa 58, es va observar que les restes de la muralla (37) re-
colzaven directament sobre un estrat d’argila vermella molt compacta (106) en què
també només va aparèixer material ceràmic fet a mà que cobria el terreny natural
(53, figures 9 i 10).

A l’àmbit B4 es va descobrir una estratificació arqueològica un xic diferent de
la de B5. Per començar (figura 8), sota la unitat 09, que amortitzava el mur 37, s’hi
va localitzar un estrat d’argila roja que podria haver estat un paviment (15). Pel can-
tó de llevant, s’adossava a la muralla 37 un parament de proporcions considerables
que també s’adossava al mur 19 pel costat de ponent i que es va descobrir a sota de
09, a ponent de la muralla 37. Aquest mur, del qual només es conserven dues fila-
des, és orientat de nord a sud i fet amb dues cares vistes i un rebliment intern de pe-
dres i terra, i fa gairebé 1,60 m d’amplària.

Cal dir que va funcionar durant l’època ibèrica, segons que indica l’aparició de
ceràmica d’aquell moment als estrats 07, 16 i 107, que s’hi adossaven. Tanmateix,
el paviment 109, que era de la mateixa època i recolzava sobre el terreny natural, no-
més contenia material del bronze final.

2. L’excavació a l’entorn oriental del bastió. Sectors B3-B5 i C1 (figures 8, 10 i 11)

La zona on els anys 1999 i 2000 es va intervenir a l’entorn del bastió feia 252 m2.
Ara ens referirem únicament als treballs fets a la banda nord, prou importants. Allà
la primera tasca que es va fer va ser la retirada de la terra que s’hi havia acumulat
(129) d’ençà de les intervencions arqueològiques de la dècada de 1980. D’aquesta
manera, es va comprovar que els sondeigs fets a la plataforma intermèdia, entre el
fossat i el mur principal, arribaven a la façana septentrional del phulacterion 6. En
canvi, l’excavació al fossat havia restat aturada uns 10 m al nord del bastió. Al ma-
teix temps, als llocs que fins llavors no s’havien excavat es va retirar l’estrat super-
ficial (01).

Els únics vestigis medievals localitzats en aquesta àrea eren al nord, a sota dels
estrats superficials, i tan sols en llocs molt reduïts on l’estratigrafia romania intacta.
Aquestes capes, retirades majoritàriament els anys vuitanta del segle passat, sem-
blava que indicaven que les parts de la muralla principal i del bastió que romanien
dretes es van tornar a utilitzar en aquella època.

Els nivells d’incendi i de destrucció parcial de la muralla ibèrica també havien
estat excavats en part al llarg de campanyes anteriors. De tota manera, encara se’n
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16. Molist, Rovira, 1986-1989: fig. 15.
17. Morral Nieto, Miquel, 1982: 243.



trobaren vestigis prou importants, perquè, un cop excavades les capes medievals
(95), va aparèixer un rebliment de pedres i terra (97) que colgava completament el
fossat (100). Al límit occidental d’aquest rebliment, es començava a veure el mur
87, que n’havia fortificat l’escarpa. Tot seguit apareixia una altra capa d’enderroc
(162) formada com a conseqüència de l’ensorrament de la muralla principal i del
mur 87, que descansava en el perfil que havia tingut el fossat (100) en el moment
immediatament anterior a ser amortitzat i a la destrucció de gran part de les defen-
ses del conjunt. En aquesta època el fossat (100) mesurava uns 3 m d’amplada i 1 m
d’altura. Aquesta estructura era el que quedava d’un fossat més antic (155) i un xic
més gran que s’havia anat reblint amb el pas del temps i amb les obres de reforça-
ment de les defenses de l’oppidum. Un cop trets els estrats 146 i 149, es va observar
l’estat original del fossat 155. Arribava a 0,80 m de fondària i s’havia obert tallant
fins i tot la roca natural. L’amplària total era d’uns 3 m.

3. L’excavació subsidiària de la restauració del pany principal de la muralla.

Sectors C 1-C 3 (figura 11)

Durant els anys 2000 i 2001 es van fer les tasques d’excavació i desmuntatge de la
part alta del tram central de la muralla principal (65 i 193), tant al nord com al sud
de l’antic camí forestal que aleshores la travessava. El camí va ser eliminat del tot
en el decurs d’aquestes campanyes d’excavació, i l’impacte que havia provocat a la
cara de llevant de la muralla principal va desaparèixer gràcies als treballs de restau-
ració que s’hi van dur a terme el 2001.

Es va tornar a trobar la capa superficial 01 en tota la zona excavada. A sota, a la
cara occidental de la muralla principal (65), es va comprovar que el pany havia es-
tat modificat amb un retall (190), de planta aproximadament quadrangular, que me-
surava 2,30 m d’amplària per 5,20 m de llargària i 0,25 m d’alçària. El rebliment era
un paviment (191) d’argila piconada. El material que s’hi va trobar era medieval,
encara que insuficient per precisar-ne el període concret. El paviment s’adossava a
les restes d’un mur de la mateixa època situat a sobre de la muralla 65, dins del ma-
teix retall.

S’ha de tenir en compte que en el decurs de la campanya de 1982 (López Mu-

llor; Rovira, 1982: pàssim) es va trobar a la zona excavada aleshores, a llevant de
la muralla ibèrica, un enderrocament molt potent d’època medieval que recolzava
directament sobre del paviment ibèric molt degradat i que cobria els estrats que ha-
vien reblert el fossat cap al 200 aC (129, representat amb línia discontínua). Tot això
palesa la reocupació del conjunt en aquell moment en què el fossat feia segles que
estava colgat; el mur principal, parcialment enderrocat, i la plataforma del davant,
situada abans de l’escarpa,18 completament perduda.
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18. Cf. més amunt: Excavació al nord del camí forestal, unitats 136 i 137.11. Cf. més amunt: Excavació
al nord del camí forestal, unitats 136 i 137.



Pel que fa a la muralla ibèrica, el seguiment minuciós de la restauració que se’n
va fer va proporcionar la descoberta, al rebliment intern del tram central (unitat 65,
sector C 2), d’un fragment de ceràmica àtica de vernís negre de la forma Lamboglia
22 i que tornava a donar un terminus post quem cap al 300 aC per a la construcció
del mur principal.

A sota del paviment 184 (figura 18 Puche), coetani de la fortificació ibèrica al
sector C 2, s’hi van trobar dos nivells de l’edat del bronze que ja havíem identificat
a la zona excavada al costat de la cara septentrional del phulacterion 6 (118). Es
tractava de les unitats estratigràfiques 132 i 131. Aquestes capes tornaven a aparèi-
xer al sector C 4, al nord de l’antic camí forestal. A tocar hi havia el terreny natural
argilós (53).

4. L’excavació a l’antic camí forestal (zona oriental del sector C3)

Èpoques contemporània i medieval

A la zona oriental del sector C3, durant les campanyes de 1998 i del 2000, es va
obrir una trinxera perpendicular a la fortificació, la qual feia 27 m de llarg per 5 m
d’ample. En la campanya del 2001, es va tornar a intervenir en un sondeig que in-
cloïa tot el pany de la muralla principal i una part que hi havia immediatament a po-
nent. Per tal d’exposar millor els resultats obtinguts, descriurem els treballs a tot dos
sondeigs conjuntament (figura 6). 

A l’antic camí (figura 12), un cop tret el nivell superficial (01), a l’extrem de po-
nent, a la part més alta del talús que hi ha al peu del segon pany de la muralla ibèri-
ca (250), hi va aparèixer una petita capa de grava. A sota hi havia el terreny pròpia-
ment dit (53), fortament inclinat cap a llevant. Més a l’est, es va trobar un conjunt
de rebliments formats els anys setanta del segle xx com a conseqüència de la des-
trucció d’una part de la muralla amb mitjans mecànics amb vista a obrir-hi el camí.

A sota d’aquestes unitats, a la part més oriental del sondeig, s’hi van descobrir
dos estrats força potents (81 i 86) que van proporcionar conjunts homogenis de ma-
terial, entre el qual hi havia ceràmica recoberta de vidratge verd o melat o grisa me-
dieval, cosa que permetria de situar-ne la formació pels volts del segle xiv. Al sud
del camí (227), es va excavar un enderroc (215) que va donar fragments d’una for-
ma tancada decorada de verd i manganès, gràcies a la qual es pot perfilar la datació
d’aquests enderrocs en els primers decennis del segle xiv.

A més, a l’altre costat del camí, un tercer estrat d’amortització (223) contenia
produccions ceràmiques de cuina típiques de l’edat mitjana i un fragment també de
cuina amb l’interior cobert d’un vidratge de color verdós que, un altre cop, donava
un terminus post quem de l’any 1300, aproximadament.

A sota de 215 es va descobrir un mur (219) orientat d’est a oest, adossat a la cara
interna de la muralla principal (65), el qual cal situar a l’època medieval, tot i que la
trinxera de fundació (228) va resultar estèril (229). A l’altre costat del camí, a sota
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de la unitat 223, hi havia el marge d’una feixa orientat d’est a oest que servia per
contenir una terrassa artificial situada darrere de la fortificació (figura 6).

Època ibèrica

Tornant al centre del sondeig oriental (figura 12), a sota de la unitat 47 es van exca-
var dues petites capes (83 i 90) que semblaven el resultat de l’esllavissament de les
terres de la plataforma sobre la qual recolza la muralla principal. A sota hi havia un
enderroc (67) amb ceràmica ibèrica i una dracma emporitana del segle iii aC,19 res-
pecte a la qual s’ha de suposar un període de circulació no gaire llarg atès el bon es-
tat de conservació que presentava, cosa que referma la datació del 200 aC, aproxi-
madament, que hem fet dels estrats d’enderroc i incendi situats a l’entorn occidental
de la fortificació ibèrica.

L’estrat 67 amortitzava dos murs, l’un col.locat al davant de l’altre. El més en-
darrerit és el 87, que, d’una banda, servia per contenir el terreny natural a l’escarpa
del fossat i, de l’altra, constituïa el primer pany defensiu de la fortificació ibèrica.
Tot fa pensar que l’altre mur (85), que s’hi adossava, era una reparació o reforç feta
en la segona o tercera fase de la fortificació ibèrica.20

Sota el paviment 88 es va localitzar un rebliment de potència considerable (96)
que amortitzava completament el fossat 155, el qual corria paral.lel als murs 85 i 87.
Les característiques físiques d’aquest rebliment i la reparació 85 del mur 87 perme-
teren de confirmar que l’estrat 96 era el resultat de l’ensorrament parcial del mur
més antic, és a dir, el 87, amb el rebliment 84.21 D’aquesta manera, també és lògic
de pensar que el paviment 88 era, en part, el resultat de l’esllavissament de l’argila
que contenia el mur 87. Finalment, a sota de l’enderroc 96 es va trobar l’estrat 149,
que s’ha de relacionar amb les obres que es van fer per construir-lo.

Molt probablement, el fossat 155 data de la segona fase de la fortificació ibèri-
ca i va tallar l’estrat 110 i el terreny natural (53). Aquesta estructura, en aquesta
zona, fa 4,25 m d’amplària màxima i fins a 2 m de fondària. L’escarpa, com s’ha
vist, estava fortificada amb el mur 87, orientat, grosso modo, de nord a sud, tot i que
s’havia anat adaptant a les sinuositats del terreny. Durant la campanya del 2001, es
va observar que a sota del perfil del fossat 155 n’hi havia un altre de més antic (232),
coetani de la primera fase de la fortificació ibèrica.

Fora del fossat, a l’extensa zona plana al davant del conjunt fortificat, van
aparèixer les capes 110 i 212, que es van fer servir com a paviment del replà du-
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19. Cf. la nota annexa de Marta Campo sobre aquesta peça.
20. Cal recordar que entre les dues zones en què s’ha treballat els darrers anys, els voltants del bastió i el

camí, n’hi havia una altra de ja excavada el 1987 (167), la qual impedia de relacionar directament les unitats
estratigràfiques de tots dos costats.

21. En observar la secció de la figura, es veu que la base d’aquest mur era menys ampla que la part alta.
S’adaptava a l’escarpa del fossat, la qual feia un pendent considerable que se suavitzava cap al sud, de tal ma-
nera que a l’extrem meridional de la zona excavada, la base del mur era més ampla que el coronament.
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rant tota l’època ibèrica o gran part d’aquesta. S’hi va trobar a sota el terreny na-
tural (53).

5. L’excavació al nord de l’antic camí forestal (zona oriental del sector C 4)

Els treballs al nord de l’antic camí forestal es van fer entre el 1998 i el 2001 i van
consistir en l’excavació a llevant de la muralla principal d’una superfície de 15 m
d’ample per 20 m de llarg. Mentrestant, per tal de tenir més informació de l’estrati-
grafia d’aquesta zona, es va fer un sondeig transversal a la fortificació que també
partia de la muralla principal i mesurava 3 m d’ample per 15 m de llarg. Aquest son-
deig es va obrir a l’extrem nord del principal (figures 6 i 13). 

Època medieval

En primer lloc, se’n va extreure el nivell superficial (01),22 al qual succeïa un nivell
d’enderroc medieval (142). A la part baixa del talús i a l’esplanada situada imme-
diatament a l’est es van descobrir diversos estrats d’aquest mateix període (153 i
174) que amortitzaven dos murs perpendiculars (156 i 172). Als murs, fets tots dos
de pedres de dimensions mitjanes, lligades amb fang, s’hi adossava un paviment
(188) d’argila piconada. Una mica més cap al sud, es van trobar restes d’un altre
mur (187) que, probablement, formava part del mateix conjunt que els altres dos.
Sembla que aquestes construccions són, aproximadament, del segle xiii, si bé per
ara no hem trobat prou materials per precisar-ne la datació.

Època ibèrica

A la zona de talús, a sota dels nivells medievals es van trobar una sèrie d’enderrocs
ibèrics (83, 133, 151, 154, 177, 178 i 179) que procedeixen de la caiguda de les es-
tructures que formaven la façana de la fortificació, que en aquesta zona, a partir del
sector C 4, està força malmesa. La ceràmica fina que va aparèixer en aquestes uni-
tats és constituïda, d’una banda, per fragments de peces del taller de les petites es-
tampilles, de les formes Lamboglia 26 i 27, i, de l’altra, per alguns exemplars de
produccions protocampanianes, dels quals no es pot concretar el taller d’origen. Tot
això permet, un altre cop, de situar aquestes capes en una data propera al 200 aC.

Un cop excavada la unitat 211, es va descobrir el fossat que precedia la muralla
principal. En configurava el perfil la unitat 100, que indicava quina havia estat l’a-
parença del vall en el darrer dels tres períodes en què se’n va fer ús, de tal manera
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22. Aquest nivell, que en el moment de la nostra excavació no tenia gaire potència, va ser afectat per la
neteja mecànica que l’any 1975 es va fer entorn de la zona de llevant de la muralla principal.



que llavors feia 2,10 m d’amplada i fins a 0,75 m de profunditat. L’escarpa estava
fortificada amb el mur 87, que també servia com a mur de contenció del terreny na-
tural, el qual, en aquesta zona, formava un pendent de més de 6 m d’alçària. A la part
més alta d’aquest talús natural, hi havia la muralla principal (250) que rondava els
3,5 m d’ample. Entre el mur 87 i la muralla principal, es van descobrir les restes de
dos murs de contenció, un de paral.lel a la muralla (figura 13) i un altre de perpen-
dicular a tots dos (figura 6), els quals, amb el rebliment 137, van servir per assentar
perfectament el pany principal de la fortificació. Aquesta plataforma, situada a so-
bre del talús natural, també es degué estendre als sectors immediatament a tramun-
tana del bastió (B5 i C1-C3), davant del pany 65. Convé tenir en compte que a la
cara nord d’aquest element de defensa (122), recolzada sobre el talús, es retalla per-
fectament el graó que hauria format la prolongació de 136 i 137.

Atès que en aquesta zona els únics rebliments descoberts sobre del talús són me-
dievals, cal suposar que, com a conseqüència de la destrucció parcial que hi va ha-
ver cap al 200 aC o bé pel llarg temps durant el qual les ruïnes de la muralla ibèrica
van restar abandonades fins que no se’n va fer un ús secundari a l’època medieval,
aquesta estructura, que al sector C4 ja estava molt degradada, va arribar a desapa-
rèixer completament entre B5 i C3 abans de la darrera reutilització del recinte. Per
això a les excavacions no se n’ha trobat cap vestigi, llevat de l’empremta en nega-
tiu a la base de la paret septentrional de la part més prominent del bastió (122), dins
la qual hi ha el phulacterion 6.

La unitat 155, que indica quin era el perfil del fossat aleshores, data de la sego-
na fase de la fortificació ibèrica. Va tallar l’estrat 110, corresponent a una gran acu-
mulació d’argiles que s’havien anat esllavissant fins a gairebé anul.lar la defensa, a
causa d’un procés segurament natural, atès que aquestes argiles són pràcticament
estèrils, i posterior a la primera fase de la fortificació ibèrica i al primer moment
d’ús del fossat. El vall reconstituït de la segona fase, en aquesta zona, tan sols me-
surava 2 m d’amplada màxima i fins a 0,90 m de fons. L’escarpa, com és evident,
continuava estant fortificada amb el mur 87, orientat, grosso modo, de nord a sud,
tot i que se seguia adaptant a les sinuositats del terreny.

Finalment, la unitat 232 indica quin havia estat el perfil original del fossat de la
fortificació ibèrica, que tenia una amplària màxima de 3,50 m. Aquest element, que
s’havia anat reblint amb les capes 230 i 233 i sobretot amb la 110, que el va mig ta-
par, és contemporani de la fortificació de l’escarpa amb el mur 87, de la construcció
dels murs de contenció 136 i 216 i de la fundació de la muralla principal (65 i 224).
Les tres unitats estratigràfiques que gairebé el van reblir sembla que corresponen a
un procés d’acumulació progressiva de terres afavorit per les pluges i que, segons
que hem vist més amunt, en dues ocasions va arribar a fer que el vall s’hagués de
destapar i tornar a configurar. 
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6. L’excavació a la zona oriental dels sectors C 5 i C 6 (figura 7)

La intervenció de l’any 2001 a la zona oriental dels sectors C 5 i C 6 es va fer per tal
d’esbrinar quina era la configuració estructural de la franja a manera de replà situa-
da entre la muralla principal i l’escarpa del fossat, al sector on semblava que l’es-
quena d’ase que hi havia a l’istme del Montgròs començava a desaparèixer d’una
manera més aviat sobtada. A més, interessava saber quin era l’estat de les ruïnes a
l’extrem de llevant dels sectors C 5-C 7, on sabíem que el 1975 s’havia fet una im-
portant neteja mecànica no estratigràfica.

Així, en primer lloc, un cop retirada la capa superficial, es va copsar la veritable
actuació dels anys setanta del segle xx com també es va començar a estudiar les es-
tructures presents a la zona. D’aquesta manera, s’observava que al límit entre els
sectors C i D, la muralla principal (224) feia una reculada al punt on s’adossava un
mur perpendicular (217) de dimensions considerables, orientat d’est a oest. Aquest
mur, llarg de 8,30 m i ample de 0,50 m, conserva una altura màxima d’1,45 m. Per
bé que encara és una mica d’hora per intentar de fer interpretacions perquè la recer-
ca arqueològica en aquesta zona acaba de començar, és encertat de pensar que
aquesta paret degué funcionar com a mur de contenció d’un gran rebliment de pe-
dres, col.locat a migdia. Tots dos, mur i rebliment, devien servir per crear una te-
rrassa artificial que devia ser la continuació de l’esquena d’ase natural, localitzada
més al sud. Aquesta terrassa artificial devia funcionar com a pseudobastió i devia te-
nir com a límit oriental l’escarpa fortificada (87) del fossat i com a límit septentrio-
nal el mur 217. Ambdós paraments formaven un angle recte davant de la muralla,
ben bé al límit entre els sectors C i D, en un punt que ara està molt arrasat i que en
aprofundir-hi en el decurs de campanyes futures proporcionarà, potser, la planta
exacta de la trobada d’aquestes estructures al nivell de la fonamentació.

D’altra banda, a migdia del mur 217, davant de la muralla 224, a una distància
de 2,30 m, es va identificar un nou mur (218) força ben alineat amb la paret 136. Tot
i que per ara només se’n comença a veure la part alta, podem avançar que presenta
una orientació nord-sud i que té una cara vista cap a llevant construïda amb grans
blocs de pedra poc escairats. Darrere seu hi ha un rebliment de pedres (225), un xic
més petites i col.locades planes, el qual s’adossa a la muralla 224.

7. L’excavació subsidiària del muntatge del mirador (zona occidental, 

sectors B 1-B 3 (figura 4))

L’any 2000, per tal d’assentar en un terreny consistent els peus de la passarel.la i del
mirador metàl.lics col.locats darrere de la fortificació ibèrica i paral.lels als sectors
compresos entre el B 1 i el B 3 (figures 1 i 4), s’hi va haver d’obrir una rasa llarga
de 37 m i ampla d’entre 3 m i 7,5 m. Aquesta rasa començava darrere de l’entrada
de la fortificació i ocupava una gran part de l’àrea de ponent de la meitat meridional
del sector B. Abraçava una zona que ja havia estat objecte de nombroses excava-
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cions arqueològiques entre 1984 i 1985, i en molts punts de la qual ja s’havia ex-
haurit l’estratificació i només quedava descoberta la roca.

La majoria d’unitats estratigràfiques identificades i excavades en aquest sector co-
rresponien a capes superficials molt recents. S’hi va localitzar a sota un dels abocadors
de terres procedents de les excavacions de la dècada dels vuitanta del segle xx. Tam-
bé hi havia el marge d’una feixa orientat del sud-est al nord-oest que servia per conte-
nir una terrassa artificial situada darrere de la fortificació (197). Els únics vestigis cla-
rament medievals trobats en aquest sondeig van aparèixer a l’extrem meridional,
indret en què es va localitzar una resta d’estratificació arqueològica mínimament in-
tacta. Es tractava de dues capes. La primera potser havia format part d’un enderroc i
la segona tal vegada era un paviment de terra batuda. Tot seguit es va trobar una capa
que contenia material ibèric, exclusivament. La datació que hi dóna aquesta ceràmica
s’ha de prendre, però, amb precaució, perquè l’estrat no es va acabar d’excavar.

Al nord-est de la feixa, per sobre del terreny natural, es va localitzar una petita
capa (208) que, tot i estar molt alterada per les arrels i per les excavacions de 1984-
1985, només va proporcionar materials de la mateixa època. A sota seu en uns casos
o bé directament colgades pels nivells superficials en d’altres, s’hi van identificar
una sèrie de modificacions del terreny natural que recordaven molt les característi-
ques de les sitges (202, 203, 205 i 213). En tot cas, no haver-hi trobat intacte cap ele-
ment d’aquests fa que l’atribució d’aquesta funció sigui merament hipotètica.

V. Evolució del jaciment

Edat del bronze (figura 14)

La seqüència temporal a les zones excavades durant aquests últims cinc anys al turó
del Montgròs comença amb un horitzó que inclou un grapat d’estrats que van apa-
rèixer a sota de les estructures més antigues fins ara localitzades i que recolzen so-
bre el terreny natural. Solament contenien ceràmica de l’edat del bronze i daten de
la primera ocupació del jaciment. Es tracta d’una troballa de la qual teníem antece-
dents, perquè al llarg de la campanya de 1981, davant de la zona excavada el 1998,
sobre la plataforma de terreny natural que hi ha entre el bastió i la muralla ibèrica
principal, hi vam localitzar un estrat corresponent al bronze final que passava per
sota del pany de la muralla ibèrica.23 De les campanyes de 1998, del 2000 i del 2001,
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23. «Aquesta capa es trobava situada per damunt del sòl natural (...), la terra presentava un aspecte rela-
tivament uniforme i consistia en argiles de color marró vermellós, de consistència mitjanament dura i com-
prenia algunes pedres petites i anguloses, així com un bon nombre de petits carbons (...). Pel que fa a la posi-
ció física, hom aprecia clarament que passa per dessota de la muralla d’època ibèrica. Així, durant els treballs
de 1975 hom comprovà que [aquest] nivell apareixia també a l’altra costat de la fortificació. Tot això palesa
que l’assentament del Bronze Final és anterior al bastiment de la muralla ibèrica i que, a més a més, ocupava
una superfície no menyspreable, que, molt probablement, estigué centrada en el cim de la plataforma.» (LÓ-
PEZ MULLOR; ROVIRA, 1982a: 190)
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destaquen unes poques peces amb les vores triangulars i decoracions de cordó amb
incisions o de ceràmica aplicada, les quals formen part del repertori de materials
més antics trobats al jaciment.

A més, en la campanya d’excavació de 1998 es van descobrir les ruïnes d’una
possible muralla de l’edat del bronze (37) que són coetànies d’un altre mur paral.lel
més petit: la unitat 19, que s’ha trobat, únicament, a l’àmbit B4, tot i que al B5 hi ha
un conjunt de pedres amb la mateixa orientació que probablement s’hi ha de rela-
cionar (figura 5). Des del començament de les recerques, el 1975, al jaciment s’hi
havia trobat una bona quantitat de ceràmica corresponent a aquest període que va
ser donada a conèixer per primera vegada el 1982.24 Aquest material és molt sem-
blant a l’aparegut a les unitats sobre les quals recolza la muralla primitiva, però tam-
bé al trobat a les capes que s’hi adossen. Tenint en compte aquesta posició estrati-
gràfica, és possible de situar aquestes dues estructures arquitectòniques al final de
l’edat del bronze. Tot i això, si en el futur es trobessin altres trams associats a estrats
més fèrtils que poguessin donar una quantitat important de material, podríem fer
aquesta datació amb més tranquil.litat, i no com ara, en què hom es basa sobretot en
la datació relativa de les estructures i en un grapat de ceràmica.

En les campanyes de 1984-1986, darrere del pany principal de la muralla ibèri-
ca es van descobrir els vestigis d’un altre mur paral.lel anomenat B pels excavadors
i que avui roman gairebé tapat. Aleshores es va interpretar que es tractava de la pri-
mera muralla erigida al lloc del Montgròs i, malgrat no haver-s’hi trobat material as-
sociat important, es va situar al segle vi aC, suposada època de la ceràmica més an-
tiga d’importació localitzada fins aleshores al jaciment, bé que fora de context
(Molist; Rovira, 1986-1989: 125, 131, figura 9).25 Aquesta identificació dels ves-
tigis com a part d’un primer recinte fortificat és, sens dubte, encertada, perquè les
restes que encara són mig visibles darrere dels puhlacteria 1-4 –corresponents al
mur anomenat B en aquella excavació– presenten una alineació molt semblant a la
del mur 37, trobat el 1998 al subsòl dels àmbits B4 i B5. Per tant, les ruïnes desco-
bertes per Rovira i Molist i designades mur B són, versemblantment, la continuació
d’aquest pany. D’altra banda, en les mateixes excavacions de 1984-1986, darrere
del mur B es va documentar un altre parament anomenat aleshores C, perfectament
assimilable al nostre parament 19, del qual sembla la continuïtat pura i simple, tal
com el mur B ho és de la nostra unitat 37.

En conseqüència, aquestes últimes campanyes d’excavació, a més de tornar a
palesar la presència al jaciment d’un horitzó datable en el bronze final a què ara per
ara no es pot associar cap estructura, han posat en evidència que en una fase imme-
diatament posterior del mateix període es podria haver bastit el conjunt format pels
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24. Ibid.
25. Ens sembla, però, que la ceràmica fina d’importació més antiga que s’ha trobat fins ara al turó del

Montgròs és àtica de figures roges d’un moment relativament avançat difícil de situar més enllà de mitjan se-
gle V aC. L’esment d’un fragment de figures negres suposadament trobat en la campanya de 1981 és un xic es-
trany, perquè no apareix en la publicació a què es fa referència, ni tenim consciència d’haver-lo descobert lla-
vors.



murs 37 i 19, els quals devien formar part d’una autèntica muralla anterior a la ibè-
rica principal i situada un xic més a ponent (figures 5, 8, 14). Si, com hem vist, tant
el mur 37 com el 19 continuen per darrere del sector B de la fortificació ibèrica fins
al phulacterion 1, on es conserven mig tapades les restes dels paraments anomenats
B i C per Rovira i Molist, tenim una primera muralla de dimensions respectables,
uns 35 m per ara, que, si més no, devia complir la mateixa funció que la ibèrica:
tancar l’istme de la península del Montgròs. Aquesta construcció, segons que hem
vist, es podria datar tenint en compte els estrats que s’hi adossen i que, en princi-
pi, situem al final de l’edat del bronze26 i, en general, tenint en compte la ceràmi-
ca d’aquest període apareguda arreu del jaciment, la qual, segons Rovira, pertany
als segles x-ix aC (LÓPEZ MULLOR; ROVIRA, 1982a: 192, segle X aC; MOLIST; RO-
VIRA, 1986-1989: 138, segles x-ix aC) i que, d’acord amb la nomenclatura utilit-
zada per a aquest període, cal classificar en el bronze final iii o els «camps d’ur-
nes recents», datats, d’una manera àmplia, entre el 1100/900 i el 650 aC (Maya,
1998: 353).27

En un moment encara poc precís des del punt de vista de la datació, aquesta pri-
mera fortificació va ser destruïda parcialment. Ho documenten una sèrie de nivells
d’enderroc o les mostres d’un incendi. La majoria d’aquests estrats estan adossats a
la muralla 37 i en cap no s’ha trobat, de moment, material ceràmic fet al torn.
Aquesta circumstància i l’observació de les relacions d’aquestes capes amb la resta
de la seqüència permeten de proposar com a data d’aquest esdeveniment un període
encara anterior al de la implantació de la cultura ibèrica. Ara per ara, però, és molt
difícil de determinar-ne la causa.

Primers horitzons de l’època ibèrica (figura 15)

En tot cas, aquest incendi i aquesta destrucció parcial, de moment poc avaluable, no
van implicar el colgament de la primera fortificació, atès que la quarta fase tempo-
ral del jaciment correspon a un nou període d’ús dels murs 37 i 19. Cal destacar que
en aquell moment es va afegir el pany format per la unitat 103, que es va adossar per
ponent a la muralla 37 (figures 5 i 8). Aquest reforç mesurava 1 m d’ample i cons-
tava d’una filada de pedres calcàries a la cara vista de grans dimensions i d’un re-
bliment de pedretes i terra. L’hem trobat intacte a l’àmbit B4, no pas al B5, d’on ha-
via estat extret gairebé del tot l’any 197528 i als extrems nord i sud del qual només
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26. Aquestes capes són molt minses i han proporcionat poc material. No s’hi ha localitzat, però, cap ce-
ràmica feta al torn. Així és que, si bé ens agradaria de trobar uns estrats més potents en aquesta posició dotats
de conjunts ceràmics abundants, la posició estratigràfica ens inclina a plantejar la hipòtesi que aquesta prime-
ra muralla va ser fundada al final de l’edat del bronze.

27. González (1999) esmenta la presència al Vallès de ceràmica amb acanalaments des dels darrers de-
cennis del segle XI aC. Un horitzó immediatament posterior al nostre es pot veure al Pla de la Bruguera (CLOP

et alii, 1998: 121 i s.). Moret (1996: 27) presenta un quadre sobre la datació absoluta a la Península Ibèrica del
final de l’edat del bronze i de l’època ibèrica.

28. Aleshores, probablement a causa de les reduïdes dimensions de la cala oberta, la unitat 57 no es va
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restaven algunes pedres. Cal tenir present que al rebliment del pany 103 també hi va
aparèixer, exclusivament, material del bronze final en què hi havia peces de vora bi-
sellada o superfície interna acanalada.

Corresponen a l’etapa següent uns paviments situats entre els murs 37 i 19, els
quals van ser els primers de la seqüència que proporcionaven ceràmica feta al torn,
encara que en quantitats molt petites i sense cap importació que l’acompanyés. Això
impedeix de fer-ne la datació absoluta però els situa clarament en l’època ibèrica. 

En l’horitzó immediatament posterior el panorama no va canviar gaire des del
punt de vista estructural. A l’interior de la fortificació, a sobre dels anteriors, es van
col.locar altres paviments de terra piconada. A l’exterior, en canvi, va romandre el
terra de l’etapa anterior. Els estrats d’aleshores contenien ceràmica ibèrica feta al
torn al costat de material residual que datava del bronze final. Cal remarcar la pre-
sència d’un fragment de nansa d’àmfora púnica dins d’un dels nous paviments, cosa
que dóna un arc temporal del segle vi al iv aC.29 Tanmateix, la presència en aques-
ta mateixa unitat (figura 9) d’un exemplar de gerreta bicònica ibèrica de pasta grisa
fina permet de datar aquesta fase després del 350/325 aC, època d’aparició d’aquest
tipus.

La fase que es va trobar tot seguit es caracteritza per l’aparició de l’element cir-
cular 104 (figures 3 i 5), que recolzava sobre l’estrat que amortitzava –parcial-
ment?– la muralla primitiva. El mur 19, en canvi, més petit i coetani d’aquesta, pot-
ser no va restar tapat del tot fins a la fase següent. Tot i això, amb la poca superfície
que s’ha excavat, és difícil de comprovar si va arribar a ser coetani de l’estructura
circular. Gràcies a la descoberta a la unitat sobre la qual recolzava aquest element
d’un fragment de ceràmica àtica de la forma Lamboglia 22 que es pot datar en el
375-325 aC (Molist; Rovira, 1986-1989: figura 15) i al terminus post quem i al
terminus ante quem proporcionats per les fases immediatament anterior i posterior,
podem situar aquest horitzó F cap al 325 aC.

La fundació de la muralla ibèrica principal, c. 300 aC (figura 16)

La col.locació d’una sèrie d’estrats de rebliment al llarg d’aquesta etapa va compor-
tar la desaparició definitiva del sistema defensiu que havia funcionat fins aleshores.
Després es van bastir la muralla ibèrica i les estructures col.laterals que ens han per-
vingut. El material arqueològic dels rebliments pot situar-se en el 325-300 aC, ate-
sa la descoberta d’un fragment de ceràmica àtica de la forma Lamboglia 22 en una
de les capes d’amortització de les estructures anteriors i d’alguns fragments de ger-
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reconèixer com a estructura i es va descriure com a «reompliment de pedres soltes, del qual no veiérem el fi-
nal i que semblava anar a molta fondària» (MORRAL; NIETO; MIQUEL, 1982: 243).

29. Atesa la fragmentarietat, és molt difícil d’establir si pertanyia a una forma Mañà C o a una Mañà
D, amb la qual cosa, en tot cas, podríem tenir un terminus post quem del segle VI i un terminus ante quem
del IV aC.
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retes grises bicòniques (Morral; Nieto; Miquel, 1982: 243). A més, a la matei-
xa muralla, al sector C2, es va trobar un altre fragment de la mateixa forma. Aques-
ta datació coincideix, si fa no fa, amb la del paviment que es va fer servir en l’eta-
pa posterior a la fundació de la muralla i que va proporcionar un fragment de
ceràmica àtica de vernís negre de la forma Jehasse 116 i uns altres de bols de cerà-
mica grisa ibèrica que permeten de proposar un terminus post quem d’entre el
350/325 i el 250/225 aC (López Mullor; Rovira, 1982a: figures 2-3) per a la
construcció del pany principal de la fortificació ibèrica. Aquesta datació potser es
precisarà encara més en el moment que se sàpiga la procedència exacta de la cerà-
mica àtica de figures roges esmentada als estudis de Molist i Rovira de 1986-1989
i de 1991 (MOLIST; ROVIRA, 1986-1989: 131, figures 16-17; id., 1989: 255), la
qual, des del punt de vista tipològic, es pot situar al llarg del segon i el tercer quarts
del segle iv aC.

La fortificació que es va bastir aleshores a la zona excavada era composta de
dues línies defensives, escalonades l’una al davant de l’altra. La primera que troba-
ven els possibles atacants era formada per un fossat que tenia l’escarpa fortificada
amb la intenció de dificultar-hi l’acció de les màquines de guerra. Al darrere, la se-
gona línia defensiva, més elevada, que coneixem com a muralla principal, consta-
va de dos cossos de 4 i 2 phulacteria cadascun, situats al sud i separats per una por-
ta. Al nord hi havia un pany massís de muralla.

A ponent dels phulacteria 5 i 6 hi havia un paviment de terra piconada que era
sobre una sèrie d’estrats de rebliment en què s’havia obert la trinxera de fundació
del pany principal de la muralla ibèrica. En aquell moment també s’havien bastit els
murs que limitaven un cos allargat situat paral.lelament a la muralla pel cantó de po-
nent que, a més, s’hi adossava. Aquest cos, segons que veurem més endavant en
tractar del procés pel qual es va abandonar, tenia una planta baixa a què correspon
el paviment de terra piconada esmentat i també un pis de fusta. La funció més plau-
sible sembla la de pas de ronda al llarg de la cara interna del pany principal de la for-
tificació. És probable que aquest mateix cos s’estengués cap a tramuntana traves-
sant l’àmbit teòric B5.

Entre la muralla principal i l’escarpa del fossat hi havia una altra construcció a
manera de replà, limitada per una sèrie de murs i enllosats. Aquesta estructura, tro-
bada en molt mal estat de conservació –al costat de la façana nord del bastió ha des-
aparegut completament–, degué servir per reforçar la fonamentació de la muralla,
atès que devia formar, amb un rebliment de potència desigual segons la fondària del
terreny, una terrassa artificial. És versemblant que aquesta terrassa, que a la part
central de l’istme del Montgròs havia aprofitat l’esquena d’ase que feia el terreny
natural per a assentar-s’hi, fos completament artificial i estigués limitada per la pa-
ret 217 a la banda de tramuntana, a la zona final del sector C de la muralla, on sem-
bla que el terreny fa un fort pendent en direcció nord. 
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Reforçaments del segle III aC (figura 17)

Entre el moment del c. 300 aC a què acabem de fer referència i el següent trobat a
l’excavació, datable en la primera meitat del segle iii aC, la fortificació va experi-
mentar canvis tan importants com ara la construcció del bastió, situat davant dels
phulacteria 5 i 6, al sector B4 (figura 5). Aquest bastió, sens dubte, depenia de la
presència de la porta situada immediatament a migdia. L’accés, en aquell període,
també va restar més ben protegit pel costat meridional perquè s’havia bastit el para-
pet que reforçava el mur que tancava els phulacteria 1-4 per la banda oriental.

Durant aquesta fase, sobretot a causa de les tasques de construcció del bastió, el
fossat va anar perdent fondària i fins i tot en alguns llocs va quedar pràcticament in-
utilitzat. L’escarpa va resultar afectada de les obres mateixes, encara que després es
va restaurar. Una mica més a tramuntana se’n va documentar un ensorrament par-
cial causat, segons que sembla, per un esllavissament que es va reparar de seguida. 

A l’horitzó següent (figura 18) hi corresponen algunes modificacions posteriors
que van reforçar encara més el magnífic conjunt fortificat ibèric. Per exemple, es va
tapiar la porta situada entre els dos cossos del mur principal caracteritzats per la pre-
sència de phulacteria, i a continuació es va construir una estructura que allargava
cap al sud, per darrere d’aquesta porta ja en desús, el cos que es feia servir com a pas
de ronda interior. Llavors, per la planta baixa d’aquest element adossat a la muralla
s’hi va estendre un nou paviment amb les preparacions corresponents, en el qual hi
havia algunes ceràmiques que ens han permès de situar aquestes modificacions en
el segle iii aC. També s’hi va trobar escòria de ferro en quantitats importants, cosa
que s’adiu prou amb les activitats pròpies d’un assentament amb un fort caràcter mi-
litar com el que ens ocupa. Tot fa pensar que en aquesta etapa es va tapiar la porta
del phulacterion 4. Mentrestant, al fossat s’hi anà dipositant terra probablement
arrossegada per la pluja i que el va fer encara més petit.

La destrucció del c. 200 aC

Cap a l’any 200 abans de la nostra era, la fortificació ibèrica va ser expugnada i mal-
mesa a causa d’un incendi. Tenim la prova d’aquests esdeveniments al sector B4,
aportada per l’estrat trobat a sobre del darrer paviment del pas de ronda, que conte-
nia una bona quantitat de carbó, cendra i, sobretot, restes de bigues carbonitzades, les
quals indiquen la presència, fins aleshores, d’un forjat de fusta i, probablement, terra
que formava el pis de dalt. A més, a sobre del sòl hi van aparèixer peces de ceràmica
literalment esclafades per l’ensorrament del sostre, al costat d’altres trencades en
molts trossos disseminats per tota la superfície del sòl, la qual cosa demostrava que
havien caigut des del pis superior. A més, a sobre d’aquesta capa d’incendi hi havia
el típic estrat d’enderroc amb moltes pedres de mides diferents i argila. Aquest con-
junt contenia ceràmica de vernís negre dels tallers occidentals, algunes peces de pe-
tites estampilles i d’altres de Roses, així com alguns fragments de campaniana A.
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Cal afegir que en l’excavació del sector oriental, on l’horitzó cap al 200 aC tam-
bé es caracteritzava per la presència d’estrats d’enderroc i d’amortització de gran
potència que reblien el fossat i inutilitzaven la plataforma entre aquesta estructura i
la muralla principal, es va trobar una dracma emporitana molt semblant a les desco-
bertes per Rovira i Molist (MOLIST; ROVIRA, 1986-1989: 134, figura 24; cf. també la
nota de Marta Campo annexa a aquest article) i que ajuda a situar-nos a les acaba-
lles del segle iii. Hi havia, a més, un bon nombre de ceràmica del taller de les peti-
tes estampilles, del taller de Roses i d’altres d’indeterminats, de les formes Lambo-
glia 24 B-25 B, Lamboglia 26 i Lamboglia 27. Un conjunt d’aquesta classe en què, no
s’ha d’oblidar, també figuraven algun fragment petit de campaniana A i una nansa
d’àmfora grecoitàlica antiga ens porta a proposar com a data el final del segle iii aC.
Així, la destrucció es podria relacionar amb la Segona Guerra Púnica (218-201 aC) o
bé amb la campanya de Cató (195 aC).

Al llarg de la guerra d’Hanníbal les peripècies dels ausetans van ser constants. El
218 aC, en el qual l’exèrcit cartaginès marxava cap a Itàlia a combatre els romans,
sotmeté diversos pobles ibers, entre els quals hi havia els ausetans.30 L’hivern del 218
aC al 217 aC, les tropes de Gneu Escipió van assetjar durant un mes la ciutat d’Au-
sa, que llavors militava en el camp cartaginès. El règul ausetà Amusic, abans que la
ciutat no caigués, va fugir i es va refugiar al camp del general Hàsdrubal.31

Avançat el conflicte, l’estiu del 205, els ilergets van reunir per segon cop –ja ho
havien fet el 206– una confederació de tribus ibèriques que s’enfrontaren als ro-
mans. Aquesta vegada, al costat dels cabdills Indíbil i Mandoni, hi havia Amusic i
els lacetans amb el seu príncep. La confrontació amb els romans, que va tenir lloc
prop d’on és ara Saragossa, va resultar una desfeta terrible per als ibers, que van
veure els seus líders empresonats i morts; Indíbil ja havia caigut en el combat. Tam-
bé van ser ocupats els principals nuclis de població ibèrica.32

En aquest marc, potser es van donar l’ocupació i la destrucció parcials de la for-
tificació del turó del Montgròs, que, aleshores, van coincidir amb la del Casol de
Puig Castellet de Folgueroles (MOLAS; MESTRES; ROCAFIGUERA, 1988, 1991 i 1992;
OLLICH; ROCAFIGUERA, 1990 i 1993; ROCAFIGUERA, 1995). D’aquesta manera, es
van inutilitzar dos dels nuclis militars que eren la clau per accedir a la plana de Vic
o als turons que la limiten, on hi havia, ben segur, la capital dels ausetans i la resi-
dència d’Amusic.

Una altra possibilitat és que la destrucció hagués tingut lloc pocs anys després, el
195 aC, en el decurs de la campanya de M. Porci Cató deguda a la revolta general de
les tribus iberes, esdevinguda el 197 aC.33 Llavors el cònsol va mantenir combats amb
diferents exèrcits del país, i és proverbial la seva ordre de destruir les muralles dels
nuclis ibèrics. Se sap que no va ser complerta a tot arreu, però l’enderrocament siste-
màtic de les defenses dels nuclis ausetans potser va tenir aquesta altra causa.
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30. Liv., XXI, 23-24.
31. Liv., XXI, 61.
32. Liv., XXIX, 1-3.
33. Liv. XXXIV.
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Sigui com sigui, tractem d’un període molt curt des del punt de vista arqueolò-
gic, entre el 205 i el 195 aC, en què l’estat del nostre coneixement sobre el material
que ens serveix de fòssil director, la ceràmica de vernís negre, les àmfores i les mo-
nedes, encara no permet gaires matisos quant a la datació. Per això datem aquest
moment cap al 200 aC, posats a triar una xifra rodona.

Un cop consumada la destrucció del recinte, no total però sí molt important atès
que hem de recordar que van desaparèixer el fossat, el cos interior amb el camí de
ronda i la part alta de tota la muralla principal, creiem que la fortificació va restar
abandonada. Sembla que s’hi han trobat uns pocs fragments de campaniana B, cosa
que, des del punt de vista temporal, ens portaria, com a mínim, al 125 aC. Segons
Rovira i Molist, cal associar-los –almenys un de la forma Lamboglia 1 / Morel
2323– amb la darrera etapa d’ús del phulacterion 2 (MOLIST; ROVIRA, 1986-1989:
130, 133). Durant els nostres treballs, però, no vam localitzar cap vestigi de mate-
rial d’aquest període, ni de ceràmica envernissada de negre, ni de ceràmica comuna
itàlica, ni d’àmfores de la mateixa procedència. Per tant, de moment, aquesta ocu-
pació posterior al 200 aC sembla un fenomen episòdic, l’extensió del qual encara
s’ha de determinar.

L’època medieval (figura 19)

A tot l’extens sector que hem excavat els darrers cinc anys hi ha les capes de l’èpo-
ca medieval a sobre mateix de les ibèriques d’enderroc, fins al punt que algunes es-
tructures d’aquella època van utilitzar com a paviment la part superior d’estrats ibè-
rics d’amortització o bé de més antics.

Les primeres notícies de troballes de material medieval al turó del Montgròs da-
ten de 1975, gràcies a les excavacions que es van fer aquell any en què es van reco-
llir teules a l’àmbit B5 i es va proposar la hipòtesi de la utilització d’algunes ruïnes
de la muralla ibèrica en una època molt més recent. Aquest ús, però, no s’arribà a si-
tuar en el temps ni tampoc no es va identificar amb unes estructures arquitectòni-
ques determinades.34 Amb motiu de campanyes posteriors, es tornà a parlar d’un ús
medieval del jaciment d’un abast, però, limitat.35

Els resultats de les campanyes de 1997 al 2001 van ser més aclaridors, perquè,
d’una banda, la superfície excavada, en comparació de la de 1975, era molt més
gran i, de l’altra, es va treballar en un sector on no s’havia fet gairebé cap sondeig a
la dècada de 1980. D’aquesta manera, ara sabem que a ponent del pany principal del
sector B de la muralla ibèrica, de bell nou es va bastir, a l’època medieval, una cons-
trucció d’uns 30 m2 adossada a la cara interna de la fortificació formada per parets

178 Albert López, Mateu Riera

34. «Es tracta de les restes d’un corral o cobert que aprofità la muralla ja enrunada» (MORRAL; NIETO;
MIQUEL, 1982: 243).

35. «Possibles ocupacions esparses, en època medieval, reaprofitant les estructures defensives» (MO-
LIST; ROVIRA, 1986-1989: 138). «Sobre les ruïnes de la fortificació ibèrica, es va bastir una masia, probable-
ment el segle XVII» (ibid.: 130, 133).
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ibèriques reutilitzades i per d’altres que es van construir en aquell moment. Aques-
ta edificació va tenir dos paviments successius, un d’incert quant a la datació i l’al-
tre del segle xiii, i va ser abandonada en un moment avançat del segle xiv. Sabem
que aleshores tenia coberta de teules, la qual recolzava molt probablement sobre bi-
gues de fusta i també sobre una columna feta de tambors de pedra situada al centre
de l’estança. En un costat del recinte, sobre el paviment de terra batuda, hi havia un
pedrís recolzat sobre un altre element petri d’un moment anterior. La porta, situada
en un cantó de l’estança, es barrava per dins amb fustes encaixades als forats que
s’hi han localitzat.

Aquesta estructura, però, no era l’única que hi havia al Montgròs en el període
medieval, tal com palesa la presència d’una altra construcció a l’àmbit B4 bastida
al segle xiii, segons el material trobat a la fonamentació. Més al nord, a tocar de la
cara interna de la muralla principal, també es va documentar un mur d’aquesta
època. A llevant de la fortificació aparegueren una sèrie de parets molt arrasades,
les quals sembla que van estar en ús durant el segle xiv. A més, a sobre de la mu-
ralla principal es van localitzar certes unitats perfectament relacionables amb
aquest horitzó, les quals indiquen una reutilització amb modificacions i, potser, la
reconstrucció parcial d’aquest parament. D’altra banda, cal parar atenció a les
nombroses troballes de ceràmica, vidre i metall als enderrocs que amortitzen totes
aquestes estructures.

Aquest horitzó estratigràfic constata dos fets històrics. En primer lloc, l’abandó
de la fortificació ibèrica no en va suposar l’arrasament ni tampoc va comportar el
colgament del pany principal i, en segon lloc, el fet que d’aquestes ruïnes, força ben
conservades, se’n va tornar a fer ús a l’època medieval. Sabem, gràcies als mate-
rials, que aquesta reutilització va acabar cap a mitjan segle xiv.36 Tanmateix, n’ig-
norem el començament, perquè el paviment fundacional de l’estructura medieval
més antiga que coneixem fins ara, la situada a l’àmbit B5, era l’estrat d’abandó ibè-
ric aplanat. D’altra banda, la documentació escrita no ha donat, fins ara, cap indici
sobre aquest període inicial del lloc del Montgròs, atès que el castell del Brull, tra-
dicionalment, s’ha identificat amb la fortificació en ruïnes conservada en un turonet
prop de l’ajuntament i de l’església parroquial. 

En aquest indret, el nostre Servei hi va dur a terme, el 1998, un sondeig prelimi-
nar dirigit per Joan Menchon, i de moment els únics vestigis que s’hi han trobat no
van més enllà del segle xii (MENCHON, 1998). Tanmateix, atès que el terme del Brull
és documentat des del 963 (PLADEVALL; BENET, 1984: 148), es podria considerar
que la fase medieval de la nostra fortificació es va iniciar al segle x, moment en què
el sistema feudal i la nova estructura del poblament ja estaven fermament establerts
al comtat d’Osona. De moment, però, ens hem de conformar amb l’esment docu-
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36. Recordem, a més de la ceràmica, les dues monedes de Jaume I aparegudes, l’una, el 1975 i, l’altra,
en el decurs de la campanya de 1998. Aquestes peces serveixen, ben segur, per establir un terminus post quem
d’aquesta data i també podrien ajudar a establir-ne el terminus ante quem, perquè el numerari fraccionari de
Jaume I, segons que s’ha demostrat, va romandre en el circuit fins ben avançat el segle XIV (CLUA, 1998: so-
bretot la pàgina 202 i s.).



mental de diferents senyors del lloc al llarg del segle xiv i de l’aparició d’un mas
que, avançat el segle xv, ja era fora d’ús.37

Les èpoques moderna i contemporània

No s’ha documentat cap construcció de l’època moderna o de la contemporània,
però el descobriment de materials del segle xvii al xix a llevant de la muralla, tot i
no ser gaire abundants, demostra que el lloc va ser freqüentat durant aquest període.

Ja al segle xx, al principi de la dècada de 1970, es va obrir un camí al centre de la
fortificació. Aquesta obra, feta amb mitjans mecànics, va destruir part de la muralla
principal. Amb les restes es va anivellar la part del davant per tal de reduir el fort pen-
dent. També s’hi va estendre terra procedent dels voltants que contenia material mo-
dern i contemporani. Aquest camí va desaparèixer l’any 2001, en excavar-se el fossat
en aquest tram i en restaurar-se el fragment del pany ibèric principal, que hi mancava.

Resultats de les datacions radiocarbòniques

Quan aquest treball ja estava en premsa, vam rebre els resultats de les datacions dels
isòtops de carboni 14 de dues mostres procedents de l’horitzó del bronze final del
turó del Montgròs. Els professors Göran Possnert i Maud Söderman, del Depart-
ment of Material Science. Division of Ion Physics de la Universitat d’Upsala, van
fer les anàlisis el 2002 en col.laboració amb el doctor Fernán Alonso de l’Instituto
de Química Física Rocasolano del CSIC (Madrid).

Les datacions radiocarbòniques són les següents:

• UE 057: Ua-19333 3035 ± 50 anys BP cal BC 1420-1120 (95,4 %) 
• UE 132: Ua-19332 2935 ± 50 anys BP cal BC 1320-970 (95,4 %) 

Les dues unitats estratigràfiques (UE) en què es van prendre les mostres corres-
ponen als nivells d’incendi i destrucció parcial de la fortificació del final de l’edat
del bronze, és a dir, constitueixen un terminus ante quem per a la fundació d’aques-
ta estructura. Sembla, doncs, una ocupació molt primerenca del bronze final. Tan-
mateix, aquestes dates s’intentaran confirmar, al final de la campanya de 2002, amb
anàlisis de termoluminiscència de material ceràmic coetani que farà l’equip del pro-
fessor Tomás Calderón, de la Universitat Autònoma de Madrid.
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37. La darrera notícia es va publicar a PLADEVALL 1998: 31. La resta de la documentació escrita sobre el
turó del Montgròs des del final de l’alta edat mitjana fins a l’època contemporània ha estat estudiada a GALÍ

2001.



Nota sobre la dracma trobada el 1998 al Turó del Montgròs

Marta Campo38

La peça es va descobrir a la unitat estratigràfica 67 durant la campanya d’excavació
de 1998. Aquesta unitat formava part dels estrats d’enderroc parcial i d’amortitza-
ció de la fortificació ibèrica i, atès el context estratigràfic, es pot datar cap al 200 aC.

Classificació

Emporion, dracma, c. 250-218 aC.

Anvers: cap de dona a la dreta voltat de tres dofins.
Revers: pegàs a la dreta a sota de la llegenda grega emporiton.
Plata; 4,86 g; 18 mm; 12 h.
Referència bibliogràfica: L. Villaronga, Corpus nummum Hispaniae ante Au-

gusti aetatem. Madrid, 1994, núm. 16; L. Villaronga, Les monedes de plata
d’Emporion, Rhode i les seves imitacions. De principi del segle III aC fins a
l’arribada dels romans, el 218 aC. Barcelona, 2000, núm. 544-546.

Comentari

A mitjan segle iii aC, la seca d’Emporion va canviar la iconografia de les dracmes i
va substituir el cavall parat del revers per un pegàs i va crear un divisor del mateix
tipus. Més endavant, probablement durant els primers anys de la Segona Guerra Pú-
nica, el cap del pegàs es va modificar i es va transformar en una figureta humana

La producció de les dracmes del pegàs va ser reduïda i se n’han trobat molt po-
ques mostres, cosa que indica una circulació força local. Fins ara només es tenia
constància d’un petit dipòsit de vuit dracmes i quatre fraccions recuperat a la cova
del Reclau-Viver (Serinyà), d’una dracma al jaciment d’Ullastret i de diverses frac-
cions al Mas Castellar de Pontós. 

La descoberta d’una dracma del pegàs al turó del Montgròs en una capa d’ender-
roc datada cap al 200 aC documenta la continuació en circulació d’aquestes emis-
sions fins al final del segle iii aC, en què les emissions del pegàs modificat ja eren
les que dominaven la circulació. El conjunt de tres dracmes i quatre divisors trobat
al turó del Montgròs i comentat per Molist i Rovira (1986-1989) és d’aquesta sèrie.
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38. Museu Nacional d’Art de Catalunya. Gabinet Numismàtic de Catalunya.
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