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Introducció***

A tota la Mediterrània occidental –amb la sola excepció 
d’algunes zones insulars–, el primer mil·lenni aC és el pe-
ríode en què, per primera vegada, es documenta la trans-
formació de les comunitats de petita escala que havien 
caracteritzat tota la prehistòria d’aquesta regió en socie-
tats complexes des del punt de vista sociocultural. Ente-
nem per complexitat sociocultural l’existència d’entitats 
polítiques d’una certa amplitud territorial –centenars o, 
sovint, milers de quilòmetres quadrats; a vegades molt 
més–, dirigides generalment des d’un nucli central que 
destaca per les seves dimensions, per les funcions admi-
nistratives que s’hi desenvolupen i per la presència d’ele-
ments simbòlics vinculats al poder. Aquestes entitats con-
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Resum

Durant els segles centrals del primer mil·lennari aC es va produir a la costa oriental de la península Ibèrica un ràpid de-
senvolupament sociocultural que va suposar la transformació de les societats de petita escala (nivell de comunitats locals, 
o fins i tot familiars), en societats complexes, compostes per desenes de milers de persones, com a mínim, i dotades de 
formes d’organització política centralitzades, que controlaven territoris extensos, sovint de diversos milers de quilòme-
tres quadrats. Des de començament del segle iv aC, la ràpida expansió de l’escriptura suggereix l’establiment d’un sistema 
administratiu i el desenvolupament de la complexitat institucional pròpia dels estats arcaics. Aquests estats eren dirigits 
per monarques eixits d’estaments aristocràtics que dominaven les diverses comunitats que constituïen el gruix de la po-
blació.

Sabem per les fonts grecollatines que els pobladors d’aquest territori eren coneguts amb el nom d’ibers, i que aquest 
grup ètnic estava dividit en pobles diversos, que en alguns casos corresponien a les entitats polítiques abans esmentades, 
mentre que en d’altres en devien englobar diverses. L’epigrafia mostra que en tot aquest territori es va utilitzar -però pot-
ser no de forma exclusiva– una mateixa llengua, coneguda modernament com a “ibèrica”, que no pot ser interpretada. La 
incorporació al món romà, entorn de 200 aC, va suposar una paulatina integració en la cultura llatina, que va culminar 
poc abans del canvi d’era.

Paraules clau: cultura ibèrica, protohistòria mediterrània, evolució sociocultural, colonització grega, colonització 
fenícia, canvi tecnològic, demografia antiga, estat arcaic.

tenen un nombre important de comunitats locals, i tenen 
una població important, de desenes de milers d’habitants 
com a mínim, que es distribueixen en grups socials jerar-
quitzats, endogàmics i amb un accés diferenciat a la rique-
sa. Les elits d’aquestes societats controlen un aparell insti-
tucional i militar que –juntament amb una ideologia 
legitimadora– permet mantenir l’estabilitat de la societat, 
i que sovint assoleix un grau de complexitat notable, pro-
pi dels estats arcaics.1 Les fonts d’informació i el grau de 
coneixement sobre les diferents societats que van experi-
mentar aquests processos de creixement de l’economia 
política són molt diversos, però la transformació global és 
evident, des de les grans monarquies númides i maure de 
l’Àfrica del Nord, que controlaven territoris de centenars 
de milers de quilòmetres quadrats, a les ciutats-estat 
d’Etrúria, passant pels diversos pobles que habitaven les 
costes mediterrànies de la península Ibèrica, de la Gàl·lia 
mediterrània i de Ligúria.

Les causes que van provocar aquests processos són pro-
bablement diverses i de naturalesa tant endògena com 
exògena. És important assenyalar, pel que fa a aquestes úl-
times, que el primer mil·lenni aC fou el moment de la gran 



146   Cat. Hist. Rev. 2, 2009 Joan Sanmartí i Grego

expansió colonial vers el Mediterrani central i occidental 
de dos dels grans pobles de l’Antiguitat, els fenicis i els 
grecs. Les característiques d’aquest procés –sovint desig-
nat com a “colonial” per les seves relatives semblances 
amb l’expansió colonial europea moderna– no són homo-
gènies, ja que poden anar, amb moltes situacions inter-
mitges, des de l’establiment de grans ciutats com Cartago 
o Siracusa, que controlen àmplies extensions de territori 
espoliat a les poblacions autòctones, fins a una presència 
limitada a simples establiments comercials o petites ciu-
tats que es troben davant d’un hinterland “indígena” 
enorme i que conserva plenament la seva independència 
política. Podem suposar, tanmateix, que en totes les situa-
cions la interacció dels “colonitzadors” amb les pobla-
cions locals va tenir un paper important en l’evolució de 
totes les societats implicades en aquest contacte. La gene-
ralització de la metal·lúrgia del ferro és un segon factor de 
gran importància i probablement d’origen extern –en al-
gun cas clarament lligat al procés colonial–, que contribu-
eix a explicar la ràpida evolució de les poblacions de l’oc-
cident mediterrani vers la complexitat social, ja que va 
permetre un increment notable de la població en un terri-
tori considerat.

Quant als factors endògens, el més evident és, precisa-
ment, el creixement demogràfic, que algunes teories socials 
consideren determinant en el processos de canvi socio-
cultural.2 Les fonts literàries mencionen, per exemple, els 
nombrosos contingents númides que van participar, adés 
en un bàndol, adés en l’altre, en els grans conflictes que 
van enfrontar Roma i Cartago, i que no es poden entendre 
sense una forta densitat de població. Igualment, la docu-
mentació arqueològica testimonia en moltes àrees, i de 
forma inequívoca, un increment del nombre i la grandà-
ria dels assentaments humans, en una escala fins a aquell 
moment desconeguda. Una adequada comprensió dels 
processos de canvi que van conduir a la complexitat socio-
cultural han de tenir necessàriament en compte tots 
aquests factors (demografia, tecnologia i relacions amb 
l’exterior), tant si es consideren a l’escala general com en 
el nivell particular de les diferents societats que els van 
protagonitzar.

Una conseqüència de la presència colonial i de la pro-
gressiva integració dels territoris de l’occident mediter-
rani al domini polític de les grans potències de l’època 
–Cartago i, finalment, Roma– és l’existència d’una docu-
mentació escrita, grega i llatina, que permet conèixer a 
grans trets els noms i la ubicació d’un cert nombre de po-
bles que els habitaven, entre els quals hi ha els ibers. En 
general, però, les informacions transmeses per les fonts 
grecollatines –descripcions geogràfiques, guies de nave-
gació i cròniques de les guerres púniques i la conquesta 
romana–, estan lluny de proporcionar un coneixement 
sòlid sobre les societats indígenes, cosa que no pot sor-
prendre, ja que, deixant de banda els problemes de trans-
missió, no són, amb poques excepcions, el resultat d’un 
interès “etnogràfic” o històric per les poblacions autòcto-
nes, que només són mencionades, o sumàriament descri-

tes, en funció dels esdeveniments, sobretot de naturalesa 
militar, en què es troben implicades, sempre com a actors 
secundaris, i sovint involuntaris. L’arqueologia té, en con-
seqüència, un paper insubstituïble en l’anàlisi d’aquestes 
societats, i gràcies als progressos teòrics i metodològics 
experimentats en els darrers decennis, així com a una llar-
ga tradició d’estudi –més que centenària, si més no en els 
països de la riba europea– està en condicions de proporcio-
nar-ne, amb l’ajut de les fonts escrites, un retrat coherent i 
possiblement força fidel.

En aquest treball presentem una breu síntesi del procés 
de formació i desenvolupament d’un d’aquests pobles 
protohistòrics, els ibers. Començarem amb llur delimita-
ció espaciotemporal i l’estat del coneixement sobre la seva 
llengua i formes d’escriptura. Seguirem amb una ràpida 
anàlisi de la història de la recerca i dels marcs teòrics que 
l’han orientada i l’orienten. Un quart apartat tractarà dels 
processos històrics de formació de la societat ibèrica en 
els segles vii-vi aC, del seu ple desenvolupament fins a la 
conquesta romana, entorn de 200 aC, i, finalment, de la 
seva definitiva dissolució dins la poderosa cultura clàssica 
introduïda pels invasors, durant els dos últims segles 
abans de la nostra era.  Acabarem amb un breu balanç de 
la recerca.

L’espai i el temps dels ibers

El territori habitat pels ibers pot ser establert amb una 
certa aproximació a partir de les fonts escrites antigues 
–en particular les dels autors grecs– i dels testimonis epi-
gràfics deixats per la pròpia civilització ibèrica. Les dife-
rents mencions en els textos grecs del terme geogràfic Ibe-
ría i de l’etnònim Íberes mostren que aquests mots van 
designar, en diferents moments històrics, realitats diver-
ses. Les fonts més antigues situen generalment els ibers a 
l’àrea costanera que s’estén al nord de Cartagena fins al 
Pirineu o, encara més enllà, fins a la costa del Llenguadoc 
occidental, per bé que en algun cas inclouen també Tar-
tessos, al Baix Guadalquivir –i, per tant, tot el sud penin-
sular– dins d’Ibèria (fig. 1). En textos més recents, dels 
segles iii-i aC, es menciona sovint com a part d’Ibèria la 
totalitat de la costa mediterrània peninsular, i tant Polibi, 
en el segle ii aC, com Estrabó, ja en temps d’August, utilit-
zen el mot Ibería com a equivalent del llatí Hispania, ter-
me probablement d’origen feniciopúnic que designa la 
totalitat de la gran península del Mediterrani occidental.

La relativa ambigüitat de les fonts antigues pot ser cor-
regida gràcies a l’existència, des de final del segle v aC, 
d’un important conjunt d’inscripcions (prop de dues mil), 
fetes sobre suports diversos (monedes, làmines de plom, 
ponderals, vaixella, ceràmiques, esteles funeràries, etc.) 
(figs. 3-5) i que amb tota evidència han estat escrites en 
una mateixa llengua, la distribució geogràfica de les quals 
correspon essencialment a l’àrea costanera que va de 
Múrcia fins Anserona (Llenguadoc Occidental), amb una 
extensió fins Almeria –ja després de la conquesta roma-



Dels estats arcaics a la romanització: una perspectiva històrica i evolutiva sobre els ibers  Cat. Hist. Rev. 2, 2009   147

na– i penetracions importants vers l’interior a la depres-
sió de l’Ebre, al Xúquer i al Segura fins a l’Alta Andalusia. 
Atès que aquest mapa epigràfic anterior a la conquest ro-
mana coincideix bàsicament amb el territori atribuït als 
ibers en les fonts més antigues, sembla raonable suposar 
que existeix una correspondència entre un fet i l’altre, 
i que aquesta àrea epigràfica –que també és l’única que en 
totes les fonts antigues es considera inequívocament ibè-
rica– constitueix una “Ibèria estricta”, definida per la llen-
gua que s’hi parlava. La llengua, doncs, devia ser l’element 
que més clarament permetia als grecs identificar i delimi-
tar el grup ètnic ibèric.

A partir d’aquesta definició territorial i paletnològica 
s’ha gestat, a més, la noció de “cultura ibèrica”, que, ente-
sa en un sentit ampli, inclou el conjunt d’elements mate-
rials documentats a l’àrea esmentada. És important asse-
nyalar, però, que aquesta cultura material no és, ni de 
lluny, homogènia en el conjunt del territori, i que no 
constitueix una “cultura arqueològica” en el sentit que es 
dóna a aquesta expressió en l’arqueologia historicocultu-
ral, és a dir, com un conjunt homogeni de trets de cultura 
material documentat en un territori ben delimitat i que 
suposadament correspon a un grup humà netament dife-
renciat.3 Ben al contrari, existeix un veritable mosaic de 
fàcies de cultura material, amb diferències a vegades molt 
acusades, com ara la raresa de peces escultòriques al nord 
del Xúquer, mentre que són freqüents a l’àrea meridional 
(figs. 6 i 11). De fet, si no es comptés amb els testimonis 
epigràfics i de les fonts escrites, és dubtós que els arqueò-
legs haguessin reconegut una sòlida unitat cultural al ter-
ritori que anomenem “Ibèria estricta”; inversament, la 
presència d’elements arqueològics considerats de tipus 
ibèric, com ara l’escultura, ha portat sovint a incloure dins 
l’àrea ibèrica zones que, com la vall mitjana del Guadal-
quivir, no ho són des del punt de vista lingüístic.

Ara bé, malgrat que no existeix una cultura material 
homogènia, l’arqueologia i les fonts escrites testimonien 
l’existència al territori de la “Ibèria estricta” de formes de-
senvolupades d’organització social i política, que es tra-
dueixen en patrons de poblament complexos –sovint je-
rarquitzats– i en una tecnologia avançada, que inclou el 
torn de ceramista (fig. 7) i una metal·lúrgia del ferro sofis-
ticada (fig. 8). És habitual, almenys en el llenguatge arqueo-
lògic, considerar que aquests elements tecnològics tenen 
un caràcter definitori de la cultura ibèrica, i que la seva 
aparició en senyala l’inici. Si ens atenim a aquests criteris, 
podem parlar de “cultura ibèrica” des de mitjan segle vi 
aC, data adient amb les primeres mencions dels ibers a les 
fonts gregues.

En efecte, les primeres referències als ibers es deuen a 
Hecateu de Milet, que va escriure entorn de 500 aC, i pos-
siblement també al desconegut autor d’un periple massa-
liota del segle vi aC, que, segons sembla, va ser una de les 
fonts de l’Ora Maritima de Rufus Festus Avienus, obra 
poètica composta a finals del segle iv dC, en la que es des-
criu el litoral comprès entre la costa atlàntica de la penín-
sula Ibèrica i la desembocadura del Roine. Això permet 

afirmar que l’ètnia ibèrica ja existia en el segle vi aC, amb 
una personalitat prou clara i diferenciada per ser recone-
guda pels grecs que hi havien entrat en contacte. El testi-
moni d’Hecateu indica també que aquesta ètnia es subdi-
vidia en diferents pobles; el geògraf milesi esmenta 
efectivament els esdetes –identificats amb els edetans que 
en el segle iii aC ocupaven la part central del País Valen-
cià–, els ilaraugatai –versemblantment els ilergets que en 
el segle iii aC habitaven la part oriental de la depressió de 
l’Ebre, i potser també els ilercavons que ocupaven el nord 
del País Valencià i el curs inferior de l’Ebre– i els misgetes 
–literalment, en grec, els “barrejats”–, a la zona compresa 
entre l’Ebre i l’Erau. El mapa paletnològic apareix molt 
més complex a partir de les fonts tardanes, que permeten 
reconstituir, amb més o més precisió –i a vegades amb 
l’auxili de les llegendes monetals– el mosaic de pobles del 
segle iii aC que es reflecteix al (fig. 1). Més endavant trac-
tarem del complex problema de les relacions entre aques-
tes unitats ètniques i les entitats politicoterritorials que és 
possible reconèixer a partir de les fonts literàries i arqueo-
lògiques. Limitem-nos de moment a assenyalar que la so-
cietat i la cultura ibèriques no van desaparèixer de forma 
immediata amb la incorporació al domini de Roma, sinó 
que el llarg procés d’assimilació a la cultura llatina no va 
culminar fins la segona meitat del segle i aC.

La llengua ibèrica i els sistemes 
d’escriptura

Com ja hem assenyalat més amunt, es coneix un nombre 
considerable de documents epigràfics –prop de mil vuit-
cents, la major part trobats a la Ibèria estricta–, escrits so-
bre suports de natura diversa i utilitzant diferents siste-
mes d’escriptura, però que tenen en comú el fet d’haver 
estat redactats en una mateixa llengua, no indoeuropea, 
anomenada convencionalment “ibèrica” pels estudiosos 
moderns. Es pot afirmar que ja abans de la conquesta ro-
mana aquesta llengua ibèrica era utilitzada, si més no com 
a llengua escrita, en una extensa àrea geogràfica, des de 
Múrcia a la zona compresa entre l’Aude i l’Erau, amb pe-
netracions importants vers la depressió de l’Ebre, la Man-
xa i l’Alta Andalusia (fig. 3).4 Després de la conquesta, l’ús, 
si més no escrit, de l’ibèric experimentà una expansió im-
portant vers l’interior, en particular a la vall de l’Ebre. És 
important assenyalar també que la diversitat dels suports 
escriptoris –alguns dels quals possiblement no s’han con-
servat, per ser de material perible– i de la naturalesa de les 
inscripcions testimonien un ús de l’escriptura en els tots 
els ordres de l’existència (fig. 5).

El primer que cal precisar en relació a l’ibèric és que, tot 
i que es coneix –només amb petits dubtes– el valor fonètic 
dels signes utilitzats en els diferents sistemes d’escriptura 
emprats per anotar-la, no ha estat possible desxifrar-la, ja 
que es tracta d’una llengua totalment isolada, sense rela-
ció amb cap altra de coneguda. No cal dir que aquest fet 
limita en gran mesura el valor històric dels textos que ens 
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han arribat, però també és cert que els esforços de lingüis-
tes i epigrafistes han permès assolir un cert coneixement 
del sentit general d’algunes inscripcions, identificar el va-
lor de certs prefixes i sufixes –com ara ilti-, “ciutat”– i re-
conèixer un bon nombre d’antropònims i topònims, la 
qual cosa ha estat facilitada per la seva menció en els tex-
tos antics i, en el cas dels segons, per la seva presència en 
les monedes (fig. 5, 1-2). Valguin com a exemples la repe-
tició de determinades estructures en esteles sepulcrals, 
que permet reconèixer fórmules funeràries, o la presència 
freqüent de signes numerals en textos sobre làmina de 
plom (fig. 5, 3), que suggereix un caràcter comercial o ad-
ministratiu.5 Més enllà d’això, la llengua ibèrica continua 
essent un complet enigma, que només podrà ser resolt a 
partir del descobriment d’algun text bilingüe d’una certa 
extensió, que reveli el significat d’un nombre consistent 
de les moltes paraules ibèriques conegudes.

Pel que fa als sistemes d’escriptura, van ser diversos, 
sense que coneguem una raó clara que ho expliqui (fig. 4). 
Un d’ells és el propi alfabet grec, utilitzat en només vint-i-
quatre inscripcions (anomenades “greco-ibèriques”), to-
tes procedents del sud del País Valencià. La resta, llevat de 
tres que utilitzen l’abecedari llatí, van ser escrites utilit-
zant dos sistemes d’anotació diferents, però emparentats, 
creats a la pròpia península ibèrica, i que per aquesta raó 
són coneguts, juntament amb un tercer sistema utilitzat al 
sudoest peninsular, amb el nom d’escriptures “paleohis-
pàniques”.6 En l’actualitat s’admet generalment que deri-
ven de l’alfabet fenici, tot i que se’n diferencien clarament 
pel fet que es tracta de sistemes semisil·làbics, és a dir, que 
tenen signes per anotar no solament vocals i consonants, 
sinó també síl·labes. Els dos sistemes en qüestió són cone-
guts respectivament amb els noms d’escriptura ibèrica 
meridional –documentada bàsicament al sud del País Va-
lencià, l’àrea oriental de la Manxa i l’Alta Andalusia– i es-
criptura ibèrica “llevantina”, nom desafortunat, que cal 
evidentment substituir pel de “septentrional” –o “nordo-
riental”, nom amb el qual també se’l designa–, ja que es 
documenta des de les comarques alacantines –esporàdi-
cament també més al sud– fins al Llenguadoc.

Una qüestió àmpliament debatuda és el caràcter ver-
nacular de la llengua ibèrica en la totalitat del territori 
on es documenta, tot que hi és l’única testimoniada. La 
possibilitat que només en fos la llengua pròpia d’una 
part ha estat plantejada tradicionalment arran de l’exis-
tència durant la primera meitat del primer mil·lenni aC 
de “cultures arqueològiques” diverses a les diferents zo-
nes que el componen. Entre el nord del País Valencià i el 
Llenguadoc, l’evident influència de l’anomenada “cultu-
ra dels camps d’urnes” ultrapirinenca feia pensar que 
aquest territori s’havia indoeuropeïtzat lingüísticament 
des de final del segon mil·lenni aC i, en conseqüència, 
que la llengua ibèrica s’hi havia imposat més tard, possi-
blement en el segle vi aC, coincidint amb l’aparició 
d’uns trets de cultura material, ja mencionats (ceràmica 
a torn, metal·lúrgia del ferro) característicament ibèrics. 
Lògicament, aquesta expansió de l’ibèric s’hauria fet des 

de la zona “no indoeuropeïtzada” de l’àrea epigràfica i 
lingüística en què es documenta històricament, és a dir, 
des del sud.

Al darrera d’aquest raonament hi ha una identificació 
arbitrària de dos aspectes de la cultura (llengua i produc-
cions materials) que no estan necessàriament correlacio-
nats: ni l’existència de materials i pràctiques culturals de 
tipus camps d’urnes demostra la difusió  i encara menys la 
generalització d’una llengua indoeuropea, ni la posterior 
aparició de trets de cultura material més o menys comuns 
amb els de la resta de l’àrea epigràfica ibèrica implica l’ex-
pansió de l’ibèric des d’un punt concret d’aquesta àrea, 
per bé que, cal dir-ho, cap d’aquestes possibilitats no pot 
ser exclosa per principi.

Aquesta visió del mapa lingüístic anterior al segle vi 
aC, i també la suposada densitat d’antroponímia no ibèri-
ca a llocs com Ullastret i Azaila, es troba en la base de la 
hipòtesi de J. de Hoz segons la qual l’ibèric s’hauria ex-
pandit cap al nord des del centre-sud del País Valencià 
com a llengua vehicular utilitzada en les transaccions co-
mercials que els ibers meridionals haurien desenvolupat, 
com a socis dels colonitzadors grecs establerts a Emporion 
(Empúries), en àrees més septentrionals.7 Això explicaria 
que fos l’única llengua escrita, fins i tot on no era vernacu-
lar, i que probablement fos adoptada pels sectors socials 
dominants en aquests territoris. Ara bé, segons J. Velaza, 
la major part d’antropònims que J. de Hoz considera no 
ibèrics poden ser explicats sense dificultat dins del siste-
ma onomàstic de l’ibèric i, quan no ho són, el percentatge 
de “rareses” no és superior al que es documenta en l’an-
troponímia de qualsevol altra part de l’àrea lingüística 
ibèrica.8 A aquest argument fonamental contra la hipòtesi 
de De Hoz se’n poden afegir d’altres de coherència histò-
rica referents al suposat paper comercial dels ibers del sud 
o a la viabilitat d’interpretar la “iberització” de la cultura 
material de les zones septentrionals com a resultat 
d’aquesta suposada activitat.9

Velaza ha suggerit també que la manca de dialectalitza-
ció de l’ibèric, tal com apareix en el registre epigràfic, no 
es podria explicar si hagués estat llengua vernacular de la 
totalitat del seu domini epigràfic des de molt abans de 
l’aparició dels documents que la testimonien, a finals del 
segle v aC. Això implicaria un moviment de població no 
molt anterior a aquesta data –un moment vers mitjan se-
gle vi aC, quan es produeix l’únic canvi important i ràpid 
en el registre material, semblaria el més versemblant–, i 
suficientment intens per provocar la substitució lingüísti-
ca a les zones receptores. Sobre quina fou la direcció 
d’aquest moviment, l’autor no s’hi pronuncia.10 L’argu-
ment aportat per Velaza és important, però ens pregun-
tem fins a quin punt la documentació disponible és sufici-
ent per a reconèixer la dialectalització, si hagués existit, 
cosa que permet reconsiderar la possibilitat que l’ibèric 
fos vernacular en tot el seu territori epigràfic. Tanmateix, 
no es pot excloure un fenomen d’expansió, que probable-
ment caldria atribuir a un moviment de població –i en 
aquest cas tendiríem a pensar més aviat en una direcció 
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sud-nord– ni, en conseqüència, l’ús d’altres llengües, a ni-
vell estrictament oral, en l’esmentat territori.

Història de la recerca

La investigació sobre els ibers compta amb una llarga tra-
dició, de prop d’un segle i mig, amb centenars de treballs 
de recerca de camp i milers de publicacions,11 que inclo-
uen l’anàlisi de les fonts escrites, monografies d’excavació 
i prospecció, estudis d’epigrafia i llengua, corpora de ma-
terials i una multitud de treballs sobre peces destacades, 
urbanisme, arquitectura, etc. És impossible donar-ne una 
visió completa, de manera que ens limitarem a indicar 
quines han estat les grans línies mestres d’aquesta investi-
gació i a emmarcar-les dins del context teòric i l’ambient 
intel·lectual que les han orientat. Malgrat l’abundància de 
material bibliogràfic –o potser a causa d’ella– comptem 
amb una sola síntesi d’autor actualitzada,12 però n’hi ha 
alguna de parcial13 i una de caràcter divulgatiu,14 a més de 
dos excel·lents catàlegs d’exposicions15 i les actes d’un col-
loqui que tracta els aspectes arqueològics de l’iberisme als 
Països Catalans i la Gàl·lia mediterrània.16

L’estudi de les fonts literàries s’inicia, com era d’espe-
rar, amb el Renaixement. N’és un bon representant l’occi-
tà Pèire de Marca, l’obra erudita del qual (Marca Hispani-
ca, sive limes Hispanicus), elaborada durant la seva estada 
a Catalunya entre 1644 i 1651, com a visitador general de 
LLuís XIII, conté una primera aproximació a la realitat 
paletnològica d’aquesta part de la península. El procés 
d’identificació de la cultura material dels ibers fou, lògica-
ment, més lent i més complex, i no culminà fins a la fi del 
segle xix. Per descomptat, no mancaven les troballes de 
materials que, tot i ser reconeguts com a antics –i a vega-
des com a ibèrics o, si més no, com a pre-romans–, s’atri-
buïen sovint, fins i tot en la segona meitat del segle xix, a 
l’època romana, bizantina o visigòtica. L’epigrafia, en can-
vi, mostrava un sistema d’escriptura peculiar, que podia 
ser parcialment interpretat i que, a través de les llegendes 
monetals, permetia reconèixer alguns topònims i etnò-
nims ibèrics transmesos per les fonts antigues, la qual cosa 
en garantia l’adscripció cultural.

És precisament en el darrer terç del segle xix i l’inici del 
segle xx quan s’inicien les excavacions més o menys siste-
màtiques –necròpolis d’Almedinilla (Còrdova), el 1867; 
excavació del Museo de Madrid al santuari Cerro de los 
Santos (Albacete) el 1871, 1891 i 1898-1903; excavació de 
la necròpolis de Cabrera de Mar (El Maresme) el 1881; 
l’Alcúdia d’Elx (el Baix Vinalopó) en els períodes 1897-
1900 i 1905; inici dels treballs al poblat del Puig Castellar 
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), el 1905, en-
tre moltes altres–, motivades en alguns casos per l’interès 
que suscitaven els ibers com a primera cultura “nacional” 
espanyola, en d’altres –especialment les del Museu del 
Louvre– per l’afany de recuperar peces que n’enriquissin 
les col·leccions, i encara en d’altres per mera curiositat 
científica, sense que cap d’aquests objectius fos necessàri-

ament excloent dels altres. Aquests treballs, juntament 
amb la troballa casual, però sensacional, de la Dama d’Elx, 
l’any 1897, començaven a precisar la naturalesa de la cul-
tura material de les diferents ètnies ibèriques. En aquest 
sentit, cal destacar pel seu caràcter liminar l’obra de Pierre 
Paris Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive 
(París, 1903-1904), que és el primer estudi sobre les pro-
duccions materials preromanes de la península ibèrica 
–essencialment escultura i ceràmica–, fet, però, amb un 
enfocament més vinculat a la història de l’art que a l’ar-
queologia, i que no establia amb precisió ni l’àmbit terri-
torial de l’iberisme –l’art i la indústria ibèrics eren, si més 
no provisionalment, els de l’Espanya preromana– ni, en-
cara menys, la cronologia, atès que feia derivar les ceràmi-
ques ibèriques de les produccions micèniques, en realitat 
més de mig mil·lenni més antigues.

Els fonaments més estrictament científics per a l’estudi 
de la societat ibèrica van ser posats, en el primer terç del 
segle xx, per tres figures eminents. D’una banda, Adolf 
Schulten (1870-1960), autor de la recopilació i comentaris 
de gairebé tota la col·lecció de les Fontes Hispaniae Anti-
quae (Universitat de Barcelona, 1922-59), en la que també 
va participar Pere Bosch-Gimpera. Manuel Gómez More-
no y Martínez (1870-1970) fou un gran erudit, la princi-
pal contribució del qual va ser el descobriment del valor 
fonètic dels signes sil·làbics de l’escriptura ibèrica. Final-
ment, i amb un especial relleu, hem de recordar Pere 
Bosch-Gimpera (1891-1974), que va ser el primer arqueò-
leg amb una sòlida preparació teòrica i metodològica que 
va tractar els problemes de la cultura ibèrica i, en general, 
la prehistòria de la península ibèrica. Els estudis de Bosch 
a Barcelona van ser en filologia clàssica, però en les seves 
estades a Berlín, entre 1911 i 1914, va adquirir una forma-
ció molt completa de prehistoriador europeu, la qual cosa 
constituïa una novetat absoluta a l’estat espanyol.17 Des 
del punt de vista metodològic, Bosch es va familiaritzar 
amb els mètodes de treball de camp i amb l’anàlisi dels 
conjunts materials i les associacions susceptibles de pro-
porcionar datacions absolutes fiables, i amb aquest bagat-
ge pogué rebutjar, en la seva tesi doctoral La cronología de 
la cerámica ibérica, llegida el 1913,18 les datacions exage-
radament antigues proposades per P. Paris, a més distin-
gir l’existència de diferents fàcies territorials. Des del punt 
de vista teòric, Bosch va adoptar, per influència directa de 
Gustaf Kossinna, l’enfocament historicocultural, basat en 
la teoria antropològica dels Cercles Culturals (Kultur-
kreislehre), que en aquells moments dominava la prehis-
tòria europea, molt particularment a Alemanya. L’interès 
de la recerca no se centrava en l’anàlisi de les bases mate-
rials de subsistència o en l’estudi de l’estructura social, 
sinó en la identificació dels trets culturals característics –i 
identificables en la cultura material– de cadascun dels po-
bles que havien ocupat successivament un determinat ter-
ritori, d’on la noció de Kulturschichten, és a dir, l’estratifi-
cació dels diferents “cercles de cultura”. Amb aquests 
pressupòsits, el programa de Bosch s’havia de fonamentar 
inevitablement en la identificació de “cultures arqueo-
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lògiques” superposades,19 l’aparició de les quals en un 
determinat territori se suposava que era conseqüència de 
moviments de població. Aquest programa va ser sistemà-
ticament aplicat per Bosch, tant en la recerca realitzada a 
través del Servei d’Investigacions Arqueològiques de 
l’Institut d’Estudis Catalans com, entre altres treballs, en 
la seva monumental Etnologia de la Península Ibèrica 
(Barcelona, 1932). La seva visió dels ibers és, de forma 
molt resumida, la d’un poble de llunyans orígens africans, 
establert al sud de la península ibèrica en temps neolítics, i 
que, arran del contacte amb els colonitzadors grecs, ela-
borà una civilització original –caracteritzada per la seva 
escultura de forta influència hel·lènica–, que s’expandí 
cap al nord durant la segona edat del ferro. De fet, per a 
Bosch els pobles situats a la costa al nord de l’Ebre i els de 
la Catalunya central no eren ibèrics en sentit estricte, sinó 
“iberitzats” tardanament.

L’anàlisi de les relacions socials en el món ibèric a pe-
nes havia estat encetada en tot el període anterior de la 
guerra de 1936-1939, amb l’única excepció d’un breu ar-
ticle de Joaquín Costa, publicat l’any 1889, en què va 
proposar l’existència d’una classe de tribus nobles i una 
altra de tribus servils, lligades a les primeres per rela-
cions de dependència col·lectiva.20 En la immediata post-
guerra, l’estudi de les relacions socials va experimentar 
un renaixement important arran dels treballs de Julio 
Caro Baroja, el qual, malgrat la influència evident de la 
Kulturkreislehre, manifesta també la seva afecció per 
l’obra de Richard Thurnwald, d’orientació netament 
funcionalista. Probablement és aquesta influència el que 
explica la presència a Los Pueblos de España (Barcelona, 
1946) d’extensos apartats dedicats a l’anàlisi de l’orga-
nització social, les institucions polítiques, la guerra, 
l’economia o la vida quotidiana dels pobles preromans 
de la península ibèrica. La seva obra, encara valuosa en 
l’actualitat, va tenir una influència notable en la majoria 
d’investigadors de la postguerra, com ara Antoni Arri-
bas o Joan Maluquer de Motes. Caro no va prestar espe-
cial atenció a la qüestió dels orígens de la cultura ibèrica, 
tema que, en canvi, va ser tractat per Maluquer de Motes 
en diverses ocasions. El seu plantejament no és fona-
mentalment diferent del de Bosch-Gimpera, en el sentit 
que en considera la formació d’aquesta cultura com el 
resultat directe del contacte amb els colonitzadors grecs, 
però n’ofereix una explicació més completa –inspirada 
en bona part en els processos de canvi cultural provocats 
per les colonitzacions modernes– en considerar que el 
trànsit a la vida urbana fou el resultat d’una acció directa 
dels agents hel·lènics per elevar el poder adquisitiu de les 
poblacions autòctones que constituïen la seva clientela 
comercial, evitant, però, la formació d’entitats polítiques 
prou sòlides per posar en perill la permanència de les co-
lònies gregues.21 També Miquel Tarradell va recollir la 
idea de la formació de la cultura ibèrica per influència 
directa dels colonitzadors, situant-ne però el focus inici-
al, com ja havia fet Bosch, al sud-est peninsular.22 Aquest 
punt de vista va cobrar una certa força en els anys setan-

ta arran de la precocitat dels contactes d’aquesta zona 
amb les colònies fenícies del Cercle de l’Estret de Gi-
braltar i de la documentació de ceràmiques a torn data-
bles de la primera meitat del segle vi aC en alguns jaci-
ments.

La celebració a Barcelona l’any 1976 del Simposi Inter-
nacional: Els Orígens del Món Ibèric23 culmina un període 
d’una vintena d’anys en què la millora de les tècniques 
d’excavació i del coneixement dels materials arqueològics 
va permetre precisar el marc cronològic i assegurar la da-
tació en el segle vi aC de la difusió de les ceràmiques a 
torn i de la metal·lúrgia del ferro, tinguts per trets diag-
nòstics de l’iberisme. A partir dels anys vuitanta, sota la 
influència de l’arqueologia processual, la recerca s’ha orien-
tat més aviat vers la caracterització de les formes d’ocupa-
ció del territori i, a través de les excavacions en extensió, 
de la naturalesa dels hàbitats i de l’arquitectura domèstica 
i la gestió dels recursos econòmics, camp molt afavorit 
per la progressiva introducció de les diferents tècniques 
d’anàlisi arqueobiològica. Igualment, l’anàlisi de la icono-
grafia ha tingut un paper important entre els estudis rea-
litzats en els darrers decennis,24 mentre que les qüestions 
de gènere i els diferents diferents discursos més explícita-
ment postmoderns hi han tingut una presència força li-
mitada.25

Des de finals dels anys vuitanta, la tendència dominant 
ha estat, en general, de considerar la formació i desenvo-
lupament de la civilització ibèrica com el resultat de pro-
cessos essencialment endògens, sense ignorar, però, el 
paper que hi pot haver tingut el comerç colonial, en la me-
sura que podia subministrar elements utilitzats en les re-
lacions de poder de les societats indígenes i que podien 
facilitar els processos de diferenciació social. Els models 
més ampliament utilitzats –i que es veuran reflectits en les 
pàgines següents– deriven del materialisme cultural, del 
marxisme estructural i de la teoria dels béns de prestigi, 
sovint relacionada amb plantejaments pròxims a la teoria 
del sistema-món. El marxisme estructural, juntament 
amb altres fonts d’inspiració de caire igualment marxista, 
es troba en la base del model de canvi social postulat per 
A. Ruiz i M. Molinos26 per a explicar la formació i desen-
volupament de la societat ibèrica. Aquest model centra la 
seva anàlisi en l’estudi de les relacions de poder entre lli-
natges i el paper que hi tenen els béns de prestigi, en parti-
cular els materials d’importació. Segons el nostre criteri, 
aquesta teoria, que troba un cert fonament documental en 
les fonts literàries i epigràfiques, es pot integrar sense vio-
lència dins d’un model materialista cultural desenvolupat 
–com el de A. Johnson i T. Earle–,27 que cerca les causes 
últimes del creixement de l’economia política i del canvi 
social que en deriva a les bases materials de subsistència i 
reproducció de la societat (sobretot el creixement pobla-
cional), sense menystenir, però, el paper en tots aquests 
processos de les relacions socials específiques de cada 
grup humà, ni dels elements materials que s’hi utilitzen 
–i, per tant, dels contactes amb les societats colonitzado-
res–. L’objecte d’aquest article és, bona part, proposar una 
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interpretació de la societat ibèrica fonamentada en aques-
ta síntesi teòrica.28

La trajectòria històrica dels ibers

Els orígens de la complexitat sociocultural
En els primers segles del primer mil·lenni aC, les comuni-
tats humanes que ocupaven el territori estudiat en aquest 
treball, incloent-hi les seves extensions del sud de la pe-
nínsula Ibèrica i la Gàl·lia meridional, eren societats de 
petita escala. Es tractava, en algunes zones, de grups de 
nivell familiar, en què les famílies eren les unitats organit-
zatives bàsiques de l’economia i actuaven de forma quasi 
del tot independent i autosuficient, tot i que es podien re-
unir en comunitat una mica més àmplies (potser fins a 
cinc unitats familiars).29 En altres casos, es documenta 
l’existència de grups locals, plenament sedentaris, consti-
tuïts per un nombre variable de famílies (entre deu i cin-
quanta) establertes en aldees que ocupen una superfície 
compresa entre 2000 m2 i 4000 m2. El baix nivell tecnolò-
gic –l’instrumental agrícola devia ser de fusta, llevat de les 
destrals de bronze– i les reduïdes dimensions del grups 
humans indiquen que es tractava de poblacions d’horti-
cultors, que practicaven una agricultura d’artiga, comple-
mentada amb la cria d’animals i la recol·lecció.

L’increment de població durant els primers segles del 
primer mil·lenni està ben testimoniat. Malgrat l’existència 
de dinàmiques particulars a les diferents zones, és evident 
la tendència a la formació d’aldees sedentàries i a l’ocupa-
ció de zones prèviament deshabitades, com ara les valls 
transversals de l’Ebre mitjà,30 algunes zones d’Andalusia31 
i de la costa mediterrània peninsular.32 El creixement de la 
població i la intensificació econòmica que comportava 
havien de crear, a la llarga, dificultats a l’economia de sub-
sistència, provocar el creixement de l’economia política 
–les institucions que regulen les relacions entre agents 
econòmics– i, en connexió indestriable amb aquest fet, 
propiciar la diferenciació social. La necessitat d’establir i 
fer complir determinades normes en un entorn de recur-
sos minvants i de millorar la capacitat de la societat per a 
una organització més complexa oferia una bona oportu-
nitat als individus ambiciosos, caps de llinatge que gau-
dien d’una posició de prestigi dins dels grups respectius, 
per a convertir la seva autoritat en veritable poder i per a 
fer permanent i transmisible hereditàriament aquesta po-
sició de domini.

Aquesta visió és perfectament compatible amb els plan-
tejaments marxistes estructurals que han vist el desenvo-
lupament de la desigualtat social com la conseqüència de 
l’adquisició d’un caràcter agonístic en la institució del do. 
La competència entre els caps de llinatge per assolir una 
posició destacada dins la seva comunitat (i eventualment 
el control d’altres de veïnes) es devia concretar a través 
dels mecanismes propis de les economies de béns de pres-
tigi, facilitats també ara, a més dels productes indíneges, 
per l’afluència de productes importats, com veurem. 

Aquesta forma de competència no agressiva es devia ma-
terialitzar sovint en la celebració de festes, com més es-
plèndides millor, especialment pel que fa al consum d’al-
cohol –la fabricació de cervesa està testimoniada des del 
segon mil·lenni aC– i que, en cas de no poder ser corres-
postes pels altres caps de llinatge, creaven relacions de 
subordinació i dependència. En altres paraules, l’emer-
gència de les elits s’hauria produït quan determinats caps 
de llinatge van assolir una capacitat d’acumulació de ri-
quesa desvinculada de raons religioses i van excloure la 
resta o una gran part de la comunitat d’un sistema de reci-
procitat de dons al qual la majoria ja no podia respondre, 
de manera que es va haver d’integrar en la societat a partir 
de noves formes de relació, que implicaven la subordina-
ció als llinatges que han aconseguit destacar.33 Un procés 
com aquest, que suposa la renúncia a la ideologia igualità-
ria, devia trobar les millors condicions per a desenvolu-
par-se en contextos de d’escassetat i competència, en què 
les possibilitats d’abandonar la comunitat són poques o 
nul·les, mentre que el desenvolupament de l’economia 
política fa acceptable l’increment de poder d’alguns dels 
seus membres.

És en aquest context quan apareix a la zona estudiada 
un nou factor, la importància del qual difícilment pot ser 
sobrevalorada. Des del segle ix aC, colonitzadors fenicis 
procedents de la Mediterrània oriental es van establir a les 
costes europees i africanes entorn de l’estret de Gibraltar, 
on van fundar nombrosos assentaments, alguns dels 
quals, com ara Cadis (Gadeira) o Màlaga (Malaca), van 
esdevenir amb el temps ciutats importants. Els més sep-
tentrionals són els de La Fonteta (Guardamar) i Sa Caleta 
(Eivissa), fundats respectivament a mitjan segle viii aC34 i 
entorn de 700 aC.35 Tot i que la causa última d’aquest mo-
viment humà era el comerç motivat per la plata de la zona 
minera del Río Tinto i Aznalcóllar, també va donar lloc a 
una veritable colonització agrícola i de poblament. N’és 
una prova la presència en jaciments indígenes d’Andalu-
sia, ja a mitjan segle viii aC, d’àmfores fenícies de trans-
port fabricades a la costa andalusa, la qual cosa fou òbvia-
ment motivada per la ràpida adopció d’una nova estratègia 
econòmica –que no necessàriament excloïa l’anterior– 
basada en la producció local i l’exportació al món indíge-
na de ben alimentaris de gran valor, sobretot probable-
ment el vi. També és important assenyalar que la 
producció de ferro, desconeguda en aquells moments al 
món indígena, està testimoniada en el segle viii aC als 
jaciments fenicis de Morro de Mezquitilla36 i Cerro del 
Villar.37

Un segon moviment colonial es va iniciar entorn de 
600 aC amb la fundació de  Massalia (Marsella) per grecs 
originaris de Focea (Jònia septentrional), la qual, a la ve-
gada, va establir a la costa empordanesa, en el segon quart 
del segle vi aC, un petit un centre de comerç, que ràpida-
ment va esdevenir una ciutat independent, conservant 
però el nom d’Emporion (mercat, lloc de comerç), que fa 
ben palesa la seva naturalesa originària.38 Encara més en-
davant, en el segle iv aC, es fa fundar a l’altra banda del 
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golf de Roses una segona ciutat grega, Rhode, la Roses ac-
tual, també de petites dimensions.39

La competència no agressiva entre caps de llinatge es 
devia centrar en el control de la producció, o l’adquisició 
per comerç, dels béns de prestigi utilitzats en el festeig i en 
transaccions socials com els intercanvis matrimonials. El 
comerç fenici va alimentar l’arribada al món indígena de 
nous béns de prestigi, sobretot àmfores que transportaven 
productes apropiats per al festeig, com ara salaons de peix, 
oli i, sobretot, vi (fig. 9). Quant als béns de producció lo-
cal, es pot interpretar com a objectes utilitzats en transac-
cions socials les fíbules i els ganivets de ferro que ara apa-
reixen en nombre relativament elevat a les tombes de 
Catalunya i el Llenguadoc (les primeres podrien reflectir 
l’ús de nous tipus d’indumentària; els segons podrien ser 
sovint regals nupcials que simbolitzen el paper de la dona 
a la família). El fet que els objectes de ferro siguin sempre 
elements de prestigi –no instrumental per a la producció 
de subsistència– indica que, o bé eren importats –com 
sostenen alguns autors–,40 o bé –i aquest és el nostre crite-
ri– que la metal·lúrgia del ferro era coneguda, però resul-
tava més avantatjós per a les naixents elits preibèriques 
explotar la càrrega de prestigi pròpia d’un material nou 
que no pas afrontar els costos i riscos propis de l’adopció a 
gran escala d’aquesta tecnologia, i que deriven de la ne-
cessitat de renovar el sistema productiu existent i crear 
noves infrastructures.41

El creixement de la diferenciació social pot ser recone-
gut en alguna mesura en el registre arqueològic. En l’àm-
bit funerari, a Catalunya i el Llenguadoc hi ha des del segle 
vii aC tombes que destaquen pel nombre i naturalesa dels 
objectes que contenen i, a vegades, per l’aïllament d’algu-
nes tombes o grups de tombes. Els elements diacrítics més 
significatius són les armes –que poden simbolitzar el pa-
per de certs individus com a protectors de la comunitat– i 
els objectes relacionats amb la celebració de banquets, 
com ara els asts de ferro o els simpula (cullerots de bronze 
utilitzats en el consum i distribució de begudes i els vasos 
fenicis.42 Al sud del país Valencià, el sector B de la necrò-
polis de les Casetes (la Vila Joiosa) es diferencia dels ce-
mentiris anteriors, tant per l’estructura de les tombes, 
molt elaborada, com per la presència d’armes i nombro-
sos objectes d’importació.43 En relació als hàbitats, diver-
sos indicis suggereixen la presència a tot el territori de 
personatges destacats, Big Men que devien exercir la seva 
autoritat sobre grups d’una certa entitat (fins a mig miler 
de persones) i que preludien la formació, uns decennis 
més tard, de les primeres entitats politicoterritorials cen-
tralitzades. És el cas de les cases-torre aïllades que aparei-
xen ara al Baix Aragó44 i la Terra Alta,45 i també de llocs 
com Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre),46 Sant Jaume-Mas 
d’en Serrà (Alcanar, Montsià)47 i Los Almadenes (Hellín, 
Albacete),48 tots ells reduïts a una sola gran casa amb es-
pais diversificats i gran capacitat d’emmagatzematge, i ca-
racteritzats pel gran volum d’importacions, la presència 
d’elements de prestigi i, a Aldovesta, l’activitat metal-
lúrgica relacionada amb l’exportació. Una interpretació 

semblant és possible per al poblat fortificat de l’Alt de Be-
nimaquia (Dènia, Marina Alta), on es documenta la pri-
mera producció autòctona de vi, un bé de prestigi per 
excel·lència.49 És poc probable, amb tot, que aquestes po-
sicions de desigualtat estiguessin plenament instituciona-
litzades i fossin transmissibles hereditàriament: a la vega-
da que es produien processos de diferenciació, la societat 
mantenia un ethos igualitari, que limitava la manifestació 
de la riquesa, excepte en les cerimònies redistributives i en 
l’àmbit funerari. N’és un indici la gran abundància d’àm-
fores fenícies, sobretot al sud de l’Ebre i als territoris en-
torn d’aquest riu, que indiquen la necessitat de les elits 
emergents de guanyar i mantenir el suport de la població 
a través del festeig.

En resum, les dades disponibles sobre la primera edat 
del ferro indiquen l’existència de processos de diferencia-
ció social, que es produeixen aparentment en un context 
de creixement de demogràfic i en absència de millores 
tecnològiques en l’economia de subsistència, la qual cosa 
havia de conduir necessàriament a una crisi que només es 
podia resoldre disminuint la pressió sobre l’entorn –i, per 
tant, la població i/o el volum del producte que alimentava 
les transaccions amb l’exterior–, o bé mitjançant l’adop-
ció de noves tecnologies, susceptibles d’incrementar la 
capacitat de sustentació del territori, procés que no es pot 
deslligar d’un nou creixement de l’economia política.

El període ibèric antic (ca. 550-400 aC). Canvi 
tecnològic i estratificació social.
Des de mitjan segle vi aC o poc abans són patents en tota 
l’àrea ibèrica una sèrie de transformacions que indiquen 
canvis profunds en l’escala i en la forma d’organització de 
la societat, en la tecnologia i també en la naturalesa, vo-
lum i procedència dels béns d’importació d’origen medi-
terrani. El sistema de poblament n’és un testimoni clar. 
En efecte, malgrat la relativa pobresa de les dades, la in-
formació disponible indica l’existència, a la major part del 
territori ibèric, de sistemes de poblament jerarquitzat, que 
han de correspondre a unitats polítiques centralitzades 
d’un cert abast territorial, sovint difícil d’avaluar, però 
molt superior, en tot cas, al de les comunitats locals i les 
agrupacions dirigides per Big Men de la Primera Edat del 
Ferro. Aquestes entitats eren presidides per assentaments 
de grandària molt superior a les aldees documentades en 
el període precedent, ja que ocupen, quan és determina-
ble, una superfície d’unes 3 ha o poc més, com ara el Puig 
de Sant Andreu, a Ullastret (Baix Empordà) –protegit per 
poderoses muralles (fig. 10, 1)–, el Cabeço d’Alfafara (el 
Comtat), la Serreta i el Puig d’Alcoi o l’Alcúdia d’Elx, i 
potser també, si valorem la presència de materials d’im-
portació o el paper rellevant que van tenir en moments 
posteriors, altres de més mal coneguts, com Tarragona 
(Kesse/Tarakon), Sagunt (Arse/Saguntum), Sant Miquel 
de Llíria (Edeta), Los Villares (Kelin) i Xàtiva (Saiti).50 Els 
assentaments secundaris cobreixen sovint una superfície 
entorn de 1,5 ha, com el turó de ca n’Olivé, a Cerdanyola 
(Vallès Occidental), el Tos Pelat de Montcada (Horta 
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Nord) o la Covalta d’Albaida (la Vall d’Albaida). A més, 
es documenta la persistència de les aldees i d’un pobla-
ment dispers en granges i cases aïllades. La jerarquització 
del poblament que ara s’observa a àmplies zones del món 
ibèric reflecteix també la de la societat, amb formes con-
cretes de les quals es parlarà més endavant.

Aquesta imatge general no ha d’amagar, amb tot, l’exis-
tència de dinàmiques de transformació específiques a les 
diferents àrees. A les comarques septentrionals del País 
Valencià i del curs inferior de l’Ebre l’aparició dels grans 
assentaments (Punta d’Orlell, Torre de la Sal) no és ante-
rior al segle iv aC. A més, certes zones van experimentar 
uns processos diferents. Així, a la Catalunya central i a la 
depressió de l’Ebre el nuclis més grans, com el Molí d’Es-
pígol de Tornabous, no fan més de 1 ha (potser a causa de 
la manca d’informació sobre Lleida/Iltirta), ni tan sols a 
partir del segle iv aC. Una altra situació específica és la de 
l’alt Guadalquivir, on des de finals del segle vii aC s’inicia 
un procés que, en el termini de poc més d’un segle, con-
duirà a la concentració de tota la població en una sèrie 
d’assentaments fortificats de diverses hectàrees de super-
fície, cadascun dels quals albergava versemblantment un 
grup humà complet, amb àrees residencials diferenciades 
per als aristòcrates amb la seva clientela i per a la resta de 
grups de la societat (esclaus, artesans, etc).51

De tot això es dedueix un creixement important de la 
població, que també explica la ràpida difusió de l’ús del 
torn per a la fabricació de ceràmiques, ja que els costos 
que suposa la generalització d’aquesta tècnica només es 
justifiquen per un increment important de la demanda.52 
L’expansió demogràfica suposa, a més, un canvi d’estratè-
gia en relació a l’ús del ferro, traduïda en la seva aplicació 
a la intensificació de l’economia de subsistència. Ara, 
efectivament, es documenten les primeres eines agrícoles 
de ferro, incloent la rella d’arada, que és l’instrument fo-
namental de l’agricultura intensiva.53 Els motius d’aquesta 
transició –que suposava, com s’ha dit, l’acceptació de 
nous riscos i nous costos– s’han de cercar en els interessos 
de l’aristocràcia emergent, en concret la necessitat d’in-
crementar un capital humà i econòmic que havia assolit 
els seus límits amb la tecnologia preexistent. En una situa-
ció de conflicte, aquest increment era imprescindible per 
a expandir, consolidar i, eventualment, fer permanent i 
transmissible el poder de les elits, que, com ha suggerit A. 
Ruiz, devien mantenir el control sobre la producció i ús 
dels nous mitjans de producció.54 Amb tot, és versemblant 
suposar que les solucions que aquest procés aportava a 
l’economia de subsistència –l’increment de la productivi-
tat i la possibilitat de suavitzar el control sobre el creixe-
ment de la població– van facilitar-ne l’acceptació al con-
junt de la població.

Podem pensar que aquesta percepció positiva del canvi 
tecnològic i del paper desenvolupat per l’elit va facilitar la 
formació d’una ideologia legitimadora de la desigualtat 
hereditària, de la qual tenim alguns indicis significatius. 
En l’àmbit funerari, cal observar que el nombre de tombes 
conegudes és molt petit en relació a una societat que es 

desenvolupa demogràficament. Al nord de l’Ebre és molt 
inferior al conegut per al període anterior, sense que això 
es pugui atribuir a problemes de conservació, ja que el ri-
tual i el tipus de sepultura coneguts són els mateixos.55 A 
més, les tombes presenten sovint signes d’estatus social 
elevat, especialment a l’àrea ibèrica meridional, on es do-
cumenten monuments funeraris complexos i una esplèn-
dida escultura sepulcral. És possible, per tant, que el ritual 
funerari complex que es documenta arqueològicament 
estigués limitat a un grup social molt restringit,56 al qual 
es devien atribuir formes diferenciades de pervivència ul-
traterrenal i una relació particular amb les forces sobrena-
turals, que el capacitava especialment per a l’exercici del 
poder i la direcció de la societat. Aquest component so-
brenatural es reflecteix en l’escultura funerària meridio-
nal, de forma ben patent al monument de Pozo Moro (Al-
bacete), ornamentat amb relleus al·lusius a la vinculació 
del personatge enterrat amb la divinitat,57 o al conjunt de 
Porcuna (Jaén),58 on destaca l’escena de combat d’un he-
roi contra un grifó (fig. 11). Igualment, la gran davallada 
del volum d’importacions indica que aquests materials 
–ara gairebé exclusivament vaixella grega (fig. 12)– dei-
xen de ser distribuïts al conjunt de la comunitat i s’utilit-
zen en un cercle aristocràtic restringit, amb la funció de 
remarcar unes diferències d’estatus acceptades pel con-
junt de la societat.59

El període ibèric ple (ca. 400-200 aC). La formació dels 
estats arcaics.
Entre la segona meitat del segle v aC i la conquesta roma-
na, a principi del segle ii aC, es comprova una nova ex-
pansió demogràfica, testimoniada pel creixement d’al-
guns grans assentaments, l’aparició d’altres nuclis de 
poblament concentrat i, almenys en determinades zones, 
l’expansió del poblament dispers en granges i cases rurals. 
Tot això permet pensar en un paisatge completament hu-
manitzat –sens dubte per primera vegada en la història 
d’aquest territori– i en un volum de població que es devia 
acostar novament als límits de la capacitat de sustentació. 
Aquesta situació imposava millores organitzatives relacio-
nades amb l’explotació dels recursos, l’emmagatzematge i 
distribució d’excedents, així com la protecció del territori 
i de la població. En definitiva, una nova expansió de l’eco-
nomia política, que va donar lloc a l’aparició d’un sistema 
administratiu i de la complexitat institucional propis dels 
estats arcaics, reconeixibles l’un i l’altra en la documenta-
ció històrica i arqueològica.

Efectivament, són ben coneguts els patrons de pobla-
ment de diferents zones, que –més enllà de detalls propis 
de cadascuna– revelen, en general, una profunda jerar-
quització i una notable especialització funcional dels as-
sentaments. Els nuclis de primer ordre, que podem consi-
derar amb tota versemblança com a capitals de territoris 
polítics, cobreixen ara sovint una superfície entorn de les 
10 ha, potser de 15 ha o més en el cas d’Ullastret. Els ni-
vells jeràrquics inferiors inclouen ciutats secundàries, al-
dees, establiments de caràcter militar i de control del ter-
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ritori, com la ciutadella aristocràtica d’Alorda Park 
(Calafell), a més del poblament dispers. Aquesta estructu-
ra jerarquitzada indica l’existència d’una administració 
complexa, amb diversos nivells de presa de decisions, que 
també ens és revelada per la gran difusió de l’escriptura a 
partir del segle iv aC . En particular, cal esmentar els es-
crits sobre làmina de plom (fig. 5, 3), els quals, com hem 
dit abans, semblen ser generalment textos amb un contin-
gut econòmic, possiblement documents administratius. 
S’hi ha d’afegir l’existència de sistemes de pesos i mesures 
i d’encunyacions monetàries (fig. 5, 1-2), que en la seva 
immensa majoria no són anteriors a la Segona Guerra Pú-
nica –i es poden de relacionar per tant amb la presència 
romana–, però que podrien remuntar a mitjan segle iii 
aC, segons alguns autors, en el cas de les primeres mone-
des de plata d’Arse (Sagunt).60 El control de les elits sobre 
la producció –necessari per al manteniment de les estruc-
tures administratives i de l’aparell militar– queda també 
demostrat, al nord de l’Ebre, per l’existència de grans 
camps de sitges, veritables magatzems de gra que sovint 
no poden relacionar-se amb nuclis de població impor-
tants i s’han d’entendre com veritables acumulacions de 
capital.61

L’extensió territorial d’aquests estats pot ser establerta 
a través de les fonts literàries i, sobretot, de la documenta-
ció arqueològica, en particular a partir de la distribució 
dels nuclis de grans dimensions i dels assentaments de ti-
pus militar, que poden indicar les zones de frontera. Amb 
aquestes dades, i utilitzant fonamentalment la tècnica 
d’anàlisi geogràfica dels polígon de Thiessen, és possible 
proposar un mapa hipotètic i del tot provisional de terri-
toris polítics ibèrics del segle iii aC, just abans de la con-
questa romana (fig. 13). Llur superfície sembla relativa-
ment uniforme: a la costa de Catalunya es pot avaluar 
entre 2000 i 3000 km2, mentre que al País Valencià sem-
blen bastant més petits, entre 800 i 1700 km2, per bé que el 
de Kelin, a l’interior, n’ocupa uns 2500. Es tracta d’unes 
dimensions corrents al món antic, comparables amb les 
de molts estats grecs62 i etruscs,63 i no gaire allunyades de 
la superfície teòrica de 1500 km2 que Renfrew va proposar 
per a l’early state module.64 Amb tot, els resultats obtin-
guts amb aquesta metodologia s’han d’entendre com a 
merament aproximatius, no com un reflex precís de la 
rea litat politicoterritorial del món ibèric. En particular, 
cal considerar la possibilitat que alguns dels nuclis de pri-
mer ordre i els territoris que controlaven fossin en algun 
moment dependents d’altres de més poderosos.

Ètnies i estats
Les fonts antigues donen a conèixer un nombre relativa-
ment elevat d’etnònims ibèrics i, malgrat l’escepticisme 
d’alguns autors,65 creiem que generalment permeten de-
duir-ne la ubicació geogràfica, amb més o menys precisió. 
Ja hem mencionat el testimoni d’Hecateu, vers 500 aC, 
però les informacions esdevenen molt més abundoses en 
les fonts més tardanes, que narren els esdeveniments poli-
ticomilitars esdevinguts a Ibèria des de la Segona Guerra 

Púnica, així com els textos geogràfics, sobretot els d’Estra-
bó i Ptolomeu. Cal afegir la fossilització en la terminolo-
gia administrativa romana de noms ibèrics –per exemple, 
regio contestana o regio edetana–, sense cap garantia, 
però, que la realitat que designaven coincidís de manera 
estricta amb l’extensió territorial de les ètnies ibèriques 
que tenien aquest nom, i també les llegendes monetals 
–quasi totes de segles ii-i aC–, que en alguns casos trans-
meten etnònims (per exemple laiesken o ausesken) ben 
documentats per les fonts literàries (en aquest cas, laeeta-
ni i ausetani). El mapa paletnològic que és possible inferir 
a partir d’aquests documents ja va ser establert amb con-
siderable precisió per Bosch-Gimpera, continuant una 
llarga tradició d’estudi de les fonts escrites, que ell va com-
pletar amb l’anàlisi de l’estructura geogràfica i de la relati-
vament escassa informació arqueològica disponible en 
aquell moment.66 El resultat del seu treball ha estat recollit 
–i completat– en nombrosos estudis, i, amb alguns mati-
sos, continua essent vàlid. La figura 1 dóna una imatge 
raonablement completa i actual d’aquesta qüestió, sobre 
els detalls de la qual no ens és possible entrar. Atesa la da-
tació tardana de la gran majoria de fonts, cal suposar que 
aquest mapa reflecteix de forma aproximada la situació 
existent a partir de finals del segle iii aC, i no existeixen 
elements que permetin saber si era gaire diferent en les 
centúries precedents.

Quant a la relació entre ètnies i territoris polítics, hi 
ha situacions molt diverses. Al nord de l’Ebre sembla 
existir sovint una correspondència precisa entre aques-
tes dues realitats, sobretot a l’àrea costanera, on els terri-
toris ètnics atribuïbles segons les fonts escrites a Indike-
tes, Laietans i Cessetans coincideixen amb els territoris 
“arqueològics” determinats a partir dels polígons de 
Thiessen i presidits respectivament pels grans nuclis 
d’Ullastret (Indika?), Burriac (Ilturo) i Tarragona (Ta-
rakon-Kese). La situació és ben diferent a la regió de 
l’Ebre i al sud d’aquest riu. Aquí les unitats ètniques són 
força més àmplies que els espais polítics delimitats ar-
queològicament. Així, la Ilercavònia hauria englobat al-
menys dos d’aquests territoris, centrats a Torre la Sal i a 
Tortosa (o el Castellet de Banyoles?). El mateix es pot dir 
de l’Edetània –que hauria inclòs els territoris d’Edeta, 
Arse, Sucro i, tal vegada, La Carència– i de la Contestà-
nia, la qual, a més de les ciutats de Saiti i Ilici hauria in-
corporat també els espais polítics organitzats entorn dels 
nuclis del Rabat, la Serreta d’Alcoi i el Tossal de Mani-
ses. Vers l’interior, a més, es poden aïllar tres grans terri-
toris, corresponents respectivament a Kelin, el Castellar 
de Meca i El Monastil, per als quals no és possible pro-
posar una filiació ètnica segura.67

Institucions polítiques i estructura social
Sobre la naturalesa de les institucions i l’organització ad-
ministrativa, el nostre coneixement està limitat per la po-
bresa de les informacions transmeses pels autors greco-
llatins i per l’absència d’estructures arquitectòniques 
vinculades clarament amb aquestes funcions. Recordem, 
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amb tot, la referència de T. Livi, parlant dels pobles al 
nord de l’Ebre, als senatores omnium civitatium convocats 
per Cató després de la revolta dels bergistans, que fa pen-
sar en l’existència de consells d’ancians. També existia un 
consell d’aquest tipus a Sagunt (Livi, 21, 14). Més fre-
qüents són les referències als monarques, documentats en 
àrees diverses, com la Bastetània, l’Edetània o la Ilergècia. 
Els epítets de tyrannos, basiléus, dynastes, regulus i rex són 
utilitzats recurrentment per designar personatges emi-
nents, com els ilergets Indíbil (o Andòbales) i Bilistages, 
l’edetà Edecó (o Edescó), i Culchas (o Còlicas), que regna-
va sobre diverses ciutats (vint-i-vuit l’any 209; només dis-
set l’any 197), probablement a la Bastetània. La freqüent 
associació de Mandoni a Indíbil en les fonts antigues ha 
portat a suposar la possible existència entre els ilergetes 
d’una monarquia dual, semblant a la d’Esparta. T. Livi 
(21,12) esmenta un praetor de Sagunt, que podria ser un 
monarca o, més probablement, un magistrat. El fet que 
l’any 205 aC, i cedint a l’exigències dels romans després 
d’una rebel·lió d’ilergets i ausetans, el concilium dels iler-
getes –si doncs no es tracta d’una assemblea dels diferents 
pobles insurrectes– els lliurés Mandoni i altres prínceps 
pot indicar una preeminència última d’aquesta institució 
en relació a la monarquia. L’existència d’institucions sem-
blants entre la resta de pobles ibèrics ens sembla probable, 
malgrat el silenci de les fonts escrites, que possiblement es 
deu a la manca de protagonisme d’aquestes ètnies –i, per 
tant, dels seus caps– en els esdeveniments de la segona 
guerra púnica.

La documentació és encara més pobre pel que fa a l’or-
ganització social. En un estudi liminar sobre aquesta pro-
blemàtica, J. Mangas va mostrar que una forma molt este-
sa de relació social al món mediterrani abans de l’expansió 
romana i de l’esclavisme era la dependència comunitària, 
és a dir, la submissió de comunitats aldeanes senceres a 
una comunitat dominant, que adquireix la condició 
d’aristocràcia i dirigeix la societat des d’un assentament 
de grans dimensions, on es concentra el poder i l’adminis-
tració.68 El grau de dependència pot variar considerable-
ment, i és perfectament possible que les comunitats sot-
meses conservin el control de les seves terres, es considerin 
lliures i mantinguin drets polítics, encara que resten obli-
gades a lliurar una part dels seus excedents a la comunitat 
dominant i participen de forma diferenciada en el servei 
d’armes. Com ha indicat A. Ruiz en diferents treballs,69 
l’origen d’aquesta forma de relació s’ha de cercar en els 
processos de diferenciació que durant la primera edat del 
ferro i l’ibèric antic van conduir a la separació de determi-
nats llinatges i a l’establiment de vincles clientelars, en 
virtut dels quals l’aristòcrata proporciona protecció i dis-
tribueix els béns de prestigi necessaris per a les transac-
cions socials a canvi de tribut, obediència i contribució 
militar. Nosaltres afegiríem que aquests processos s’expli-
quen efectivament per les estructures de relacions socials 
heretades per cada societat del seu passat, però que tenen 
un factor desencadenant en bases materials de caire de-
mogràfic i tecnològic que ja hem descrit. En altres casos, 

la conquesta militar pot haver conduït a situacions si-
milars.

A partir de l’anàlisi de les fonts literàries i epigràfiques 
J. Mangas considerava que la dependència comunitària 
havia estat el tret bàsic de l’organització social al sud de 
la península ibèrica en època preromana. Aquest model, 
tanmateix, s’adiu amb les dades arqueològiques disponi-
bles al nord de l’Ebre, on, com s’ha dit, existeixen sovint 
grans nuclis amb funció de capitalitat i que amb tota 
probabilitat van ser la residència de l’aristocràcia dels 
territoris respectius (o d’una bona part d’aquesta). Ho 
demostren les dimensions i complexitat de l’arquitectu-
ra domèstica, la sofisticació dels sistemes defensius i, de 
forma eloqüent, el fet que les dues grans necròpolis co-
negudes del període ibèric ple es trobin a la rodalia de 
dos d’aquests assentaments (Ullastret i Burriac). El fet 
que els diferents poblats estaven ocupats per comunitats 
socialment separades queda igualment demostrat per les 
diferències en la grandària i estructura de les cases, i 
també en el nombre i qualitat dels béns de prestigi, en 
particular de les importacions.70 La jerarquització dels 
patrons de poblament fa pensar que aquest model d’or-
ganització social va caracteritzar també la resta del terri-
tori ibèric fins a Múrcia. En canvi, a l’Alt Guadalquivir 
l’existència d’un model polinuclear, sense aldees ni nu-
clis de dimensions particularment destacades, ha portat 
a suposar l’existència de grups gentilicis complets –des 
dels aristòcrates als nivells inferiors de la clientela– a 
l’interior de cada assentament, i els treballs d’excavació i 
prospecció realitzats al de Puente Tablas semblen con-
firmar-ho.71 Només en un moment avançat, ja en el segle 
iii aC, es comprova l’existència d’estructures polítiques 
més àmplies, car, com ja s’ha dit, Culchas controlava un 
nombre d’oppida comprès entre disset i vint-i-vuit, se-
gons el moment.

La dissolució del món ibèric
El procés de canvi cultural que culminà amb la total disso-
lució de la cultura ibèrica i la plena assimilació de la po-
blació autòctona a la cultura llatina cobreix un llarg perío-
de de dos-cents anys, dins del qual és possible diferenciar 
distintes etapes i processos en les relacions entre pobla-
dors indígenes i colonitzadors romans.72

Les dades arqueològiques confirmen les informacions 
textuals que mostren la primera etapa de l’ocupació ro-
mana com un procés traumàtic, marcat per diversos al-
çaments, el més important dels quals, els anys 197-195 
aC, fou enèrgicament reprimit per M. Porci Cató. Està 
comprovat l’abandonament –i a vegades destrucció vio-
lenta– de molts assentaments ibèrics, inclosos centres de 
poders i llocs amb valor estratègic, entorn de 200 aC, en 
alguns casos en relació amb les operacions militars de la 
Segona Guerra Púnica, en d’altres segurament per l’ac-
ció de Cató. Igualment significatiu és el fet que la necrò-
polis de Burriac, on s’enterrava l’aristocràcia laietana, 
deixés de ser utilitzada a principi del segle ii aC. La con-
questa va suposar, en molts casos, la liquidació de les es-
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tructures de poder indígenes i possiblement tal com s’ha 
documentat a Andalusia, l’alliberament de comunitats 
sotmeses als antics estats ibèrics. L’atomització política 
resultant es reflecteix en l’elevat nombre de seques ibèri-
ques que encunyen en el segle ii aC, sobretot al nord de 
l’Ebre, i devia facilitar en gran mesura el control del país 
pels romans, malgrat que molts assentaments ibèrics van 
continuar ocupats –o van ser reocupats– fins mitjan se-
gle i aC.

Durant uns cinquanta anys, l’acció de Roma es va limi-
tar a l’ocupació militar –exercida sobretot des del campa-
ment establert al costat de la ciutat grega d’Emporion i des 
de la base militar de Tarraco– i a l’explotació fiscal dels 
territoris conquerits, que es reflecteix en la proliferació 
d’encunyacions indígenes, segurament destinades en part 
al sosteniment dels exèrcits romans que operaven a la pe-
nínsula. En la segona meitat del segle ii aC es va procedir 
a una progressiva reorganització, marcada per la fundació 
de noves ciutats –començant per València, el 138 aC–, la 
creació d’una nova infrastructura viària i una expansió 
del poblament rural que, atesa l’existència de cadastres 
datables probablement d’aquest mateix moment, s’ha 
d’atribuir a la iniciativa del poder romà. A finals del segle 
ii aC proliferen les fundacions urbanes –sobretot a Cata-
lunya–, la qual cosa ha fet pensar en un veritable progra-
ma de colonització, que hauria comportat l’arribada de 
població itàlica i que es podria vincular amb la introduc-
ció de formes d’explotació agrícola basades en el sistema 
de la villa, tal com suggereix l’aparició en el segon quart 
del segle i aC d’una producció vinària pròpia envasada en 
àmfores de tipus itàlic.73

La culminació del procés es produeix en el decurs del 
segle i aC, amb les últimes fundacions de ciutats romanes 
–com ara Iluro (Mataró), a mitjan del segle, i Barcino 
(Barcelona), ja en època augustal–, l’abandonament, ara 
ja definitiu, dels darrers nuclis ibèrics i la definitiva ex-
pansió de l’anomenat “sistema agrícola de la villa”. En 
definitiva, des d’època d’August no queda ja res de les 
formes d’ocupació del territori pròpies de la cultura ibè-
rica. A partir d’aquest moment trobarem un paisatge hu-
manitzat segons criteris molt diferents, plenament ro-
mans.

Pel que fa al procés de substitució lingüística, sabem 
que fins al primer quart del segle i aC l’ús de la llengua i de 
l’escriptura ibèriques va mantenir una gran vitalitat, fins 
al punt que n’apareixen testimonis en zones com l’àrea 
central del Pirineu català, on prèviament no existien. El 
període de màxima utilització del sistema escriptural ibè-
ric sembla situar-se entre el darrer terç del segle ii aC i el 
primer quart de la centúria següent, amb una important 
davallada sobretot des de mitjan segle i aC.74 Els darrers 
grafits ibèrics es daten de mitjan segle i dC, moment en 
què el procés de substitució lingüística ja devia estar força 
avançat, sense que, tanmateix, sigui possible determinar 
quan es va produir la definitiva desaparició de l’ús oral de 
l’ibèric o d’altres llengües que es pogués haver utilitzat en 
aquesta àrea.

Conclusió

No és possible sintetitzar en unes poques pàgines la tota-
litat d’un procés històric de més de mig mil·lenni i les 
múltiples manifestacions d’una brillant civilització, que 
va assolir un grau elevat de desenvolupament sociocultu-
ral i va produir una destacada cultural material, inclosa 
una plàstica que, amb tota justícia, ha cridat l’atenció dels 
estudiosos des de fa més d’un segle. Si, tanmateix, vol-
guéssim descriure ràpidament aquesta etapa, incidint en 
els aspectes realment crucials, hauríem de concloure que 
va ser un període de transformacions profundes, marcat, 
en el seu inici, per la desintegració de les societats igualità-
ries i el desenvolupament de l’estratificació social, i, en el 
seu final, per la incorporació i, finalment, la plena inte-
gració en la cultura romana. Les formes de vida es van 
transformar profundament durant aquest període relati-
vament breu. El creixement de la població i la generalit-
zació de la metal·lúrgia del ferro van comportar la plena 
sedentarització i la formació d’un paisatge totalment 
ocupat i completament humanitzat. El desenvolupament 
dels sistemes administratius, a més, va comportar l’apari-
ció del tribut i, probablement, el lligam a la terra dels 
camperols, la immensa majoria de la població. Tot això 
va significar, per primera vegada en aquesta part del pla-
neta, la definitiva domesticació dels membres de la nos-
tra espècie, una transformació sense parió des del neolí-
tic, i possiblement més radical que aquest, pel que fa a les 
formes de vida.
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