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Terrassa, d' Sabadell 1 de- la Punta

	

p del P1 siguin llisa mica posteriors a les altres . Per ara, no
es pot intentar una liles exacta cronologia, ainb tot cal posar aquesta serie ahans del O5o a . (le J .-( ..

SEGOaA SERIE . La seva ceràmica procedeix també de necròpolis d ' incineraei6 ( 1) . 1_a dis-
posici(í dels sepulcres es menys coneguda . D ' Anglès no sabem altres objectes que les urnes
(ligs . 34, 35 i 36); en canvi, al Pla de Gibrella, a Capsech (2), anell Lt ceràmica apareix un punyal

f

( .11 uscu de Barcelona)

Fig. 35 .

	

Aas (l'Angles

(Mosul( de Barcelan .t)

Fig . 39 . -- Vas (l'Angli s

amb empunyadura d'antenes de forma semicircular, tot de ferro ; un arlstol dc llança i una fulla
de ganivet, també de ferro i diverses puntes de llança, una agulla, i un braçalet de brunz' . A
Perelada sembla que també s ' hi trobaren punyals d'antenes.

La ceràmica té alguna forma semblant a Anglès i al Pla de Gibrella (3) : per exemple, la gerra
de panxa esfèrica amb dues nanses ; però la majoría de les formes no es repeteixen i cal cercar
els paral-lels al Sud de França, a les necròpolis del final de la primera edat del ferro, Avr zar-Prat
i Ger, on abunden també els punyals d ' antenes (1).

Això ens data les necròpolis catalanes a l'última fase del Hallstatt ( ;1 Hallstatt 1I de Deche-
lette, o sigui, apr(:ximadament, el Hallstatt D . de IZinecke), entre 65o i 50o a . de J .-C . Es
possible que AnglFs sigui més de principis del període, potser de cap al (0o o abans, possibilitat
indicada per la falta d'altres objectes que acompany-an la ceràmic! . En canvi, la necròpolis del
Pla de Gibrella és segurament del final, dels voltants del 5oo, com ho demostra el punyal de ferro,
ami) l 'elllpllllyad ra d'antenes t(i11)1)(' de ferr(' .

	

P . l3Os(-II GI\lpcltl.

Campanya arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans
al límit de Catalunya i Aragó (Caseres, Calaceit i Maçalió)

Per l'octubre, ('C 1014, l'INSTITUT D'ESTI'DIS CATALANS, que fa alguns anys havia fet inve sti-
gacions arqueològiques al poblat ibèric del mont dc Sant Antoni de Calaceit (5), emprengué nova-
ment l'estudi de les estacions de la comarca, enviant-hi al firmant d'aquesta nota . El resultat

Al Sud d'Alemanya es trobeu alguns paral . lels a les formes de les tres primeres fases del Hallstatt segons la classiti-
caciG de Reinecke (A-C), i, sobre tot, en la decoració, es veuen les mateixes incisions de semicercles i meandres, i l ' a( a-

calat al coll dels vasos . Per als paral . lels del Hallstatt d'Alemau} a i per als seus períodes, veure el text de I'cinecke.
a les Fons . 43, 44, 55 i 69 del volum V de les AIterliin(er unserer heidnisclu'n I orzeit, publicades pel \1useu (le Jlaguucia.

Al Nord d'Italia, que fou segurament el punt (le partida de les influencies que propagaren la decorac (lets meandres
per tot el cercle de cultura de Hallstatt, abunden molt aquestes decoracions, i precisament en formes oVOidies de vasi n ,
semblants als de Terrassa i Sabadell.

(r) Vegi 's la bibliografía citada anteriorment.
(2) Botet, Geografia de Girona, p . 748.
(3) Angles . Botet, I)iscurs citat, p . 15, i Gibrella, Botet, Geografia de Girona, p . 718.

(4) Vegi's I . . Joubli, Les séhulíures des tiges protohistoriques dans le Sud-Ouest de la France, Revue Arrh~~,h~gique,
1oI2, E . ps . 48 i 49 (Avezac-Prat) i ps . 52 i ï3 (Ger).

(5) Vegi's el resultat d'aquesta n(issiá, que dirigí I) . Josep l'ijoän, en el seu estudi La ct'rii fica iber-ha a l'Aragó,
a l ' ASe.ai i de i )oS, ps . 241 i seg.
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(l'aquest viatge fou l'estudi (le les estacions dels termes de Caseres (Tarragona), Calaceit i MaçaliO
("perol), i el coi enç del treball d'investigaciú ciel sol . excavant otnpletament el poblat iberic de
la Cessera, a Caseres, i fent una excavació de prov a al del Tossai Redé, de Calaceit ( 1) . El material
recollit passa en dip(') it al Museu Municipal de Barcelona . A(1Uests treballs són tant sols el comenc
(l'una exploració sistemàtica cle (lita comarca, tan rica en materials i tan interessant pera l'es-
tadi (le l'arqueologia ib('rica, due cs proposa empendre l'INSTITUT que s'espera que poclrà co-
menc,tr cl vinent estiu .
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Comarca dels rius Algars i Matarranva

Els llocs explorats a la (lita comarca, formada pec les conques ciels rius Algars i Matarranva.
afluents (lt 1 'Ebre, formen els següents grupus cronològics (prescindint de les pintures rupestres
que 's troben més al S ., al veí poble du Cretes) : troballes del principi de l'edat del metall, poblats
iberics que es troben generalment en cims elevats, i comptades estacions ibericlues on apareix
també ceràmica D i ai a, terra sií ill~rlcr ( 2).

(I) l'èxit ele la inv(4stigaci(í fou en gran manera facilitat per l'auxili dels segiicnts senyors, a qui des (Faquest lloc
retuercia expressivament : 1) . Maties Pallarès, de Barcelona ; 1) . Santiago A ' idiella, 1) . Julia Hjerique i 1) . Joan Cabré i

\ ;;fil(") . de Calaceit : U. I .Inteux, Pérez Temprado, de Maçali(n ; i, sobre tot . I) . _Angel Esteve (t) i 1) . Tomàs Paladella ( ; I-
n . ra . de Caseres ; propietari, aquest ultint del puig de la Gessera, qui dona desinteressadament autorització per a fer-hi

4 xuas'acione . 1•:n prensa aquest ANIJANL els Srs . Santiago V"idiella i Julia Ejerique, de Calaceit, i el Sr . Llorenç Pérez, de
\Iacali("i . han fet generosament donaci(") a l'INSTITUT . dels objectes que posseíeu, procedeus d'excavacions per ells practi-
,ules a les estacions de la comarca.

( 2 ) Una noticia de conjunt de l'arqueulugía d'aquesta regió donen S . Vidiella, Estaciones prehistóricas, i J . Cabré,
Hallazgos arqueológicos, Boletín del Bajo Aragón . 19o8, ps . 2or i seg .



1

CRÓNICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÓGICA 82I

I . TROBALLES DEL PRINCIPI DE L'EDAT DELS METALLS (1)

Al Museu de Tarragona es conserven quatre sagetes de sílex : tres de forma triangular antb
una petita espiga en la base, de 0`057 X o ' 025, 0 025 X 0 ' 022 i 0 027 X 0`025 col. (aquesta última
trencada de la punta, de quan s'intentà separar-la (l'un tros d'ds en el qual estava clavada) i, linal-

(Museu de Tarragona)

Fig. 38 .

	

Puntes de sílex i punxó de coure de la Montanya de Sant Antoni, de Calaceit

ment, una quarta de forma lenticular, de o`o84 x o`oz m . ; junt amb un punxó de coure
0'095 m . de llarg (fig. 38) . Figuren al catàleg corn procedents de la muntanya de Sant Cristôfol
de Calaceit, i segurament formaren part del mobiliari funerari d'una
sepultura . Sembla que foren trobats sota una balma de roca que
hi ha prop del poblat ibèric del Mont de Sant Antoni, sense que
sigui possible saber res més relatiu a la troballa (2) . De Calaceit
(font den Oró) es coneix una punta de sageta de sílex triangular,
amb espiga (fig . 39, a), propietat de D. Julià Ejerique . Com a
paral . lel d'aquests objectes, cal dir que del terme de Vallderroures
els Srs . Vidiella i Cabré tenen diverses puntes de sageta, de sílex, P
trobades junt a distins cadàvers, un dels quals tenía una de les
sagetes clavada al temporal (3) (fig. 39, b i c).

A més, al terme d'Albalate del Arzobispo, és trobà una sageta
de sílex triangular, amb espiga, junt amb un ganivet de sílex i un

groller,

	

t
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en un enterrament que con enea se ca avers, a a cova
nomenada del Subidor ; i una sageta de forma de fulla d'olivera, ,

	

b

junt amb una destral de pedra negra, polida i fragments de cerà-

	

(llet Boletín del Bajo Aragón)
mica grollera, acompanyant dos esquelets, sota una gran roca, al

	

Fig . 39 . Sílex . a) Font den
barranc de la Hoz (4) .

	

Oró . b i c) Vallderroures

G

(r) Del neolític pur sols sabem d'una destral que cita en Cabré de la partida de les llund)ríes (lloc cit ., p . 227).
A més, en mans de diversos particulars a Calaceit hi ha un parell de destrals més, trobades pel tenue.

(2) 13 . H. Sanahuja i Angel del Arco, Catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona . Tarragona, A. Alegret, 18 9 4,

núms . 14-17 i 19 . A Inés, Santiago Vidiella, lloc citat, ps . 205 i 206.
(3) Boletín del Bajo Aragón, 1908, p . 213.

(4) V . Bardavíu : Historia de Albalate. Saragossa, Carra, 1914 . S . 18-19 i 15.

104. — Institut d'Estudis Catalans Io4
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Necròpolis de Cistes ( ;)

Aquestes sepultures abunden molt als temies de Calaceit i i\Iaçalió . A més de les necròpolis
i sepultures isolades que s'estudiaren i que s'indiquen a continuació, en resten moltes, segons la
gent (lel pafs . Malauradament, quasi totes han sigut violades : unes de temps immemorial, no que-
dant cap rastre (le llur contingut: altres de temps més recents, En aquests casos, a la terra de les
immediacions se sol trobar quasi sempre restes d'óssos cremats, petits fragments de ceràmica i

Fig. 4o. — Cista de la Clota . Calaceit

bocins d'anells o d'altres objectes de metall, aparentment coure . La majoria semblen haver estat
sepulcres d'incineració . En alguns casos, però, s'hi inhumà el cadàver . La ceràmica és tota feta
a mà, de fang groller negrós contenint particules de mica, i amb la superficie més o menvs
polida.

Aquestes cistes són caires de pedra de planta rectangular, formades per lloses planes rectan-
gulars d'un gruix que varia entre 15 i 20 Cm. Generalment el fons de la caixa és la roca viva,

a voltes una altra llosa . El cas més comú és que de les parets
de la caixa, no en restin sinó tres ; la quarta, o bé fou destruïda
(yuan la violació o bé no existí mai, es a dir el sepulcre hauria
quedat sense paret per un dels costats . La tapa, que quasi
sempre es pot veure encara prop de la cista, era una llosa
també rectangular, o a voltes més o menvs rodona . Les dimen-
sions d'aquestes vistes són, generalment . de z m. a 135 m. de
llarg per 6o a 95 cm . d'ample i 75 a 95 cm . d'alt.

Al voltant de la cista es troben sempre restes del túmul,
Fig . .11 . - Planta de la cista del barranc fet de petites pedres, quc en alguns casos s ' agrupen amb

de Sant Cristùfol . Maçali0

	

certa regularitat formant circols al voltant d 'aquella . Quan
s 'arrengleren varies cistes, els túmuls es confonen . En un cas,

a la nucrópulis de la font den Orb, de Calaceit, un túmul conté una cista doble.
:Aquestes sepultures es troben per tot arreu, ja en les parts més fondes del terreny . en petites

plataformes naturals formades per la mateixa roca, com les (le la font den Oró i de la Clota, de
Calaceit, ja isolades en mig del camp, com la dels Castellans, ja en punts elevats dels accidents

(s) Curta noticia al Boletín del Bajo Aragón, lloc citat, ps . 212 i 2 34 .
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del terreny, com la cista (le Ics Escodines o les d 'ambdós
ycssallts del barranc de Sant Cristòfol, de llaçalió.

C:1L :ICLIT . — Prop del poble, en el lloc nomenat la
fuet dea Orb i prop també de l ' estació ibèrica del Tossal
INedó, en una plataforma formada per la roca, lii ha
tres cistes dintre de túmuls circulars.

La de més a 1 ' E . era feta per a contenir dues sepul-
tures, separades per una llosa plana pesada de cantell,
igual que les altres de les parets. Aquesta cista, segons
noticia (l'un home del poble cluc treballà amb ell, fou
excavada pel P . Furgus, el conegut investigador de les
estacions de principis de l ' Edat del Bronze d'Oriola . El
sepulcre del cantó N . era buida el del S . contenía un
esquelet quasi desfet de] tot, duc per tota ofrena tenía
un anell d'or, duc ara es deu trobar a la (,ol•lecció dels
PP . Jesuites d ' Oriola, formada pel P . Furgus . Dit treba-
llador no recorda si, amés, Ui havia ceràmica.

Les altres chies cistes eren ja violades de molt temps, i no s ' hi trobà cap mena de restes.
La (Tofa .	 Jlés al \V ., en direcció al Mont de Sant entoni, també c1I una plataforma de roca,

hi ha una altra necròpolis de quatre cistCS arrenglerades (fig . 40), els duals túmuls quasi us on (nun.
"botes han estat violades de temps immemorial, i a la terra de clavant s'hi troben sols restes nli-
ntíscules d'óssos cremats i de ceràmica . i petits fragments de coure.

Una altra cista, també violada, es troba en un marge, a 1' \V. i no gaire llunv del poble, en
el I oc nomenat la Val Trobada . També n'hi ha una a sota la serra dels Castellans, .11 Hm de la
qual existeix una estació ibèrica.

JI .vÇALI(í . - l:rna cista isolada es troba prop (Ici lloc nomenat Piuró del barranc Fu n do i
una altra, també isolada, en cl vessant S. del turó més oriental (le les Escodines, prop del pel)le;

ambdúes violades.
En un barranc prop de l'ermita de Sant Cristòfol, sobre el riu \latarrulya,

hi ha una necròpolis de nombroses cistes que, molt distants l'una (le l'altra,
están escampades per ambdos vessants del barranc . Totes han estat viola-
des, i sols cs poden recollir restes d'óssos cremats i minúsculs f ragm e nts (le
ceràmica i de coure . Una d'elles (fig . 41), però, és sulnament interessant . El
túmul té uns 4 m. de diàmetre . No s ' ha conservat la llosa que la tapava . ni
la de més prop de la circumferencia exterior del túmul . Lcs altres tres lloses,
d'uns 0 ' 20 m. de gruix i d'uns 0 '75 m. (l'alt, tanquen un espai rectangular
de 1`35 per o`95 ni . Sembla que fou violada en un temps més recent : i a la
terra de prop de la cista D . Llorenç Pérez, de \Iaçalió, recollí, a nu"s (le les
restes d'òssos cremats, fragments de coure (trossos de petites planxetes i
una espiral tubular), i de ceràmica.

D 'aquests fragments de ceràmica, uns són, corn tots els que les cistes
de la comarca, sense cap ornament ; dos tenen una petita nansa tubular per
passar-hi una corda ; altres, en fi, tenen ornaments pintats (làmina 5) . Aquests
fragments pintats, d'importancia excepcional, són del mateix fang quo els
que no tenen ornaments . La superficie corresponent a l'interior del vas resta
grollera : en canvi, a l'exterior és finament polida, i assobre s'hi han pintat

(Tamauy natural aproximat) els ornaments, que consisteixen en tenies rectes soles o combinades :!all)

~i• 43

	

rcmbes . Devegades es troben també faixes de color . La pintura s'ha aplicat
Punta de sageta

	

de tres maneres : cobrint la superficie d'una capa (le pintura groga i pintant
de bronze . Maçaliá

		

assobre les línies en vermell, pintant les línies en groc sobre una capa ver-
mella, o pintant directament sobre la superficie del fang en groc o vermell.

Aquests fragments no són tots d'un sol vas.
A la col . lecció de D . Llorens Pérez troba un vas (fig . 42) que dit senyor adquirí d'un

pastor, qui digué haver-lo trobat dintre cl terme del poble, enterrat en el sol, tot voltat de pedres
petites, tapat amb una pedra plana rodona i ple de cendres . El vas té 15 cm . d'alt, 23 de diàmetre
màxim i 15 de diàmetre de boca; la tapa es de pedra arenosa i té 17 5 cm . de diàmetre . Al
costat d'aquest vas sembla que hi sorti un altre vas, petit, de forma cònico-truncada, de io cm.

Fig . 42 .

	

- Va .. (Full siTulcru du AIaçali~~
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de diàmetre de boca, 8 de diàmetre de peu i 4 cm . d'alt. El fang és del tot idèntic al dels
fragments de les cistes . la forma i la tècnica són de les més corrents en la ceràmica nomenada
d'El Argar, de la típica estació de la provincia d'Almería (1) .

Aquest parallel de la ceràmica dels sepulcres i l'aparició en ells del coure, permeten datar
aquestes sepultures al temps de la cultura d'El Argar, o sigui a la fase inicial de l'edat del bronze,
de la qual cultura són característics els enterraments en cistes (a més d'altres formes sepulcrals),
la ceràmica de terra negrosa polida per fòra, de la forma nomenada, i les armes i altres objectes
cle bronze, però també de coure pur . Si, mercès a aquests parallels, les sepultures en qüestió no
són sinó nous materials d'un període de cultura ben conegut, els fragments de ceràmica pintada
de la cista del barranc de Sant Cristòfol de Maçalió constitueixen un interessant problema la
solució de la qual no es pot intentar en aquest lloc . Cal, de tots modos, observar que la ceràmica
pintada de Los Millares, a Almería, i d'altres llocs, del període eneolític immediatament anterior

a la civilització d'El Argar, és molt diferent (2) . Esperem que el
problema plantejat per la troballa isolada. de Maçalió sigui aclarit
per nous descobriments.

Finalment, cal notar que de les acaballes de l'edat del bronze
se'n coneix una sola punta de sageta, del terme de Maçalió, que
conserva D . Llorenç Pérez (fig . 43) i que té 5 '5 cm . de llarg x 1 '25
cm . d'amplada màxima.

II . ESTACIONS IBÉRIQUES (3)

(Alt . o` 71 m .)

Les estacions ibèriques d'aquesta comarca són nombrosíssimes.
Les principals es troben dalt de tot de les muntanves, en cims
verament estratègics, per exemple : Sant Antoni, els Castellans, el

	

Fig. 44 . — ( :erra de sant Antoni,

	

Piuró, la Gessera ; mes, de restes de poblats se'n troben també
de Calaeeit (Collecció Cabré .— per tot arreu . fins a les valls . Generalment fan l'efecte de no haver

	

net Boletín del Bajo Aragón) .

	

estat habitats gaire temps, i és de creure que quan s'haigin inves-
tigat metòdicament un bon nombre d'aquests poblats, haurem

donat un gran pas endavant en el coneixement de l'evolució d'aquella cultura . Sobre tot, de
llur investigació cal esperar-ne molt per a la
cronología ibèrica.

En moltes estacions d'aquesta regió solen
trobar-se fragments de ceràmica grega : un
fragment de figures negres de baixa època
(probablement de fins del V a principis
del IV) a les Humbríes (a) ; fragments de ce-
ràmica hel •lenística negra estriada . i de
ceràmica campaniana, a Sant Antoni ; altres
fragments a la Bassa del Coixet . Per fi, de
ferra sigillata sols n'apareix a les dues esta-
cions més al N . de Caseres : la Serra Mitjana
i els Corralets.

A més, hi lia un altre fet que, quan pugui ésser ben estudiat, ha de portar molta llum : la
ceràmica no pintada, feta a mà i generalment grollera. Aquesta ceràmica és en una estació (les
Escodines, de Maçalió), l'única ; en una altra és la que predomina sobre la ceràmica a torn amb rat-

(Aproximat 2/3 tamany)

Fig . 46 . Amulet (?) de bron-
ze de les Umbries (Del Bo-
letín del Bajo Aragón).

Fig . 45 . — Pes de teler del Mas
de Madalenes (Del Boletín
del Bajo Aragón).

(r) La forma d 'aquest vas és idèntica a la del tipus 5 d'El Argar. Vegi's H. et L. Siret, Les premiers âges du mélil
dans le Sud-Est de l'Espagne . Anvers, 1887, p . 136, làm. XVIII del text . Per a la forma d'enterrament en cistes a El
Argar, vegi's Siret, lloc citat, p . 128.

(2) Per a la ceràmica pintada d'Ahnería, vegi's L . Siret, A propos des poteries pseudo-mycéniennes, L'Anthropologie,
XVIII, 1907, figs . de les ps . 278 i 279. A més, ídem, Questions de Chronologie et d'Ethnographie ibériques . París, Geuth-
rier . 1913, p. 70, fig. 14, i p . 228, fig. 71, 3 . Per a la ceràmica pintada eneolític.a de Campo Real (Carmona), vegi's
G. Bonsor, Les colonies agricoles pré romaines dans la vallée du Betis, Revue Archéologique, XXXV, 1899, p . 107,
figs . 41 i 42.

(3) Vegi's Vidiella-Cabré al lloc citat del Boletín del Bajo Aragón.
(4) Aquest fragment, publicat per en Pijoàn (treball citat de l'ANuAiu de 1908, p . 241, fig . 1), sense que quedi clar

d'on és . prové sens dubte de les Humbries, Vegi ' s al Boletín del Bajo Aragón, p . 227, dada confirmada oralment pel mateix
senvor Cabré .
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11es pintades (Tossai 1' edó) ; en altres llocs es troba en ahun-
dancia junt a la pintada amb decoracions senzillíssimes (la Ges-
sera, el Piuró, els Castellans) : en canvi, a les estacions on la
ceràmica pintada abunda i té deccracions més riques (les Hum-
bríes, Sant Antoni), dita ceràmica és molt més cscasa en relació
a la gran abundancia de terriça a torn, i és un xic diferent de
les ciels altres poblats.

A les estacions primerament nomenades, probablement les
més antigues, és decoració molt corrent un cordó de fang andh
impressions digitals . Amés es trohen cordons niés prims amb
incisions fetes no amb el dit, sinó amb un instrument, les quals
fan l'efecte d ' una mena de corda . Aquesta íiltima tècnica és la
que predomina a les darreres estacions, per exemple Sant
Antoni (1).

Aquests fets (la relació de la ceràmica feta a mà amb la

_1 7 .

	

C.nialobre de bronze

de les Ferreres . Calaceit

(I)el Boletín del Bajo Aragón)

pintada, el quasi exclusiu pre-
domini d'aquesta en els llocs
on té més riquesa de formes
i de decoracions, i l'aparició de
fragments importats de fàbri-
ques gregues i itàliques) per-
meten pensar en una probable
cronología relativa d'aquests

(1) Per a la ceràmica a mà, gro-
llera, de Sant Antoni, vegi ' s Cabré,
lloc citat, làm . 11, figura de la dreta.
Els paral•lels d'aquesta ceràmica a
mà, apareixent junt a la tornejada
podrien multiplicar-se . Citem aquí
només els següents : primerament, Nu-
mancia, on sembla haver-la precedit
la grollera sense pintar (Excavaciones
de Numancia . Jlemoria de la Comi-
sión Ejecutiva, Madrid, Blass, 1912,

làm . XXI A i XXII), a més, nota-
bles paral•lels ofereix la ceràmica de
Puig Castellar, encara que la seva
cronología sigui dubtosa (reproduiria
per J . Pijoan, Una estación pre-
romana en Cataluña . Hojas Selectas,
V . 1906, p . 483 i seg.), i sobre tot
Empuries, on aquella ceràmica gro-
llera, de formes semblants a les del
Baix Aragó . apareix a la necròpolis
i a la capa grega del segle V (vegin-
se els gravats de J . Botet i Sisó,
Dala aproximada en gue'ls grecs s'es-
tabliren a Empuries, Girona, Torres,
ps . 672 1 segs) .

Fig . 48 . — Cuiraça de bronze de les Ferreres . Calaceit

1908, per a la necròpolis ; i per a la capa grega de la ciutat, 1'ANUARI de 1911 . 12,
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poblats, que, naturalment, no es pot establir més que amb caràcter provisional, i que l'haver
d'esser algunes de les estacions en qüestió objecte d'una investigació metòdica, amb motiu (le la
val segurament s'hauràn de rectificar moltes coses, ens dispensa de
fonamentar més detalladament.

Segle V	
Comerç del IV o potser ja

des de la fi del V	
Segle IV	

Les Escodincs. Tossai IZedó.

Segle IV-III	
Fins al segle I	

El Piuró . Els Castellans . La Gessera.
Les Humbríes . Les Ferreres (?) Mas de

Madalenes, de Cretes (?)
Sant Antoni . La Bassa del Coixet.
Serra _Mitjana.

del Mas de Madalenes

(I)el Boletín del Bajo Aragón

Els caràcters arquitectònics són semblants, més o inenvs, en tots
ells . El poblat, quan es dalt d'un cine, està voltat pels Ilocs fàcilment
accessibles . d'un mur fet de grans pedres de diferents dimensions,

sense treballar, i formant
un aparell irregular, una
mena de construcció ciclò-
pica, per exemple a les Es-
codines, Tossai Recló, la
Gessera, els Castellans, Se-
rra Mitjana . En clucs esta-
cions lli ha una construcció
circular, amb apariencia (le
torre en un acabanunt cle
la muralla : a Sant Antoni
i als Castellans.

Fig . 49 .

	

Llosa gravada amb inscripció

	

En quant al pla dels
poblats, no es poden fixar
característiques generals,
perquè d'excavat del tot

no n'hi ha hagut cap més que la Gessera ; i en els altres, fins a Sant
Antoni, que és on més s'ha treballat, falta que les excavacions cl posin
de manifest . La part fins ara coneguda denota una planta molt irre-
gu l ar, que es distingeix de la de la Gessera, on a ambdúes parts d'un
carrer es disposen habitacions quadrangulars.

La tècnica arquitectònica de les parets es per tot arreu semblant:
murs de pedres irregulars barrejats amb tobes, devegades recoberts
d'estuc, corn a la Gessera i a Sant Antoni . A Sant Antoni la cons-
trucció és molt més perfecta : les pedres són a voltes molt regulars,
i el traçat de Ies parets és més correcte ; cosa que no succeeix en gaires
llocs. El sostre sembla haver estat fet amb vigues sostenint una coberta
de terra (11.

En quant al material arqueològic, cal fer les següents observa-
cions generals.

Ja havem parlat de la ceràmica : sols cal afegir que en quasi totes
les estacions abunda el tipus de la gerra a torn, ventruda, pintada o
sense pintar, com la que coneixem de Sant Antoni (fig . 44) . Per tot
arreu se solen trobar fusaioles, però a les estacions més modernes apa-
reixen en major quantitat i estàn més adornades . Una cosa semblant
cal observar amb els pesos de teler : a les Escodines són simples boles de fang mal cuit . fora-
dades (fig. 52) ( 2 ) ; a algunes estacions, com la Gessera falten, al Piuró són ja de forma pris-

Escala i : io aprox.

Fig. 5o. — Estela gravada
del camí de Santa Agna

(Del Boletín del Bajo Aragón)

(i) Per a Sant Antoni, veure Pijoàu, lloc citat, ps . 242 i 243, fig . 5 . Per a la Gessera, més enlevant.
(2) Aquesta forma primitiva de pesos de teler es troba, en un poblat ibèric d'Almedinilla (Córdoba), que correspòn

més o menys al temps de les Escodines de Maçalió, o sigui cap al segle V. Vegi's A . Engel et P . Paris, Fouilles et récher-
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màtica regular i ben cuits, ( r ) i

abunden extraordinariatnent a les
estacions més avançades (Sant An-
toni, Mas de Madalenes, de Cretes).
En aquestes últimes tenen també
molta niés decoració, representant-
s'hi fins temes humans : vegi's
l'home a cavall del Mas de Mada-
lenes ( 2 ) (fig. 45), a la col•lecció del
Sr . Mariàn Camps, de Cretes.

Apart del material de ceràmica,
que és cl niés abundant, és interes-
santíssim el de metall . A les esta-
cions antigues escasseja . Per exem-
ple, es troben tant sols restes de
ferro al Tossai lledó i a la Cessera,
on tampoc abunda gaire el bronze,
reduint-se quasi a un botó, un
braçalet i la tanca de cinturó del Tossai IZedó

Fig . 51 .

	

Poblat del turó més baix de les Escodines. JIaçalió

(figs . 54_56) . (3) A les estacions més modernes hi
degué haver riquesa de bronze com fo demostren el cavallet de les Humbríes (fig . 46), que
sembla que s'ha perdut; el canalobre que es troba al Museu del Louvre (fig . 47), i la cuiraça de
les Ferreres de la col•lecció Vives, de Madrid (4) (fig . 48) . Els instruments de ferro abunden també
a Sant Antoni, on hi ha així mateix alguna cosa de bronze.

1`n altre grupu de materials curiosos és el de les inscripcions i els dibuixos gravats en pedra.
Ja harem parlat dels pesos de fang gravats . Hi ha inscripcions amb lletres ibèriques en frag-
ments de ceràmica i d'estuc de les parets de Sant Antoni . A més, en una llosa de pedra trobada
al Mas de Madalenes, avui a la cohlecció Camps, de Cretes, hi ha lletres ibèriques i unes llances
gravades (5) (fig . 49) . Una estela de pedra trobada al camí de Santa Agna (6) (fig . 5o) té també
llances gravades.

En quant a monedes pel terme se n'han trobades algunes, i estàn en poder de diferents veïns
de Calaceit . Son ibèriques d'Osca (argent), de Lleida (coure) y de Tarragona-Lleida (coure) . Sem-
pre han estat trobades pels camps ; mai en estacions ibériques.

Aquestes són les línies generals que, donat el material actual, es deixen traçar . Passem ara
a l'estudi sumari particular de les estacions.

LES ESCODINES (MAçALIÓ). — Una mica al S . de JIaçalió, al costat de la carretera d'Alcanviç,
hi ha clos turons nomenats les Escodines, en els quals existeixen restes de poblats.

En cl turó menys elevat (fig . 51) les restes de mur són a flor de terra, estant en molts llocs al
descobert la roca viva . Volta el poblat un mur fet de grans pedres sense treballar, disposades en
aparell irregular . D . Llorenç Pérez Temprado, secretari de l'Ajuntament de Macalió, excavà
una (le les habitacions . i nc trobà sinó una col•lecció de boles de fang sense coure, amb un
forat, probablement pesos de teler (fig . 52) i que semblen el tipus primitiu dels pesos de fang
prismàtics, ben cuits, que tant abunden a Sant Antoni i altres estacions niés modernes (7).

Les restes de poblat que hi ha al turó niés alt estàn colgades sota una capa de terra vermella
i cremada. D . Llorenç Pérez ha fet excavacions a unes quantes cambres de la part S« del
poblat, bastides sobre la roca, coin de costum, ami) parets fetes de pedres irregulars ; i aquestes

ches d Alînedinilla en Revue Archéologique, 1906, II, 74, fig. 13 . A més se 'n coneixen del poblat ibèric d'Oriola (Mélida,
Iberia Arqueológica anterromana . Madrid, Vda . e hijos de Tello, 1906, lám. XX), de les necròpolis cartagineses d'Ibiça

(Pérez Cabrero, AIuseum, 1913, p. 217) i altres diversos que es troben al Museo Arqueològic Nacional de Madrid, de pro-
cedencics dubtoses, Palencia (?), Cerro de los Santos (?) o desconegudes, segons comunica el Sr . Alvarez Ossorio.

(r) Els pesos prismàtics abunden en general a les estacions ibèriques . Vegi's, per exemple, a Almedinilla (P . Paris et
A. Engel, lloc citat) i a Numancia Excavaciones de Numancia, p . 39, fig. 29.

(2) Cabré, lloc citat, làni. V.
(3) Vegi ' s més avant.
(4) E.l canalobre del I .ouvre, reproduït al Boletín del Bajo Aragón, lloc citat, làm. IV. La cuiraça de la col'lecció

Vives no s'hi reprodueix. I)evem a la amabilitat d'aquest senyor el poder-ho fer ara.
(5) Publicada per Hübner, llIonurnenta linguæ ibericæ, XVIII . També Cabré, lloc citat, làm. V.

(6) Vegi's Cabré, lloc citat, làn' . III.
(7) Vegi's sobre aquests pesos, el que s'ha dit més amunt .
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investigacions han produït troballes sumament interessants que fan desitjar la completa investi-
gació (lel turó.

Els objectes recollits (fins ara no

	

ha cap de metall) són principalment peces de cerà-
mica (fig . 53) . Fragments de vasos fets a mà, amb fang groguenc bastant ben cuit, alguns després

I

Fig . ;_ .

	

Pesos de teler del turó més baix de les Escodiues•

polits, i amb ornaments fets per incisions, molt superficials, de bandes triangulars, altres amb cor-
dons de fang que mostren les empremtes dels dits . Aquesta última mena de ceràmica té nanses
rudimentarios, generalment mugrons . Au lii ha cap fragment de ceràmica ibérica a torn ni pin-
tada, com la de les altres estacions de la comarca ; en canvi, la ceràmica amb les impressions digitals

Fig. S3 .

	

Ceràmica del turó més alt de les Escodines . Maçalió

és semblant a la del Tossai Red() i de la Gessera . S'hi troben també fragments de fang de forma
aplanada i que tenen impreses (segurament passant-hi el dit) una serie de canals paralleles.

Aquestes plaques de fang, semblants a les del Tossai Rodó, són lestes d'arrebossat amb deco-
ració I udimentaria . A més, es trobà un molí de mà . de pedra .
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EL TGSSAL REDÓ (CALACEIT) . — Al SE . del poble, 1 no gaire
es troba a(Iucst turó, de forma aproximadament oval i de 77 M.
tot cl cim es veuen a flor
de terra restes (le construc-
cions enrunades, moltes de
les quals han estat destruï-
des del tot per aprofitar la
pedra . La roca és en molts
llocs superficial i completa-
ment visible. En canvi, a
la part N . les construccions
s'han conservat millor i el
sol primitiu de roca és una
mica més pregón . A la
part NW. hi ha restes ben
visibles de muralla feta
per grans pedres irregulars.
Prop d'elles el cim és practicable per
algunes d'aquestes roques de l'entrada

lluny ele la carretera de Gandesa,
per 24 de diàmetres màxims . Per

Fig . 54 .

	

Tanca de cinturó, de bronze.
Tossai Redó, Calaceit

Fig . 55 .	Braçalet de bronze.
Tossai Redó, Calaceit

entre les
es troben

En

Fig. 56 . — Botó ele bronze . Tossai Redó, Calaceit

llarg i o'65 d'altura màxima en l'altre . La terra que
següents capes : z . a , fins a uns 20 cm . del sol actual,
terra vegetal negrosa plena d'arrels ; fins a arri-
bar a uns 20 cm . del sol primitiu de roca, terra
de color clar, cremada, amb moltes restes de pedres
i de maons de construcció, completament desfets, i
també restes de fang, probablement del sostre . En
aquesta capa s'hi trobà e 1 des,rdre el peu de taula
(fig . 57), un poc de ceràmica, els trossos de fang amb
ornaments i alguns fragments (le fusta carbonitzada;
-; . ., una capa d'uns 20 cm. sobre el sol de roca, de
terra negrosa, cremada, amb carbons i cendres . Aqui
es trobaren la major part dels objectes, que sols in-
dicarem sumariament, esperant, per a publicar-los en
regla, que s'hagi investigat definitivament el turó i
que es pugui fer Llavors la publicació total.

Bronze . — Una tanca de cinturó, trencada de la
punta (2) (fig. 54) . Un botó (fig . 56) . Un bra-

roques, que formen una entrada natural.
cassoletes fetes intencionadament per a fins

encara incerts . En Cabré i el P . Furgus
feren, fa alguns anus, cates en diverses
llocs del poblat amb resultat dubtós ( 1) .

Fn l 'expedició del passat octubre es
féu una petita pro. a davant de l ' entrada
natural de l'acrópolis. al centre de la
part N ., en un lloc on era ben visible un
angle recte de la paret . que acabava
perdent-se en les roques (le la vora (leI
turó . Aquest angle, fet de pedres bastant
grolleres sense tallar i d'aparell irregular,
tenía 3'75 m. de llarg i o6o d'altura
màxima en un ciels costats, i 2`25 M . (le

tenía lesamplía aquesta mena de cambra

Fig . 57
Peu ele taula (?), ele fang. Tossai Redó, Calaceit

(r) Cabré, lluc citat, ps . 226 i 227, dóna una curta noticia
d'aquesta estació, i creu també que és una mica més antiga que
les altres . Del Tossal Redó en cita ceràmica tosca, escassa, a torn, i parla també de troballes d'esquelets . L'INSTITUT es
proposa excavar aquesta estació.

(2) El tipus d'aquest cinturó és molt abundant a Espanya (vegi's : Déchelette : Agrafes de ceinturon ibériques, Opuscula
archeologica Oscari Montelio septuagenario dicata, Stockholm . Haegström, 1913 p . 233 i seg . Emperò la seva cronología

no és encara ben certa : En part depèn del material de les necròpolis de la provincia de Guadalajara, excavades pel Mar-
quès de Cerralbo, on abunda molt aquest tipus . Fins que aquest material nu estigui ben estudiat uo podrem dir res definitiu.

roti . — Institut d'Estudis Catalans Io ;



830

	

ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXIII-XIV

çalet ( 1 ) (fig. 55) . Un troc: maciç de bronze la forma del quai s'ha perdut per fusió.
Terra cuita .—Un petge de taula de fang, amb un sortint en forma de vas adherit a la part

superior, prop ciel caire í amb zig-zags incisos a la vora lateral (fig . 57) . Trossos de fang assecat,
uns gruixuts amb zig-zagsli altres de fornia . aplanada amb canals coin fetes passant-lli el dit

Fig. 5 .

	

Trossos de fane, ornats . Tossai 1:edó. Calaceit

que són, segurament, restes d'arrebossat (fig . 58) . Ceràmica de terra negrosa, a mà, en part
llisa, en part amb cordons de relleu, sobre els duals s ' han practicat incisions (fig . 59 a) . Un rull
de g'rra a mà, d 'un fang groller, de color clar, recremat accidentalment (fig . 59 b) . Ceràmica
de fang groguenc., ben feta, a mà, entre la qual es troben distins peus amb cordons de relleu ami)

incisions (fig . 59 c) . Cerà-
mica de fang rogenc, molt
ben feta, a nià, de parets
fines. D 'ella, un vas que
s ' ha pogut restaurar per
complet, amb dues nanses
(fig . 5e,) d).

Vas du fang rogenc,
fet a mà, de superficie po-
lida, de fornia ventruda i
obertura oval, tenint, en
lloc de nanses, un cap
d'animal banyut i una cua,
foradats ambdós horitzon-
talment. Per sobre del peu
hi ha una faixa pintada
de roig i tota la superficie
del vas té ornaments pin-
tats, disposats en zones
paralleles en les quals hi
ha series de zig-zags, rom-
bes i altres motius rectili-
nis. Aquests ornalllelits fo-
ren pintats aplicant molt
abundantment el color que
té un gruix visible í salta
fàcilInlent, colli si no ha-
gués arribat a vitrificar-se.
Aquest vas (amida : altura,

22 Cm . ; diàmetres de la boca r3 i II; diàmetres de la panxa, 77 i 23 ; diàmetres del peu,
io i c) ) . fou trobat en estat molt fragmentari, i ha estat hàbilment restaurat pel Sr . Gandia,
del _Museu de Barcelona (fig . 6o).

a

b

	

d

Fig. 59 .-Ceràmica feta a mà del Tossai IZed6, Calaceit . a) Ceràmica negrosa.
b) Coll de vas . c) Peu de fane, groguenc . d) Vas de fane rogenc

(r ) També el tipus d ' aquest bracelet abunda molt en el material de les excavacions del Marquès de Cerralb n i a les ne-
cròpolis de Guadalajara .
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Per fi, es troharen també alguns escassos fragments de la ceràmica corrent ibèrica, a torn . de
terra rogenca, corresponent a vasos de formes senzilles . D'aquests fragments se'n poden atribuir
alguns a una gran gerra, i dos a un petit tap . Alguns tenen rastres de pintura, que es limita

a senzilles ratlles .

Escala 3 : 5 aprox.

Fig . 6o . — Vas fet a znà i pintat . Tossai lledó, Calaceit

LA GESSERA (CASERES) Al N . del poble, i junt a un dels revolts del riu Algàrs . s 'aixeca el

mont de la Gessera, nomenat així per haver-lui un dipòsit de guix (ges) . El cim de la muntant' a

forma un planen en l'extremitat NE. del qual s'alça una altra cima petita, ovalada . on es troben

(z) D'una curta excavació d'en Cabré vegi-se 'n la noticia al lloc citat, p . 228 .



832

	

ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXIII-XIV

les restes ciel poblat . Aquest segón turó, per la banda N . . es completament inaccessible, car la
pendent és rapidíssima; per la part E . és també de difícil accés : en canvi, per 1'W . i pel S . el turc)
forma una mena d'escales . El poblat (hg . 61), fou construit sobre la roca, omplint-se les esberles
o les desigualtats d'aquella amb terra, que s'apisonava per formar un sol pla . A la part N., on
la roca és més desigual calgué fer un petit terraplè sostingut per toia paret de contenció.

Fig. 6i . — Planta del poblat ibèric de la Gessera . Caseres

Fig . 62 . — La Gessera, Caseres . Mur exterior del poblat

Les parets del poblat s ' han conservat fins a tina altura màxima de 1'8o m . sobre la roca . I)us
del sol modern, format per la terra que cobria el poblat, fins al sol primitiu de roca, es trobava,
de dalt a baix, el que segueix:

I . r Una capa de terra negra vegetal d'uns 25 cm ., que sobrepujaya a voltes una vintena de centí-
metres l'altura màxima de les parets . 2 . n Terra roja cremada, prou que el poblat fou incendiat
(cosa que es nota també en alguns llocs de les parets, que apareixen fumades), generalment fins a
uns 20 cm. del sol primitiu, amb gran abundancia de pedres de les parets, rajoles i fragments del

fang del sostre, junt amb escassos frag-
ments de ceràmica . 3. r Uns 20 cm . de
terra grisa cendrosa, on tingué lloc la
majoria de les troballes.

Per la part N ., per la qual no es pot
pujar al cim, no sembla que hi hagués
mur de defensa, i les restes de fonaments
semblen ésser de parets ordinaries . En
canvi, a l '«' . i al S . hi lia una forta mu-
ralla, feta per grans blocs de pedra dis-
posats en aparell irregular (fig . 62). Com
es tancava el poblat per la part E . no
es pot dir, puix les construccions d'aques-
ta part no s'han conservat, i sols resten
les pedres de la muralla que es perd
sobre la roca (vegi's fig . 63 i el pla de
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la fig. 6i) . A 1'W. la roca forma
uns graons que constitueixen una
entrada natural, junt a l'acaba-
ment de la muralla (fig . 64) i

que es troba entre aquesta i una
gran roca plana sortint cap enfòra
de l'acròpolis, que tanca l'angle
NW . Sobre ella probablement no

s'hi aixecà cap paret, i té una

cassoleta artificial, com les que
abunden en altres poblats de la
comarca (Tossai IZedó, les Escodi-
nes, etc.) . Hi ha un altra entrada

al S., la qual dóna al departament L.
Allí les roques també formen una
mena d'escala natural i el mur
s'interromp.

La planta del poblat (vegi's el pla de la fig .

Fig . 63 . — La Gessera, Caseres . Extrem SE . del poblat

Fig . 61 . —La Gessera, Caseres . Extrem SW. del poblat

6z i la fig . 65) mostra un carrer central . als cos-
,tats del dual es troba una serie

cl' habitacions rectangulars, fetes de
murs de pedra sense tallar barrejada
amb tobes o tobots (fig . 66, 2 - 3).
A l'interior de les habitacions hi
ha, a voltes, restes d'arrebossat,
així com en algún els maons que
s ' han trobat sencers entre les des-
ferres que omplíen les cambres
(fig . 66, 2 ) . Com es devíen cobrir les
habitacions, ho deixen suposar les
restes (le fang amb impressions (le

vignes (fig . 66, 1 ) . Probablement el
sostre era pla, sostenint una coberta
de terra, com el de les modernes
cabanes de les vinyes de la comarca.

Les parets, en general sén i re-
gulars en son pla i mal fetes; en
canvi el mur exterior ciel S. i del NV.

l'angle és molt ben traçat . La disposició de les portes
bé la paret havía caigut en molts casos, restant sols

és de~ grans blocs disposats amb certa cura, i

de les habitacions es molt insegura, perquè o

un sòcol d'uns 25 cm . (l'alt que

separava un recinte de l'altre o del
carrer, en el qual és impossible
reconèixer quina part devia corres

-p~,ndre a la porta iquina a les

parets, o bé, per la mala consis-

tencia dels maons, ha acabat for-

mant-se una massa compacta difí-
cil, de separar de la resta de les
desferres que omplíen les cambres
i el carrer . De totes maneres, no

sembla que totes les cambres tin-
guessin sortida al carrer . Així, F i
K tenen segurament paret a la part
d 'aquest últim . Sols en .1 i H es

indubitable una porta . Les cam-

bres 13. 1), G, I i L teníen proba-

blement també l'entrada pel carrer . Fig . 65 .—La Gessera, Caseres . El carrer vist des del seu extrem de llevant

1
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En canvi, a C sembla que s'lli entrava des de D, a E des de F, i a h des de L . La clisposici6 de

lI i J1', així coin de la paret oriental de F, és impossible precisar-la, pel fet de no haver-se conser-
vat bé aquesta part ciels
murs . Tota aquesta part

del poblat havia sigut molt
remoguda . En alguns llocs
de les cambres sembla ~c-
conèixer-se senyals de les

llars : on n ' hi lia seguretat,
però, és sols a l'angle NE.
de 111, on tocant a la parut

hi havia una gran pedra
grossa, estant rec remat l'es-
pai de la paret N . comprès
entre aquella pedra i 1t
paret E . de la cambra.

Ja s'ha dit que les tro-
balles ban tingut lloc prin-
cipalment a la capa inferior
immediata al sol ; però sent -
pre la ceràmica apareix cn

3

	

fragments, i fins trossos

Fig . 66 . — La Gessera, Caseres . i) tros de sostre . 2 i 3) tubots

	

d'ull mateix d'as es troben
en cambres diferents . A la

capa mitgera (le terra roja abunden sobre tot les tobes . Generalment tenen en una de les cares
uns solcs fets segurament amb els dits, a voltes creuant-se, formant unes
aspes; denegades, formant cercles (fig. 66 . núm . 3) . Aquestes incisions devien
servir probablement perquè el fanc que feia c'e morter per a unir uns

Pig . 68 . — La Cessera, Caseres.
Objecte de plou).

Fig . 69 . — La Gessera, Caseres.
Tanca de cinturó, de bronze

Fig . 7o . — La Gessera, Caseres.
Fusaiola

Fig. 71 . — I .a Gessera, Caseres.
Fragment de terrissa amb meandres incisos

Fig. 67 .-- La Gessera,

Caseres . Punta de ferro

maons amb altres quedés més ferm . Aquesta pràctica és encara usual . Que
no són ornament ho indica el fet que, en alguns casos al mateix maó, es
troben les incisions en una cara i l'enlluït en una altra .
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Apart dels fragments de vasos, de què parlarem de seguida, es troben els següents objectes:
I)iversos trossos d 'una fulla punxeguda de ferro (fig . 67) i un mànec cilíndric, del mateix metall;

Fig. 72. — La Gessera, Caseres . Ceràmica grollera de fane negrós, feta a mà

un objecte de plom de difícil identificació (fig . 68) ; una tanca de cinturó de bronze (1) (fig . 6q);
alguns ossets d'animals ; varies fusaioles (fig. 70) ; un fragment de terrissa amb meandres inci-
sos (fig . 71).

Els vasos es poden agrupar en diverses series:
Ccramica feta a 7nc1 . — 1." Una Cspecic de fang groller, negrós, adornat amb una serie d'incisions

o impressions digitals fetes sobre la paret del vas, sense l 'aplicació d 'un cordó de fang junt al
coll, a la qual pertanyen pots amb una
nansa, gerres bastant grosses i colls de
tapadora (fig . 72).

2 .` Una especie semblant a l'ante-
rior, per() du fang menys groller i de Calor
vermellós . Fragments de gerres bastant
grosses, amb un cordó de fang aplicat
al coll del vas, sobre ei qual cordó s'im-
primeixen els dits per fermar l'ornamen-
tació (fig . 7 .3).

3 . a Una especie molt fina de fang de
diferents tons, per efecte de la cocció i la
cremació posterior, quan l'incendi del po-
blat, i sense ornaments . Les formes recons-
truides són plats fondos i copes (fig. 74).

Ccràmica a tona.— Una especie

de fang negre, de superficie molt ben
polida . S'ha reconstruït una copa de for-
ma molt elegant, amb dues nanses, en
sentit horitzontal (fig . 75).

2 .' Es la típica ceràmica ibèrica, de
fang rosat, ben cuit, pintada amb sen-
zilles faixes roges o línies ondulades pa-
ral . leles .

Fig. 73

La Gessera, Caseres . Gerra de falle greller vermelhís, feta a nuà

Fi :

	

71 .

Fig. 75 .—I.a Gessera, Caseres.

Copa de fane negra, feta a tocanLa Gessera, Caseres . Cerätnica fina, feta amà

(i) També aquest tipas es ben conegut, encara que de difícil cronología . Es troba a 1:mpuries . al S. de França i al

centre d'Fspanya . :1 pesar que Déchelette (lloc citat) el suposa imitació d'una forma grega . no creiem que estigui del tot

aclarit l'9rigen d'aquest tipus ni la seva cronología. (Vegi's la recensió del citat treball de Dechelette en altre lloc d'aquesta

Crónica) .
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màtica aplanada que tant abunden a l'última estació (figu-

res 78 i 81) .

]?sr,

	

: ï apr,)X .

	

(Col'leccil,

Pig . 7g . — Piurú, MaçaliG . Vas fet a ui ;i

5 ;iprus . _Lig . 81 .

	

I'iurú, 1laçalló . Ceràmica de l,i

Sobre les restants estacions de Calaceit no podem esten-
dre'ns, perquè, a part de ]a (le Sant Antoni, per a la qual
es pot recórrer a les publicacions, de la inspecció dels llocs
a que corr esponen les demés poc s'en pot deduir . Ens limi-
tarem sols a enumerar-les i a insistir en algunes coses carac-
terístiques (le les troballes, escasses, per les poques excava-
cions que s'hi llars fet.

lYuna fase de cultura més avançada que les estacions
fins ara descrites son les (le les Humbríes, les Ferreres i,
sobre tot, de Sant Antoni . A jutjar per les publicacions i per les peces amb dibuixos in(isos de
la col•lecció Cabré, a Calaceit, també cal agrupar aquí el Mas de Nadalencs, de Cretes (1) . Final-

ment, hi lia diverses estacions petites que . encara que poc estu-
diad?s, s'han de nomenar també en aquest lloc : Cap (le la Vall
de Baye, la Bassa del Coixet i les restes de. poblat de prop de les
cistes de la font den Oró.

En totes aquestes estacions predomina la ceràmica ibèrica
pintada, de tècnica millor i de més riquesa de formes i orna-
ments, que la de les estacions anteriors ; la feta a mà, que con-
sisteix en vasos petits, és també més fina.

Les Humbríes (2), on hi ha al descobert poques construccions,
que també tenen l'aspecte de cambres rectangulars, potser pre-
cedeix cronològicament les altres estacions, a jutjar pel poc
material que ha) proporcionat Ies cates fetes . Sembla abun-
dar-hi més la ceràmica feta a mà (taula de fo :mes de la fig, 82,

I ;sc . i : 4 aprox .

	

(ColIecció Vidiella)

	

part superior i dreta de la interior), encara que hi hagi tauhe
Fig. 80 .—Piuró, Maçalió . Vas fet amà vasos a torn, per exemple els de forma cònica amb ratlles paral-

leles pintades (fig . 82, part inferior a l'esquerra) ; el fragment
de ceràmica grega amb figures negres, abans citat, permet pujar la seva data fins al segle iv.
A més de la ceràmica, és digne de nota, entre Ies troballes d'aquesta estació, una mena de ca-
vallet de bronze amb
una anella per a pen-
jar-lo (fig. 46).

Del que fos l'esta-
ció nomenada :es Fer-
reres, prop de l'ermita
de Santa Agna, és di-
ficil formar-ne concep-
te . Els conreus la ta-

pen quasi del tot i
visible sols hi ha res-

tes de les parets, quasi
completament des-
truïdes . De la impor-

tancia de l'estació en
permet jutjar la troballa de la cuirassa de bronze que avui es troba a la collecció del pro-
fessor Vives, de Madrid (fig . 48), i el canalobre, també de bronze, del Museu del Louvre, de què
havem parlat abans (3) (fig . 47).

I)e Sant Antoni, mentre esperem els resultats de les excavacions que projecta l'Institut, ens
limitarem a remetre a les publicacions fins avui sortides (4) i a insistir que no hi ha cap raó

(i) Cabré, lloc citat (lei Boletín del Bajo Armón, ps . 228 seg . El pes amb nn genet gravat a la làmina V.

(2) Cabn( . lloc citat, p . 227.

(3) Vegi's p . 822 5 .
(i) Vegin-se els llocs citats de Cabré i Pijoan . A mís Cabré en el Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Bar-

reloua, núms . 28 i 30.

rob . —Institut d'Estudis Catalans m6
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per a creure aquella estació una necròpolis, com s'ha suposat . Les cendres que omplien alguns
vasos, no proven res, car per la disposició d'aquests i per tot cl material trobat, sembla clar que es
tracta d'un poblat . A més, cal fixar-se en la (lada cronològica, abans citada, de l'aparició (le ce-
ràmica hellenística (fragments amb estríes en relleu, enverniçats de negre brillant) i campaniana,

apart de la de grafits ibèrics en fragments de ceràmica
del mateix tipus.

Respecte de les petites estacions del Cap de la
Vall de Bayo, (le ?a Bassa del Coixet i la de prop de
les cistes de la font den Oró, no cal observar sinó
que, com hem dit abans, a la segona s'han trobat
fragments de ceràmica campaniana.

L'últim grupu d 'estacions es el que formen les
dues de Caseres : Ia S(rra Mitjana i els Corralets,
prescindint de les restes de poblat del tur6 nome-
nat el Puig, situat entre la Gessera i el poole de

Caseres, on, per estar quasi tot destruït el que hi ha a flor de terra i tapat per mates lo soterrat,
a més d'haver-hi absencia de troballes característiques, és impossible fer cap suposició.

A la Surca Mitjana, al N . de la Gessera, amb quatre cims, dels quals sols el més oriental no té
restes de construccions, són escassíssims els fragments de ceràmica que es troben dintre les runes;
en canvi, en el vessant meridional abunda la ceràmica entre les pedres caigudes dels murs del cim
i junt a fragments fets a mà i als ibèrica pintats n'hi ha molts de terra sigiliata que es troba
també en minúsculs fragments en el sol al lloc nomenat E's Corralets . I)e totes maneres, apart de
la presencia de la ceràmica romana indicada, no es pot dir res que doni Llum respecte d'aquest
lloc .	 P. BOSCH GISIPER A.

Fi;, 82 . -Taula de formes de la ceràmica
de les Humbríes

Excavacions d'Empuries

Les excavacions d'Empuries durant els anus 1913-14 han donat per resultat l'anar precisant
el pla general de la ciutat en son període darrer, el caracteritzat en l'estratificació per la presencia

Fig . 83 . — Via major d'Empuries
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