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el tall axamfranat i al qual sols res-
tava un dels tres claus que l'unien al
pom . Un altre punyal de mé's peti-

tes dimensions (9 cm .), escantonat de
la part superior, i amb dos claus . Un
punxó de 10 cm . de Llarg junt amb el
manec format per una canella d'au,
corn hem dit . Per fi altre punxó sens
manegar que mideix 5 mm . de llar-
garia (fig . 66).

Objectes d'os : Set punxons de diverses mides i tipus, una costella de cabra en la que es féu
un dentat i d ' utilització no coneguda, una sageta amb aletes
dobles, i sis canonets d'un collar o braçalet (fig . 67).

Objectes de pelut: Una destral, diversos ganivets de sílex,
i serretes de falç també de sílex (fig . 6S), tres allisadors o
esmoladors d'arenisca amb els forats per a clavar-los en una

tits vasos, de superfície bastant grollera, sens decoració ; sols en un vas es nota un rudiment
d'ornamentació formada per unes tires

de petits cercles fets amb un pun-

xonet.
Objectes de bron.e : Una alabarda

de 22 cm . de llargaria, amb un nervi

central de reforç, conservava els qua-

tre claus que la unien al manec de —
fusta (hg . 66) . Un punyal de forma -

triangular de 1-1 cm . de llargaria, amb

fig. 67.—Callosa de Seguia : Objecte d'os

Hg.

	

Callosa de Segura
Esmoladors d'arenisca

Fig. 6R . — Callosa de Segura : Destral de pedra i serretes
de silex

fusta (fig . 69) i diverses moles de granet i conglomerat per a moldre a ma. - -Joli-;h CoLomr-

NES NOCA .

EDAT DEL FERRO

Estació hallstàttica de can Fatjó dels Orons (Sant Cugat del Vallès)

Fa uns anys pogueren ésser recollides a can Fatjó dels Orons, al peu de la via f<Trea de
Sant Cugat a Sabadell, a uns dos kilR,metr-es de Sant Cugat, unes restes de ceràmica que havien

estat trobades en una fosa . La forma d'aquesta és imprecisa, però no contenia ni cendres ni ossos
humans• en canvi hi havien, barrejats amb la ceràmica, tobots assecats al sol o que tal vegada
havien estat objecte d ' una lleugera cocció superficial . Aquestes dades rnés haviat farien pensar
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en un fons de cabana que en un lloc d'enterrament . I:s notable la similitut que sembla tenir
aquest clot o fossa amb els de data neolítica de la mateixa comarca i que coneixem millor . Entre

Fig. 70 . — Cerümiea de la primera Fdat del Ferro de can Fatjó deis Orons (Sant Cugat del Vallès) (I 3)

la terrissa n'hi havia de pulimentada, típicament hallstàttica, de tècnica absolutament pariona
a la de les urnes de can _llissert i can Roqueta, de la mateixa comarca, i altra que recorda en
canvi els tipus anomenats de Marlés, de tradició neo-eneolítica . Trobem, doncs, íntimament
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associades en una estació de la plana, al cor de la zona mes pròpia de la cultura hallstàt-
tica pura, els dos tipus de terrissa de la primera Edat del Ferro a Catalunya . Cal pensar
tal vegada que l 'exclusivitat dels vasos hallstàttics a les necròpolis esmentades i altres de
Catalunya, provo precisament del caràcter de necròpolis d'aquestes estacions, mentre que
a les estacions d'habitació els tipus decorats amb cordons no devien circumscriure's exclusi-
vament a la zona muntanyenca i. interior de Catalunya . Cal esperar que noves troballes ho
aclareixin.

A can Fatjó, el fragment hallstàttic mes interessant correspon a un vas que devia tenir
uns 23 cm . d'alçada i que s'assimila al tipus C de Can Missert de Terrassa (1), encara que
té la vora més ampla i. més sortint . La decoració consisteix en una sèrie d'acanalats horit-
zontals.

Entre els fragments de tipus indígena n'hi ha un que va des de la vora fins a més de la
meitat del vas (que devia tenir uns 20 cm . d'alçada) . La vora forma la visera recta, sortint, tan
típica de la ceràmica de Maries ; un cordó en relleu amb incisions amples acaba d'acusar la sepa-
raciú entre la vora i el cos del vas . En aquest s'hi veuen quantitat de ratlles posades sens ordre.
En un altre fragment la vora està, per la seva part exterior, incisa amb profusió de línies poc
fondes i desordenades . Un tercer fragment té unes incisions pariones a les que solquen els cor-
dons en relleu . Un altre tros (del centre del vas) té un cordó que fa un cercle, en el centre del
qual hi ha un mugró . Es un fragment extremadament semblant a la ceràmica neolítica . Per fi fou
trobat a la mateixa fossa una pedreta rodona de 7,5 cm . de diàmetre amb senyals d'haver estat
usada per a moldre o percudir, molt semblant a altres trobades a Mariés.

Aquesta terrissa fou recollida mercès al zel de l'il.lustrat investigador sabadellenc Sr . Vicents
Renom, que ens ha proporcionat totes les dades referents a la troballa, i és al Museu de Saba-
dell . L'especial interès de l'estació de can Fatjó esta, com hem dit, en la associació en un lloc
de la plana vallesana, dels dos tipus de ceràmica de la primera Edat del Ferro a Catalunya.
— J . DE C . SERRAR.\FoLS .

CULTURA IBÈRICA

Llocs d'habitació ibèrics de la Costa de Llevant

Quan en 1906 el Sr . Ferran de Sagarra va fer conèixer la seva descoberta al cim del turó
del Pollo de restes d'habitacions ibèriques, no es podia sospitar que la carena de què forma part
aquest turó i que separa el Vallès de la mar, constituint la major part de la Maresma o costa de
Llevant, contenia moltes altres restes de la mateixa natura i de data aproximadament igual.
Des d'aleshores les descobertes de poblats ibèrics han sovintejat cada vegada més, i es pot
creure que són encara moltíssims els que queden per catalogar . Una sèrie de circumstancies
d'ordre geogràfic degueren contribuir per una banda a fer relativament dens el poblament
ibèric d'aquesta zona, per altra han fet que hagin arribat fins a nosaltres restes de tan gran nom-
bre de poblats. Restes suficients per a delatar la seva existència, ja que no, moltes vegades,
per a conèixer amb detall particularitats de la seva disposició.

Les condicions físiques de la costa de Llevant devien afavorir, ja en temps ibèrics, la densitat
del poblament . Tota la carena està formada essencialment de granits que han sofert una intensa
descomposició superficial originant valls amb molt gruix de terra flonja ; al mateix temps les
pendents dels mateixos turons, quasi sempre suaus (figs . 71 i 72), permeten la creixença d'un
arbrat nombrós . Són també serres que reben una quantitat d 'aigua suficient per una agricultura
a base de cultius de secà, i que devien posseir grans boscatges dels que avui queden encara mos-
tres. A més les terres planes a la vora de la mar i al Vallès, juntament amb la muntanya pròpia-
ment dita, devien permetre les activitats caçadora i ramadera.

La inseguretat que demostra el carreter de fortaleses que tenen tots els poblats ibèrics devia
fer aquesta comarca més apropiada a l'establiment humà que la zona vallesana massa plana i

(1) 1', Boscu i I . COLOyIIyts : La n<<nlpolls de ~ r~ut Mrssert (Terrassa) . Axt-Axt L E. C . 1915-20, P . 5N2-586.

13. — Institut d'Estudis Catalans
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