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Les intervencions arqueològiques
a l’àrea del Pont de l’Esparver de
la muntanya de Montjuïc han posat
al descobert un gran nucli comercial
d’època ibèrica, amb unes sitges de
grans dimensions. Aquest port estava
en relació amb un poblat, de moment
sense excavar, que tindria les funcions
de capitalitat i control d’aquesta zona
de la Laietània en època ibèrica. El

material recuperat de les sitges és molt
interessant pel que fa a la quantitat,
qualitat i diversitat de tipus. Tot aquest
sector té un moment àlgid al segle IV i
part del segle III aC. Però posteriorment
continua habitat, amb un canvi
d’ocupació en relació amb les noves
polítiques territorials que coincideix
amb l’arribada dels romans. Cotinua
sent un port, amb la seva organització,

on destaca l’explotació dels gresos de
la muntanya en una pedrera propera.

Paraules clau: Montjuïc, port, nucli
comercial d’intercanvi, poblat, camp
de sitges de grans dimensions,
cisterna-pou, inhumació d’època
ibèrica, ceràmica d’importació (segles
V-II aC), àmfores (segles V-II aC),
ceràmica comuna ibèrica.

Las intervenciones arqueológicas
en el área del Pont de l’Esparver en
la montaña de Montjuïc han puesto al
descubierto un gran núcleo comercial
de época ibérica, con silos de grandes
dimensiones. Este puerto estaba
vinculado a un poblado, aún por
excavar, que tendría las funciones
de capitalidad y control de esta zona
de la Layetania en época ibérica.
El material que se ha recuperado

de los silos es muy interesante por
su cantidad, calidad y variedad. Este
sector vive su momento álgido en el
siglo IV a.C. y parte del siglo III a.C.
Pero posteriormente continúa habitado,
con un cambio de ocupación
relacionado con las nuevas políticas
territoriales que coincide con la
llegada de los romanos. Sigue siendo
un puerto, con su organización,
en el que destaca la explotación

de los greses de la montaña en una
cantera próxima.

Palabras clave: Montjuïc, puerto,
núcleo comercial de intercambio,
poblado, campo de silos de grandes
dimensiones, cisterna-pozo,
inhumación de época ibérica, cerámica
de importación (siglos V-II a.C.),
ánforas (siglos V-II a.C.), cerámica
común ibérica.

Archaeological excavations in the area
of the Pont de l’Esparver bridge on
Montjuïc mountain have brought to
light a large trading centre, including
silos of considerable size, dating from
Iberian times. This port was linked to a
settlement that has yet to be excavated
which would have served as the local
capital and would have controlled this
area of Layetania during the Iberian
era. The material recovered from the

silos is extremely interesting due to its
quantity, quality and variety. This area
was at its height in the 4th century and
part of the 3rd century BC. Human
habitation continued after this, though
the occupation of the site changed as a
result of new territorial policies that
coincided with the arrival of the
Romans. The centre remained a port,
with a notable aspect of its operations
being the exploitation of stone

extracted from a nearby quarry on the
mountain.

Key words: Montjuïc, port, trading
centre, field of large silos, cistern-well,
inhumation dating from Iberian times,
imported pottery (5th-2nd centuries
BC), amphorae (5th-2nd centuries BC),
Iberian common ware.
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EL NÚCLEO IBÉRICO DE MONTJUÏC. LOS SILOS DE MAGÒRIA O DE PORT. BARCELONA

THE IBERIAN NUCLEUS ON MONTJUÏC. THE MAGÒRIA OR PORT SILOS. BARCELONA

Les interventions archéologiques dans
la zone du Pont de l’Esparver, sur la
colline de Montjuïc, ont mis à découvert
un grand noyau commercial datant de
l’époque ibérique, avec des silos de
grandes dimensions. Ce port était lié
à une agglomération - qui doit encore
faire l’objet de fouilles - dont la
fonction était de servir de capitale et de
contrôler cette zone des Laietans à
l’époque ibérique. Le matériel que l’on

a récupéré dans les silos est très
intéressant quant à sa quantité, sa
qualité et sa variété. Ce secteur vit son
meilleur moment entre le IVe siècle
av. J.–C. et le IIIe siècle apr. J.-C. Plus
tard, il continue à être habité, mais
l’occupation change, elle est liée aux
nouvelles politiques territoriales et
coïncide avec l’arrivée des Romains.
C’est encore un port par son
organisation on y remarque

l’exploitation des grès de la colline
dans une carrière proche.

Mots clé : Montjuïc, port, noyau
commercial d’échange, agglomération,
champ de silos de grandes dimensions,
citerne-puits, inhumation de l’époque
ibérique, céramique d’importation 
(Ve – IIe s. av. J.–C.), amphores (Ve – 
IIe s. av. J.–C.), céramique commune
ibérique. 
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11.. En aquest sector de la muntanya es varen fer dues intervencions, una l’any 1984 dirigida per Lourdes Mazaira, Teresa Miró, Carolina Rovira i Dolors Salgot en què es
varen fer una sèrie de sondejos. El treball organitzat pel Servei d’Activitats Arqueològiques de l’Ajuntament de Barcelona va rebre l’ajut del Pla de Lluita contra l’Atur,
que posaren en marxa les conselleries de Treball i de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Una segona intervenció es va fer l’any 1988 dirigida per Albert Freixa i
Vicenç Moreno. La documentació d’aquestes excavacions està a la memòria conjunta AAVV 1994. Intervencions arqueològiques a la muntanya de Montjuïc (1984 – 1990).
Memòria inèdita. Centre d’Arqueologia de la Ciutat. Ajuntament de Barcelona. Document inèdit.

Montjuïc i Barcelona
La història de Montjuïc sempre ha estat unida a la histò-
ria de la ciutat de Barcelona, fins i tot es podria dir que
n’és el bressol. D’una banda, ha estat la pedrera principal
de Barcelona i les seves rodalies i l’extracció de la pedra
ha canviat molt la fesomia física de Montjuïc. De l’altra,
la ubicació geogràfica de la muntanya és estratègica, als
seus peus hi ha el mar, una de les vessants dóna al riu Llo-
bregat –important via de comunicació vers l’interior–, i
l’altra a la ciutat de Barcelona. Aquests fets han marcat la
muntanya, ja que molts successos històrics, relacionats
amb el cap i casal, han tingut lloc o han estat en relació
amb Montjuïc. 
La historiografia ens ha deixat diversos escrits que parlen
de la muntanya de Montjuïc, la seva història i la seva evo-
lució, en molts dels quals es barreja fantasia i realitat, i a
voltes és difícil la separació dels dos conceptes.
Així mateix, una idea plana per la història de la muntan-
ya. Tot canvi físic ha comportat un canvi històric. En un
principi, la primera extracció de mineral de jaspi, en
època epipaleolítica, va comportar una primera transfor-
mació antròpica de la zona del Morrot. Posteriorment,
l’explotació de pedra de la muntanya, documentada
arqueològicament des d’època romana. Així i tot no
podem obviar que en època ibèrica s’hi produís una
extracció més local per a la fabricació de molins i altres
estris de pedra, ja que s’han localitzat molins de pedra de
Montjuïc en diversos poblats ibèrics del voltant, com per
exemple a la Penya del Moro (fig. 6). L’explotació ha
canviat la forma del turó, d’una banda ha fet grans fronts
de pedrera; i de l’altra, grans buits que han estat reblits
per enderrocs i deixalles de noves extraccions. Per tant,
és difícil de conèixer la seva geomorfologia originària,
amb tot el que ha canviat al llarg de la història.
Així mateix, les grans descobertes arqueològiques que
s’han produït a la muntanya són fruit de diversos projec-
tes urbanístics d’arranjament i millora del sector (fig. 1):
la construcció de l’estadi olímpic a principis del segle XX

va comportar la descoberta d’un conjunt de sitges i unes
estructures pertanyents a una possible vil·la romana; l’o-
bertura de la via fèrria que menava de Magòria al Port, el
gran conjunt de sitges; les obres de l’Exposició Universal
de 1929, l’obertura d’un nou camí cap al castell i la cons-
trucció del parc d’atraccions van posar al descobert una
gran àrea de la necròpolis del call jueu de Barcelona,
cementiri que dóna nom a la muntanya; la construcció
del cementiri del sud-oest va comportar la descoberta de
diverses estructures d’època romana i d’un forn de mate-
rial de construcció datat al segle XVIII; i finalment, la
gran remodelació de la muntanya arran de les obres
olímpiques va aportar nous coneixements per a la histò-
ria i el patrimoni de la nostra ciutat (fig. 11).

Montjuïc en època ibèrica
L’emplaçament geogràfic de Montjuïc, amb una gran
percepció del pla de Barcelona i la serralada Prelitoral
amb el mar al seus peus, i un gran riu –el Llobregat– que
a l’època era navegable, vies bàsiques de comunicació i
intercanvi, va ser un dels motius pels quals els ibers s’hi
instal·laren per fundar un lloc de poblament i un gran
nucli comercial.
Amb el pas dels anys, i amb les diverses actuacions
arqueològiques que s’han dut a terme, s’ha anat millo-
rant el coneixement històric i arqueològic del Montjuïc
ibèric, i actualment es pot parlar de diversos assenta-
ments, com també de troballes disperses que encara no
es poden interpretar de forma definitiva (fig. 1).

FFOONNTT DDEE LLAA MMAAMMEELLLLAA

Les primeres restes que podem adscriure a la cultura ibè-
rica aparegudes a la muntanya es daten als segles VII i VI
aC, i es localitzen al vessant sud-oest del turó, entre el cas-
tell i el cementiri, a la confluència dels camins del Molí
Antic i de la Font de la Mamella1. Es tracta d’una possible
cabana de la qual es va localitzar una sitja, les restes d’una
llar de foc domèstica i una sèrie de forats de pal. Per les
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22.. Intervenció dirigida per Julia Beltrán de Heredia i Maria Sardà, l’any 1987. S’ha pogut consultar la memòria inèdita: Beltrán de Heredia, J.; Sardà, M. (1987).- Informe
preliminar de la Campanya de prospeccions arqueològiques intensives a l’àrea del Parc del Migdia. Montjuïc. La intervenció finançada per AOMSA va consistir en una prospecció
general de tota la superfície afectada, des de les proximitats de l’estadi fins a les restes de la torre del turó del Castell de Port. Barcelona. A partir d’aquí citarem les inter-
vencions per l’any, sense tornar a posar la referència.
33.. Volem agrair especialment a Mar Palomo, del Servei de Documentació i Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans, totes les facilitats donades per poder consultar l’Arxiu
Josep de C. Serra i Ràfols de l’Institut d’Estudis Catalans. Així mateix, volem agrair a Blanca i Eva Serra, l’autorització per poder reproduir part de la documentació de
les recerques del seu pare, totalment inèdita i que ha desvelat molts interrogants que hi havia sobre l’excavació de les sitges del port. Totes les referències fetes a Serra
i Ràfols, si no es diu el contrari, es basen en la documentació dipositada a l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans. Així mateix, agraïm la col·laboració desinteressada de
Maria Alaix en l’elaboració d’aquest article.
44.. La intervenció de l’any 1990 va ser dirigida per l’equip d’arqueòlegs format per Rosa Maria Blanch, Helena Miró, Emili Revilla i Albert Vilaseca, sota la coordinació
de Carme Miró. Va ser finançada en la seva totalitat per IMPUSA i AOMSA. 

estructures conservades no es pot parlar d’un gran assen-
tament, sinó més aviat d’un enclavament estacional d’un
primer moment de la cultura ibèrica. No es pot oblidar,
però, que aquest sector de la muntanya ha patit una forta
erosió i les restes es conserven molt arrasades.

EELL CCAASSTTEELLLL DDEE PPOORRTT

A la rodalia del poc que resta del Castell de Port també
varen aparèixer restes pertanyents a la cultura ibèrica2. El
ventall cronològic del material arqueològic va des del se-
gle VI fins al III-II aC. Altres sondejos fets sobre la matei-
xa carena de la muntanya, al vessant sud-oest, van posar
en relleu la presència de ceràmiques de pasta grollera
decorades amb cordons plans amb ditades i esclats de
sílex i jaspi; de moment, però, en tot aquest sector no
s’ha pogut documentar cap mena d’estructura que ens
delimiti una zona de poblament o d’establiment even-
tual. Simplement podem parlar d’una ocupació de l’es-
pai en aquest moment històric.

CCEEMMEENNTTIIRRII DDEELL SSUUDD--OOEESSTT

A la part alta del cementiri del sud-oest, l’any 1931, a l’ini-
ci del penya-segat del fossar de la pedrera, Josep de Ca-
lassanç Serra i Ràfols va excavar dues sitges d’època ibèri-
ca (fig. 4). L’única documentació que s’ha conservat d’a-
questa intervenció és un plànol dipositat a l’Arxiu Serra i
Ràfols de l’Institut d’Estudis Catalans3. Són dues sitges de
planta globular, de 2,5 m de diàmetre i alçada màxima.
Excavades a la pedra sorrenca del turó, una presenta una
estratigrafia on s’assenyala que hi havia pedres antigues
amb ossos; però l’element important d’aquesta docu-
mentació és el fet que dins d’una de les sitges es varen
excavar quatre esquelets humans (fig. 8), trobats en posi-
ció horitzontal, ben dipositats en paral·lel, l’un al costat
de l’altre, i tots cap per avall. No sabem si hi havia mate-
rial associat, però el fet que Josep de Calassanç Serra i
Ràfols els classifiqui com a sitges ibèriques ens dóna tota
la seguretat que va trobar elements de datació al llarg de

la intervenció. Posteriorment parlarem del fet de trobar
enterraments dins de sitges d’època ibèrica.

PPOONNTT DDEE LL’’EESSPPAARRVVEERR –– VVIIAA DDEE MMAAGGÒÒRRIIAA

Ens resta parlar de l’àrea que ha donat més fruit pel que
fa a les troballes arqueològiques d’època ibèrica a
Montjuïc. Es tracta del sector on es trobava l’anomenat
Pont de l’Esparver, per on passava la Via de Magòria i el
que actualment és l’avinguda dels Ferrocarrils Catalans, i
que és l’objecte d’aquest treball4 (fig. 2). En un petit pro-
montori proper a aquesta zona, s’hi ha pogut localitzar
les restes del que sembla el poblat ibèric de Montjuïc, ja
que hi ha una sèrie d’estructures que podrien correspon-
dre a hàbitat. Cal assenyalar un gran mur, fet de pedra
seca unida amb fang, d’un metre d’amplada, que podria
tractar-se d’un gran mur de tanca o de la muralla del
poblat (fig. 12). Així mateix, aquesta gran estructura va
ser localitzada en dos indrets diferenciats del talús de la
zona d’intervenció, on es va poder excavar en part.
L’estructura té una amplada màxima d’1,10 m, encara
que per la banda nord-est s’estreny fins a 70 cm. Pel que
fa a la seva alçada, per la zona tallada del talús, se’n con-
servava una altura d’un metre i mig, mentre que a mesu-
ra que s’endinsava cap al talús no excavat, perdia alçada
(fig. 7). També es va localitzar i excavar, en part, una
banda de la seva trinxera de fundació. Aquest mur, mal-
grat que per la seva morfologia sembla indicar una gran
construcció, no es pot afirmar categòricament que sigui
una muralla d’un poblat. Es pot apuntar la idea d’un
gran mur de tanca, relacionat amb una possible zona de
poblament o d’encerclament de la zona de les sitges. A
l’arxiu fotogràfic del Centre de Documentació del Museu
d’Història de Barcelona, s’hi conserva una fotografia de
l’any 1946 on es pot veure un gran mur de fàbrica ibèri-
ca, molt similar al localitzat a la intervenció de l’any 1990,
i que té un peu que diu «mur ibèric». És difícil saber-ne
la localització exacta, però l’indret representat no es
troba lluny de la zona del talús; si bé podria estar més
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Figura 3
Secció de les sitges 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 i 12. (Dibuix: Emili Revilla-MUHBA)
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pròxim al Fossat de la Pedrera, a la part alta, a prop del
Castell del Port.
Així mateix, cal destacar que aquesta zona estava ocupa-
da per unes barraques que varen ser successivament
abandonades i enderrocades, ja que no és fins a les obres
olímpiques que s’enrunen totalment les estructures d’a-
quest sector. En el moment en què nosaltres ens fem
càrrec dels treballs, ja s’ha produït l’enderrocament de
les barraques, però podem comprovar visualment que en
algunes s’havien utilitzat estructures de fàbrica ibèrica en
la seva construcció. Per tant, no és agosarat afirmar que
en part de les barraques s’hi utilitzessin restes del poblat,
cosa que no va poder ser comprovada arqueològicament.
A la plana, al peu del turó, s’hi varen poder excavar un
conjunt d’estrats, els més antics dels quals es daten al
segle IV aC. Aquestes capes presenten totes una inclina-
ció vers el riu, i segurament corresponien a esllavissa-
ments del petit promontori on hi havia el poblat.
L’esllavissament es va produir per una torrentera que
corria paral·lela a l’antiga Via de Magòria, i que funcio-
nava alternadament durant tota l’època ibèrica. Així
mateix, en aquesta zona s’hi va poder excavar un forat de
pal que podria correspondre a qualsevol tipus de cons-
trucció efímera, com una mena de tanca que envoltés el
conjunt de sitges, més que no pas en relació amb una
estructura d’una casa o un habitacle. 

LLAA PPEEDDRREERRAA RROOMMAANNAA

Pel que fa a restes d’època romana s’ha de remarcar l’ex-
cavació, l’any 1990, d’una pedrera, de moment l’única
documentada a Barcelona amb exactitud d’aquest
moment històric. L’excavació va implicar una actuació
en una àrea de 200 m2 que va posar al descobert un front
de pedrera d’uns 50 metres de longitud i uns 10 metres
d’alçada, ja que per problemes tècnics de la construcció
no es va poder arribar a excavar el límit final de l’extrac-
ció. Es tracta, doncs, d’una gran explotació a cel obert
dels gresos de la zona, on es treballava en diversos plans
d’extracció, tant en sentit horitzontal com vertical, que

produïa l’esglaonat que caracteritza aquest tipus de pe-
drera.
Així mateix, a les notes consultades de Josep de Calassanç
Serra i Ràfols, s’hi descriu un camí empedrat, pel qual ell
encara s’ha passejat, per sobre del pont de l’Esparver, i
proper a la masia del mateix nom, a uns 200-300 m de les
sitges, i que ell atribueix a l’època romana.
També clar remarcar la presència de dues sitges amb
material d’època republicana a l’excavació de l’any 1990,
a la zona del Pont de l’Esparver, una de les quals amb un
crani humà dins el rebliment.

El sector del Pont de l’Esparver. Les sitges5

Aquest sector de la muntanya de Montjuïc ha rebut diver-
sos noms al llarg de la seva història, normalment en rela-
ció amb les diferents troballes arqueològiques que s’hi
han dut a terme. S’ha optat per conservar el de Pont de
l’Esparver, ja que és un topònim conegut des de l’alta
edat mitjana.
La primera notícia que es coneix d’aquest sector data de
l’any 1928, quant en obrir la trinxera per on havia de pas-
sar el tren que anava de Magòria6 al port es varen localit-
zar un conjunt de sitges de grans dimensions, amb mate-
rial que es podria adscriure a la cultura ibèrica (fig. 13).
Aquesta troballa, malgrat tenir una rellevància en el
moment de la descoberta va quedar oblidada, fins que
l’any 1946 Josep de Calassanç Serra i Ràfols, aleshores
delegat d’Excavacions a Barcelona, va redactar un pla
d’actuació en relació al patrimoni de la ciutat, i va posar
les sitges del port com un punt d’interès prioritari. El seu
informe va ser ben acollit, i al mes de març de l’any 1946
inicia una campanya d’excavació a la zona (fig. 9) en què
localitza un total d’onze sitges, algunes de totalment estè-
rils i d’altres amb materials importants, i data tot el con-
junt a l’època ibèrica sense cap dubte. Posteriorment,
l’any 1984, es fa una nova campanya d’excavacions a la
zona, que tenia com a objectiu localitzar de nou les àrees
arqueològiques conegudes i delimitar-les. La tercera in-
tervenció es va dur a terme el 1987, prèviament a la plan-

55.. La base planimètrica d’aquest article ha estat dibuixada per Emili Revilla i Albert Vilaseca. El tractament informàtic, digitalització, tractament d’imatge i la realització
final és d’Emili Revilla. Pel que fa als dibuixos de material, el dibuix original és de David Asensio, Xabier Cela, Cristina Ibàñez, Silvia Lezana, Emili Revilla i Gemma
Vieyra. El tractament informàtic i l’elaboració de làmines és de David Asensio, Xabier Cela i Emili Revilla.
66.. Aquest és un dels motius pels quals aquest sector, o millor, el conjunt de sitges, s’ha conegut com Magòria, un topònim que realment queda a la zona de la Gran Via,
i és vigent encara a l’actualitat.
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Figura 4
Secció de les sitges 13, 15, 16, 30, 31, 32 i 33. (Dibuix: Emili Revilla-MUHBA)
a. Planta i secció de les sitges de Magòria (any 1946). (Dibuix: Josep de Calassanç Serra i Ràfols-MUHBA)
b. Secció de les sitges documentades per Josep de Calassanç Serra i Ràfols a la part alta del cementiri, any 1931. (Dibuix: Josep de Calassanç
Serra i Ràfols. Fons Serra Ràfols-IEC)
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tació general d’arbres sobre l’àrea destinada a la cons-
trucció del parc del Migdia. La quarta, l’actuació més
extensa, va tenir lloc el 1990 en el moment de la cons-
trucció de l’avinguda dels Ferrocarrils Catalans. 
El sector excavat l’any 1990, anomenat zona de les sitges,
ocupava una extensió de 600 m2. Els seus límits eren, pel
sud-est, l’entrada a una mina de terra d’escudella situada
en el punt on començava l’aflorament de la roca sedi-
mentària que a poca distància fou aprofitat en època
romana com a pedrera. La via de Magòria seccionava el
sector en direcció sud-est/nord-oest, i deixava visibles, a
banda i banda de l’antiga via fèrria, restes dels retalls de
sitges d’època ibèrica, algunes ja documentades per Jo-
sep de Calassanç Serra i Ràfols. Al nord-est, el límit que-
dava marcat per un gran retall, reblit per runa i deixalles
d’època moderna i pel talús que marcava l’alineament
topogràfic de la construcció del nou accés viari. Per úl-
tim, al nord-oest, el sector connectava amb la zona del

Pont de l’Esparver i el límit establert estava marcat per la
presència del desaparegut pont sobre el ramal ferroviari,
el qual havia provocat en el moment de la seva construc-
ció un pronunciat desnivell entre un sector i l’altre
(fig. 14).
En el moment d’iniciar-se l’excavació, aquest sector for-
mava una llenca de terra paral·lela a la via de Magòria,
sobre la qual s’havia construït el pont de l’Esparver, i el
camí que portava al castell del Port. Al seu voltant s’ha-
vien anat edificant, a mitjan segle XX, petites barraques
sense fonamentació, bastides amb materials reaprofitats
i amb unes condicions d’habitabilitat molt precàries.
Aquestes estructures foren enderrocades amb retroexca-
vadora i un cop la zona fou netejada de runa s’hi apre-
cià la quasi total inexistència d’estratigrafia arqueològi-
ca. A tot el sector hi apareixia el terreny natural amb la
seva diversitat d’afloraments i solament hi havia sedi-
mentació arqueològica en els punts on s’apreciava el
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Figura 6
Plànol de localització dels jaciments ibèrics
de l’àrea catalana esmentats al text. 

1. Alorda Park, Calafell
2. Burriac, Cabrera de Mar
3. Can Bartomeu, Cabrera de Mar
4. Can Miralles, Can Modolell, Cabrera de Mar
5. Can Xercavins, Cerdanyola del Vallès
6. Castell de Palamós
7. Castellruf, Sant Fost de Campsentelles, 
8. Empúries, l’Escala
9. Les Guàrdies, el Vendrell

10. Llafranch 
11. Mas Boscà, Badalona
12. Mas Castellar, Pontós
13. Mas d’en Gual, el Vendrell
14. Nucli antic de Sant Boi de Llobregat
15. Nucli ibèric de Tarrakon
16. Penya del Moro, Sant Just Desvern
17. Plaça de les Bruixes i Santa Creu

d'Olorda, Molins de Rei
18. Puig Castellar, Sant Vicenç dels Horts, 
19. Puig de Sant Andreu, Ullastret, 
20. Puig del Castell, Sant Ramon i la

Muntanyeta, Sant Boi de Llobregat 
21. Sant Antoni, Santa Coloma de Cervelló, 
22. Sant Esteve d’Olius
23. Sant Julià de Ramis
24. Sant Sebastià de la Guarda
25. Sitges de Bellaterra
26. Torre dels Encantats, Arenys de Mar
27. Torre Roja, Caldes de Montbui
28. Turó de Ca n'Olivé, Cerdanyola del Vallès
29. Turó de la Font de la Canya, Avinyonet del

Penedès 
30. Turó de la Rovira, Barcelona
31. Turó de Mongat
32. Turó del Vent, Llinars del Vallès 
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rebliment d’una sèrie de retalls de planta circular i en la
zona de contacte amb el sector del Pont de l’Esparver,
on apareixien estrats d’esllavissament de formació geo-
lògica i amb força quantitat de material arqueològic. Els
estrats apareguts al nord de la zona de les sitges s’han de
relacionar amb els apareguts al sector del Pont de
l’Esparver i, per tant, amb els nivells d’aportació del
torrent que antigament havia recorregut aquest vessant
de la muntanya. Els retalls, als quals abans fèiem esment,
foren interpretats com a sitges i se’n localitzaren 21, de
les quals se n’excavaren 15, se’n delimitaren 3 –que no
s’excavaren–, mentre que les tres restants havien estat ja
excavades per Josep de Calassanç Serra i Ràfols (fig. 10).
Hi havia sitges reblides amb pedres i argila, sense cap
tipus de material arqueològic, d’altres amb terra i poc
material, i algunes amb força material (fig. 2-4). Les sit-
ges, enteses com a dipòsits d’emmagatzematge de pro-
ductes, especialment cereals, es documenten a diverses
àrees de la Mediterrània, des del neolític fins a l’arriba-
da dels romans, amb una prolongació molt important en
època medieval. Així, C. Plini Segon a la Història Natural
llibre XVIII, 306 ja recull que les sitges són una de les
millors maneres de conservar el gra perquè no es faci
malbé i duri sense germinar. Aquests dipòsits subterra-
nis, si bé en general responen a aquesta funció, poden

variar substancialment a nivell morfològic, segons el
terreny on estan excavats, físic, de mesures, capacitat i
conceptual si estan aïllats o bé formen part d’una con-
centració o camp de sitges. Un dels trets a destacar, en
relació a la conservació de gra en sitges, és el fet que con-
serva totalment la qualitat alimentària del contingut i
manté el gra en un estat perfecte de conservació. Així
mateix, impedeix l’acció destructiva dels microorganis-
mes, insectes i fongs, sempre que hi hagi un tancament
totalment hermètic. El gra, ben conservat, es pot mante-
nir fins a 5 o 6 anys.
En relació amb les mesures i, per tant, amb la capacitat
de cada sitja, i comparant-les amb les de l’àmbit ibèric
més proper, el món laietà, hem de dir que les sitges de
Magòria són de dimensions grans o molt grans (fig. 15),
la qual cosa ens fa pensar en quina havia de ser la seva
funcionalitat. Una sitja aïllada i de capacitat normal res-
pon a unes necessitats domèstiques d’autoconsum fami-
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Figura 7
Planta i alçat del mur possible límit del poblat o del camp de sitges. 
(Dibuix: Helena Miró i Albert Vilaseca. Digitalització: Emili Revilla-
MUHBA)
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Figura 8
Inhumacions.
1. Planta de la sitja 9 amb la inhumació excavada. (Dibuix: Emili Revilla-MUHBA)
2. Planta i secció de la sitja excavada per Josep de Calassanç Serra i Ràfols a la part alta del cementiri. (Dibuix: Serra i Ràfols. Fons Serra
Ràfols-IEC) 
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liar. Un camp de sitges a l’interior d’un nucli habitat, o
en una zona propera, implica un ús col·lectiu, bé per
consum de la mateixa comunitat o, al mateix temps i en
alguns casos, per generar una acumulació d’excedents
que es pugui dedicar al comerç i a l’intercanvi. 
El cas que ens ocupa creiem que respon a aquesta darre-
ra hipòtesi. Aquests dipòsits ja van ser interpretats com a
magatzems destinats a un comerç per via marítima pel
Mediterrani per Josep de Calassanç Serra i Ràfols (1971),
si bé ni a les antigues excavacions ni a les actuals s’ha
pogut documentar amb precisió què contenien exacta-
ment. De tota manera, segurament es tractaria de cereals
–blat, ordi, civada, etc.– com sol correspondre a una eco-
nomia de tipus agropecuari, d’acord amb la producció
que caracteritza el període ibèric ple. La capacitat d’una
de les sitges més gran donaria gra per a 245 persones
durant un any. Així mateix, per tal d’omplir totes les sit-
ges en un mateix moment, es necessitarien 204 hectàrees
conreades. Aquest càlcul s’ha fet si totes les sitges funcio-
nessin alhora, la qual cosa no ha estat demostrada
arqueològicament. Un fet a destacar és que hi ha sitges
amb molta quantitat de material arqueològic, fins i tot
amb objectes remarcables, pel que fa a la seva individua-

litat, cronologia, o quantitat. Una de les teories de Josep
de Calassanç Serra i Ràfols era que potser no totes les sit-
ges varen funcionar, ja que pensava que una de les hipò-
tesis a tenir en compte era que les sitges sense material
no varen estar reblertes amb gra, o qualsevol altra matè-
ria primera. Una altra de les seves idees era que no totes
les sitges varen funcionar alhora, i que algunes, les estè-
rils, s’omplien amb la terra i les pedres de l’obertura de
noves sitges.
En relació amb la cronologia d’aquests contenidors, no
coneixem, òbviament, el moment de la seva construcció.
Pel que fa al seus rebliments –no gaire llunyans del seu
darrer moment d’ús– podem precisar diferents fases d’a-
bandonament. Les sitges 1, 2, 6, 7, 8, 15, 17, 32 i 33 van
ser reblertes al segle IV aC, mentre que les 4 i 16 van ser
reblertes a final del segle III aC. Pel que fa a la sitja 3, on
es va localitzar l’estructura del pou, és la que presenta
una estratigrafia més complexa i s’hi poden veure dos
nivells clars, els estrats en relació al pou datats al segle IV
i els que colmataven l’estructura circular general del
segle III. No podem oblidar les dues sitges localitzades al
sector del col·lector del pont de l’Esparver, amortitzades
al segle II aC, fet que confirma la presència de sitges en
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Figura 9
Vista de la secció de la via de Magòria amb les sitges. 
(Fotografia: Josep de Calassanç Serra i Ràfols. Fons Serra Ràfols-
IEC)

Figura 10
Secció d’una sitja. 
(Fotografia: Josep de Calassanç Serra i Ràfols. Fons Serra Ràfols-
IEC)
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aquesta zona, en un moment en què ja s’ha produït l’ar-
ribada dels romans. Aquestes cronologies coincideixen
amb les de l’abandonament del camp de sitges de Can
Miralles, Can Modolell a Cabrera de Mar, i també és la
d’una època important de canvis a la conca mediterrània,
amb l’enfrontament entre les dues grans potències del
moment, Roma i Cartago. 
Pel que fa als estrats que reblien aquest retalls, hem d’as-
senyalar que uns tenen un origen natural –possibles
aportacions torrencials–, i els altres antròpic. Això queda
reflectit d’una banda pel tipus de sediment, i per l’altra
per la presència o no de material arqueològic. Ja s’ha
assenyalat anteriorment que algunes d’aquestes sitges no
varen proporcionar cap resta material que permetés
datar-ne l’abandonament, del qual és difícil pensar que
hi hagués una sola causa, i encara més quan s’observa
que en jaciments similars es produeix una obliteració
d’aquests dipòsits en un moment contemporani. D’una
banda, cal tenir en compte el marc històric de final del
segle III –la segona guerra púnica– i els nous canvis cul-
turals que es produïren a partir del 218 amb l’inici del
desembarcament de les tropes romanes a la Península.
Un paral·lel proper el tenim al conjunt de sitges excavat
al nucli antic de Sant Boi, amortitzades totes al voltant
del segle III aC,7 on se n’han localitzat un total de 13, 8
de malmeses i 5 de ben conservades, algunes fins i tot
amb la tapa i sense cap tipus de rebliment.
També cal plantejar què passa amb tot el gra que s’em-
magatzemava en aquests retalls en el moment de la seva
obliteració. Hi ha la possibilitat que els magatzems fossin
traslladats a una altra zona, o que canviés el tipus de
construcció per a l’acumulació de mercaderies, com la
introducció dels dolis. Una altra hipòtesi és que deixin
de funcionar els mecanismes de concentració d’exce-
dents en aquest sector i les relacions que els feien possi-
bles. L’arribada dels romans comportà, així mateix, can-
vis en el sistema econòmic i en el tipus de conreus, com
l’expansió de la vinya i de l’olivera, com és prou sabut de
tots. 

77.. Agraïm la informació donada pels directors de les següents intervencions, ja
que la memòria final està en procés de redacció. Josefa Huertas Arroyo. Carrers
Alou, núms. 43-47 - Mossèn Francesc Albertí, núm. 1-3. Sant Boi de Llobregat.
Juliol- setembre 2007; Prida Trujillo, David; Esteban Castanera, JJ. Plaça
Constitució i carrers Mediterrani, Agramunt, Mossèn Francesc Alberti i Hospital.
Sant Boi de Llobregat. Abril 2006- maig 2007. 
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Núm. UE UE rebliment Capacitat Datació
conservada del nivell

d’amortització 

1 2000 2001 8.900 l s. IV aC

2 2003 2002, 2033 80.300 l s. IV aC

3 2006 2005, 2028, 2055, Vegeu quadre adjunt

2057, 2059

4 2008 2007 7.500 l Abans 250 aC

5 2010 2009 16.500 l

6 2013 2014 s. IV aC

7 2018 2019, 2047 1.200 l s. IV aC

8 2020 2021,2030 1.2300 l s. IV aC

9 2022 2023 1.300 l

10 2024 2025, 2044 2.700 l

11 2026 2027 76 l

12 2034 2035 1.500 l

13 2036 2037 800 l

14 2031 2032

15 2040 2041 16.200 l s. IV aC

16=Serra 3 2045 2051, 2052 26.000 l s. III aC

17=Serra 4 2068 64.000 l s. IV aC

18=Serra 1 2069 50.000 l

19=Serra 2 2070 55.000 l

20 2071 No excavada

21 2073 2074 No excavada

22 2075 2076 No excavada

23=Serra 5 22.600 l

24=Serra 6 35.900 l

25=Serra 8 40.900 l

26=Serra 9 19.400 l

27=Serra 10 62.600 l

28=Serra 7

29=Serra 11 No hi ha secció

30 1049 4.000 l

31 1052 1.700 l

32 1018 1019, 1036 3.700 l s. IV aC

33 1029 1030 1.500 l s. IV aC

UE rebliment Datació

2005 225-200 aC

2028 275-225 aC

2055 300-250 aC

2057 300-250 aC

2059 300-250 aC

2060, 2061, 2062, 2063, 2064, s. IV aC

2065, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090

Quadre 1

Sitja/Cisterna

UE 2006
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Un tema que volem destacar de la colmatació d’aquests
dipòsits és la reutilització d’un com a enterrament d’in-
humació (fig. 8). El seu interior conservava les despulles
humanes pertanyents a un individu de sexe femení, sense
cap mena d’aixovar. L’esquelet pertany a un adult, d’una
edat que s’ha de situar prop de les tres dècades de vida i
que, pel seu índex cranial, pot ser identificat com un
exemplar de la varietat dels braquimorfes corboccipitals;
per tant, d’origen centreeuropeu (Vives, Miró, 1991).
L’enterrament estava situat en un punt desplaçat cap al
sud-est respecte de l’interior de la sitja, i s’orientava se-
gons un eix nord-sud, en posició semiarreplegada o fetal
i sense cap evidència de dipòsit funerari (fig. 16). El rea-
profitament de sitges com a llocs d’enterrament és un fet
inusual, però no insòlit, malgrat que normalment es trac-

ta d’incineracions. Així mateix, és freqüent la troballa de
restes humanes disperses dins del rebliment de sitges ibè-
riques, a Montjuïc s’han localitzat dos cranis en el rebli-
ment de dues sitges. El fet de trobar un enterrament d’in-
humació d’època ibèrica és força excepcional, però no
pas únic, ja que el ritual inherent a aquesta cultura era
la incineració dels seus cadàvers. A la zona excavada al
nucli antic de Sant Boi de Llobregat8, esmentada ante-
riorment, es va excavar dins d’una d’aquestes sitges un
enterrament d’un individu adult, en posició de decúbit
supí amb les cames flexionades, arraconat prop del límit
de la sitja, una posició molt similar a l’excavada a les sit-
ges de Magòria. També hi ha la documentació de la sitja
excavada per Josep de Calassanç Serra i Ràfols a la part
alta del fossar de la Pedrera, on es documenten quatre

88.. Veure nota 7.
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Figura 12
Secció del mur de tanca. 
(Fotografia: Carme Miró-MUHBA)

Figura 13
Secció via de Magòria. 
(Fotografia: Josep de Calassanç Serra i Ràfols-MUHBA)
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cossos en posició de bocaterrosa. Així mateix, hi ha d’al-
tres restes humanes ibèriques conegudes, com un ente-
rrament conservat al Museu de Montserrat, els dos cranis
clavats apareguts a les excavacions del puig de Sant
Andreu a Ullastret, diverses restes humanes recuperades
al jaciment de Pontós i a d’altres jaciments de l’Empordà
(Llafranc, Sant Julià de Ramis) (Agustí, 2002), i un ente-
rrament a Burriac, entre d’altres. És difícil de fer una
interpretació única i correcta al fet de trobar inhuma-
cions en relació amb la cultura ibèrica, ja que el que els
caracteritza és la incineració. Es podria tractar de perso-
nes foranes a la comunitat, fins i tot esclaus, cosa que
donaria força a la interpretació de les sitges com a part
d’un gran nucli comercial. També podria haver passat
que no disposessin de temps per fer la pira funerària; per
tant, l’enterrament és més fàcil i ràpid. S’hauria de dife-
renciar, però, els enterraments complets, tant si tenen
dipòsit funerari com si no, de restes humanes aïllades,
trobades dins de sitges o abocadors, o en relació amb
llocs sagrats o de culte. D’aquestes restes cada cop se
n’han localitzat més, especialment a la zona del Llen-
guadoc i a diverses zones de Catalunya i el País Valencià;
ara bé, manca un estudi global que en faci una interpre-

tació concreta, si bé potser no hi ha una explicació única,
i pot dependre del context i de la part del cos conserva-
da. Així mateix, creiem que les inhumacions infantils
dins de les cases és un tema molt diferent que exigiria
una explicació més llarga.
Un altre element a destacar és la documentació d’una
mena de cisterna-pou a l’interior d’una de les sitges (fig.
5). Un cop es va delimitar l’estructura pel tipus de rebli-
ment, ja es va fer evident que era força diferent de la resta
de sitges. D’una banda, la gran quantitat de material que
hi apareixia, com també la destacada presència de matè-
ria orgànica, cendres i carbons; i de l’altra, el gran con-
trast que hi havia entre els diferents estrats, que diferien
molt del que fins aleshores havíem trobat. Els tres pri-
mers estrats de rebliment excavats ocupaven tota l’amplà-
ria de la sitja i feien bossada cap a l’est. La seva coloració,
entre grisa i verda, estava determinada per la gran quan-
titat de matèria orgànica i de cendres que contenien. A
partir d’aquest moment, els estrats es dipositaven en
forma cònica i no ocupaven tota la superfície del retall, i
la seva extensió era molt variable, encara que la composi-
ció fos molt similar a la de les capes superiors. A partir
d’un moment hi ha un canvi notori en la composició dels
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Figura 14
Vista general intervenció any 1990. 
(Fotografia: Carme Miró-MUHBA)

Figura 15
Sitja 17 excavada. 
(Fotografia: Josep de Calassanç Serra i Ràfols-MUHBA)
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estrats, que formen un combinat a base de petites capes
de llims, sorres i argiles, molt diferent dels estrats supe-
riors. Fins a aquesta capa, l’obliteració de la sitja tenia un
component clarament antròpic que a partir d’aquesta
cota passa a ser segurament d’origen natural-geològic.
Aquest nivell estratigràfic cobria una gran acumulació de
pedres de petita i mitjana grandària, que corresponia a
un enderroc sota el qual s’endevinaven algunes alinea-
cions de pedres que semblaven indicar una estructura
quadrangular. Un cop buidat el seu rebliment, se’ns defi-
ní una construcció de planta més o menys quadrangular,
2,10 x 2,50 m, que tenia en el seu extrem nord-oest una
escala de dos graons i una zona d’accés poc precisada,9

formada per unes alineacions que semblaven marcar una
zona de circulació (fig. 17). Per les seves característiques
formals i la presència, a partir de certa cota, d’un nivell

freàtic, s’ha interpretat com un dipòsit subterrani o pou
per a l’extracció d’aigua. Els revestiments d’aquest pou
estan construïts amb pedra travada amb terra i margues i
se’n conserva una alçada màxima de 2,20 m. El seu apa-
rell està fet per unes fileres inferiors amb pedres de força
grandària i unes de superiors amb pedres de menors
dimensions. El tipus de parament correspon, doncs, a un
paredat irregular que combina la col·locació de pedres
grans amb la disposició de lloses més petites i allargades
posades a lloset.
És incerta la interpretació d’aquesta gran estructura, ja
que no hi ha una hipòtesi única. Es creu que en un prin-
cipi es va voler fer una sitja, però en trobar un nivell aqüí-
fer es va fer una mena de pou o cisterna. Com funciona-
va aquesta estructura és difícil de definir, ja que no s’ha
trobat cap paral·lel d’una època similar. Per les seves
característiques formals i per la presència d’un nivell fre-
àtic, es va interpretar com un dipòsit d’aigua subterrani
o, més segurament, un pou per a l’extracció d’aigua pota-
ble. Un altre aspecte que volem destacar d’aquest retall,
i que no es va documentar en cap altra de les sitges, és
que en algunes zones de la paret de la sitja s’hi van loca-
litzar les restes d’un revestiment de tovots, que podia
tenir una funció de regularització en llocs puntuals, o bé
podia protegir-la d’esllavissaments o, fins i tot, ser fruit
d’alguna reparació.

El material arqueològic
Els materials arqueològics que s’han recobrat del rebli-
ment de les sitges de Port excavades l’any 1990 són d’una
gran rellevància ja que constitueixen els primers conjunts
de procedència estratigràfica fiable coneguts del nucli
ibèric de Montjuïc. Malgrat tot, hi ha una quantitat molt
important de materials procedents tant dels nivells hete-
rogenis de la mateixa campanya de l’any 1990 com d’in-
tervencions anteriors (campanya de 1984, excavacions
antigues de Josep de Calassanç Serra i Ràfols), que tenen
prou interès com perquè siguin tinguts en compte. Ara
bé, la voluntat d’incloure en la nostra anàlisi la més gran

99.. Aquesta zona fou excavada parcialment, ja que es va trobar durant els darrers dies de la intervenció, quan es tenia molt poc temps i escàs personal per desenvolupar
els treballs.
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Figura 16
Sitja 9, amb l’enterrament. 
(Fotografia: Carme Miró-MUHBA)
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quantitat de peces possible, provinents de contextos molt
diferents, comporta dificultats evidents. Per tal de facili-
tar al màxim la claredat en la presentació dels materials
hem optat per aplicar un procediment diferent segons el
tipus ceràmic. Així, les ceràmiques importades, en poder-
les atribuir una cronologia de producció per si mateixes,
es presenten totes barrejades, conjuntament, per catego-
ries (vaixella fina, àmfores, ceràmiques comunes) i en un
cert ordre cronològic. Amb el propòsit de no perdre la
referència de la procedència de cada peça, aquesta dada
es concreta amb una breu sigla, on s’assenyala sempre la
unitat estratigràfica i la sitja dels materials de nivells
homogenis i, com a mínim, el sector o intervenció d’on
provenen els exemplars descontextualitzats o de nivells
superficials i/o heterogenis10.
Per la seva banda, les ceràmiques de producció local, en
no tenir cronologia per si mateixes, sí que apareixen
agrupades en funció dels contextos concrets de proce-
dència. I en aquest cas, per raons òbvies, s’ha prioritzat la
presentació d’anàlisis de les peces procedents dels con-
junts tancats de reompliment de les sitges excavades l’any
1990.
En darrer terme, per no perdre la possibilitat d’oferir
una visió integral de les dades quantitatives i tipològiques
d’aquests conjunts tancats, hem elaborat un quadre
resum (vegeu quadre 2) on apareixen conjuntament el
total de peces d’importació i de producció local ben con-
textualitzades. S’ha optat per compondre’n un de sol,
producte de la suma de materials provinents de la totali-
tat d’estrats de reompliment datables del segle IV aC
(que són la gran majoria dels documentats durant la
campanya de 1990 a les Sitges de Port).

EELLSS CCOONNJJUUNNTTSS CCEERRÀÀMMIICCSS

LLaa cceerrààmmiiccaa ffiinnaa dd’’iimmppoorrttaacciióó
La ceràmica fina d’importació està molt ben representa-
da tant a les sitges de Port com als altres sectors on s’han
documentat nivells d’època ibèrica11. Hi trobem diferents

tipus de produccions que comprenen un ventall cronolò-
gic des del primer quart del segle VI aC fins a la segona
meitat del segle II aC. 
Les diferents produccions documentades són la ceràmica
àtica de figures negres, figures roges i vernís negre, cerà-
mica apúlia, bucchero nero etrusc, ceràmica grega d’Oc-
cident, ceràmica massaliota, ceràmica punicoebusitana, i
entre la ceràmica de vernís negre dels segles III i II aC,
tallers occidentals com el taller de Roses, taller de les
petites estampetes, produccions etrusques i campaniana
A i B. 

Ceràmica etrusca
Tot i que fora de context, cal assenyalar la presència d’un
fragment del perfil superior d’un càntar etrusc de bucche-
ro nero, del tipus 5 B de Ramage / Tipus 2 de M. Gras

1100.. Totes les referències emprades són: esparver (estrats heterogenis formats per una successió de capes d’esllavissaments de terres de cotes més altes de la muntanya),
talús (nivells superficials d’un sector de talús a tocar dels límits de l’excavació, on va aparèixer un tram de probable muralla ibèrica), pedrera (nivells heterogenis de
l’excavació d’aquest sector del jaciment), Serra i Ràfols (excavacions antigues dels anys 40’) i sitges (nivells superficials del sector de les sitges).
1111.. No s’ha realitzat un recompte específic per calcular els percentatges per tipus, atès el gran predomini de la ceràmica àtica en els conjunts del segle IV aC (els més
nombrosos), dels tallers occidentals en els del III aC i de la campaniana A en els del II aC.
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Figura 17
Sitja 3 amb la cisterna-pou. 
(Fotografia: Carme Miró-MUHBA)
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Categoria NTF NMI NMI Tipus Elements Altres
pond representats

Àtica figures roges 10 5 5 Crater campana 1 vora, 1 base
Cílix indeterminada, copa 1 carena
Escif, copa amb nanses 2 vores
Copa-Escif 1 vora

Àtica vernís negre 65 13 13 Lamb. 23, plat 1 vora
Lamb. 21, pàtera 1 vora
Lamb. 22, pàtera 5 vores
Cílix, Castulo Cup 1 vora
Cílix peu alt, copa 1 base
Escif, copa amb nanses 1 base
Llàntia 2 vores
Indeterminat

Vernís negre ebussità 22 7 7 Lamb. 23, plat 2 vores
Lamb. 22, pàtera 5 vores

Vernís negre altres 2 1 1 Gerra indeterminada 1 base itàlic?

Total Vaixella Importació 99 26 26

Comuna punicoebusitana 6 3 3 Morter tipus antic 1 vora
Morter, tipus AE20/I-167 1 vora
Bol indeterminat 1 vora, 1 base 1 pintada

Comuna púnica 8 1 1 Gerra indeterminada 1 vora
Centre Mediterrània

Comuna altres 2 2 2 Morter 1 p.c. grec?
Bol 1 vora

Total comuna importació 16 6 6

Àmfora púnica 899 10 10 T.8.1.1.1. 9 vores 1 moderna
Ebusitana

PE-22 1 vora

Àmfora púnica 61 2 2 T.4.2.1.2. 1 vora
Centre Mediterrània

T.4.2.1.5. 1 vora

Àmfora púnica 13 1 0
Cercle de l’Estret

Àmfora massaliota 20 2 2 Py 7 2 vores

Àmfora grega 26 3 3 Corcyra (?) 1 vora
Samos 1 pivot
Indeterminat 1 coll/nanses

Àmfora itàlica 1 1 0

Àmfora altres 7 1 0

Total àmfores importació 1.027 20 17

TToottaall iimmppoorrttaacciioonnss 11..114422 5522 4499
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(làm. 1, fig. 1), amb una cronologia que varia segons els
autors. Per a F. Villard, el límit ante quem és 580-575 aC,
per a Albore-Livadie, 570-560 aC i per a Bouloumié, 540-
530 aC. Malgrat aquesta oscil·lació, aquest exemplar és el
que proporciona una cronologia més antiga per a època
ibèrica a Montjuïc.

Ceràmica àtica
La ceràmica àtica és, amb diferència, el tipus ceràmic
més representat en la ceràmica fina d’importació, com és
habitual en els jaciments ibèrics dels segles V i IV aC. A
Montjuïc s’hi han documentat exemplars de totes les pro-
duccions àtiques (fig. 21).
Ceràmica àtica de figures negres. És una producció cerà-
mica elaborada a Atenes al llarg del segle VI i primers
anys del segle V aC, caracteritzada per la decoració de

figures en negre sobre un fons reservat, amb els detalls
incisos. D’aquesta producció ens ha arribat un fragment
de vora d’una cílix amb una escena que representa dues
mènades que pertanyen a un seguici dionisíac. És de l’es-
til del Pintor d’Haimon, present abundantment a
Emporion i datat al primer quart del segle V aC (làm. 1,
fig. 5; fig. 21 a). La presència d’aquest taller és força
infreqüent en els assentaments ibèrics més allunyats de
l’àrea emporitana.
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Categoria NTF NMI NMI Tipus Elements Altres
pond representats

Àmfora ibèrica 191 92 92 92 vores, 10 pivot

Comuna ibèrica oxidada 231 79 79 Tenalla tipus Pithos 1 vora
Olla/tenalla llavi “coll de cigne” 28 vores 2 pintades
Olla globular vora exvasada 7 vores
Olla amb broc superior 1 vora
Olla vora acanalada 1 vora
Gerrot 1 vora
Gerra vora exvasada 12 vores
Gerra tipus enòcoa 1 vora
Gerra nansa cistella 5 vores
Gerreta 6 vores
Plat vora reentrant 1 p.c., 6 vores
Plat vora vertical 3 vores
Tassa fons umbilicat 1 base
Tapadora 3 vores
Indeterminat 2 vores

Informes ibèrica oxidada 6.742

Comuna ibèrica reduïda 245 11 11 Gerreta bicònica 1 p.c., 4 vores
Plat vora reentrant 3 vores
Copa imitació escif 2 vores
Indeterminat 1 vora

Ceràmica a mà 624 75 75 Olla 50 vores
Tapadora 1 p.c., 19 vores
Gerra amb nansa 2 vores
Tassa parets verticals 1 vora
Indeterminat 2 vores

TToottaall pprroodduucccciioonnss llooccaallss 88..003333 225577 225577

TTOOTTAALL 99..117755 330099 330066

Quadre 2
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Ceràmica àtica de figures roges. Producció ceràmica ela-
borada a Atenes al llarg dels segles V i IV aC (fins al
325 aC), caracteritzada per la decoració de figures en
roig sobre un fons de vernís negre. A Montjuïc aquesta
producció està força representada al segle IV aC i és gai-
rebé testimonial al segle V aC, tot i que cal tenir en comp-
te que el material més antic s’ha localitzat en nivells del
segle IV, per la qual cosa la seva presència és important,
ja que ens proporciona informació sobre fases anteriors
del poblat. Les formes localitzades no són gaire abun-
dants i corresponen a les formes més comercialitzades
entre els assentaments ibèrics catalans; és a dir, les per-
tanyents al servei de taula compost per un crater i dife-
rents tipus de copes. Pel que fa a les copes se n’han loca-
litzat tots els tipus possibles a finals del segle V aC i al
segle IV aC com l’escif, la cílix (sobretot la de peu baix),
la cílix-escif i el càntar sessile, amb un predomini aclapa-
rador de l’escif per davant de les altres copes; de craters
se n’han identificat diversos exemplars de campana, que
és, amb diferència, el tipus més popular en aquesta cro-
nologia. Entre el material podem destacar diversos escifs
amb escenes de palestra (làm. 1, fig. 14, 16; làm. 2, fig. 7,
9-13), dos dels quals, procedents de les excavacions de
Josep de Calassanç Serra i Ràfols, estan gairebé complets
i es poden atribuir al Grup del Noi Gras (làm. 2, fig. 8,
14); una cílix amb escena de palestra, on hi ha represen-
tats atletes nus, un dels quals està conversant amb una
dona, que es pot atribuir al Pintor Q, datada al primer
quart del segle IV aC (làm. 2, fig. 1-2; fig. 21 b); una cílix
de peu baix amb una garlanda de flors en pintura blanca
a la part interna del llavi, que es pot adscriure al Pintor
de Viena (làm. 1, fig. 15); un fragment de cílix amb una
escena indeterminada (làm. 2, fig. 6); un escif amb deco-
ració pintada d’una garlanda de fulles de llorer de finals
del segle V-inicis del IV; un càntar sessile de l’estil de sant
Valentí (làm. 1, fig. 17) datat al darrer quart del segle
V aC; dos craters de campana amb escena de conversa
entre nois coberts amb himatió, que corresponen a la
cara B del crater, datats al segon quart del segle IV aC,

d’un se’n conserva la cara del noi (làm. 2, fig. 3) i de l’al-
tre un roleu i la part inferior del noi (làm. 2, fig. 5); una
vora d’un crater de campana amb decoració d’una gar-
landa de fulles de llorer (làm. 1, fig. 13), i un vas tancat
amb decoració sobrepintada en pintura blanca (làm. 5,
fig. 6). A Catalunya, al segle IV aC les troballes de ceràmi-
ca àtica de figures roges i, sobretot, les de vernís negre12

són molt més nombroses que al segle V, fet que també
s’ha pogut constatar a Montjuïc, i l’àrea de dispersió és
força més gran. Ja no trobem ceràmica de figures roges
tan sols als jaciments dels voltants d’Empúries o costa-
ners, sinó que aquesta producció es documenta profusa-
ment en jaciments de l’interior. En aquest període s’am-
plia el repertori formal documentat que, malgrat tot, és
força limitat. Hi continuen predominant els vasos per a
beure: cílixs, cílix-escifs i escifs, que és la copa preferent
en molts jaciments, seguits de craters i lecànides, vas que,
si bé en proporcions molt reduïdes, es localitza en un
bon nombre de jaciments, tot i que segurament tindria
un ús diferent del que tenia en un context grec. De
manera més aïllada s’han documentat altres formes com
la pèlica, l’hídria, l’enòcoa, la lècit panxuda o el plat de
peix. A l’àrea laietana, la majoria de poblats presenten un
repertori formal de figures roges similar o inferior al de
Montjuïc, tot i que a la penya del Moro de Sant Just
Desvern (Barberà, 1986-1989) i al turó de Ca n’Olivé de
Cerdanyola del Vallès (Asensio, Francés, Ferrer, Guàrdia,
Sala, 2000) s’hi ha documentat un repertori força més
ampli.
Ceràmica àtica de vernís negre. A més de les produccions
decorades amb figures o elements vegetals i geomètrics,
els tallers atenencs també produeixen ceràmica simple-
ment recoberta amb vernís negre, decorada opcional-
ment amb impressions, al llarg dels segles VI, V i IV aC. A
Montjuïc, la ceràmica àtica de vernís negre és la més
abundant de les produccions àtiques, en la línia de la
proporció documentada a la costa central de Catalunya.
S’ha constatat l’escassa presència d’exemplars del segle
V aC13 i una presència molt més nombrosa al segle IV aC,

1122.. Al segle IV aC, a la costa central de Catalunya, la proporció entre els vasos de vernís negre i les figures roges és d’un 76,2% a un 23,8% (Sanmartí, 2000), percentat-
ge considerable si es té en compte el del segle precedent, on les troballes de vasos de figures roges són força escasses, tot i que hi arriben produccions de vernís negre.
1133.. Tal com hem comentat en parlar de les figures roges, la ceràmica del V aC és residual en nivells del segle IV aC o posteriors, tot i que la seva presència és molt des-
tacable.
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amb un ampli repertori de formes. En el grup de vasos
per beure, pel que fa a les copes amb nanses, destaca, al
contrari que en la producció de figures roges, la major
presència de cílixs per davant dels escifs, de les quals
s’han pogut individualitzar les següents formes: cílix-escif
de la classe delicada, datada cap al 430 aC (làm. 1, fig.
12), cílix de peu alt de finals del segle V aC (làm. 1, fig.
2), cílix del tipus Castulo del segle V aC (làm. 1, fig. 6, 8-
10), cílix de peu baix, datat al segle IV aC (làm. 1, fig. 11;
làm. 3, fig. 3-4), copa-càntar del IV aC (làm. 3, fig. 11;
làm. 4, fig. 4), i escif (làm. 3, fig. 16, 21-23). El grup de
copes sense nanses o bols també és força nombrós i variat
en formes: pàteres de vora reentrant o Lamboglia-21
(làm. 3, fig. 15; làm. 4, fig. 1; làm. 5, fig. 2), pàteres de
vora sortint o Lamboglia-22 (làm. 3, fig. 3; làm. 4, fig. 2-
5; làm. 5, fig. 4-5), pàteres indeterminades (làm. 4, fig. 4,
6-7), petits bols (làm. 3, fig. 17, 19-20), saleret (làm. 3, fig.
18), plat de peix (làm. 3, fig. 5-6, 10), bona part dels fons
estan decorats amb palmetes impreses lligades amb semi-
cercles, òvuls i decoració a rodeta. En el grup dels vasos
per a barrejar hi trobem un crater amb decoració de
gallons (làm. 3, fig. 14) i un crater (làm. 3, fig. 12); en el
grup de vasos per a servir s’ha documentat una enòcoa
(làm. 3, fig. 1-2); en el grup de vasos per a perfums s’ha
localitzat una lècit datada al segle V aC (làm. 1, fig. 4); en
el grup de contenidors d’objectes femenins, una tapado-
ra de lecanís datada al segle IV aC (làm. 1, fig. 3), i final-
ment cal destacar la presència d’una llàntia del segle IV
aC (làm. 1, fig. 7). Com ja hem comentat, la majoria del
conjunt està relacionada amb el servei de vi: copes, bols,
gerros i contenidors per a barrejar, el que ens conforma
una tipologia semblant a la que apareix als poblats ibè-
rics, tot i que cal apuntar que hi ha una varietat una mica
superior a l’habitual. D’altra banda, cal destacar especial-
ment la lecanís, la lècit i la llàntia entre les formes poc
habituals fora dels ambients grecs.

Ceràmica apúlia
Durant el segle IV aC, algunes ciutats gregues de la
Magna Grècia elaboren diferents produccions amb figu-
res roges, a partir de la imitació de la ceràmica àtica, tot
i que amb un repertori formal i decoratiu propi. Entre les
produccions italiotes destaquen les d’Apúlia, Lucània,
Campània, Paestum i Sicília. A Montjuïc, a més de la cerà-
mica àtica de figures roges cal destacar també la presèn-
cia de ceràmica italiota, concretament un fragment d’un
possible crater de ceràmica apúlia de figures roges amb

una escena dionisíaca, on es veu el cap d’un sàtir jove
datat al segle IV aC, d’un taller proper al Pintor de Dijon
(làm. 2, fig. 4; fig. 21 c). Aquesta producció està ben
representada a Emporion, tot i que no és gaire freqüent en
poblats ibèrics, ja que no se’n coneix una forta dispersió
lluny de les àrees de producció.

Ceràmica grega d’Occident
També s’han localitzat a Montjuïc diversos exemplars de
ceràmica grega d’Occident, producció present abun-
dantment a Emporion en els nivells de principis del segle
IV aC. 
Aquesta producció es caracteritza per tenir un pasta
clara, de color beix. Les formes documentades són una
gerreta tipus lècit amb restes de decoració pintada en
marró (làm. 3, fig. 8), un vas amb fons umbilicat, un bol
i un vaset.

Ceràmica fina massaliota
Entre les produccions gregues occidentals cal assenyalar
la presència de ceràmica fina de procedència massaliota,
la qual té una pasta clara i segurament fou comercialitza-
da al mateix temps que les àmfores. Durant el segle IV aC
es localitza de manera força abundant en els jaciments
que depenen directament de l’àrea massaliota, on fa la
competència a la ceràmica àtica. A Montjuïc se n’ha
documentat una copa (làm. 3, fig. 7).

Ceràmica punicoebusitana
També cal apuntar la presència de produccions de cerà-
mica fina de producció punicoebusitana, amb unes for-
mes que imiten la ceràmica àtica, datades al segle IV aC.
Entre les formes es documenten plats de peix (làm. 5,
fig. 1) amb decoració d’una roseta, i una pàtera (làm. 3,
fig. 9).

Taller de les petites estampetes
Aquesta producció de ceràmica de vernís negre del Laci,
datada al segle III aC està poc representada. Entre les for-
mes s’hi ha pogut identificar la Lamboglia – 27 (làm. 3,
fig. 7-8).

Ceràmica de vernís negre dels tallers etruscos
També és una producció força escassa, de la qual només
s’ha identificat un sol exemplar: una gerra d’una sola
nansa de parets rectes, Morel 5521 o 5522, datada al segle
III aC.
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Taller de Roses
Els tallers occidentals de vernís negre del segle III aC
estan força ben representats. Se n’han documentat les
següents formes: Lamboglia – 27 / Morel 2788 (làm. 6,
fig. 2, 6), Lamboglia – 27 / Morel 2783 (làm. 3, fig. 8),
Lamboglia – 25, Lamboglia 24 – 25 / Morel 2540 (làm. 6,
fig. 3). Alguns fragments presenten la decoració de rose-
tes i palmetes estampades típiques d’aquest taller.

Campaniana A
La campaniana A és la producció amb una presència més
nombrosa i que té una durada més dilatada en el temps.
S’han identificat formes de les produccions arcaiques del
segle III aC com la Lamboglia – 48 / Morel 3140 i la
Lamboglia – 26 / Morel 2812 (làm. 6, fig. 7). Tot i això,
la major part es poden datar durant el segle II:
Lamboglia – 33 / Morel 2970, Lamboglia – 43 / Morel
4380, plat de peix Morel 1125, Lamboglia – 26 (làm. 6,
fig. 16), Lamboglia – 27. A part de les formes més clàssi-
ques esmentades, cal fer notar la presència d’un frag-
ment compost per un braç i una mà que correspon a un
vas plàstic d’aquesta producció (làm. 3, fig. 13). 

Campaniana B
De la segona meitat del segle II aC s’han recuperat algu-
nes formes d’aquesta producció del Laci, tot i que cal
esmentar que no tots els fragments presenten unes carac-
terístiques de pasta que s’hi puguin associar amb clare-
dat: Lamboglia – 1 (làm. 6, fig. 10, 15), Lamboglia – 3 /
Morel 7553 (làm. 6, fig. 13), Lamboglia – 5 (làm. 6, fig.
12), forma oberta (làm. 6, fig. 5). També cal destacar que
hi ha tres fragments de ceràmica campaniana B amb gra-
fits ibèrics, estudiats per Maria Isabel Panosa (Panosa,
1992). Es tracta del fons d’un vas Lamboglia 1 amb una
inscripció que podríem reproduir com UATINAR i que,
probablement, fa referència al nom del propietari del
vas. Així mateix (fig. 6, 12), hi ha una base de Lamboglia
5 amb un signe “E”. L’altre es tracta d’un fragment d’un
vas sense forma, amb un grafit ibèric, i representaria la
“R” actual.

Tallers indeterminats de ceràmica de vernís negre
També s’han recuperat alguns fragments que no s’han
pogut associar clarament a cap de les produccions cone-
gudes, però se n’han pogut identificar les formes:
Lamboglia-28/Morel 2850 (làm. 6, fig. 1), Morel 7522
(làm. 6, fig. 14), Lamboglia-1, Morel 2680 (làm. 6, fig. 11)

i una gerra d’una sola nansa, Morel 5343, que és una pro-
ducció de Minturnae datada al segle III aC.

CCeerrààmmiiccaa ccoommuunnaa iimmppoorrttaaddaa

Àmfores d’importació
La categoria de les àmfores importades està molt ben
representada en el registre ceramològic del nucli ibèric
de Montjuïc. Així, en els conjunts ceràmics quantificables
s’hi port observar com una mitjana del 35% del total
d’individus importats ponderats són recipients de trans-
port forans. Aquesta proporció, de més d’un terç del
total de les importacions, és molt més alta del que és
habitual a la majoria d’altres jaciments ibèrics contempo-
ranis en aquest sector del nord-est peninsular (Asensio,
2001-2002).

Àmfores ebusitanes
D’entre les àmfores importades, les fabricades a Ebusus
predominen molt per damunt de qualsevol altra proce-
dència. En els conjunts quantificables presenten índexs
altíssims, amb un 87% del total de fragments amfòrics
d’importació en contextos del segles IV aC i del 73,5% en
els del segle III aC. El tipus ebusità més antic documen-
tat en el jaciment és un únic exemplar de T.1.3.1.2 PE-12
de J. Ramon (Ramon, 1995). Aquesta vora (làm. 7, fig. 1)
prové dels nivells descontextualitzats del sector de
l’Esparver però té una cronologia de producció ben
coneguda anterior al 450 aC; és a dir, correspon a un
horitzó propi del període ibèric antic, del qual fins al
moment no hi ha documentats nivells arqueològics in
situ. Es tracta d’una peça molt destacable per la seva
excepcionalitat; de fet, a tot Catalunya només en conei-
xem amb seguretat un segon exemplar del puig de Sant
Andreu a Ullastret, inèdit, i un tercer del nucli ibèric de
Tarrakon.
Del tipus propi de la segona meitat del segle V aC, el
T.1.3.2.3 PE-13 de J. Ramon, també en disposem d’un
únic individu, una vora (làm. 7, fig. 2) de variant evolu-
cionada gairebé de transició amb les T.8.1.1.1 localitzada
en el rebliment de la sitja 3, a la zona de la cisterna. La
forma més àmpliament documentada amb diferència és
el T.8.1.1.1 PE-14 de J. Ramon, en ús al llarg de la major
part del segle IV aC. Entre els nivells heterogenis del sec-
tor de l’Esparver i els conjunts tancats de les sitges s’hi
han localitzat un total de 27 exemplars de vora d’aquest
T.8.1.1.1 ebusità (làm. 7, fig. 3-8). Una eclosió tan forta
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d’aquest tipus, més enllà de les particularitats de cada
jaciment, és un fet generalitzat en l’evidència ceramolò-
gica d’aquesta àrea del món ibèric. També és habitual
una menor representació de la forma pròpia de ple segle
III aC, el T.8.1.2.1 PE-15 de J. Ramon, del qual hem loca-
litzat un total de sis exemplars (làm. 7, fig. 9-11). El tipus
PE-22 és una imitació ebusitana, força particular, de les
àmfores massaliotes que es produeix al llarg dels segles
IV i III aC, en paral·lel als tipus T.8.1.1.1 i T.8.1.2.1. Dels
diferents contextos de Montjuïc hem identificat un total
de cinc exemplars d’aquesta forma (làm. 7, fig. 16-19), de
les quals només dos provenen de conjunts ben estratifi-
cats, en concret dels nivells d’amortització de la sitja 3 o
cisterna (làm. 7, fig. 16, 19). 
Per acabar amb l’evidència de les àmfores ebusitanes de
Montjuïc cal esmentar la presència de tipus més recents,
amb una cronologia de producció de la qual no hi ha
registre de nivells arqueològics conservats. Es tracta d’un
total de set exemplars (làm. 7, fig. 12-15) del T.8.1.3.1 o
PE-16, datables de l’entorn de 200 aC, com també dues
vores més del tipus PE-24 (làm. 7, fig. 20), la imitació ebu-
sitana de les àmfores greco-itàliques, també d’aquest
mateix període de les darreries del segle III aC i primer
quart del segle II aC.
A nivell quantitatiu, en les dues fases amb conjunts quan-
tificables presents a Montjuïc, sempre apareixen en
segon lloc les àmfores púniques centremediterrànies,
amb un 6% del total de fragments d’àmfores importades
en els nivells del segle IV aC i un 13% en els del III aC.
La major part de sitges del jaciment estan amortitzades
amb conjunts de ple segle IV aC, fet que es reflecteix en
la notable representació de tipus centremediterranis
fabricats en aquest moment. En total, disposem de cinc
exemplars conformats per una vora de T.4.2.1.2 (làm. 8,
fig. 1), dues més del T.4.2.1.5 (làm. 8, fig. 4-5), una altra
del T.7.1.2.1 (làm. 8, fig. 2) i una darrera del T.2.2.1.2
(làm. 8, fig. 3), sempre a partir de la classificació de J.
Ramon (Ramon, 1995). Els tres últims esmentats,
T.4.2.1.5, T.2.2.1.2 i T.7.1.2.1, són tipus àmpliament
comercialitzats al llarg del segle IV aC, també a la penín-
sula Ibèrica, tal com mostra, per exemple, la seva presèn-
cia en el carregament del derelicte del Sec (Arribas,
Trías, Cerdà i De Hoz, 1987). En canvi, el model
T.4.2.1.2, formalment emparentat amb els T.4.2.1.5, és un
envàs molt més excepcional, amb una documentació
molt reduïda, gairebé inèdita, en contextos ibèrics
(Ramon, 1995: mapa 41, 614). Cal precisar, però, que a

Montjuïc dues d’aquestes peces, una T.4.2.1.5 i una
T.2.2.1.2, han aparegut en nivells formats a mitjan i pri-
mera meitat del segle III aC, concretament en els estrats
d’amortització de la sitja 3 o cisterna, posteriors a la cro-
nologia de producció d’aquests tipus.
La representació d’envasos púnics centremediterranis
del segle III aC és igual a la del segle anterior, també amb
un total de cinc exemplars. Els tipus documentats són els
més comuns d’aquesta cronologia, amb una vora del
T.7.2.1.1 (làm. 8, fig. 10), dues del T.5.2.3.2 (làm. 8, fig.
6-7) i dues més del T.5.2.3.1 (làm. 8, fig. 8-9). Tant sols un
dels exemplars de T.5.2.3.2 (làm. 8, fig. 6) prové d’un
context estratigràfic homogeni, concretament del reom-
pliment de la cisterna, datat dins del segle III aC, amb
tota seguretat en un moment anterior al 225 aC. Aquesta
és una dada interessant per fixar la cronologia inicial de
la producció d’aquest característic tipus centremediterra-
ni (Ramon, 1995: 199). Per la seva banda, les dues vores
de T.5.2.3.1 sembla que pertanyen a una variant poc evo-
lucionada de la forma, amb el disc horitzontal del llavi
poc desenvolupat i, en un dels casos, amb absència d’aca-
naladores. Aquest fet podria situar-les també en un
moment una mica anterior al 220/210 aC, quan arrenca
amb força el model “clàssic” de les T.5.2.3.1. En canvi, la
vora de T.7.2.1.1 sí que es pot situar, sense problemes, en
un horitzó cronològic propi d’entorn el 200 aC.
Mentre que la representació de tipus ebusitans s’atura en
aquest horitzó de principis del segle II aC, no succeeix el
mateix pel que fa a les àmfores centremediterrànies. Així,
del sector de la pedrera coneixem una vora de la forma
T.7.4.3.1, amb una cronologia centrada en la primera
meitat del segle II aC (làm. 8, fig. 12). Molt més abundo-
sa és la documentació de les anomenades àmfores “tripo-
litanes antigues”, les quals poden aparèixer en contextos
de ple segle II aC, tot i que és a finals d’aquest segle o a
principis del segle I aC quan tenen una forta incidència
en el registre arqueològic (Asensio, Devenat, Sanmartí,
1998). Tots els exemplars d’aquest tipus es localitzen en
el sector de la pedrera, tant les diferents vores (làm. 8,
fig. 13-15) com un pivot amb un grafit incís ante-coctionem
(làm. 8, fig. 16). També d’aquest període d’entorn el 100
aC s’ha de destacar una vora del tipus T.7.6.1.1 (làm. 8,
fig. 11), amb una difusió mediterrània molt reduïda
(Ramon, 1995: mapa 91, 639).
La presència d’àmfores púniques de l’àrea del Cercle de
l’Estret és força testimonial, amb proporcions que no
depassen mai l’1% del total de fragments d’àmfores d’im-
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portació. Tant sols disposem d’un element amb forma,
una nansa fragmentada, la qual, atès que ha aparegut en
els estrats superiors de la sitja 3 o cisterna, podria atri-
buir-se versemblantment a una T.12.1.1.1 de J. Ramon
(làm. 7, fig. 17), el tipus amb una cronologia de produc-
ció centrada en el segle III aC (Ramon, 1995: 238).
Les àmfores foranes no púniques són força minoritàries;
en les dues fases amb conjunts quantificables mai no
superen el 13% del total de fragments d’àmfores impor-
tades, entre les quals l’única producció amb una presèn-
cia mínimament significativa és la de les àmfores massa-
liotes, especialment en els contextos de segle III aC, on
arriba al 10% del total de fragments d’àmfores importa-
des. En els reompliments de les sitges excavades, a l’any
90 han aparegut dues vores del tipus Py-7 (làm. 10, fig.
10-11) i dues més del tipus Py-8 (làm. 10, fig. 8-9). Es trac-
ta d’unes formes amb una cronologia de producció molt
àmplia, que abasta tot el segle IV aC i la primera meitat
del segle III aC (Py, 1993), amb plena coincidència amb
la datació de l’amortització de les estructures de
Montjuïc. Els estrats no homogenis completen la docu-
mentació d’àmfores massaliotes del jaciment, amb dos
exemplars més de vora Py-7 (làm. 10, fig. 3-4), un altre
del Py-8 (làm. 10, fig. 2) i dos més de la variant Py-6 (làm.
10, fig. 6-7), aquesta última amb una cronologia similar a
la dels altres dos tipus esmentats. Finalment, d’aquests
nivells remenats cal destacar la presència de dues peces
que sens dubte pertanyen al tipus Py-5 (làm. 10, fig. 1, 5),
amb una datació centrada al llarg del segle V aC i, per
tant, clarament anteriors a la cronologia de formació dels
estrats que colmaten les sitges excavades l’any 1990.

Àmfores gregues
L’evidència d’àmfores gregues no massaliotes és quanti-
tativament escassa, amb proporcions inferiors al 3% del
total de fragments d’àmfora importada. Ara bé, cal dir
que aquest índex, obtingut dels conjunts quantificables
del segle III aC, és notable, sobretot si atenem al fet que
sovint les àmfores gregues són del tot absents en la majo-
ria dels nuclis indígenes contemporanis. Per altra banda,
el lot de peces d’aquesta procedència és reduït però
força variat i amb alguns exemplars que destaquen per la
seva raresa i excepcionalitat. En primer lloc hi ha el terç
superior complet d’una peça (làm. 9, fig. 6) que amb tota
seguretat correspon a la categoria de les anomenades
àmfores corínties de tipus B, seguint la classificació clàs-
sica de Koehler (Koehler, 1982). En la classificació més

recent d’àmfores gregues de Py i Sourisseau pertany al
tipus A-Gre/CorB3, amb una datació que abasta tot el
segle IV aC (Py i Sourisseau, 1993: 39). Sigui com sigui, es
tracta d’una denominació molt equívoca ja que en reali-
tat hi ha una incertesa total sobre l’origen precís d’aquest
tipus. A banda de la mateixa ciutat de Corint, s’ha parlat
d’una producció a l’illa de Corfú i també de la seva pro-
bable procedència sud-itàlica. Els paral·lels propers més
ben conservats els trobem en el carregament del derelic-
te del Sec, amb tres peces senceres (Arribas et alii, 1987:
418, fig. 99) que presenten unes vores amb unes caracte-
rístiques formals idèntiques a les de l’exemplar de
Montjuïc, fins i tot amb la mateixa deformació de la boca
provocada per la pressió de l’aplic de les nanses. 
Força més problemàtica resulta l’anàlisi d’un segon
exemplar d’àmfora grega que conserva l’espatlla, el coll
sencer, les dues nanses i l’arrencament de la vora (làm. 9,
fig. 7). En absència de la vora, la seva atribució tipològi-
ca és molt més complicada. Igualment, les característi-
ques de la pasta no responen a les pròpies de les produc-
cions gregues més conegudes: corínties, sàmies, etc. Tot
amb tot creiem que aquest exemplar de Montjuïc s’ha de
relacionar amb les peces de l’anomenat “tipus N” del Sec,
i més precisament amb les de la variant “N 2/3” (Arribas
et alii, 1987: fig. 118, 454), el mateix que en la classifica-
ció de Py/Sourisseau apareix com a tipus A-MGR 7 (Py i
Sourisseau, 1993: 65), de la qual cosa darrer es desprèn
que els autors francesos proposen una procedència
magno-grega per a aquest tipus de peces, una altra vega-
da amb una cronologia centrada al segle IV aC.
El perfil més definitori de les vores d’àmfores magno-gre-
gues és el de llavis de secció triangulars, força horitzon-
tals i amb la vora lleugerament exvasada respecte del coll,
d’aquí que sovint s’esmentin com a àmfores “protogre-
coitàliques”. En el jaciment de Montjuïc disposem d’un
mínim de tres vores d’aquestes característiques (làm. 9,
fig. 1-3), totes tres provinents de nivells descontextualit-
zats. Amb tot, creiem que es poden adscriure a aquestes
produccions amfòriques grecooccidentals pròpies dels
segles V i IV aC. La representació d’àmfores gregues no
massaliotes es completa amb dos pivots, un de molt pro-
bablement produït a Samos (làm. 9, fig. 5) i un segon de
producció indeterminada (làm. 9, fig. 4). 
Finalment, les derivades de les àmfores magno-gregues a
partir del darrer quart del segle III aC són les ben cone-
gudes àmfores grecoitàliques. Una altra vegada, tot i no
haver documentat nivells arqueològics datats d’aquest
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moment d’entorn el 200 aC, la representació de peces
d’aquesta categoria és bastant notable, amb un total de
nou exemplars (làm. 9, fig. 2-10) de la seva variant anti-
ga; és a dir, dels tipus Lyding-Will A, B o C (Lyding-Will,
1982), dels quals cal destacar una vora i dos pivots (làm.
11, fig. 2-3) apareguts en els dos estrats superiors d’amor-
tització de la sitja 3 o cisterna, els quals, pel global del
conjunt ceràmic, sembla prou clar que s’han de datar
amb anterioritat al 225 aC. Es tractaria, doncs, d’una de
les poques evidències fiables de l’arribada de materials
itàlics a la península Ibèrica amb anterioritat a l’inici de
la segona guerra punica, l’any 218 aC. A banda de les
vores esmentades, també és destacable una nansa com-
pleta d’àmfora grecoitàlica que presenta un segell imprès
amb una inscripció en grec (làm. 11, fig. 1) i que caldria
datar, com a molt tard, dins del darrer quart del segle
III aC. Com en el cas de les àmfores púniques centreme-
diterrànies la documentació d’àmfores itàliques a
Montjuïc no s’atura durant el període ibèric tardà o romà
republicà. La seva presència és nombrosa en el sector de
la pedrera, amb una vora d’àmfora grecoitàlica de transi-
ció (làm. 11, fig. 11), amb una cronologia de primera mei-
tat del segle II aC, una altra del tipus Dressel 1A (làm. 11,
fig. 12), ja de la segona meitat del segle, a més d’alguns
exemplars de vores de Dressel 1B, ja més propis del tom-
bant de segle o primer quart del segle I aC. En els nivells
sense context de la zona de l’Esparver, la de les sitges
excavades als anys 90, també s’hi han localitzat un parell
d’exemplars més de vores Dressel 1B (làm. 11, fig. 13). En
darrer terme, també datable de primera meitat del segle I
aC, cal destacar la presència, a la zona de la pedrera,
d’una àmfora d’Apúlia-Calàbria (làm. 11, fig. 14), amb un
segell imprès a la nansa amb el nom de vehili, molt comú
en aquestes àmfores (Miró, Pujol i Garcia, 1988: 24).

CCeerrààmmiiccaa ccoommuunnaa iimmppoorrttaaddaa
El repertori de ceràmiques importades es completa amb
aquest tercer grup, el de les ceràmiques comunes, que
representa el 13% del total d’individus d’importació en
els nivells homogenis de les sitges de l’Esparver. Una altra
vegada les peces de producció ebusitana són les que
tenen una presència superior a la resta de procedències i
la forma més freqüent és la dels morters, tal com és habi-
tual a la majoria de jaciments indígenes contemporanis.
La major part dels nombrosos exemplars de vores de
morters ebusitans identificats a Montjuïc pertanyen al ti-
pus AE-20/I-167 de J. Ramon (Ramon, 1990-1991), va-

riant pròpia del segle IV aC en endavant (làm. 13, fig. 2-
3, 5-6). Hi ha, però, dos exemplars de llavi curt penjant,
un dels nivells superficials (làm. 13, fig. 1) i un segon dels
nivells inferiors de la sitja 3 o cisterna (làm. 13, fig. 4),
que sens dubte s’adscriuen al tipus més antic del segle
V aC (Ramon, 1993).
Molt més excepcional és la documentació d’un variat
repertori d’altres formes de ceràmiques comunes ebusi-
tanes. En concret, hi ha força exemplars de gerres de va-
riants diverses, entre les quals es pot identificar, a partir
de la classificació clàssica de Font (Font, 1974), una vora
del tipus Eb. 69 (làm. 12, fig. 11) i una altra de la forma
Eb. 64 (làm. 12, fig. 13), a més d’algunes espatlles (làm.
12, fig. 3-4, 9) i bases (làm. 12, fig. 15) de forma difícil de
precisar. La major part d’aquestes gerres provenen dels
estrats d’amortització de les sitges de l’Esparver, en con-
cret, tres són dels nivells de ple segle III aC de la sitja 3 o
cisterna (làm. 12, fig. 3-4, 13) i dues més de contextos del
segle IV aC (làm. 12, fig. 9, 11). D’aquests nivells més
moderns de la sitja 3 o cisterna prové una espatlla del que
podria ser una hídria del tipus AE-20/II-23 (làm. 12, fig.
8) (segons Ramon, 1990-1991), una altra espatlla d’una
probable enòcoa de la forma Eb. 1 o Eb. 2, una vora de
bol (làm. 12, fig. 7) i un cos d’una gerreta, tal vegada de
la variant petita de la forma Eb. 15 o d’un lècit de la
forma Eb. 13. (làm. 12, fig. 1; vegeu Tarradell i Font,
2000). De nivells descontextualitzats manca per esmentar
una vora de gerra de coll cilíndric (làm. 12, fig. 10), tal
vegada de la forma Eb. 23, dues vores més de bol (làm.
12, fig. 5-6), una de la variant AE-20/II-26 (làm. 12, fig. 5)
i, finalment, una espatlla d’una peça molt tancada, tal
vegada una mena d’asc (làm. 12, fig. 2).
La representació de comunes púniques centremediterrà-
nies també és més abundant del que és comú en aquesta
àrea i presenta uns trets similars als de les de producció
ebusitana. Així, a banda de les formes més esteses, com
ara el morter (làm. 13, fig. 8, 10) i les gerres d’una nansa
de la forma Lancel 521 (làm. 13, fig. 9, 15), destaca la
presència d’algunes peces molt excepcionals, gairebé
inèdites en el nord-est peninsular, com és es cas de dues
vores i una nansa de gerres de grans dimensions (làm. 13,
fig. 12-14). D’aquestes peces, tres es localitzen en nivells
homogenis del segle IV aC (làm. 13, fig. 12-13, 15) i
només una prové dels estrats superiors, del segle III aC,
de la sitja 3 o cisterna (làm. 13, fig. 9).
En darrer terme, s’ha de ressenyar la identificació de dos
exemplars de ceràmica de cuina púnica. Es tracta del
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pom d’una tapadora de cassola de producció cartaginesa
(làm. 13, fig. 11) i d’una vora de cassola, del tipus anome-
nat lopas, que, atenent les característiques de la pasta, és
de molt probable procedència ebusitana (làm. 13, fig. 7).
Totes dues peces provenen dels nivells d’esllavissament,
heterogenis, del sector de l’Esparver.
Les úniques ceràmiques comunes d’època ibèrica plena
no púniques són fragments de dos morters: la base d’un
exemplar de producció massaliota (làm. 14, fig. 1) i un
perfil complet d’una peça de procedència indetermina-
da (làm. 14, fig. 7), versemblantment d’origen grec, loca-
litzat en els nivells d’amortització de la sitja 2, del segle IV
aC També hi ha una relativament abundosa documenta-
ció de ceràmiques itàliques dels segles II i I aC, molt foca-
litzada en el sector de la pedrera, amb exemplars de
vasets de parets fines (làm. 14, fig. 3), cassoles (làm. 14,
fig. 2, 5) i les seves tapadores (làm. 14, fig. 4), tot i que
també hi ha alguna peça itàlica d’aquesta cronologia
localitzada en els estrats heterogenis del sector de les sit-
ges de l’Esparver, com és el cas d’un morter gairebé sen-
cer de la forma Vegas 8e (làm. 14, fig. 6).

CCeerrààmmiiccaa ccoommuunnaa 

La ceràmica ibèrica a torn
En línies generals, i excepte el farciment de la sitja 3, es
pot dir que la ceràmica ibèrica a torn d’aquest jaciment
no destaca per ser un conjunt especialment abundant
quantitativament, ni d’una gran varietat formal, al con-
trari del que succeeix en d’altres camps de sitges laietans,
com els del territori del poblat de Burriac. Malgrat això,
i gràcies a l’abundància dels materials d’importació, ha
estat possible documentar dos períodes d’amortització a
les sitges de Montjuïc, que corresponen al segle IV aC
avançat (sitges 1, 2, 6, 7, 8, 15, 17, i nivells inferiors de la
sitja 3) (làm. 30) i del segle III aC (nivells superiors de la
sitja 3, i sitges 4, 8, 13 i 16). 
Dels materials indígenes procedents dels estrats de farci-
ment dels segle IV aC de la sitja 3 (92 NMI), cal destacar
la poca presència de la ceràmica a mà (el 26% NMI) i
també de la ceràmica grisa, que presenta una proporció
(l’11% NMI de tot el torn ibèric) una mica més baixa que
en d’altres contextos del segle IV aC de la Laietània. 
Les formes de ceràmica ibèrica representades en els
nivells del segle IV aC de Montjuïc ens dibuixen un pano-
rama força similar als del segle III aC del mateix jaci-
ment. Pel que fa a la vaixella, entre el vasos per a beure

destaquen el bols reentrants, seguits dels bols de fons
umbilicat, els escifs de peu alt i les gerretes bicòniques.
Entre els plats predominen els de vora reentrant, tot i
que també són presents encara els plats de carena alta de
l’ibèric antic (residuals probablement) i els plats carenats
del segle IV aC (sitges 10 i 4, làm. 25, fig. 4-6) similars als
documentats al turó de Ca n’Oliver i Can Xercavins en
aquest període. També s’hi documenten algunes imita-
cions de plats del repertori del vernís negre, com plats
Lamboglia 21 i 23 (sitja 6, làm. 24, fig.15; i sitja 2, làm. 15,
fig.12). Sembla significativa l’absència en aquest conjunt
d’altres formes, com els plats de carena alta i petit llavi
exvasat documentats a l’àrea indiketa als segles IV i III aC
i que foren imitats també a la Laietània a partir de finals
del segle IV i inicis del segle III aC.
Entre les gerres ja es documenta la presència d’un luteri
(sitja 3, làm. 21, fig. 3), una gerra enòcoa i gerres de dues
nanses. Respecte a les gerres amb nansa de cistella, la
seva escassa presència en d’altres contextos laietans del
segle IV aC com a les sitges de Bellaterra (Granados,
Sanmartí, 1988) o al poblat de turó de Ca n’Oliver
(Asensio et alii, 2000), i el fet de no estar decorats amb
pintura, podria fer-nos pensar que, almenys en aquest
segle, algun taller laietà els hagués arribat a copiar, tot
reproduint probablement la forma importada del territo-
ri cossetà. En tot cas, els contextos de ple segle III aC
coneguts fins ara a la Laietània central i septentrional,
palesen que no es tracta d’una forma pròpia del reperto-
ri laietà de ceràmica a torn. 
Entre els atuells d’emmagatzematge i transport cal assen-
yalar el predomini encara de les tenalles de coll de cigne
que segueix la tònica general del període ibèric antic,
però també l’increment substancial de les àmfores ibèri-
ques respecte dels contextos del segle V aC (làm. 20)
–especialment a partir de mitjan segle– a la Laietània.
Finalment cal remarcar, en aquest repertori del segle
IV aC, l’escassa presència de ceràmiques ibèriques impor-
tades d’altres àrees, com les gerres amb nansa de cistella
(només tres individus, el 6,8% NMI) i la pràctica absèn-
cia de ceràmiques de pintura blanca de l’àrea indiketa.
Tot i que el conjunt és numèricament petit, el repertori
ja insinua les principals formes genèriques pròpies del
segle III aC de l’àrea laietana.
Els contextos datables del segle III aC són quantitativa-
ment més abundants i procedeixen bàsicament dels ni-
vells superiors d’amortització de la sitja 3, on la ceràmica
ibèrica està representada per un total de 446 NMI. Les
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proporcions entre ceràmica ibèrica a torn –53% NMI– i
ceràmica a mà –47% NMI– varien respecte al segle ante-
rior. Aquestes variacions creiem que són puntuals, ja que
no responen a l’evolució creixent que experimenta en
general la ceràmica a torn a la Laietània.
Les formes representades són les habituals a la Laietània
(làm. 16-19). Entre els contenidors les tenalles esfèriques
amb coll exvasat, les gerres enòcoa i sobretot les gerres
d’una o de dues nanses –entre les quals n’hi ha de crate-
roides amb les nanses trífides formant bigoti o de nansa
sobreelevada equivalents a les documentades a les necrò-
polis de Burriac.

Entre els vasos de beure són majoritaris els bols umbili-
cats, les gerretes bicòniques –menys abundants del que
calia esperar– i els escifs de peu alt. Hi trobem a faltar,
una altra vegada, els plats de carena alta, com també les
tenalles esfèriques de vora acanalada, els luteris, els ascs,
o els cíats, unes absències difícils d’explicar, ja que només
en alguns casos es poden atribuir a la funcionalitat del
jaciment. També cal destacar l’absència de càlats pintats
de produccions al sud del Llobregat, tal vegada perquè
són contextos més propis de la primera meitat-tercer
quart del segle III aC.
Cal tenir present que és probable que bona part de les
gerres amb nansa de cistella documentades (45 NMI no-
més determinables a partir de la vora i nansa) siguin tam-
bé importacions, ja que n’hi ha moltes que presenten
unes pastes molt clares. Una cosa semblant succeeix amb
les àmfores (201 NMI), de les quals almenys una vintena
presenten una coloració beix a les pastes que suggereix
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que es tracta d’exemplars importats. Pel que fa a les im-
portacions d’altres àrees ibèriques, tot i que el seu càlcul
es difícil, creiem que se situen entorn al 22% de tot el
torn ibèric, al qual caldria afegir alguns exemplars inde-
terminats d’àmfores de pasta beix i de tipologia proba-
blement meridional (entorn al 10%). En aquest càlcul
hem inclòs els dos bols umbilicats pintats, tal vegada de
l’àrea edetana (pròxims als exemplars de Puntal dels
Llops, Llíria, i Puig de la Misericòrdia) i que també s’ex-
portaren a l’àrea cossetana (contextos d’amortització
d’un pou d’Alorda Park a la segona meitat del segle
IV aC). També hem inclòs les gerres amb nanses de ciste-
lla, de pastes beix i clares, ja que és una forma més prò-
pia de l’àrea cossetana i tan sols està present a la resta de
la Laietània com a importació, com també un fragment
d’una gerra de pintura blanca indiketa, cosa que confir-
ma l’escassa presència d’aquestes produccions a la Laie-
tània durant el segle III aC (hi ha uns pocs exemplars de
gerres a les rodalies del poblat de Burriac, Turó del Vent
i Turó de Ca n’Oliver).
Procedent de la sitja 16, cal destacar la presència d’una
gerra enòcoa de cos cilíndric decorada amb ull profilàc-
tic al llavi (làm. 26, fig. 1), una producció sens dubte im-
portada d’àrees més meridionals, com també una tenalla
pitoide de dues nanses (làm. 26, fig. 4) pròxima formal-
ment als exemplars edetans de Llíria, Puntal dels Llops i
Castellet de Bernabé, però possiblement de producció
ilercavona, si fem cas de la decoració.
En definitiva, podem considerar que a Montjuïc no hi ha
grans diferències entre el repertori del segle IV i el del
segle III aC, però sí un substancial increment de les im-
portacions d’altres àrees ibèriques durant el segle III aC.
No obstant, aquest detall cal agafar-lo amb precaució, ja
que hi ha una desproporció evident entre les quantitats
de ceràmica estudiades de l’un i de l’altre segle.
Cal destacar finalment, que tot i compartir a grans trets
el mateix repertori formal que d’altres jaciments laie-
tans relativament allunyats, com els de la Vall de Cabrera
de Mar, hi ha algunes diferències sensibles, cosa d’altra
banda bastant lògica si tenim en compte que Montjuïc
és un port comercial situat en la frontera entre dos terri-
toris.

La ceràmica ibèrica a mà
Les ceràmiques indígenes a mà de Montjuïc presenten el
mateix comportament tipològic que a la resta de nuclis
ibèrics contemporanis de l’àrea catalana: el repertori for-

mal resta restringit a la mínima expressió, reduït de for-
ma gairebé exclusiva a peces de cuina; és a dir, olles i les
seves tapadores. Així, per exemple, en els conjunts tan-
cats dels nivells de reompliment de la sitja 3 o cisterna
(làm. 22-23), tan sols hi ha una peça, un petit vaset cilín-
dric, tal vegada un vas de fireta (làm. 23, fig. 6), que no
correspon a una olla o una tapadora. El mateix succeeix
quan repassem els materials a mà de nivells descontex-
tualitzats de diferents sectors i excavacions del nucli ibè-
ric de Montjuïc (làm. 27-29). En aquest cas torna a ser un
vas de fireta (làm. 27, fig. 3), a més d’un petit bol hemies-
fèric (làm. 27, fig. 10), les úniques excepcions en aquest
sentit.
Ara bé, les variants formals entre el conjunt d’olles és
molt notable, tant pel que fa al perfil de les peces com a
les seves dimensions. Els materials dels nivells homogenis
de la sitja 3 o cisterna són ben significatius, ja que hi tro-
bem les més habituals olles de perfil en “essa” (entre d’al-
tres, vegeu làm. 23, fig. 1-5), però també moltes peces de
tendència cilíndrica (làm. 23, fig. 13-14, 18), olles de vora
reentrant (làm. 22, fig. 3, 5), exemplars de grans dimen-
sions, tipus contenidors (làm. 22, fig. 5), olletes petites de
parets primes (làm. 23, fig. 3), etc. Entre els materials
descontextualitzats hi ha la mateixa diversitat de variants,
a les quals s’afegeix algun cas d’olla amb nansa (làm. 27,
fig. 8) i un altre de probable olla de tanca hermètica
(làm. 27, fig. 7).
Hi ha un comportament anàleg pel que respecta a l’anà-
lisi de les decoracions d’aquestes ceràmiques a mà, el tret
més característic de les quals és la seva diversitat i predo-
mina la presència d’un cordó aplicat a mitja espatlla,
generalment decorat amb digitacions, motius incisos,
impressions, etc. Si no hi ha un cordó aplicat en el seu
lloc trobem una línia horitzontal de motius diversos inci-
sos o impresos, gairebé sempre a la part superior del cos.
Són força menys freqüents les olles llises, sense decoració
de cap mena.
En aquest camp de les decoracions hi ha una tipologia
específica que és interessant de destacar. Es tracta del cas
dels cordons decorats a la vora, o vist d’una altra mane-
ra, dels llavis engruixits amb decoració impresa a la cara
externa (tot sovint fetes amb digitacions però també
amb motius incisos). Les peces amb aquesta variant
decorativa són pràcticament absents en els conjunts ben
estratificats de l’interior de les sitges. De fet, tan sols
hem localitzat un exemplar de vora d’olla provinent dels
nivells inferiors de la sitja 3 o cisterna (làm. 23, fig. 19),
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del segle IV aC. En canvi, en les figures amb els materials
a mà de nivells descontextualitzats hem representat una
bona quantitat de peces que presenten aquest tret deco-
ratiu (làm. 27, fig. 2, 13, 16-18; làm. 28, fig. 8-9, 13, 23,
30; làm. 29). Per comparació al que ha estat documentat
en el nucli proper del Turó de Ca n’Olivé (Cerdanyola
del Vallès), on les ceràmiques a mà d’aquest tipus són
representatives dels contextos del període ibèric antic, i
es redueix moltíssim la seva presència a partir dels
nivells del segle IV aC (Asensio et alii, 2001), podríem

considerar que la majoria d’aquestes peces de Montjuïc
pertanyen igualment a un horitzó cronològic dels segles
VI i V aC.
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Quantificació per tipus de les ceràmiques ibèriques 
en els estrats del segle IV aC

QUANTIFICACIÓ TIPUS PERCENTATGE

4 ÀMFORA IBÈRICA 26,09

36 COMUNA IBÈRICA OXIDADA 39,13

8 COMUNA IBÈRICA REDUÏDA 8,70

24 COMUNA IBÈRICA 26,09

9922 TTOOTT 110000,,0000

Quantificació per formes de les ceràmiques ibèriques 
en els estrats del segle IV aC

CERÀMICA IBÈRICA OXIDADA

QUANTIFICACIÓ FORMA PERCENTATGE

2 INDETERMINADA 4,5

3 TAPADORA 6,8

12 TENALLA COLL DE CIGNE 27,3

5 OLLA GLOBULAR 11,4

1 GERRA 2,3

1 ENÒCOA 2,3

3 CISTELLA 6,8

1 GUTTUS 2,3

3 BICÒNIC 6,8

1 TASSA UMBILICADA 2,3

4 PLAT REENTRANT 9,1

CERÀMICA IBÈRICA REDUÏDA

3 BICÒNIC 6,8

3 PLAT REENTRANT 6,8

2 INDETERMINADA 4,5

4444 TTOOTT 110000,,00

Quantificació per tipus de les ceràmiques ibèriques 
en els estrats del segle III aC

QUANTIFICACIÓ TIPUS PERCENTATGE

201 ÀMFORA IBÈRICA 24,0

180 COMUNA IBÈRICA OXIDADA 21,5

7 CERÀMICA IBÈRICA PINTADA 0,8

58 COMUNA IBÈRICA REDUÏDA 6,9

390 COMUNA IBÈRICA 46,7

883366 TTOOTT 110000,,0000

Quantificació per formes de les ceràmiques ibèriques 
en els estrats del segle III aC

CERÀMICA IBÈRICA PINTADA

QUANTIFICACIÓ FORMA PERCENTATGE

1 PINTADA BLANCA 0,4

1 TENALLA COLL DE CIGNE 0,4

2 TASSA UMBILICADA 0,8

1 GERRA GLOBULAR 0,4

1 OLLA GLOBULAR 0,4

1 GERRA INDETERMINADA 0,4

CERÀMICA IBÈRICA OXIDADA

4 INDETERMINADA 1,6

1 TAPADORA 0,4

43 TENALLA COLL DE CIGNE 17,6

1 OLLETA 0,4

45 GERRA CISTELLA 18,4

1 OLPE NANSA ELEVADA 0,4

6 GERRA INDETERMINADA 2,4

8 GERROT 3,3

1 CRATEROIDE 0,4

10 ENÒCOA 4,1

1 HÍDRIA? 0,4

6 ESCIF 2,4

7 GERRETA BICÒNICA 2,9

18 TASSA UMBILICADA 7,3

25 PLAT REENTRANT 10,2

1 FIRETA 0,4

2 SAFATA 0,8

CERÀMICA IBÈRICA REDUÏDA

1 INDETERMINADA 0,4

8 ENÒCOA 3,3

6 GERRA 2,4

1 GERROT 0,4

6 BICÒNIC 2,4

4 ESCIF 1,6

2 UMBILICAT 0,8

8 IMITACIÓ CÍLIX 3,3

22 PLAT REENTRANT 9,0

224455 TTOOTT 110000,,00

Quadre 3
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Altres materials
A banda dels conjunts ceràmics, l’excavació de les sitges
va donar altres tipus de material arqueològic. D’una
banda s’ha de citar i destacar la localització d’un carro
de fusta i ferro en una de les sitges, l’any 194614. Com a
objectes singulars de metall destaca una espasa sencera
de ferro (làm. 33, fig. 1), de fulla recta amb nervi cen-
tral, i que conserva part del pom. Imita els tipus La Téne
II, que es daten entre final del segle IV aC i el 100 aC.
També hi ha una fíbula d’arc de bronze totalment con-
servada (fig. 22), guarnida amb 17 denes de corall ver-
mell (Corallium mutrum), talla caboixó, decorades amb
una espiral (làm. 33, fig. 3), enarcades amb uns clauets
de bronze. Així mateix, l’arc està decorat amb incisions
d’espirals. El corall és un producte comercial, una matè-
ria preciosa provinent del Mediterrani i que va ser distri-
buït especialment pels grecs, tot i que el treball amb el
metall és propi del món celta. S’han localitzat joies di-
verses (arracades, collarets, etc) amb incrustacions de
denes de corall a diversos poblats, com Ullastret, En-
sérune, el jaciment de Pontós i la ciutat d’Emporion; ara
bé, pel que fa a la fíbula no s’ha trobat, de moment, cap
paral·lel clar.
Pel que fa a objectes que ens parlen clarament d’un
comerç amb el Mediterrani central i oriental hi ha un
fragment de labrum o pileta de marbre blanc, de Paros
(làm. 32, fig. 1). És una pica de forma quadrangular amb
les parets corbades cap endins i el fons intern còncau
amb la part superior circular. Presenta un fris motllurat
llis de secció convexa a la part superior d’una de les
cares; mentre que a l’altra cara conservada, el fris està
decorat amb una motllura d’òvuls alternats amb rombes
estrets i allargats. Les parets són gruixudes amb la super-
fície polida. Aquesta decoració és d’influència jònica i
estava plenament en ús al llarg del segle V aC. Com a
paral·lels d’aquest tipus de fris, podem esmentar un capi-
tell ibèric de pedra calcària de Castulo, Llano de la Con-
solación, Castellar de Santisteban, necròpolis de Galera,
necròpolis de Peal de Becerro. 

També cal destacar un fragment de terracota d’un cap
femení (làm. 32, fig. 2), que duu un pentinat rinxolat
amb ratlla central i amb l’inici del càlat damunt del cap.
El front és clar, el nas recte i allargat, les celles marcades
i els ulls ametllats. La boca és estreta i de llavis gruixuts.
La barbeta és prima, marcada i sobresortida. La cara
allargada, amb les galtes molsudes. La pasta és de color
roig-rosat amb la superfície ocre-taronja. L’argila és fina i
depurada, amb algunes partícules de desgreixant de
color blanc de gra mitjà i fi i grànuls fins de mica plateja-
da15. Es pot datar al segle III aC, i probablement és una
producció de la Magna Grècia. No correspon a un pebe-
ter sinó a una màscara femenina.
Pel que fa a fusaioles, se n’ha recuperat una bona col·lec-
ció, tant a les excavacions de Josep de Calassanç Serra i
Ràfols, com a les intervencions de l’any 1984 i 1990. Són
fusaioles bitroncocòniques, d’argila de diverses colora-
cions, normalment poc depurada i amb el desgreixant
gruixut. N’hi ha una de decorada per una sèrie d’inci-
sions circulars. Els forats, de secció còncava, estan fets
amb punxó i formen dos cercles concèntrics, l’un a dins
de la concavitat i l’altre a la paret superior (làm. 31, fig.
3). Cal destacar que no es va recuperar cap pondus, la
qual cosa ens podria fer pensar que en aquest sector hi
havia una primera transformació de la llana, però no un
teixit posterior. 
Pel que fa a material petri, no se’n va trobar, només
coneixem la localització d’una roda de molí a la sitja
núm. 7 que va excavar Josep de Calassanç Serra i Ràfols,
però a la intervenció de l’any 1990 no se’n va recuperar
cap fragment.

La fauna
A banda de la ceràmica, hi ha restes de fauna. Pel que fa
a les diverses espècies representades, s’ha d’assenyalar
que la majoria corresponen a una fauna de tipus clàssic,
assentada bàsicament sobre tres espècies domèstiques:
ovicàprids Ovis Aries i Capra Hircus, bòvids Bos Taurus i
porcins Sus Domesticus. Hi ha dues espècies domesticades,

1144.. Troballa descrita en aquesta revista.
1155.. Pel que fa a paral·lels, hi ha peces similars a Ochner, Erica, 1983, Terrecotte della Magna Grecia nella collezione P. Orsi, Museo Civico Rovereto, vegeu pàg. 31.
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Làmina 18
Materials ibèrics a torn dels nivells del segle III aC de la sitja 3 (ue. 2054).
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QUARHIS, ÈPOCA II, NÚM. 5 (2009), pp. 14-85

Làmina 19
Materials ibèrics a torn dels nivells del segle III aC de la sitja 3 (ue. 2028).
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Làmina 20
Materials ibèrics a torn dels nivells del segle IV aC de la sitja 3 (ue. 2058, 2061, 2065, 2077, 2080, 2088). 

01 Asensio Cela Miró Revilla.qxp  22/5/09  11:21  Página 61



62 quarhis

les gallines i el conill Orytolagus Cuniculus que no es
poden pas considerar elements bàsics de l’economia ibè-
rica. Pel que fa a les espècies salvatges, hem d’esmentar
els cèrvids Cervus Elaphus i Capreolus Capreolus, el porc
senglar Sus Scrofa i la llebre Lepus Europeus. Cal destacar la
presència de tres espècies més domesticades, però que
no eren destinades, en un principi, al consum humà: el
cavall Equus caballus, el gos Canis familiaris i el gat.

Interpretació 
És prou clar que aquestes sitges responen a un fet comer-
cial d’una complexitat destacable, tal com ja va assegurar
Josep de Calassanç Serra i Ràfols arran de la seva desco-
berta, a l’estudi posterior. La seva ubicació, molt propera
al mar i a la desembocadura d’un riu important –el
Llobregat– fa pensar en un port natural, nucli de concen-
tració i de redistribució de mercaderies. Les càrregues
arribaven i marxaven per mar des de i cap a diversos
ports mediterranis, i eren redistribuïdes a l’àrea laietana,
tant per terra com remuntant el riu. Cal remarcar l’im-
portant eix de comunicació que eren els rius Llobregat-
Cardener i Anoia, sobretot aleshores, quan probable-
ment eren navegables. 
Seguint la costa i les vores dels rius de l’àrea laietana,
trobem un gran nombre d’assentaments ibèrics, com
per exemple el Turó de la Rovira a Barcelona, la Penya
del Moro a Sant Just Desvern, Burriac a Cabrera de
Mar, Castellruf a Sant Fost de Capcentelles, Puig del
Castell, Sant Ramon i la Muntanyeta a Sant Boi de Llo-
bregat, Sant Antoni a Santa Coloma de Cervelló, Puig
Castellar a Sant Vicenç dels Horts, plaça de les Bruixes
i Santa Creu d’Olorda a Molins de Rei, entre d’altres
(AAVV, 1985) (fig. 6). En alguns d’aquests jaciments
–especialment a la Penya del Moro de Sant Just Des-
vern– hi ha aparegut un gran conjunt de ceràmiques
d’importació, cosa que fa pensar en un centre comer-
cial proper. 
L’acumulació de cereal, com la que es feia a les sitges, és
difícil que es produeixi en una sola comunitat; per tant,
hi ha d’haver una producció dispersa que s’unifica en un
lloc concret. Això suposaria una organització del territo-
ri circumdant i una jerarquització d’assentaments, una
especialització del personal i un treball de caràcter comu-
nal que comportaria una sèrie de relacions socials força
complexes. S’ha de pensar en una comunitat organitzada
on l’intercanvi i les relacions exteriors tenen un paper
principal.

Pel que fa a l’organització del territori, hem d’assenyalar
que hi hauria un ordre d’assentaments. D’una banda hi
hauria nuclis de producció i nuclis de comerç, i dins de
cadascun dels apartats hi hauria alhora una gradació de
jaciments. No es pot, de moment, establir una relació
entre extensió de l’assentament i funcionalitat. Segu-
rament hi devia haver grans poblats de producció i grans
poblats com a centres redistribuïdors. Així mateix, hi
hauria petits assentaments com punts d’intercanvi; és a
dir, petits assentaments de tipus masia dedicats íntegra-
ment a la producció.
Un tema destacable és saber amb quines mercaderies i
amb qui comerciaven. Les ceràmiques d’importació con-
servades al jaciment pertanyen la majoria a dos mons,
d’una banda el grec i de l’altra el púnic, tant eivissenc
com centremediterrani. S’ha de pensar que l’auge del
comerç ebusità a partir del 350 aC i la presència, cada
vegada més constatada, de materials púnics de l’arc cen-
tremediterrani impliquen una necessitat de recursos ibè-
rics per part de la política punicocartaginesa (Ramon,
1991). El tipus de navegació, i per tant de comerç, era el
cabotatge, cosa que possiblement comportà un constant
moviment de la càrrega dels vaixells, malgrat que no fos
en la seva totalitat. Així podien venir els comerciants
directament de l’Àfrica del nord, fent escales tècniques
sense modificar la mercaderia original, o podien canviar-
la en determinats ports per altres productes, o descarre-
gar-la-hi perquè fossin uns altres navegants els qui la
redistribuïssin barrejada amb els seus propis productes.
Aquest fet s’ha constatat sobretot a l’illa d’Eivissa. 
Així mateix, la presència en el món ibèric de material
d’origen grec que no es documenta als assentaments
púnics, fa pensar en un comerç diferenciat per la
Mediterrània nord-occidental. Sense oblidar que existeix
també el comerç de material grec a través de les rutes i
embarcacions púniques. 
Les grans sitges de Montjuïc ens fan pensar en una eco-
nomia cerealística, una gran producció de gra dedicada,
en part, a l’exportació (fig. 18). Aquesta obtenció d’exce-
dents coincidiria amb les bases de producció durant el
període ibèric de tipus agropecuari, i amb una orientació
a la creació d’excedent que permetés l’intercanvi comer-
cial per productes manufacturats procedents de la
Mediterrània oriental i central o be del món púnic ebusi-
tà: vi, oli, joies, teixits, ceràmiques, etc. No hem d’oblidar,
però, altres productes obtinguts del medi natural, com
determinats minerals que, encara que relativament no
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n’hi hagués gaire quantitat, foren apreciats des d’antic
pels comerciants forans. Cal no oblidar que el conreu de
la vinya i l’olivera –característic de les nostres contrades
en èpoques recents– va ser introduït pels comerciants de
la Mediterrània oriental. La ceràmica grega –gots per
beure vi– va acompanyada de tot un ritual per beure un
nou producte. Així mateix, també entra la planta d’on
surt el fruit per elaborar el vi i el seu conreu; fins arribar
a ser, en època romana, un dels conreus més importants
de la Laietània. D’altra banda, la presència de material
centreeuropeu en aquesta zona de Montjuïc fa que no es
descartin l’ús i l’existència d’unes rutes terrestres més
enllà dels Pirineus.
Un tret que cal tenir en compte és l’indret geogràfic on
es construeix aquest gran camp de sitges. Pels estudis
geològics i arqueològics, s’ha pogut constatar que –com
a mínim fins al segle IV aC– pel lloc on es construeixen
les sitges passava una torrentera que, tal com és carac-
terístic del clima mediterrani temperat, en èpoques
de pluja baixava amb molta força. Cal destacar que
aquestes sitges es construïren en una zona que es podia
inundar fàcilment, tal com demostren alguns dels
estrats d’obliteració, fet que implica que la torrentera

podia havia estat desviada antròpicament, o que passava
per una zona propera i només sobreeixia en moments
puntuals.

A mode de conclusions
L’excavació, l’any 1990, d’un nou sector de les sitges de
Magòria o de Port produeix un salt qualitatiu evident en
la documentació relativa al nucli ibèric de Montjuïc (fig.
19). La importància d’aquest assentament laietà ja era
palès a partir de les antigues intervencions de Josep de
Calassanç Serra i Ràfols en aquesta mateixa àrea. La
recerca d’aquest investigador és d’una qualitat indiscuti-
ble per l’època i, de fet, els seus arxius encara contenen
informació molt valuosa. Malgrat tot, el pas del temps ha
provocat la pèrdua o degradació d’una part fonamental
de la documentació, especialment pel que fa als conjunts
de materials arqueològics recuperats. És en aquest camp
on les troballes recents suposen un avenç enorme ja que
ens permeten disposar d’unes precisions cronològiques
fins ara desconegudes. Així, es constata que la totalitat de
nivells arqueològics, conjunts materials tancats i estructu-
res localitzades se situen dins del segle IV aC i, en menor
mesura, del segle III aC. L’entitat d’aquesta informació

QUARHIS, ÈPOCA II, NÚM. 5 (2009), pp. 14-85

Figura 18
Vista general
intervenció
any 1990. 
(Fotografia: Carme
Miró-MUHBA)
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nova pot produir, però, un efecte contraproduent, com
és el de reduir la consideració històrica de l’ocupació ibè-
rica de Montjuïc a aquest arc cronològic relativament
limitat. És per aquesta raó que en aquest article, tot i que
el pes central recau en la descripció dels resultats de la
intervenció de l’any 1990, en tot moment hem volgut afe-
gir dades i materials d’altres actuacions i/o troballes del
vast jaciment d’època protohistòrica que s’estén per
diversos punts de la muntanya barcelonina.

LLAA PPRRIIMMEERRAA OOCCUUPPAACCIIÓÓ PPRROOTTOOHHIISSTTÒÒRRIICCAA AA LLAA MMUUNNTTAANNYYAA

Així, el discurs històric sobre el període preromà a
Montjuïc ha d’arrencar com a mínim des del segle VII
aC. L’esment conegut de la presència d’un nombre inde-
terminat de fragments informes fenicis a Montjuïc
(Granados, 1984) es corrobora amb els resultats de la
nostra revisió dels conjunts ceràmics de la intervenció
realitzada l’any 1984 en un sector adjacent al de les sitges
de Port o Magòria, on hi ha uns pocs contextos que, mal-
grat que no són del tot homogenis i estan conformats
amb fragments petits i majoritàriament amorfs, cal desta-
car-los perquè presenten una composició significativa:
predomini absolut de ceràmiques indígenes a mà acom-

panyades d’un petit nombre, molt minoritari, de ceràmi-
ques a torn de producció fenícia occidental. Malaurada-
ment, aquests nivells no s’associen a estructures de cap
mena.
L’evidència sobre el període ibèric antic (segles VI-V aC)
és més consistent. En primer lloc se’n coneixen estructu-
res segures: una llar de foc i forats de pal pertanyents a
un possible fons de cabana; i una petita sitja de perfil
esfèric i base plana excavada en el cingle sud-est de la
muntanya (Granados et alii, 1986). Els materials que con-
tenia presenten els trets propis d’aquest horitzó ibèric
antic, ben definit en jaciments propers com ara la Penya
del Moro (Sant Just Desvern) i, més recentment, el turó
de Ca n’Olivé (Cerdanyola del Vallès). Aquests mateixos
materials tenen una presència significativa en els con-
junts procedents de les intervencions de 1984 i 1990, ara
en el sector de les sitges de Port; és a dir, a una distància
molt gran respecte de la sitja aïllada documentada als
anys 80. Entre les ceràmiques de producció local hi ha
diversos exemplars de les característiques ceràmiques a
torn pintades (làm. 25), a més d’un nombre superior de
ceràmiques a mà, de les quals destaquen les vores d’olla
amb decoració de cordons, incisions o ungulacions al
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Figura 19
Vista de les sitges
3, 4, 5 i 13. 
(Fotografia: Carme
Miró-MUHBA)
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Làmina 21
Materials ibèrics a torn dels nivells del segle IV aC de la sitja 3 (ue. 2058, 2061, 2065, 2077, 2080, 2088).
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QUARHIS, ÈPOCA II, NÚM. 5 (2009), pp. 14-85

Làmina 22
Ceràmiques a mà dels nivells del segle III aC de la sitja 3.
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Làmina 23
Ceràmica a mà dels nivells del segle III aC de la sitja 3 (1-12) i dels nivells del segle IV aC de la mateixa sitja (13-22).
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llavi16 (làm. 28-29). Tot plegat va acompanyat d’un seguit
d’importacions que amb tota seguretat cal datar abans de
mitjan segle V aC. Es tracta de l’exemplar de càntar de
bucchero nero etrusc (làm. 1, fig. 1), els tres fragments de
copa àtica de peu alt (làm. 1, fig. 2-4), la cílix de figures
negres de l’estil del Pintor d’Haimon (làm. 1, fig. 5) i la
vora d’àmfora púnica ebusitana del tipus T.1.3.1.2 (làm.
7, fig. 1), la qual cosa fa evident l’existència d’un horitzó
ibèric antic en el nucli de Montjuïc, però també propor-
ciona indicis que aquesta fase fundacional ja podria tenir
una certa entitat a nivell econòmic i comercial. En aquest
sentit es pot interpretar la presència d’una sitja d’aquest
període, no gaire abundoses en el registre arqueològic
de Catalunya (Asensio, Francès i Pons, 2002), com també
l’excepcionalitat d’alguna de les importacions esmenta-
des, com ara la peça de bucchero nero etrusc i, sobretot,
l’àmfora ebusitana de tipus antic17.

LL’’HHOORRIITTZZÓÓ IIBBÈÈRRIICC PPLLEE

El moment de transició entre el període ibèric antic i el
període ibèric ple; és a dir, la segona meitat del segle V aC
i principis del segle IV aC, està bastant ben representat a
partir d’un lot significatiu de ceràmiques importades pro-
vinents de les excavacions en el sector de les sitges de Port.
A aquesta fase pertanyen els diversos exemplars de cílix
del tipus Castulo (làm. 1, fig. 6, 8-10) i de la classe delica-
da (làm. 1, fig. 12), un bec de llàntia també àtica de vernís
negre (làm. 1, fig. 7), una vora d’un càntar sessile de l’estil
de Sant Valentí (làm. 1, fig. 17), un fragment del cos d’una
cílix de figures roges de l’estil del Pintor Q (làm. 2, fig. 1-
2) i una vora d’àmfora ebusitana del tipus 1.3.2.3 evolucio-
nat (làm. 7, fig. 2). Totes aquestes peces apareixen descon-
textualitzades ja que provenen dels nivells superficials o
dels estrats més moderns d’amortització de les sitges, els
quals es daten majoritàriament de mitjan o segona meitat
del segle IV aC. Tanmateix, creiem que és precisament en
aquest període, entre el 450 i el 375 aC, on cal ubicar la
construcció de la major part de les estructures d’emmagat-
zematge (i també de la cisterna-pou) localitzades en

aquest sector de Magòria o de Port. Això seria el més ver-
semblant si tenim en compte que les dades etnogràfiques
mostren que una estructura d’aquestes característiques
podria estar en ús durant diverses generacions, però que
es coneixen pocs casos en què se superin els cinquanta o
cent anys de vida com a molt (Alonso, 1999).
És, doncs, durant el període ibèric ple (segles IV-III aC)
quan funciona un camp de sitges que, ara per ara, consti-
tueix el principal vestigi material del nucli ibèric de Mont-
juïc i sobre el qual giraran les següents consideracions. 

EEll ccaammpp ddee ssiittggeess
La presència d’agrupacions importants de sitges en jaci-
ments d’aquesta cronologia és un dels trets característics
de les comunitats ibèriques septentrionals, des del Camp
de Tarragona fins al Llenguadoc. Aquestes agrupacions
d’estructures d’emmagatzematge d’excedents agrícoles
apareixen associades a tot tipus d’assentament18. Les tro-
bem a les immediacions i a l’interior de grans nuclis
urbans, de primer o segon ordre (Ullastret, Sant Julià de
Ramis, Burriac, Turó de Ca n’Olivé, Turó de la Rovira...),
en petits vilatges costaners fortificats (Castell de Palamós,
Sant Sebastià de la Guarda), com a component central de
nuclis d’activitats econòmiques especialitzades (Mas
Castellar de Pontós, Turó de la Font de la Canya o Sant
Esteve d’Olius) i en assentaments de plana, eminentment
rurals (Can Xercavins, les Guàrdies, Mas d’en Gual, etc.).
És indubtable que les limitacions de la documentació dis-
ponible, amb una agrupació de sitges aïllada de qualsevol
altre tipus d’estructura, impedeix de fer una atribució
directa i inequívoca a algun dels tipus d’assentaments
ibèrics esmentats. Tanmateix, en la discussió sobre la
naturalesa precisa del nucli ibèric de Montjuïc s’han de
tenir en compte tres factors que a parer nostre són espe-
cialment rellevants i que, per aquesta raó, creiem neces-
sari considerar de forma més extensa:
1) LLeess ddiimmeennssiioonnss ddee lleess ssiittggeess. La major part de les sitges
excavades en aquest sector de Port o Magòria presenten
unes capacitats d’emmagatzematge que superen de molt

1166.. En el jaciment amb una estratigrafia més completa de tota la Laietània, el turó de Ca n’Olivé a Cerdanyola del Vallès, s’ha demostrat que les ceràmiques a mà amb
aquest detall decoratiu són pràcticament exclusives dels nivells fundacionals, datats amb anterioritat a finals del segle V aC. (Asensio et alii, 2000/2001).
1177.. Cal destacar que després d’una revisió molt exhaustiva dels principals conjunts ceràmics d’època ibèrica a Catalunya, objecte de la tesi doctoral d’un dels signants,
s’ha constatat que en tota aquesta àrea només ha estat possible identificar un únic exemplar més del T.1.3.1.2 punicoebusità, una vora procedent dels materials de les
campanyes antigues del Puig de Sant Andreu a Ullastret (Sanmartí, Asensio i Martin, 2002: 75, fig. 5, 4).
1188.. Tot seguit esmentarem els diferents tipus d’assentament seguint les definicions proposades a Asensio, Belarte, Sanmartí i Santacana, 1998.
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les de qualsevol altre jaciment contemporani de tot el
nord-est peninsular. Almenys deu estructures superen els
20.000 litres de capacitat conservada, que és més del doble
de la mitjana de capacitat de la gran majoria de camps de
sitges coneguts19. Per exemple, en les sitges publicades del
Mas Castellar de Pontós, el volum potencial (no pas el
conservat, que és sempre inferior) de les més grans supe-
ra de poc els 7000 litres (Pons et alii, 2002: 189, fig. 9.19).
En el cas del Turó de la Font de la Canya, a Avinyonet del
Penedès, les sitges més grans pertanyen exclusivament al
mateix període ibèric ple (segles IV i III aC) i només n’hi
ha unes poques que arriben als 5000 litres de capacitat
conservada (Asensio, Cela i Morer, 2005: 183). El contrast
amb el cas de Montjuïc és enorme, on coneixem quatre
sitges amb capacitats superiors al 50.000 litres i una cin-
quena, la més gran de totes, que té un màxim conservat de
80.382 litres. Recordem que en la major part presenten
una cronologia d’amortització similar, centrada entre mit-
jan i segona meitat del segle IV aC, fet que fa pensar que
moltes haurien estat en funcionament de forma contem-
porània. També cal ressenyar que set de les sitges localitza-
des per Josep de Calassanç Serra i Ràfols, per deficiències
de la documentació, no permeten de desenvolupar un càl-
cul precís de la seva capacitat, tot i que són evidents unes
dimensions anàlogues a la resta. De tot plegat se’n des-
prèn que, almenys pel que fa al segle IV aC i en l’estat
actual de coneixements, cap altre assentament ibèric pre-
senta un potencial d’acumulació d’excedent cerealístic
equiparable, ni de lluny, al del nucli de Montjuïc.
2) LLaa uubbiiccaacciióó ggeeooggrrààffiiccaa. La muntanya de Montjuïc se
situa en un dels emplaçaments amb més potencial estra-
tègic del país, en un turó elevat arran de mar, amb el pla
de Barcelona a una banda i la desembocadura del Llo-
bregat a l’altra. Té connexió visual directa amb poblats
residencials principals com Burriac, Mas Boscà o Torre
dels Encantats, i amb d’altres poblats secundaris com
Puig Castellar, Penya del Moro i Turó de Mongat, que al
seu torn es comuniquen visualment amb la major part
dels poblats laietans. 

La importància històrica de l’eix del Llobregat com a
principal via de comunicació costa-interior és ben cone-
guda, la qual cosa explica la idoneïtat d’un port de distri-
bució de mercaderies en aquest punt concret de la costa
central catalana. De fet, el sector de les sitges de Magòria
o de Port rep aquest darrer nom per la seva proximitat a
les instal·lacions de l’actual port comercial i de mercade-
ries de Barcelona20. Però, a més, no cal oblidar que la seva
situació geogràfica a la desembodura del Llobregat el
configura com un mercat i un gran port comercial desti-
nat al comerç marítim en la frontera entre dos territoris
indígenes: la Laietània i la Cessetània. 
3) LLaa qquuaannttiittaatt ii qquuaalliittaatt ddeellss mmaatteerriiaallss dd’’iimmppoorrttaacciióó.
Una aproximació estadística als conjunts ceràmics homo-
genis i ben datats documentats en les sitges excavades
l’any 1990 és prou significativa en aquest sentit, ja que
se’n desprèn que les ceràmiques importades a Montjuïc
representen el 17 per cent del total d’individus ceràmics
presents en els estrats del segle IV aC, per un 83 per cent
restant de ceràmiques de producció local (vegeu quadre
2). Una altra vegada, si ho comparem amb el que sabem
d’altres nuclis ibèrics contemporanis s’observa que
aquests índexs se situen a la banda més elevada. Així,
només el Mas Castellar de Pontós i la ciutat indiketa
d’Ullastret presenten unes proporcions similars o més
elevades de ceràmiques importades al segle IV aC, amb
un 26% i un 16% respectivament. Alguns enclavaments
costaners com el d’Alorda Park a Calafell (10,1%) i d’al-
tres nuclis especialitzats on les sitges tenen un paper
molt rellevant, com ara el Turó de la Font de la Canya
(7,6%) i el Turó del Vent (6%), ofereixen uns índexs
d’importacions bastant més baixos. Pel que fa als nuclis
laietans més propers, en el nucli urbà de segon ordre de
Ca n’Olivé les importacions representen només el 6,6%
del total d’individus ceràmics en el segle IV aC, mentre
que en el camp de sitges de Can Bartomeu, vinculat a la
ciutat de Burriac, les estructures datables, en aquest cas,
dins del segle III aC presenten una mitjana del 12% d’in-
dividus d’importació21.

1199.. Natalia Alonso recull un gran nombre de camps de sitges i les seves capacitats, Alonso, 1999, pp. 217-219
2200.. A tall d’anècdota es pot esmentar que des d’aquest punt de la muntanya de Montjuïc gairebé es poden albirar els enormes dipòsits metàl·lics o sitges modernes de
cereals que actualment funcionen en el Port de Barcelona.
2211.. Aquestes dades estadístiques provenen de l’estudi efectuat en la tesi doctoral en curs d’un dels signants
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Ceràmica a mà de les ue. 1017 (1-4), 1024 (4-6) i 1042 (7-29).
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Des d’un punt de vista qualitatiu la varietat de procedèn-
cies i de formes és un tret definitori del lot de ceràmiques
importades de Montjuïc (làm. 1-14). En aquest sentit, hi
ha alguns paràmetres significatius. En el camp de la vai-
xella àtica observem una alta proporció de peces figura-
des (el 28% del total d’individus de vaixella àtica), com
també un ampli repertori de formes de vernís negre, que
va més enllà dels tipus més habituals. A més, a diferència
del que passa sovint en les fàcies del segle IV aC de la
major part de jaciments ibèrics, on les ceràmiques àti-
ques representen el cent per cent de la vaixella fina
importada, entre els materials de Montjuïc hi ha una pre-
sència significativa d’altres procedències. És el cas de les
peces de vernís negre ebusità (làm. 3, fig. 9; làm. 4, fig.
1), amb una incidència més alta del que és normal, però
també d’altres produccions encara més excepcionals,
com ara la ceràmica apúlia de figures roges (làm. 2, fig.
4), la pasta clara massaliota (làm. 3, fig. 7) i l’anomenada
ceràmica grega d’Occident (làm. 4, fig. 8). Pel que fa a
les àmfores importades, a banda d’una documentació
exhaustiva de gairebé tots els tipus d’àmfora púnica del
segle IV aC dels quals coneixem una distribució impor-
tant pel Mediterrani, cal destacar com a tret diferencial la
rellevant documentació d’àmfores gregues (làm. 9),
pràcticament desconeguda a la majoria de nuclis indíge-
nes contemporanis. Encara més inhabitual és el ric reper-
tori de ceràmiques comunes púniques, tant ebusitanes
com centromediterrànies; de fet, diversos dels exemplars
localitzats entre els materials de Montjuïc constitueixen
un unicum dins del registre arqueològic del món ibèric
en el nord-est peninsular, sense paral·lels coneguts més
enllà dels mateixos centres productors.
Aquestes consideracions poden tenir un gran valor inter-
pretatiu ja que s’hi reconeix que aquest índex relatiu a la
quantitat i qualitat dels materials d’importació presents en
un jaciment determinat pot ser un dels indicadors clau no
només del potencial econòmic i comercial d’aquest assen-
tament sinó també de la composició social dels seus habi-
tants. El control de l’adquisició i redistribució d’objectes
manufacturats forans (vaixella fina de luxe, vi i oli de qua-
litat envasat en àmfores, entre d’altres) era sens dubte un
dels mecanismes que permetien de mantenir la situació de
privilegi de les classes dominants dins la societat ibèrica.

CCIIUUTTAATT II PPOORRTT

Arribats en aquest punt, cal afrontar la qüestió central
sobre la naturalesa i funció del nucli ibèric de Montjuïc

durant el període ibèric ple. Atenent els tres factors tot
just assenyalats creiem que es pot descartar completament
que es tracti d’un camp de sitges vinculat a un nucli agrí-
cola o a un petit vilatge costaner. Tan sols hi ha dues
opcions amb un cert nivell de versemblança o fonament
arqueològic. En primer lloc, podria tractar-se de l’evidèn-
cia parcial d’un nucli d’activitats especialitzades de l’estil
del Mas Castellar de Pontós. Els centres d’acumulació
d’excedents agrícoles identificats a Catalunya, abans
esmentats (Mas Castellar de Pontós, Turó de la Font de la
Canya d’Avinyonet del Penedès, Sant Esteve d’Olius, tal
vegada, el Turó del Vent de Llinars del Vallès, entre d’al-
tres), tenen tots en comú que s’associen a un nucli de
poblament de dimensions reduïdes i una entitat construc-
tiva limitada, fet que no descarta en cap cas la presència
de les elits indígenes en el seu si (tal com mostren, per
exemple, les cases complexes, sens dubte amb caràcter
aristocràtic, del Mas Castellar de Pontós). La particularitat
del cas de Montjuïc respecte dels altres rau en la seva ubi-
cació costanera i, en directa relació amb aquest fet, en la
seva inqüestionable condició portuària, tant marítima
com fluvial. En aquest sentit, l’evidència de l’estructura
anomenada pou-cisterna, excepcionalment ubicada en-
mig del camp de sitges, pot interpretar-se com un element
que reforça aquesta hipòtesi. Es podria tractar d’un agen-
çament necessari per al bon funcionament d’una ins-
tal·lació portuària, probablement vinculada a l’abasta-
ment d’aigua potable als navilis que hi atracaven.
L’associació d’un nucli d’activitats portuàries amb un as-
sentament modest en dimensions i en el seu desenvolupa-
ment urbà no seria un fenomen del tot desconegut. Així,
al nucli d’Alorda Park, de només 3000 m2 de superfície
interna, interpretat com una ciutadella fortificada resi-
dència d’un petit grup aristocràtic local, s’hi assigna tam-
bé un clar caràcter portuari. El cas més extrem en aquest
sentit seria el de la Illeta del Banyets, al Campello (Ala-
cant), on tot el conjunt s’interpreta com un port amb un
seguit d’edificis annexos (magatzems i temple), sense cap
nucli residencial conegut ni dins del recinte ni en les seves
immediacions. En definitiva, l’evidència coneguda del
nucli ibèric de Montjuïc podria encaixar bé amb un cas
hipotètic d’híbrid entre els nuclis especialitzats en l’acu-
mulació d’excedents tipus Mas Castellar de Pontós, relati-
vament nombrosos a l’àrea catalana, i una instal·lació por-
tuària aïllada o autònoma tipus Illeta dels Banyets.
Molt menys forçada seria, a parer nostre, una interpreta-
ció com a camp de sitges annex a un nucli urbà d’una
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Ceràmica ibèrica a torn de les sitges excavades per Serra i Ràfols.
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certa entitat (fig. 20). De fet, a tota l’àrea del món ibèric
septentrional costaner, la presència d’un camp de sitges
fora muralles és un dels trets que caracteritzen els assen-
taments de major entitat, tant en dimensions com en
estructura urbana. El total desconeixement d’estructures
d’aquest hipotètic nucli residencial (més enllà del possi-
ble tram de muralla aparegut al sector del talús) impe-
deix de precisar si es tracta d’un nucli urbà de primer o
segon ordre. Ara bé, els tres factors més amunt esmentats
quadren molt millor amb l’evidència d’un nucli de pri-
mer nivell. En efecte, la intensitat i riquesa del tràfic
comercial que mostren els conjunts de ceràmiques
importades, l’enorme potencial d’emmagatzematge deri-
vat de les dimensions de les sitges, la immillorable ubica-
ció geogràfica, l’orografia del mateix turó de Montjuïc
(que fa possible sobradament el desenvolupament arqui-
tectònic d’un nucli de diverses hectàrees de superfície),
l’abundància de materials de preu o prestigi vinculats a
sectors socials preeminents, la condició portuària de
l’emplaçament, etc., són totes evidències que remeten
clarament a l’existència a Montjuïc d’un centre urbà de
poder, al voltant del qual podria girar la vertebració eco-
nòmica i política d’un territori circumdant (vegeu també
Asensio et alii, 2001). 

DDUUEESS CCAAPPIITTAALLSS AA LLAA LLAAIIEETTÀÀNNIIAA??
El problema rau en el fet que la “capital” del territori ads-
crit al poble dels laietans en el període ibèric ple s’iden-
tifica tradicionalment, amb tot fonament, amb el nucli
més septentrional de Burriac, a Cabrera de Mar. Aquest
jaciment, a més de conservar totes les evidències inhe-
rents a un nucli de primer ordre indiscutible (Zamora et
alii, 2001), presenta una ubicació geogràfica ideal per
exercir aquesta funció de centre del territori polític dels
laietans, a més d’unes distàncies regulars respecte de les
possibles capitals dels territoris veïns, els Ilergetes al nord
(Ullastret) i cossetans al sud (Tarakon/Tarragona)
(Sanmartí, 2001: 26, fig. 1). En aquest panorama sembla
que no hi tindria cabuda, per manca de lògica, un segon
nucli amb funcions anàlogues de capitalitat. Una sortida
possible seria considerar un territori políticament vincu-
lat als laietans amb uns límits més amplis als comuna-
ment acceptats, que incloguessin una part important de
la Catalunya central, almenys aquella geogràficament
cohesionada per l’eix Llobregat-Cardener. Això afectaria
concretament l’espai tradicionalment assignat al poble
dels lacetans, dels quals, però, una recent revisió dels tex-

tos antics posa en dubte el fonament de la seva existència
(Broch, 2004). 
Una altra solució a la problemàtica de l’existència de
dues hipotètiques “capitals” laietanes ha estat la de pro-
posar una superposició cronològica d’ambdós nuclis.
Així, Montjuïc hauria estat el nucli central al segle IV aC,
un paper que en el segle III aC s’hauria desplaçat a l’as-
sentament de Burriac. Aquesta idea s’ajusta bé a l’evidèn-
cia actualment disponible, ja que la major part de sitges
de Montjuïc s’amortitzen al segle IV aC, mentre que els
camps de sitges al voltant de Burriac (Can Bartomeu,
Can Miralles/Can Modolell...), com també els diferents
sectors de necròpolis es desenvolupen i funcionen al
llarg del segle III aC (Zamora et alii, 2001). Tanmateix, és
probable que hi hagi un factor de distorsió producte de
la parcialitat del registre arqueològic, especialment
intens en el cas de Montjuïc. De fet, en el cas del nucli
barceloní, cal ressenyar que almenys una de les sitges (en
concret, la 16) conté nivells de reompliment datables de
ple segle III aC, mentre que els nivells superiors de col-
matació definitiva de la cisterna-pou pertanyen a la sego-
na meitat del segle III aC. De la mateixa manera, cal valo-
rar també el conjunt de ceràmiques importades del segle
III aC localitzades, generalment descontextualitzades,
tant en aquest sector de les sitges de Port o Magòria com
a d’altres punts de la muntanya (especialment en el sec-
tor de la Pedrera). En concret, ens sembla especialment
remarcable la relativa abundància dels tipus amfòrics
ebusitans T.8.1.2.1 (làm. 7, fig. 9-11) i T.8.1.3.1 (làm. 7,
fig. 12-15), com també de nombrosos exemplars d’àmfo-
res grecoitàliques de les variants formals més antigues,
dels tipus Lyding-Will a i b (làm. 11, fig. 1-6).

EELL PPAASS AA LL’’ÈÈPPOOCCAA RREEPPUUBBLLIICCAANNAA II AALL MMOONNTTJJUUÏÏCC RROOMMÀÀ

Aquesta continuïtat del nucli ibèric de la muntanya de
Montjuïc no s’aturaria en cap cas a les darreries del segle
III aC. En els mateixos conjunts ceràmics considerats fins
ara disposem d’una evidència prou important de mate-
rials importats dels segles II i I aC, tant pel que fa a vaixe-
lla fina (campaniana B o B-oide, làm. 6, fig. 10-15), com
a recipients amfòrics (púnics centromediterranis, làm. 8,
fig. 11-12; tripolitans, làm. 8, fig. 13-16 i itàlics, làm. 11,
fig. 10-14) i ceràmiques comunes, bàsicament de proce-
dència itàlica (làm. 14, fig. 2-7). A tot això cal afegir l’e-
xistència de la seca de Barkeno, que encunyava dracmes
de plata, que imitaven la dracma emporitana i estan data-
des al segle III a C. D’aquestes monedes només se’n
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Làmina 31
Objectes singulars de terrissa i os. Fusaioles (2-8). Agulles d’os (9-12).
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Làmina 32
1. Labrum o pileta de marbre de Paros (Grècia). 2. Màscara hel·lènica de terracota.
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Làmina 33
1. Espasa de ferro tipus La Tene II. 2. Fíbula anular de bronze. 3. Fíbula de bronze amb denes de corall. 4. Campaneta o címbal de bronze.
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coneixen dues peces, una que va desaparèixer durant la
guerra civil22, i l’altra que es conserva al Museu de
Copenhaguen. La similitud de BARKENO amb BARCI-
NO ha fet que els numismàtics ubiquessin la seca a
Barcelona. D’altra banda, les monedes de bronze, l’as i
els seus derivats, encunyades al segle II aC, amb la llegen-
da LAIESKEN. A partir d’aquí es va creure en l’existència
de dos grans nuclis ibèrics, Barkeno i Laie, que es justifi-
cava amb l’existència d’altres nuclis amb doble topònim
(Tarracon-Cesse, Arse-Saguntum). Així es parlava d’una Laie
a Montjuïc i una Barkeno al mons Tàber, on es va fundar
la nova colònia, i on, per ara, no s’ha documentat cap
resta d’època ibèrica. Ara bé, no es tenia en compte un
fet important, LAIESKEN no fa referència a una ciutat o
nucli, Laie, (com Eusti, o Cesse), sinó a una tribu, s’hauria
de traduir com “moneda dels laietans”, (com UNTIKES-
KEN és moneda dels indigetes, etc.), ja que el sufix -sken
ens marca un plural ètnic. Així mateix, no es podia pro-
var de cap forma que les monedes fossin encunyades a
Barcelona, sinó que podien provenir d’una seca situada a
qualsevol altre dels poblats de l’àrea laietana, la qual cosa
ens porta a pensar novament en Burriac-Montjuïc com
els grans nuclis de la zona en època ibèrica. 
La idea d’una ciutat plenament romana a Montjuïc ha
planat a la historiografia de la nostra ciutat23, no en par-
larem ara aquí, però sí que volem reproduir una frase tro-
bada a les notes de Josep de Calassanç Serra i Ràfols de
l’Arxiu de l’IEC: “No queda más remedio que admitir que el
núcleo romano de Montjuïc era de bastante importancia sobre
todo en los tiempos más antiguos de la romanización.”
Així mateix cal esmentar la troballa, l’any 1903, arran
d’unes remocions de terra al cementiri del Sud-oest,
d’una inscripció dedicada a Gai Celi, on diu que fou el
magistrat encarregat de la construcció d’unes muralles
amb torres i portes. Es tracta d’una placa de pedra de
Montjuïc24 i juntament a la inscripció varen aparèixer una
sèrie de blocs de pedra, ben tallats, que formaven part
d’un edifici circular, amb inscripcions dels noms de qua-
tre magistrats, a la part còncava. En un principi es va

datar la làpida en època de Juli Cèsar, pel tipus de lletra
i el llatí arcaïtzant utilitzat en el redactat. Per tant, si la
làpida era republicana, hi havia d’haver a Montjuïc una
ciutat amb muralles, portes i torres, de la qual no ha que-
dat cap vestigi arqueològic. Les darreres investigacions
sobre la làpida, dutes a terme pels professors Fabré,
Mayer i Rodà (Fabre, Mayer, Rodà, 1997) han datat la ins-
cripció en època d’August, per la qual cosa fa referència
a la colònia del pla, no a una hipotètica ciutat a Montjuïc.
En trobar-se el monòlit tan prop de la pedrera actual-
ment descoberta, es pot pensar que aquesta làpida mai
no en va sortir, i mai no va estar col·locada al seu lloc. Pel
que fa al conjunt de pedres que l’acompanya, és difícil
interpretar-les, si bé segurament pertanyien a un monu-
ment honorífic, ens inclinem més a pensar que es tracta
d’una mena d’exedra que no pas un arc com han propo-
sat alguns investigadors. Això confirma la teoria que no
hi havia cap ciutat amb muralla i portes a la muntanya,
cosa que, tal com hem dit, queda prou clara, però no
contradiu l’existència d’un altre tipus de nucli i d’ocupa-
ció, que és el que nosaltres defensem.
Les estructures localitzades a diversos indrets del cemen-
tiri, sempre troballes aïllades i sense un estudi aprofun-
dit: murs, paviments d’opus signinum, dipòsits; la via
romana descrita per Josep de Calassanç Serra i Ràfols,
propera a la zona que ens ocupa, i que ens defineix un
territori organitzat; la pedrera romana, explotada des
d’època republicana, que va servir per bastir, entre d’al-
tres, la ciutat augustal del mons Tàber, com també les
darreres troballes del carrer de la Foneria25, ens mostren
una muntanya habitada, fins i tot posteriorment a la fun-
dació de la colònia al Pla. Podríem parlar d’un nucli por-
tuari, amb tot el que això comporta, un centre comercial
i industrial, amb una població especialitzada en aquests
afers. Hi ha el port, la pedrera i, segurament, magatzems
i coberts. I també un lloc per a la tropa, i per a la perso-
na responsable, amb les cases i tallers associats a les diver-
ses funcions. Tot plegat permet afirmar que durant el
període ibèric tardà o romà republicà a la muntanya de

2222.. Aquesta moneda es trobava al Gabinet Numismàtic de Catalunya, del MNAC, procedent de la col·lecció Pujol i Camps.
2233.. Són diversos els autors que han parlat d’una ciutat republicana a Montjuïc; però creiem que el tema s’escapa de l’objectiu d’aquest article, si bé encara no s’ha dit
tot, i caldria una bona revisió arran de les noves descobertes arqueològiques, per tal de definir el tipus de nucli que hi havia a Montjuïc en època republicana.
2244.. Actualment dipositada al MAC, núm. 7570.
2255.. La intervenció arqueològica preventiva efectuada al xamfrà del passeig de la Zona Franca amb el carrer de la Foneria de Barcelona ha estat motivada per les obres
de construcció de la línia 9 del metro, concretament de l’estació de Foneria, promogudes per GISA. La intervenció l'ha dut a terme l'empresa Atics, sl.
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Montjuïc perdura una ocupació que intuïm que no tenia
un caràcter merament residual. De fet, si acceptem la
funció de nucli urbà per a l’ocupació dels segles IV i III
aC, el més lògic és pensar que aquest emplaçament fóra
utilitzat com a tal en el procés d’implantació romana en
el territori al llarg dels segles II i I aC, tal com ha estat
possible constatar a la pràctica totalitat de ciutats laieta-
nes de primer o segon ordre (Burriac, Turó de Ca
n’Olivé, Mas Boscà, Torre Roja, etc.). Finalment, ja a les
acaballes del segle I aC, l’antiga Barkeno ibèrica de
Montjuïc donarà pas a la moderna Barcino romana, i
posarà fi així a una llarga i intensa ocupació protohistòri-
ca de la muntanya barcelonina que, sens dubte, jugà un
paper històric rellevant en el si de les comunitats indíge-
nes de la zona.
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