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Dos vasos de la primera edat del ferro trobats a Argentona.

La ceràmica de Hallstatt a Catalunya

En cl lloc nomenat Ca l'Estrada . del ternie d'Argentona (ßa.rrelona), arràn de la riera, f ut rn
pou per al servei d ' aigües (le Mataró i

(l'alt, respectivament, avuv al Muser'
dea 17 nI.

municipal

V "asos d' :1rgunt nn na

de Jlataró;
fondaria, foren trobats dos vasos de o 1j i o`2o In.

el director 1) . Josep Vilardell ens ha
commnicat les noticies que publi-
quem . Són de fang de color gris
rr_olt fosc i de superficie polida
ornada amb finies parallcics que
donen la volta al vas combinades
amb semicercles incisos arni) un
instrument de punta arrodonida, de
manera que el solc que deixà en el
vas forma una concavitat relativa-
ment ampla . La superficie del coll
del més gran no és uniformement
cilíndrica, sinó que successives lleu-
geres depre sions hi formen una
mena de canals horitzontals pa-
ral•lel s (fig . 28) . La fo daria con-
sideuble, respecte del nivell del sol
actual, a que es tribal-en aqt:ests
vasos, s ' explica, com la d ' altres an-

fondos que lían a' , at omplint les ocresti(

	

& n(urratri

	

fet (l'haver estat dipositats ert llucs
de m;)i tanv 'c, ~ranítigttc; properes .

\'asos de la necrópolis (le Terrassa

:Aquests vasos s ' agrupen naturalment amb els altres (le la primera edat del ferro, que s'han
descobert a (`,ltalntiv-a . EI material, molt escàs encara, no permet establir una classifica(•iú defini-
tiva, peni creiem útil orde ar-lo en lo possible aprofitant la publicació dels vasos d' Argentona .
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:1 la Ceràmica (le la primera
('(lat ciel ferro de Catalunya, s'hi
mar(rien (los series an))) certa ('la-
reta t . L ' una, (lue probablement per-
talv als comerços de l'època de
Hallstatt, la formen les necròpolis
(le 1'ilit .rs, prop (l'Espolla (t) i de
la Punta del Pi, del Port de La
Selva (2 ) ; la ceràmica de les coves
dels Encantats, de Serinyà i (luis
bufadors, del Port de La Selva (3),
a Girona : i les necròpolis de Saba-
dell (l) i de "Terrassa (5), j els gasos
d 'Argentona, a Barcelona.

La segona surie està constitui
per les necròpolis d'Anglès ((') . del
Pla de Gibrella, a Capsech . prop
d'Olot (?) i (le Perelada (8) , totes a Girona, i pertany a tins de l'època de Hallstatt.

PRIMERA STRIE .	 Els vasos soli fets a nl,t,
de fang de color negros, beat polit genertlnlent,
adornats amis acanalats en els colls i amb inci-
sions de solc; itmples, generalmmnt meandres i
scgments de circumferencia . J~s Indien gcncral-
ment sols . sense altres objectes : unicanlent a la

necròpolis d' f i:spolia lli aparegueren, a niés, tul
clam i restes du callem de brom_' i loin Incoa du
flauta (le fang . Ils que srrveixcll d'llrl ;L solca
estar talats per plats o l .é jretrossos de llosa
circulars í dipositats senzill ;mlcnt en lui clot . Sols
a V'ilars i a la Punta

	

ndel l'i es trobaren sepulcres
tancats per un cercle de pedres.

Hi ]la . a la ('eràn ica, allunes formes (111(' (s
solen repetir . Unit d'elles es el vas ami) coll ;t( ;L-

nalat d'Argentona (lue taml ;é es troba (quasi id hile,
però amb senzilles incisions rectilillies a h( panxa
en lloc (le les semicircumterencies, ;1 Vilar, (')?.
t lla varietat ami) la vora niés sortida colora ami)

el coll lleugerament acanalat i sensu altres crnaments, es troba a Terrassa (t g . 2o) . E1 vas (le

1^g. 3o –

	

'as, de Lt Punta del l'i

Fig . 31 .— Plat de la Punta del Pi

(i) Objectes al Museu de Girona . Vegi's : 1' . Fita i J . Vilanova, Espolla s Colera en cl Iolciín de la Rial .l (a(leu la ~h -
la Ilisloria . NVII . 1S9o, ps . 136 i seg . : J . Botet i Sisa . Data aproXintada cn que'ls grecs s'c lahliren a Lutpories . I)iscnr,
de l ' Acadcntia de bones Lletres de Barcelona, Girona, Torres . 19o5 . p . 12; J . Bufet i Sisó . Volant de la proviucLt de (di-
roita, p . 482 i seg ., a la Geografía general de Catah!nva . En aquestes publicados es reprodueixen els objectes.

(2) Objectes al Museu de Barcelona . vegi's : Al . Cazurro, Las cuevas de Serinytí y otras estaciones prehistarictrs di/ .A 1 ..

de Cataluña . ANUARI Di i'Issrrrui- D'Esr(-nls C' ATALAN) . 19oS, p . i9 i seg . ; Botet . Discurs citat . p .

	

se„.
(3) Cosa dels Encantats . Objectes a la Col•lecció Cazurro (Barcelona) i a la col•lecció Bosonts, are a P,aredona.

Vegi's Cazurro, lluc citat, p . 68 . i Botet . 1)iscurs citat . p. ro.
Cara dels Bufadors (al Museu de Barcelona) . Vegi's Cazurro. lluc citat, p . 83 . i Bufet . Geografía de Girona . p . ; l t

i scgiients.
(i) Al Museu de Sabadell . Vegi ' s, més enclavant . La col lecció de Prehistoria al Alusen de Sabadell.
(5) D'aquesta necrópolis, formada per vasos plens de cendres i tapats per pedres rodones . que es troben al Museu I{pi)-

copal de Vicis, en publicà una noticia J . Soler i Palet . Contribució a la Historia nnti,'a dt ('alalunya• I:eara . 7'tvrtrçou.
Iutpretnta de la Casa ele Caritat, 1906, p . Il i r .', essent citada també pur en Botet al I)iscurs citat . p . 16 . Impero enlloc
es reprodueixen els vasos . Creiem interessant publicar-ne fotografíes amb el permís de Mn . Josep Gudiul.

(6) Botet . Geografía de Girona, p . 941 i seg. : Ideat . lliscurs citat, p . 15 ; 1 . . Joulin, Les tiges protuhistnrigtte, dau, le

Sud de la France cl dans la Péninsule Hispanique, Rez'ue .Archéologique . 191o . II . p . 197 . 1 ;ls objectes sin( al ~lttseu ele
Girona (végin-se les fotografíes als llocs citats de les publicacions del Sr. Botet i Sisó) . menys dos nasas que es troben al
de Barcelona i que avui publiquem.

(7) Els objectes són al Museu d'Olot . Vegi's Botet, Geografía de Girona, p. 748, amis gravats, i Joulin . lloc d'ad . pà-
gina 196.

(S) Els objectes sembla que han desaparegut . Breus noticies en donen Joulin . ]loe citat . p . 196, i Bidet, Geografía de
Girona . p . 52 .1 . i Discurs citat, p . 18.

(9) Hoc citat del 13o1 . Acad. Historia, 189o, làmina de la p . 14o, fig . Io .
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parets lleugerament còniques, estrangulades prop de la vora, que es troba a Espolla P) i a la
Punta del Pi, us també comú a quasi totes aquestes necròpolis (fig . 3o).

E1 plat servint de tap a les urnes és comú a Vilar-, ( 2 ) i a la Punta del Pi (fig . 31), ien
aquestes dues necròpolis apareix una escudella amb un motiu de meandres incisos (3) (figs . 32 i 33).

Fig . 32 . — Vas de la Punta del Pi Fig . 33 . —Vas de Vilars

	

(Bota)

A Terrassa (fig . 29) i a Sabadell (4) es troben vasos de forma més o menys ovoidia i amb una
vota sortint cap enfora, semblants als tipus italians de la cultura de Vilanova . En aquests vasos
s'lli troben incisions de meandres.

i

Fig. 34 . — Vasos d'Anglès (3luscu de Giroaa . —Botel)

Oue aquesta serie és dels comerços de l'època ele Hallstatt ho indica l'absencia quasi absoluta
d'altres objectes i les formes paralleles a les de les primeres fases del Hallstatt ele França i
d'Alemanya i dels ;:perícdes corresponents del Nord d' Italia, de les quals fases són característi-
ques les decoracions incises de meandres i semicercles (5) . Es possible que les necròpolis de

(r) Idem íd . . fig. 9 . a l'esquerra.
(2) Idem íd . . fig . 9, a la dreta.
(3) Vilars, Bidet . Diseurs citat, p . 12.
(4) Vegi's niés endavant La col•lecció de Prehistoria al 31useu de Sabadell.
(5) Al S. de França (vegi's Lé( .n Joulin, Les sépultures des âges protohistoriques dans le Sud-Ouest de la France,

Revue Archéologique, 1912 . T . p . 1 i ps . 231 i seg .), els estrats inferiors de la necròpolis de Saint-Roch, prop de Tolosa, els
de Saint-Sulpice-la- pointe (Tarn), Saisit-Girons ( :1}-er) i Garni, prop de Luchon, ofereixen el mateix tipus de sepulcres d'in-
cineraeiò, sense altres objectes que la ceràmica, o bé auib pocs niés, consistents generalment en braçalets fets d'una 1à-
mina plana de bronze, i en braçalets de ferro, oberts, amb dues boles . Eu aquestes necròpolis es troben nombrosos paral•lels
a la ceràmica, havent-Iii plats servint de tapa les urnes i vasos de parets lleugerament còniques, estrangulades prop
de llur vora, coin els d'Espolla i la Punta del Pi . Les belles incisions de curses i meandres són menys fregiients al Sud
de França i, en cansi, cs troben en un sepulcre (le Bois-de-Langres (Haute Marne) associades a la grau espasa de ferro
hallstattiana . la qual circunstancia les data al Hallstatt 1 de Déchelette, que es correspòn amb l'Hallstatt C de Reinecke
(850-65o abans (le J .-C .).
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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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