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l. Els resultats arqueologichs relacionables 
ab I' Etnología 

A) El Paleolltich 

a) Paleoliticli iiiferior. - b) El paleolitich superior del 
N. de Catalunya. - c) L'art rupestre del S. de Catalunya. 
- d) Els dos pobles del paleolitich superior catala. - e) El  
lxoblema del origeil del ipohle de la cultiira del N. tle Cata: 
lunya. Plana r j  

6) L'Epipaleolltich y les civilisacions segiients fins al 
Eneolltich. 

a) L'epipaleolitich y'l lemps següent. a Catalunya. - 
b) L a  forniació de les  cultures neolitiques peninsulars. - 
c )  La duració del. art  capsia y la cultura de les coves. - d) 
~ ' e i i t r a d a  de la cultura y del pol~le d'Hlrneria a Catalunya. 
- e) La cultura pirenenca del N. de Catalunya. - f )  El pro- 
blema e tn~lbgich  de les cultrires de les coves y d'Almeria. 
- g) El pohle pireiietich. P l a ~ a  1 5  ' 

C) L' Edat del bronze 

a) I..'extensi8 de la cultura argarica y les supervivencies 
de cultures anteriors. - b) El predornini de l i  cultura de 
les coves a les supervivencies de les anteriors. - c )  L'avan- 
gada Edat del brorize. e Plnoa 20 



D) La  primera Edat del ferro 

a) La civilisació Iiallstittica de la costa, procedent de 
Franqa. - b) La civilisació indígena arcaisatit del interior 
- c )  Els problemes etnolbgichs de la primera Edat del 
ferro y les cultures d'aq.uesta. Plaoil 2 I 

E) La segona Edat del ferro 

a) Les cu'ltures del primer període (segles V-IV).  - b) 
Les cultures del segon periode (6  del segle IV-111). P I , , . ~ ~  

II. Els pobles de Catalunya segons les fonts 
literaries 

A) Les fonts des del segle V al IV 

a) El Periple. - b) Hecateu. - c )  Les foiits dels se- 
gles V-IV. Plana zq 

B) Les fonts posteriors al segle IV 

, a) Estrabó.  - b) Plitii. - c )  Livi. - d) Tolorncu. 
Plaon 27 

' ,  . 

III. L'Etnología de Catalunya des del segle VI 
(a. de J. C.) 

. . 

A) La  reconstrucci6 segons les fonts literaries: els se- 
gles VI-IV. 

a) E ls  pobles citats p t r  les f61its: els iberichs y'ls iio 
iberichs. - b) La situacih del Indigetes. - c )  Els Cere- 

t e s ,  els Ausoceretes y'ls Ausetans. - d) La  situació dels 
Ilergetcs. - e) Els Misgetes 6'Hecateu. Plana 31 

B) Els resultats de 'I'Arqueologia 

a) La cultura del SE.  de la península y'ls I b e r s d e  Va- 
lencia y Catalunya al primer periode (segles V-IV). - b) 
Les trol~alles delserritori indigep al prirnei període.-c) Les 
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trobx1,les del interior cle Catalunya, del territori no cltat a 
les fonts, al primer periode. - d) El segons període (fi  del 

IV-111) . Plana 37 

C) L' Etnologia y'ls textos des del segle III 

a) Els pobles citats a les lonts. - b) La localisació dels 
llercaons. - c j L a  locilisació dels Ilergetes. - d) La loca- 

. . lisació dels Cossetans. - e) La localisació dels Layetaiis. - 
f )  La localisació dels Lacetans. - g) Els Dergistans, - h) 
Els Ausetsns. - i) G l s  Castellans. - j) Els Indigetes. - 
k) Els Cerretans. - 1) Els anomenats "Fitans" de Plini. - . . 
m) ~ 1 s  Sordons del segre.,-- n) L'angle NW. de Cataluiiya. 

Plana jg 

D) Comparació dels resultats dels dos períodes a les 
fonts literaries y a I'Arqueología y intent de recons- 
trucci6 Etnolbgica y Histbrica. 

a) La  filiació itnica dels Layetans. - b) La  filiació i t -  
nica d e l s  Cossetans. - c )  La substitució dels Cossetms 
als Ilergetes al camp de Tarragona. - d) La procedencia 
dels Cossetans. - e) Els Cossetans en relació ab els.  Iler- 
getes y'ls Ilercaons. - f )  Els llercaons y llur cultura. - g) 
Els prolilemes de les noticies d'Estrabó referents a 1'Etno- 
logia de ' ~ a t a l u n y a .  - h) Els lndigetes en relació a11 els 

. 'l>redecessors dels Layetans abans del segle 111. - i )  Els 
Lacetans en relació ah els pohles de la costa. - j) Els ino- 
viments dels 1,acetaiis. y liur superposició a un poble an- 
terior emparentat ab el que perdura en els. Ausctans. - ,, 

k) El problema dels Dergistans, dels Castellans y dels . 8 

Ceretans. - 1) Les pressions. gales a Franca, els iiltents de 
peneaació a Catalunya de yobles de l'altra banda del Piri- 
neu ~ ' 1 s  nioviments dels pobles de la costa. - m) Resultats. . . 

Plana 47 

IV. L' Etnología de la primera Edat del ferro 
y dels temps anteriors 

A) ~ ' E t n o l o ~ í a  de la primera Edat del ferro 

a) Les dues cultures. - b) El poble de la cultura del in- 
terior y l'cstrat etnich dels Ausetans y llurs 11arents .5)  El 



poble de la costa y'ls Celtes. - d) Els Ibers a la primera 
Edat del ferro. - e )  Resultats. Plana 64 

6)  L' Etnologia del neotítich y eneolítich 

a) El poble. de la cultura de les coves y'l pirenench en 
relació a b  els posteriors (Ausetans y parents, Ceretans y, 
parents).  - b) El  poble d'Alrneria en relació ab el; Ibers. 

Plaoa 68 

C) L'Etnología catalana al paleolltich 

El pol,le del N. de Catalunya y'l poble capsii. plana70 

V. Resultats generals plan* 7 r  

Conclusió Plana 73 



SENYORS: 

Permeteurne abans que tot el que vos digui el ineu agrahi- 
nieiit per ¡'honrosa distinció 'que m'haveu conferit eii cri- 
darme a participar de les vostres tasques en aquesta vene- 
rable Academia que taiit ha contrihuit al renaxement dels 
estudis liistorichs a Cataluiiya y cle la qu'han sigut meni- 
l ~ r e s  quasi tots els qu'lian dexat en ells uii noni ilustre. 
Cens du l~ te ,  en cridarine. Iiaviu volgut fer un lloch entre 
vosaltres a la disciljlina a clue m'he ronsagrat, de tan graii 
iml~ortancia per a aclarir els tris'ceiidentals problehes dels 
nostres origeiis y qu'a la nostra terra es ja. conrenada tan 
hrillaritmeiit. més aviat que coronar inirits yersonals que. 
d'existir, iio serien sulicients per a permetrem sentarriie al 
costat vostre. Tingutu,  empero. per segur que, petit o gran 
el seu valor, el iiieu esforc ha  decolaborar  activarnent a les 
vostres tasques, seguint el camí tnostrat per tants mestres 
preclars que a I'Acadeiilia trol~areii seiiipre u11 encorat- 
jarneiit. 

Al m a t c h  ternps cal que' renclexi uii pbstum Iioiiienatge 
a arliiell savi jurisconsult. qual Ilocli in 'havh  reservat. Don 
G~iilltiii M." rle Broca fou una de les figures de niés relleu 
eii la riostra Reiaasensa, y al venir a substituirlo tinch de 
trobar en l a eeva  memoria un a l texemple  de serietat cien- 
tífica y cl'eiitusiasrne pel ~ io s t r e  p s s a f .  

Ja a la matexa Academia, en la solemnial sessió necro- 
Ibgica en que s'hoiiori la memoria de  D. Giiill6in M." de 
Broci  juiitament ab la cl'altres iiiemorables patricis. se féu 
coiiipletament el seu elogi y s'estudii, pe,r qui podía ferho 
al? inés conexement que jo: la .seva aportació a la magna 
obra del estudi y la reconstrucció de! llegat juridich dels 
teliips anteriors. 



Eii la dita sessió'l Sr. Valls Taberrier ( r )  féu ressaltar 
. . ,  

els m6rits contrets pel Sr. Hroci coin a jurisconsult, coin a 
historiador del Dret y con, a defensor de la iiitegritat de la 
iiostra doctrina jurídica, tan amenaqada y comi3atuda. y 
qu'es una de  les més gloriases tradicions del pohle catala. 

En Guilletii M.;. rle Broci no descuydi cap deis aspectes 
del dit estudi, esrnerqant ~. igual en i rg ia  en recoilir els cos- 
tums vivents a les 2coinarques rurals com- en estudiar les 
antigiies fonts rlocun~entals y'ls antichs tractadistes, y coti- 
seguí. doiiar de la doctrina jurídica peculiar del nostre 130- 
ble exposicions sistemitiques de conjunt, tant de les ins- 
titucions positives en tgta la llur coniplek?cat nrgAiiica, coin 
d e  la llur formació histbrica." ~ k í j l s  treballs del Sr. Broci  
restaran cl iss i ths .  y'l séu -non1 sera pronunciat -ab respecte 
y agrahimetit al costat deis del estol dels nostres juristes 
tradicionals, per les generacions que vitidran. . . 

( E )  F. VALLS TAasnNe~, En GuJle,n ,M' de Bmii y di MorzL~gul (21 dbAbril 
' 

de ,853-23 #Octubre de ,918). en Bolrtrn dr *i Ato1 A~ad8riria dr Bzdnzor Le~ror d t  

Batiz/on~, xxi, ,911, p&s r j  y sex. 



. .  ~ 

L'activitat desenrotllada en els iiltims an.ys per a la in- 
vestigació de la nostra Arjueologia, qii'ha oinplenat moltes 
de les 1lacun.e~ qu'abaiis tetiieni cn el coriexenient del6 
nostres periodes prehistbrichs, no sols 11a perm6s sistema- 
tisarlos, dokant una. idea clara del, que foren moltes d e  les 
cultures que floriren a la' Catalnnya primitiva y les relacions 
ah les vehines, sitió que permet ja intentar incorporar aytals 
.c,onclusions a la historia general de la nostra terra, deduintne 
conclusions etnoliigiques que permeten destriar diferents 
poliilbs qu'indubtablement sóii els. eleinents constitutius de 
1' etnos catalana. 

@in trohetii 'tina ciuilisació perfecctameiit caracteri- 
sada y diferenciada de les vehines, qu'evoluciona o s'esttii 
sencia del indici material d'un pohle en el sentit histiirich 
de la paraula. Scguint l'euolució de les civilisacions preliis- 
rle doiiartios els noms delspoliil~s de Catalunya, es so+int pos- 
sible millacar aqiiests al, c l s  anteriors, de manera rlue, ilp- 
nes uoltes, podem siiposar que Iorcn els seus ~iredecessors. 41 
suposar que foren els seus prcdecessors algunes voltes. Al 
matejx teiiips, fins pels periodes dels quals els gebgrafs o 
historiadors aiitichs citen noms coñcrets de pobles de Ca- 
talunya. el concxemeiit de 1'Arc~ueologia. al. ensemps que 
coinpleta les nolides que d'aquells teiliem, perrnet soviiit 
rectificacions jrnportants. Els textos se'ns han trasmes sovint 
per una tradició fragmentaria o alterada en la qual es di- 



, ficil avo l tqs  la cronología exacta de cadanoticia.  A més, el. 
conexenient del país iou sovint incomplet, o errors personals 
y confusions, quan els autors aiiticlis treballaven sense co- 
nexer ells matexos <o que descrivieii siiió per la compilació 
de fonts anteriors. fan sovint de difícil'inteligencia'ls . . textos. 
E n  camhi, les restes que fa investigació arqueolbgica posa 
de nianifest, després de sotsmesos a la comprovació d e l a  
lliir autenticitat y qiian el coiiex'ement de les circunistancies 
de la troballa es suficieiit per a la determitiació y cronología 
exacta del material, induhtablement donen elements de gran 
xr'ilua que tenen 1'aventatge:de referirse a mólts més  periodes 

' '  

y a mólts més territoris que'ls textos y n o  presentar els pro- 
hlemes qu'aqiiests iillims respecte a la possihilitat de c~ii'al , ' 

traiismetresens s'hagin p o p t  alterar., 
Cal procedir, en aprofitar les dades arqiieolbgiques per a 

deducciotis etnolbgiclues, a12 la natural precaució no con- 
fondre & qn'es merament una influencia ah qo que repre- 
senta una maneja de ser interior d'una cultura, y formular 
les conclusions ab les natiirals reserves quan el material sigui 
iris~ificient o sols se puguin fer  deduccions hipotetiques. Axí 
y tot só;i moltes les coses, que ja ,pod+m considerar com 
sblidament adquirides :+ que cada dia reben una nova con- 
firmació. 

Intentar .  una i-euiiió d'aytals fets y una ieconstrucció 
de i'etnnlngía de Catalunya es qo que's proposa'l present 
treball. esperant que al, el1 ~ l an t egkm iin problema qual 
trascendencia e s  evident. y qu'axí donarkm una base de 
dikcussió y un march per a encaxar ulteriors descobriments 
que coiiiprnvin o rectifiqiiin les nostres de<luccions (2). 

. . 

(2) Per a informació sobre'ls problemes ar~i~eolbgichr a que's fa r r ~  
fereticia en les nresents piainec, vcais cl ~nostrc trehdl de conjunt s h r e  
la  rehi historia di Caralun*-a: Prckirtorie cafnlinn (Barcelona. Enciclopc- 
dia catalana. 1919). Vegis, tamhé, el mat&riai'posterio~. s la flt~blicació de 
la P~rhirtorin caiolnrza, axi wtn gravan. d d  inatetial d e  les nombrases 
estaciuris inedites en 1919, a la Crd+i.icn del Anuari d d  Idstitut d'Estadis 
Catala,xs..VS, igij-zo. .41 iuateix Ilodl,. V e ~ i n s e ,  també, 4 s  articlems de's,is- 
tcmati'sació dmrrls dlimfcrents 'períodes. que cornlileten o restificuen en qual- 
qmus casas la dit a la 4 í k .  cat. Aprzli arti,oles Gii els 'seaüents: L'estat 
actual dc la sistr»zntiinció del +!roJifich y clrcolátich dc Cotolrtnya. - Con- 
s i d e r a ~ ~ ~ ~ ~  sobres les cstoclons >:eolit iqf~~s y e?eolit.iques del rcgri' de Va- 
lencia 1, !?ni% ilrngó. -- Cofztidcriicioitr y~mcrals so,bn'ls ~ e j n d c i g s  no 
wicqolitiihs di. Coto.(tin-n. Cpiisidarorions sobrc'ls srptulcr-c ~izcgol~tichs 



l .  Els resultats arqueologichs relacionables 
ab 1' Etnología 

, . 
a)  Paleolitich inferior. - Lo  poch tipicli de les trohalles 

catalanes del Paleoliticli inferior fa  que per a aquest temps 
no's pugui fer  inés deducció que la de que Catalunya, com 
la resta de la península y 1'Occident d'Europa, també fou 
ocupada per la raqa de Neaiiderthal a jutjar per la  man- 
díbula de Batiyoles. 

b) El paleolitich superior del N. de Catalunya. - Com 
se pasuü al Paleolitich superior es  encara qiielcom deccoiie- 
gu t ,  axi cotii els coiiienqos de la iiova epoca, car fins es 
dubtós que tinguem estacions oritiyacianes. 

Des del solutrii  sabkm ja, pel contrari, que Catalunya 
formava paft  de la gran cultura de t ipuseuropeu que s'es- 
tengué, des de Franca tainbé, per la zona cantibrica. Axí les 
poques estacions conegiirles del solutria (Cau de les Goges 
de S. Julia de Ramis) y del magdalenii (Bora gran d'enCar- 
reres de Serinyi,  prescindint de les poch típiques de la 
Cava de les Goges <le Sant  Julia de Raiiiis y de la capa 
superior del abrich Romaiii de Capellades) s ó n  suficients 

cm&ibns (m colaihoració ab D. Lliuia Pcricot). - L'estat dcl COILE.T~-  

incni del woli l ich y cticolitich a lo l'er~ivm~lo ibdricn. - L'estet i~ctlwll 
dc le siste~natitació d c  16 h i i t o ra  W a t ' d e l  ferro de Cntalu,i)te. - L'estat 
n c t d  dcl coricscninL1 dc la n i l i < ~ í z  ;berice de l  r e p e  devalclwia.  - L a  in- 
urstigilioció de l e  cultura ib&ica del Boiz  Ara.96 (1915-1920). - L'e.rtal m- 
tu+ del cacxernni t  de la cultura iberico. - Vagiis, també. per a problcmes 
relacionats amb els Celtcs de la segona Edat ddslferro y ver a la iniiueii- 
cia de 3a llur cultura en altres territori's; Bosc~ ,  Los celtas y la civilisn- 
c16n céitica e>t in Pc+tinscilo ibdvice (Bolctila de ln SoricduiZ Esbo.*la d e  Ex- 
cursiwcs, 1921, 4.' trime,st.re). - Per a qüeutionr genrrals d'etii~logia v e -  
histonaa de .b pminsula, vegis Boscn, Eqtiayo de z'via reco~2st~ucción de 
lo et>iologúl pl-eLrtUrico d e  In ge*irw~la ibéricq. que s'hs comenwi de pu- 
blicar al U o l ~ t i n  de la Bibdioteca iMcné&= Pelayo. Santaader, ,922; 
p. 11 y seg. y itiraCgc a part. 

De tat ca qdesti compres en cls citah trehalls no se'n citara biblio- 
przíia especial. 



per a assegurar la pertineiiCa alnieiiys del N. de Cataluiiya 
a la dit'a civilisació (3).  

c). L'art rupestre clel S. de Cata1unya.-Pero a través de 
.les pintures rupestres de Cogul, Tibissa y Vandellós (4).  sa- 
hkm que, pel S., Cataiunya estava en part ocupara per la ci- 
vilisació capsiana propia de la resta de la peninsula yd'origeii 
segurament africi. Malgrat no tinguem més estacions d'a- 

. . 
quexa cultura capsiana que la dubtosa propera a la roca 
de: Valencia y la Val del Charco del Agua Amarga d'Alca- 
Iacionen. intimament al] les del's territoris més ineridionals 
de la península. (La  valltorta,  Mórella, al N. del regne 
d e  Valeitcia y.la Val del Charco del Agua- amarga d'Alca- 
n i  1 Calapati de Cretes) que formen l'última brarica 
de  la serie que des del S. y SE. de la península s'estén vers 
el-NE., niostren clarameiit que l a  dualitat decul tures  qu'al 
paleoliticli superior existía a la. península tatiibé's troba a 
Catalunya. . . 

d) Els dos poljles del palkolitich superior catali. - Al) 
la- llur delimitació geogriíica ben clara; y la llur personalitat 
b e n  diierent acusen- dos pohles t a m h é  distints. El de la 
cultura de tipus europeu degué sersemblant al de Franca del 
paleolitich superior, en, el. qual, iiialgrat diferetits varietats 
de tipus aqtropolhgichs (1-Ioino- ~ ' i i v i ~ n o c i e n s i s  de Combe 
Capelle, negroidasoriii)tacians de Grimaldi, tipus solutrians 
semblants a ' l a  raqa de CrorMagnon) semhla que represen- , 
ta'l tipus dominant. g1: t i pus  cap'sii no'] conexeiii Iier Wo- 
balles paleolitiques, pero, a deduir pels nombrosos cranis y 
altres restes esqueletichs dels kicikkenmceddings portugue- 
sos de Mugem (S), que malgrat pertanyin alepipaleolítich. 
representen una civilisació que continúa directameiit la del 
capsii, el nostre poble capsii liauria sigut també una barreja 
de diferents tipus dolicoctiials y Lraquicefals, alguns potser 

(,?)'. Per a l  $aleolitidli catdli, vcgis p i e .  C'it., y iper a S q t  Jnilii de 
 amis s. PAI.LARÉS-WEBNERT, El .soltdrii de, S ~ w t  J d i d  de Rmw (fininri 
del 111st. d!Est. Catol., \TI: jqrj-820; Crdnicaj. 

(4) ,Les iioves pinturcx qxalsolitiquee de Tivissa y Vmdell6r, desco- 
bertes recuitmciit prr D. Josefi Coloiniiias v .D. TAuis R~ul l ,  encara inedites. 

(5) iSobrc'l poblb de Mugem, vegis MENDES CORREA. Homo'(Lisbca- 
Porio~Coimbra, Liirnen,,~qa~). P, 170 y- icg ,  qm rrcmliineix ailteriors tm- 
tnlls del niateix autor. 



al> certs caricters iiegroides que a ~ioch a poch s'atenuaren 
y's perderen: 

e) El  problema del origen del poble de l a  cultura del N. 
d s ~  ~ataluny&LJii. problema iml>ortaut hi ha per a resoldre 
en co que's refereix al origen del nostre, poble de la ciiltura 
solutriana y magdaleniana, y es el. d e  s i  arriba. a Catalu- 
nya seguiiit el macis pirenencl~~ eii q~ual cas seriri una:sailzilln 
extensió del cantibrich. o hé si es una  extensió independent 
d e l  de Franqa arrihat pols pass,os orientals dels Pireneus. 
Si's té eti coinpte les particularitats de la, civilisació del nos- 
tre solutrik y magdalenii respecte del cantibrich, sembla 
que potser calgui decidirse per I'última hipotesi. Efectiua- 

' 

meiit: a. Caialunya la dita cultura sernhla no tenir certs .  . 

tipuse qu'a la zona cantabrica abunden (per exemple, les 
puntes. de-silze al> base. concava de. la Cova:del Cue.to de la 
Mitia d'Asturies). mentre que, nosaltres tenim una pila de.' 
tipus que s'expliquen molt Irié en relació ab Franqa, pero 
que, en getlera!, falten,o..són excepci~nals a. la regió canti- 
brica (puntes de. fulla d e  Ilaurer de forma de losange, y 
peduiiculades, puntes de iorma de l l a n ~ a  ah peduncle hen 
format. Quelcom semblaiit cal dir del utillatge del magdale- 
.n i i :  el nostre es, en geiieral, iiiolt polire; fent l'efecte d'lina 
última extensió decadent de la cpltura magd'aleniana del S. . . 

de Fratiia, independent de Cantabria. 

6) ' C'E,PIPALEOL¡TICH-Y LES CIWI.LISACIONS- SE: - . .  . 

GÜENTS FINS A'L ENEOIATICH: 
. . 

a) L:epipaleolítich. y'l t e m p s  següent a Catalunya. - 
.Del epipaleolitich, dels comenqos del neoliticli, axí com de la 
part niitja del neoliti.ch no tenim absolitament captrRhalla; 
pero per una part podkm suposar que Catal'unya devía 
ésser necessirianieiit el llocli de pas dels moviments dels. 
pobles qii'al epipaleolitich, transportaren. una deriYació de 
la. cultura capsiaua vers. el N. de F r a n ~ a ,  y per -altra part 
l'art rupestre neolitich (scgurameiit del filial del neolítich) y 

fins eneoliticli perinet otnylir de cérta inanera la llacuiia que 
suposa l'absenca completa de, troballes de tan Ilarg, temps. 

b) L a  ,formaciÓ de les cu l tures  neoljtiques peninsu- 
lars. - Ayta lpe rd~ i r ac ióde  l'art rupestre la conexem bas- 
taiit bé de la resta de la peninsula, y sabCm que cobreix en 



genkral ,pis initexos teritoris qu'ocupa la civiiisació cal>- 
. ' siana dcl l~aleoliticli, lligantse, axi que's coiiexcii estacioiis a 

la fi del neblitich y al eneoliticli, ali les civilisacioils que's 
conexen ab els n o m s d e  cultura d e l e s  coves (transformada 
en boiia part al eneolitich en la cultura del vas caiiipaiii- 
forine) y de cultuia:megalifica portuguesa, de manera &e's 
pot considerar que'ls pobles que les desenrotllaren foren 
els s~iciessors del. poble capsii, cosa que l'antropologia coii- 
firma en ceita manera. Els 'altres pobles de la península, a 
les kpoques en qüestió, són el de¡ N. (pireiieiich) principal- 
nient el ¿le¡ país basch, que desenrotlla la cultura anoi~ienada 
dels megalits pirenaichs, 9 que sernlila una evolució del poble 
del paleolítich superior del mateix territori, y, al SE. <le la 
peninsula'l puble de la civilisació d'Almeria, que sembla 
uti- eleinent foraster arribat duraiit el' neolitich des del N. 
d'Africa. -La  supervivencia del ,  art  rupes t re  calisii al neo- 
litich no's troha irles qu'en relació ah les dues civilisacioiis 
que sembleii deri*ades.de la capsiana, o sia la ,de les coves 
del Centre y la inegalitica portuguesa, passant a les altres 
sols d'una manera atenuada y.al pleeneolitich; ab  lo qual 
clarainent se coml,ri.ii que 110 són els seus pobles els que 
produhiren tal art  (6). 

A Catalunyi; quan tr?lieni~nouarnenl estacioils o altres 
coses que'iis permeteti esbrinar quals fossin els l~ohles gu'lii 
vivien, es ja a lai fi de l '  riebliticli, durant la serie de les 
troballcs conegudes fins als coiiienGas de I'Edat. del bronze. 
Aytals troballes s e  relacionen .notalilement ab  les dels altres 
territoris pcninsulars y dels resultats generals de la, penin- 

' sula depeii soviiit I'explicació d e l s  fets . de Catalunya. 

c) ,La duració del a r t  capsih a Catalunya y. la cultu- 
r a  de les coves. - ~ k i s t e i x  abaiis que tot, tarnbé a Cata- 
lunya, una perduració del art  rupestre capsia, en les, scves 
iormes inés estiiisailes, per lo taiit, de la í i  del neoliticl~ o 
del eiieolítich. Aruy  les troballes, encara escasses, d'aytal 
art, 6ón prou tipiques, y llur distribució pel.t irritori  catali  
prou caractcristica, per a que se'ii puguiri deduliir certcs 

~~- 

( 6 )  El prohlriiia dc. la formació' de les culturcr g poblca a~eolit~iclis 
sobre Ja base del. ,czpsiiy dcl pobk caiitihri'oh dal paleolútiah, vcgii. aib 
inés exteri,sió. el trchñll nostre citat abans: Ensayo de u m  rcco$zsfi.uc~iói< 
de la etnología #rehistói.ico dc lii peninirizia ibévica. 

, . 



concliisioiis. Tenini a Catalunya un grup molt tipich, potser 
encara del iieolitich final, constiluit per la cacera estilisada 
d'un cerval que's troba a la m i t e sa  '1-oca c!e Cogull y la 
bauma de la Font Vilella de Tivissa, ab  representacions 
humanes estilisades. i\ aquest grup s'lii poden a f e g ~ r  els 
signes gravats ,representant honies, encara inés es(]uetii:i- 
ticlis que'ls de Tivissa, del Mas Llort de Tarragona. Aquesr 
grup del S., si bé no esta eiirelació directa ab cap civilisa- 
ció, se lliga al3 les pintures que són continuación de les cap- 
sianes a la resta de la península, y per la seva extensió, so- 
bretot en lo que f a  reierencia a Tivissa y Cogul, es podrien 
relaciniiar al) la cultura de les coves del Centre de la pe.- 
ínsula, que tatnlié arrilia a Catalunya, ahont indubtal~le- 
nteiit s'estengu6 en el tieolitic'h per tot el nostre territori 
coniunicantse ab l'analega del S. dc Franca (7). Aytal cultu: 
ra de les coves, con1 la de la resta d e l a  península, seiubla 
ser produhida pel poble desceiident del capsii qu'al epipa- 
leolítich a v e n ~ a  a través del territori ca ta la  vers el S. de 
Fratica. Lcs trohalles d'aytal civilisació a Cataluriya per 
ara'tis permetcn assegurar que degué tenir els Seus nuclis 
niés importants en les serres de la provincia de Lleyda al 
S. del Montsech. Pero les coves de Rialp de Ribes y la 
d ' o l o p t e a  la Cerdaiiya catalana'ns mostren clarament l'ocu- 
pació tamhé d'altres cotiiarques catalanes y I?enllaq ab  el 
S. ?e Franca. La c'ova de les Llenes d'Eriilyi, eiicara del 

(7) S o b r e  les ~iovcs  giiricizi~s aeol,ítiquce dc :la ~ o t i t  Vilelle (.I-ivissa) 
deuc~ber,teic !ger D. Jwrnr Pmh, vicure F. HERNÁNDEZ PACHECO, Los pin 
tzlrris dc lo Forvt Vilelln (Tiuisa (Bolctin rle la R. Sociedad Esperíoio de 
Histn>-in Natural, Madrid. igzr). - A més d 'aweí t  grtip d'art rupestre 
estiiisat de! S. de Catal,uii,ya. hi Fria':] del NE. ,  del Alt irjin;por,di, conds- 
teiuts c n  csitilisacion$ humanas de ducs roques de Camipmam.,. deuco- 
berces cier ,D. :LI. M. \'ii&ll y les ~ d r  da lloia de talpa de la galrria cahcrta 
d'EspDlia, descobi.rtes pcr nosaltres y D. Lluls Per,i.cot. Sobre les roques 
de Caml>iiian~y, v e ~ i s  VIDAL, h'oto .T,,~YC "<>,.e)tI&ir" y 1111e ' ' p i d n z  osci- 
lani;" coa lctrrrs ibiricu.5 (Memorias ilc lo R. Acmde+i~la de Cleiz&es y 
i i r lcs  de BB?CCIOPIIL, X I .  3: ápcica, ti." 13. 1914). Sobrc'ls g r a v a s  de la 
galcria d'iEspolla, vega Bosc~~Pei< ico. r ,  Els scprilcres ~ric<,nliticlzs del Alt 
!zri:Cordd .(A>lwr<i del I>iuil. d ' b .  C vr, 19Jji.O; Cróni~ca). Aq,t~est g ~ u p  
del h.  de Catilunya, eiiiimcr6, .se Iliga, a o  al> Oa cultura de l'es coves des- 
ccnderit & la  raps~iaiia, sin,ó e b  ,la d e b  nnegwlits qi,reneruihs; eíii.a~t una iii- 
flueiicia' o potser rniillor dir, sulicrvii.ci~~cia de la c u l t u a  de les cows qu'nl 
n,enlitich Tirial slesteiigu6 tarnl>$ pul N. &. Cataluiiya. eii la del mwalits  , 
pireliclidis qu'etitri allí el  @le eriealitiah. 

z 



neolítich, permet també cotiiprovar que s'estengué 

quelconi al N. del Moiitsech ( 8 ) :  Que s'estel1gué també 

S. de Catalunya permeten suposarho les estacions d'art 
rupestre esn1Lntades;eiicara que al S. mólt aviat de& tenir 
]loch I'entt-ada del poble clu'al SE. d'Es11anya desenrotlli la 
cultura d'Alnieria. 

d) L'entrada de la cultura y del ~ o b l e  d'Almeria a Ca- 

talunya. - Aytal entrada l'acusen els sepulcres no iiiega- 
litichs catalans qu'arril>eii a la líiiia bilassar-Vich-Puig- 
reig-Solsona pel N,, y que pel Oest semblen ficarse a la Se- . . 
g a r r a y  al Urgell, y yual relació al3 el pol~le d'Alinei2ía 
confirtna'l material de les estacions etitre'l SE. y Catalunya, 
particularnieiit les del regne de ~ a l c n c i a  (coves de la regió 
d'Albocicer, moles fortificades de la provincia de Castelló) 
y del Baix Aragó, que són tainbé exteiisions del poble d'AI- 
meria. 

e) La  cultura pirenenca del N. de Catalunya. - En 
quant al N. de Catalunya, s'observa que la civilisació deis 
megalits pirenaichs substitueix a la de les coves en el ple, 
eneolitich. no sols a les con&rques' properes del Pireneu, 
sinó també baxant per diferents cainins y formant una in- 
terseccio all. l'extensió de la cultura d'Almeria fins a la 
l i nk  ~oi i t sech-v i lanova  de Meya-Manresa-Barcelona. Els 
nuclis primitius coneguts de la cultura pirenenca seinblen 
trobarse al NE. de la provincia de Lleyda, des iic més.amunt 
del Moiitsech y'l Pireneu, y al M'. de la conca del Segre, 
territori en el que (alinenys des de més amunt d'Eriiiyi) no 
sabkni si taiiibé hi hagut  una civilisació com I'oydi~laria de 
les coves per falta de dades. Els altres territoris de la .cultu- 
ra piretietica semblen ocupats de la iiiaiiera següent: 
avancaiit pel Segre, la conca de Meya; haxant des de Sol- 

( 8 ) Sobiie la. cava de l,er rileics. arxi coi11 sohrclcs akres de Cs- 
tz:zinya, viegis J. DE SERUA RÁPOLS, La coleccid L. M .  V a a l  (Publica- 
cioni del Seiniiiari de Prahivtoria de la Univc rs iM dc Bmarlona, 192.1, 
puhlicat tamhé al Outllcti  del C C ~ L ~ V P  E.rc~wsio?tita <le Cnfolrb?t~a.  IQZI), 

treh31: en que:s reoti6'ca. a con~seiqüericia á'un anés acurit es+udii iicl mdc -  
rial de jai mlecció Vidhl, la cron'dlogia @alguna cova. - Vegis, -6; 
per a les caves catalanes: A. D E L  CASTILLO, La ccrásiice iircisa de la ciiltii- 
vn dc la<. nccvns dc la bciiinsiila ibérico y el ~ r o b l ~ f i ~ b  de origeri de lo 
cspccic del'woso ca.mpniLifor:rtir ( A x w i o  de la U~vlvci..ridad de Bni.celo,ti. 
1916-n. Y tiwda a part). 



sona (ahont hi té  uti dels inés i i ~ i ~ ~ o r t a n t s  nuclis) pel Car- 
doner, l'exteiisió vers. Manresa y no  s a b ~ i n  si també la 
qu'arribi fins a Barcelona; al , l larg del Pireiieu, l'extensió 
qu'arii l~a al cap de Creus. Des de les valls de la Cerdanya, 
pels camitis del Ter  probahlemeiit, baixi cap a la plana de 
Vich, y ab  aquest grup se Iliguen els de les vertents occi- 
d e n t a l ~  del Montseny ~ ' l  del Gironcs y Les Gavarres. 

f )  E l  problema etnológich de  les cultures de les coves y 

d'Almeria. - El  problema etuolbgich de les cultures de les 
coves y d'Alrneria a Catalunya sernblen prou clars: el poble 
de la cultura de les coves deriva del capsii, y des de lep i -  
p~leo l i t i c l~ ,  o sia des que's produhí l'avenc dels capsians 
vers Franca, s'havia estes per la major par t  de Cataluiiya, 
quan pel cami de la costa arriba"1 poble de la cultura #Al- 
mería. qii'ocul>a el S. del territori catali, fins a I'esmentada 
linia Borges-Solsona-Puigreig-Vich-Vilassar. 

g) E l  pobk  pirenench. - El problema del poble pire- 
nench, tnalgrat sia facil d'imaginar la seva solueió. ofereix 
encara, for'ces punts dul~tosos. Sembla uii fe t  que s'estéii 
vers 1'1;. y'l SE. partint del recó N. de la provincia de  Lley- 
da, axis com la seva intima rela'ció ab  el poble de la civi- 
lisació pircnenca de Basconia, pero qual sia'l, seu origen a 
~ a t a l k i i ~ a  es encara desconegut. Pel contacte cultural ab  
el g rup  hasc, axi coiu .per la manera d'estendres, sembla 
que representa un  poble que degué viure a l  llarg del Pire- 
tieu. Potser (com es segurarnent el cas a Basconia) es una 
supervi\rencia del poble del paleolitich superior de tipus 
irances que'ls moviments del epipaleolítich que portareii el 
capsia vers el N. arreconaren a les coinarques del NW. .de 
la provincia de Lleyda, ahont per la seua part occideiital 
pogué facilmeut relacioiiarse al) el seu aIí del altre extreiii 
del Pireiieu, fent l'afinitat de raca que la cultura pireneiica 
basca s'estengués ficiltiient al llarg de tot el macis pire- 
riencli. De totes nianeres a la periferia de les terres ocupa- 
ds  pels pirenenchs la capa de pohlació qu'aquests repie- 
senteii no degué ser tiiolt densa, puix que, a jutjar pels 
craiiis dels sepulcres de Solsona, ah els possibles eleiiients 
antropol@giclis semblants als de la cultura ~ i r enenca  basca, 
se troba u112 gran barreja de t i l~us  que sembla propia del 
pol~le de les caves, en tant qu'es derivat del aiitich del cap- 



sii. Cal esperar el dia eti que tnts els cranis del nostre neo- 
litich y eiieolitich siguin metodicament estudiats per a veure , 
segurament confirtnades per l'alitropologia les nostres can- 
clusious etnolhgiques, cosa que'ls priiners treballs fe ts .  fins 
a la data ja perrueten vesllumar. 

C) L' EDAT DEL BRONZE 

L'Edat d e l  broníe es, a excepció del seu monient inicial, 
mólt focca, tant en $0 que fa referencia al coneseinetit de 
l e s  particularitats de la seva cultura com a la seva etno- 
logia, succehint el mateix a la resta de la peninsula. 

a)  L'extensió de la cultura argarica y les supervivencies 
de  cultures anteriors. -- Els comencos de la nova edat es 
caracterisen per la im>osició a quasi tota la península de 
la civilisació que desenrrotlla'a la provincia d'Almeria acjuell 
pyble allí establert des del .neolítich, civilisació que co- 
nex61ii ami; el i ion~ d'ltrgarica. y t a l  extensió semtla esbor- 
rar les anteriors diferencies culturals, producte de rliferents 
varietats i tniques; pero, per qualques supervivencies de di- 
tes cultures anleriors, se pot ireure que's tracta d'una sen- 
zilla influencia y no d'un inoviment de pobles. A Catalunya 
s'observen aytals supervivencies en els sepulcres megali- ' 

tichs de la comarca de Solsona (Su, Kiner, Santa Susagna) 
y en la terrissa trobada a la mina de coure.de Riner, en la 
qual bona part de les tlecoracions representen la continuació 
de la ci\~ilisnció de les coi.es del iieolitich y eneolitich. En 
canihi, a la rrieytat S. de Catalunya fins als llochs qu'abans 
ocupa la civilisació d'Almeria, apareix una cultura Ggir ica  
m6lt pura;  sepulcre del Aiiritori de Cuissona, sepulcre de 
Terrassa, altrc probable sepulcre a Sahidell (g ) ,  y .  cova 
del Or  de Carita Creu d'olorde. 

b) El predomini de  la cultura de les  coves a les super- 
vivencies de. lse anteriors. - Sembla con1 si no sols se pugui 
observar la supervivencia dc les diferents, cultures anteriors, 
malgrat les influeucies argariclues, sino; com si, de les civi- 
lisacions anteriors, 1a.clue's inanifesta més viva es la de les 
Coves. Ja en l'eiieoliticli coiiienga de reexir ais llochs en que '  



se n'hi lian introduhit ~I'altres: aquest es el cas de la cova 
de Can Sant  Vicens de Sant  Julia de Ramis y d e c e r t s  se- 
p l c r e s  inegalitichs de la coinarca d'Espnlla, ahoiit a b  el 
materiil tíl~icli d e  la cultura pii-enei,ca s'lii troba ceramica 
querecorda  la de la cultura de les coves; ~ e r b  ax8 6s mólt 
iii&s visible a la cova de Salamó (Cova fonda), en la qual 
assistiiii a una vera Iiarreja d e  la civiiisacid d'Aliiieria a b  
la de  les coves..Voldríein soposar q u i  la cultura de les co- 
ves. pertanyent al poble potser h é s  iiombrós y mes arrelat 
a Cataluiiya, nialgrat al eileolilich ueyésmerma t  conside- 
rablement el se11 territori pels moviinents de les gents #Al- 
ineria y dels pirenenclis, acaba tornant a surar ceinl-ire, pot- 
ser perqiie aytal pohle degué absorvir hona part .  dels ele- 
ments etnichs forasters y tornar a poch a poch a esdevenir 
el caracteristich de la major part de Catalunya. 

Aixb ho veyetri coiifirmat de certa inanera iiiés cndavant, 
a la primera Edat  del ferro; t e q s  en. el qual al  interior. 
rle Catalunya trol~em una cultura que conserva una gran tra- 
dició que no tenim més reme? que considerar derivada de, 
I'antiga civilisació de les coves del iieolíticli y eneoliticli. 

c )  Vavancada Edat  del bronze. - De l'avanqada Edat  
del bronze res se pot iiir pe: ara, sin6 que, malgrat la manca 
de trohalles, no se~nbla  qu'en ella s'haguessiii produhit 
grans alteraciotis de l'etiiologia de ' ~ a t a l u n y a ,  de manera 
qu'als coiuencos de la priinera &lat del ferro les coses st. 
trohaveii eii l'estat dels coiiienqos de I'Edat del bronze. 

D) LA PRIMERA EDAT DEL FERRO. 

a) L a  civilisació hallstattica de la costa, procedent de 
Franca. - La primera Edat  del ferro oiereixdues civilisa- 
cions beii difereiits, y qu'indubtalilerncrit s'han d'atribuhir . 
a dos pobles difereiits. La  uiia ocupa territoris de la costa, . . .  
des dels passos del Pireneu que conduexeu a F r a n ~ a  fins 
a les proximitats de Barcelona, estaiit representada per ue- 
crupolis d'iiicirieracid en les quals quasi 126 I'úiiicc materia? 
conegut es  la cefipica, que t é  formes y ornaments que  cla- 
rainent se  relacionen al> els dc lii civilisació hallstattica del 
S. de Franya y remotatuent ah els dels primers períodes de 
la niateixa cultura de 1'C)ccident d'.Aleniatiya. La  civilisaci6 
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a que'ns ieferirn a Catalunya cornenqa vers el 900 O 800 a. de 
J.  C., assoli~it  la se ra  plenitut vers el 700 (necrbpolis de 
Terrassa), decayent al seu últim periode (entre 650 y 500; 

. . 
nccr6polis d'Anglés y de Gibrella). % 

b) 'La  civilisació indigena arcaisant del interior. -- 
Coiitrastant ah la civilisació de la costa troheni a les co- 
marques del interior una civilisació ben diferent, que sols 
\ 
esporidicament re13 qualqiies influeiicies de la liallstittica de 
la coita y que, pel contrari, representa u n a  tradició indi- 
gena que den a r rencarde  la cultura de les coves del neoli- 
tich y eneolitich, podentse inclús confondre'ls productes 
d'aljdues y essent lo caracteristich d'rlla com ho fou de la 
cultura de  les coves abails, la cerimica a h  decoracions en 
relleu. Aytal cultura esta representada per la balma del Se- 
gre (Vilaplana) y pel pohlatde Marlés, añis coi11 pel sepul- 
cre del Turó de les Menticles de Vich. 

c )  Els problemes etnológichs de la primera E d a t  del 
ferro y les cultures d'aquesta. - Meiitre en la cultura del 
jntcrior hi veytiii la coutinuació del anterior clel neoliticli 
harentse imposat a totes les diferents cultures que llavors 
arribaren fins ací la de les coves, que desenrotllava'l poble 
que clegué constituhir la massa, principal de la població, 
altnenys al N. y centre de Catalunya, en la civilisació halls- 
tittica de  la costa hi ve).t?m I'entrada $'un non poble pro- 
cedent del S. de Franqa.  través d'aytal cultura de la costa 
s'espliquen potser certes vagues influencies hallstittiques 
qu'arrihen fins la provincia cl'Alinería, as í  com diferents su- 
per\rivencies qu'en les formes de la ceriniica de la segona 
Edat  del ierro en el Haix Aragd y en el regiie de Valencia 
es troljen acusant un sedinient hallstatticli iiiólt intens: si'ls 
pobles de la penisula, corn sembla des del eiieolítich, no's 
mogueren, en entrar a l a  costa d e  Catalunya un poble que 
porti  la civilisació hallstittica es I6gich qu'exercis certes 
influencies en lec cultures veliines y, essent la iniinediata 
pel S. l a  desenrotllada pel poble d'Almeria, fins a aquest 
últim territori arriba la influencia hallstittica. 

A la'fi de la primera Edat del ferro sernblen haver tin- 
gut lloch cambis importants de la població de la costa del 
E. y SE. d'Espznya que concseni pels textos que ja Ila- 
vors cns comeiicen de permetre designar ah noms hist6- 



richs els liahitants de la península, almenys de la seva zona 
litoral. D'aytals pobleshistorichs, eti rclació ab  les cultures 
c ~ r r e s ~ o n e n t s ,  en tiactarkm aviat.. 

E )  LA SEGONA EDAT DEL FERRO 

a) Les cultures del primer periode (segles V-IV). - 
El  contrast entre la costa y l'interior continúa existint a la 
segona Edat  del ferro. Llavors, la del interior, coneguda 
sobretot a la comarca de Solsona capa inferior del pol~lat  
del Castellvell de Solsona y poblat cl'Anseresa d'Olius) se- 
p e i x  representant utia cultura de derivació indígena que fi- 
cilment podem suposarla. continuació de l'esmentada de la 
priiiiera Edat  del ferro (que a la seva vegada esta empareii. 
tada al) l'ántiga de les coves). L a  cultura de la costa, en 
lloch de rebre 1,a seva orientació des de Franca com abans, 
la re11 des del SE. de la paninsula, ahont ara s'lia format la 
civilisació anomenada ibirica, que a poch a pocli s'iiitro- 
dueix per tota la costa valenciana, pel Baix Aragó y per 
Catalunya, malgrat a cada un  d'aquexos territoris s'observi 
al comenFament l'existencia d'una.cultura d'uns tipus mólt 
més primitius, en la qual, sobre una base representada per 
la terrissa ab  decoracious e11 relleu de tradició eiieolitica, 
hi ha certes formes derivades de les hallstattiques de la 
primera Edat  del ferro y altres que són el fruit de la in- 
flueiicia [le les grans cultures coiitemporanies, la post halls- 
tattica dels Cel t is  del Ceiitre d'Espaiiya y la iberica del SE. 

b) Les  cultures del segon periode (fi del segle IV-IIT). 
- Vers la fi del segle IV, y sobretot vers el 111, aytal estat 
de coses varia. Llavors trolkiii al Urge11 y al Baix Aragó, 
seguin tper  la part rnuiitaiiyosit de la provincia de Castelló 
y per la de Valencia, una cultura ihkrica en certa manera 
rica que ,continúa les tradicions de la del SE. del període 
anterior. 

E n  caiiibi, a la costa catalana y, des d'ella, estenentse 
per la muntanya (comarca de Solsona: capa superior del 
Castellvell), ahont ahaiis Iii Iiagué la civilisació del interior, 
a.ui com per la plaiiura propera a la costa de la provincia de 
Castelló fins al nivel1 de la Serra d'Almenara, troh$ni una 
cultura (tiplls Puig Casteliai-) qu'eii general s'assernbla a 



l a  ibkrica del Urgell, del Baix Aragó y de Valencia, pero 
qu'es inólt mbs pobra y sohretot apenes si té la ccriql.icn 
pintada que taiit floreix a les altres terres esmentades. Ayta! 
estat de coses es el que troba la conquista romana. 

U n  fenomen ahillat es el de la necropolis de Perelada, 
ab iina civilisació posthallstittica que sembla derivacia de 
la del interior dcl S. de Franca y que tio seinbla ha\ier tingut 
conseqüencies culturals a Catalunya. 

II. Els pobles de Catalunya, segons les fonts 
Iiteraries ( 'O)  

A) LES FONTS DES DEL SEGLE V AL IV 

a) El Periple. - El tes t  inés antich refercnt a Cat-i- 
lunya es seiis dubte'l Periple grec del seglc V i  que ' h a  
conservat a través de I 'Ora ~ n a r i t i r n a  d'A\:ieiius. Les 
ieves dades, inalgrat les interpolacions y les an7plificaciotis 
retbriques que desfiguren I'anticli text, són d'una gran y i -  

l u a  y al niateix temps oferexen uii quadre precís ile !'elno- 
loxia catalana d e l  segle VI.. 

El Periple ( i  , ) ;des  d'un lloch que cal situar. en les pro- 
ximitats de la desembocadura d e l x ú q u e r ,  parla d'un poble 
que anomena Iber. Més al S., viuen els anoinenats Girnne- 
tes, que l~ode;i  situarse eii la regió inontanyosa que sipara 
les planures de Valencia y Alac-ant. Encara nlés al S. viuen 
els Mastieiis, qu'en certa manera s'inclouen dintre del gran 
poble dels Tartessis, qu'al Periple no lii ha c;ip ral16 per 

(lo) La baie m& f e r m  per al estudi delis textos rcferends a la penin-, 
sula sóii e!,s diferentr treballr ~ ~ ' S C H O L T E N :  N.t~wm~lia.  I (Muu id~ ,  Rr i~ck-  
tnarin, 1914), Ifirpnnin (Pauly-Wissowa. Realrizcycloj6dic y l r a d  castellaita 
dc Bascli-Artigas. ah carrcccioiis y adiciotrs del as~itor. Barcelona. 1~20) .  
Sobre'l Periple 1,a.s.e d'Avienus, vegis I'es~tudi de S C ~ D L T E N  al  pr~imec fa?- 
cicle de i~er F o ~ t e s  Hisbnniae Atttiowc oublicades u&r SCEULTEN-BOSCH . . 
(Balicclana-Beolin. ~ g z z ) .  

Un orimer estudi sobre'l P&iple'l dóna Schulten al aiticle rccentinerit 
ipubli'cat a da revista Sbanicsl. Zeitrchrift fiir A~ulonri~B~ri.<lc U'Hamburg 
( 1 ~ 2 1 ,  p 97 y sez.): Aui<!nvs. E i w  Reschveibi<+z.q de? ipomi~chcn 1Cii.itc 
ozu dcrib V I  .Inlzrhuridrrt u CE~I.. 

( 1 1  ) Ora iilorilima (ed. SCHULTEN al primer I fascicle de les Forates 
Hisbmaioi. nntiqiiac). VV. 464-j67; al': 612-614 el límit dels Ibers cont,-a'ls 
Ligurs dc dcranw. 



- 2 5 -  , 

. , 

a. cotifondre al] els Ihers. Dels Ibers tio se'ii citeti t r i l~ns  
parcials, sin6 que's donen com- una unitat etiiica. E n  cornen- 
qar a p a r l ~  d'ells se diu tatiibé <lu'cstcnguereii la llur do- 
iiiiiiaiió fins al Pireneu, y a l~ans  d'arribarhi se tornen. n 
anoineiiar. desant entendre que dotnitiarcii als Ausoceretes y 
als Ceretes; pero, en descriure la costa del S. de Franqa, 
torna a parlarse d'Iliers y's diu rlue'l riu Oraiius (Lez. 
prop de Montpeller) els separava dels Ligurs. 

Per altra part, des d'un cert nivel1 de la costa catalana, 
més amunt  del port de Barcelona y en tot cas abans d'arri- 
I ~ a r  al cap Bagur (cap Celel~intich),  viuen els Indigetes (12) 
qu'arribeii fius ahont, després del golf de Roses (litora! 
Indigeta, segons el mateix Periple).y cornencant a les inoii- 

-tanyés del cap de Creus y seguint pel Rosselló, viuen els 
Sordoiis, quals vehins, des de Rarbona, són els Elísices, tribu 
clesprés de  la qual ja no se'n cita d'altrefins arribar al Ora- 
nus, ahont aprenern qu'alli'ls Ibers confinaven al] els Ligurs. 
Al tiivell del golf de Roses, y'vers I'interior se  diu qu'hi 

m .  viueii els A~isoceretes y Ceretes. alegint que baix ciquexos 
noiiis se coiiipretien "ara" (cal entendre al tenips del Peri- 
ple) dues trilms dels Ibers. 

b) Hecateu. - El següent tkxt referent a Cataluiiya es 
Hecateu, vers la fi del segle VI (13) .  Hecateu concorda en 
general ab  el Periple en rluant a les Iínies generals de I'etno- 
logía de la península, pero ofereix certes diierencies, afegiiit 
als i ~ o m s  de poliles del Periple rlualques altres y qualifi- 
cantlos al] predicats' que donen idea de la pertenencia de de- 
terminades tribus a grans conjutits htnichs, qo es, de que'ls 
grechs en el seu temps els consideraven d'aytal manera. 
Hecateu cita'ls pobles del S. d'Esliaiiya, sense conlo~idrels~ 
ni adjutitarlii cap predicat que'ls agrupi eii unitats itniques 
més grans, entre ells cls Tartessis y'l; Mastiens, pero en 
arribar a .  certes tribus ilu'liein de localisar a Valencia y- 
Catalunya seinpre diu, "tribu il>Crica" o "tribu dels Iliers". 

. o bé afegeix després.del noiil de la tribu la paraula "Ibers". 
Aso succeeix en parlar dels Esdetes, o sia'ls que m t s  eii- 
davant s'aiioinenen Edetans, dels Ilariugates (nom que 

(12) 01.a vriar., VV. szo-sz5: 
(13) Folit Hirp.  Ant., faic .  I ,  rqrodwhint el t e r t  de J A C ~ B Y  aL co- 

riientaris de SCHULTBN. 



coincideix ab el dels Ilergetes) y ah els Misgetes. Els frag- 
ments d'Hecateu conservats no contenen inés  noms de tri- 
bus que puguin relacionarse al] Cataliinya, axí com rnalhau- 
radament no donen més dades per a la localització de dits 
Esdetes, Ilaraugat- y Misgetes, si cal retenir el fe t  
de que, en primer lloch, dku tractarse de tribus de la costa. 
car Hecateu, con? el Periple conservat per Avienus, no 
descriu iiií.s que les coses properes a la costa, y, en segoil 
Ilocli, que dites tribus formen part del pohle dels Ibers, so 
que les distiiigeix de les altres t r i l~us  del S .  d'k:spanya que 
s'anomeneii ahillades y seiise agruparles e n u n  conjunt et- 
nich major. 

c )  Les  fonts dels segIes V-IV. - ,Les següents fdnts 
S& Esquil (14) y Herodot (15). encara que no localisen 
exactameni les llurs noticies, Iiin,tantse Esquil a dir que'l 
Koine es un riu d'lberia. ab !o í,ue fa arribar els Ibers fins 
inés enlli dels Pireneus y fitis i ~ é s  amunt de so qu'era llur 
límit al Periple. IIerodot, en esnieiitar les graiis regions de! 
Mediterratii occidental, !larla rlels Tjrrens (Etriiscos) d'Ibe- 
ria y dels Tartessis. Heroiot ,  rlonclis, concedeix als Ibers 
,una personalitat beti iiiarcaíla eniront dels Tartes'sis ílue lo 
mateix que als textos anteriors d'Hecateu y del Periple, no's 
confonen al, els Ibers. En realitat, I-Ierodot probablemeiit 
no f a  altra cosa que re11etit.no.s iiotici,es preses d'Hecateu, 
car no Iiauent Herodoi estudiat p c r  sí niateix I'Occident 
del hlediterrani, utilisi'l text d'aquell com a font principal. 

Hetn de passar al s?gle IV per a trobar iioves releren- 
cies als pol-iles de Cataluny2, perb eiitretant apren t inper  un 
text que's refereix a altrcs 'erres de la peiiínsula: Hero- 
dor (16). que'l concepte d'Ibzrs ja no's limita als liabitants 

.de la mer& superior de la costa del E .  d'Espanya com al 
Periple, a Hecateu y n Herodut, sinó que també'ls pobles 
del S. d'Andalusia's corisideren ibc?richs. Axb 11ot voler dir 
que'ls grechs es donaren compte de que'ls pobles que coiii- 
preiiguercii des d'ara ab aquel1 iiom oferien certes seinhlan- 
ces que llegitimcssin la constitució al, e l ls  d'un gran agru- 

-- 



pament &tiiich, o hé senzillament que'l riom dels Ihers passa 
a ser el simbol dels pobles peninsulars, fossiii realmeiit pa- 
rents. o no. 

Al  segle IV, ei Pseudo-Escilax ( 1  7 )  ens parla de la costa 
del S. de Franqa dient qu'allí hi viueii Ligurs barrejats a b  
Ibers. Axó recorda $o ~l"'ohservil~eiii al Periple y He- 
cateu. Al l)riiiier,,ab la iiienció dels Ibers al S. de Franca. 
nialgrat s 'acabe~sin d'esmentai pobles com els Sordons y'ls 
Elisices, que, per altra part, sabe111 qn'ercn cotisiderats co111 
a Ligurs. Hecateu, parlant d'uiia tribu dels Ihers anome- 
nada Misgetes, que s'esti teiiiptat de creure que té ' l  seiitit 
[le ser els Ibers qu'han dominat certes tribus d'altre na- 
turalesa harrejantse a b  elles, en qual cas tindriem lo mateix 
del Pseudo-Escilax. 

B) LES FONTS POSTERIORS AL SEGLE IV 

A part cle petites noticies que res de particular afegexeii 
a les dels altres autors, se pot dir que per a tornar a tenir no- 
ticies ahundants dels pobles de Catalunya ja hem de passar 
als autors de I'epoca romana. De llavors són els textos d'Es- 
trahó, de Livius, de Plini, de Tolomeu y a més les noticies 
dels itineraris. Els tres primcrs autors, eiiiperó. utiliseii so- 
vint noticies més aiitigues, a voltes conteinporariies del 
t empsde  les priineres concluistes romanes a la península, com 
eis analistes romans, Cató, etc. E n  reai iht ,  se f a  a voltes di- 
ficil saber el cas que s'ha de fer  de les noticies que traiis- 
criuen, perque's veu clar que sovint podcii ha ie r  utilisat 
fonts  de diierents tcmps, barrejaiitles. D'aqui nexen coli- 

iusions, $0 que s'observa moli, sobretot, en Estrahó. 

a) Estrabó. - Est ra l~o  (18) dóna una descrjpció molt 
particular de Catalunya. Sembla que vol fe r  arrihar els Ede- 
lans fins niés en$ del Ebre, y que la major part de la costa 
al N: del Ebre l'ocupeii scgoiis el1 els Indigetes, que diu que 
estaiidividits eii quatre parts. Cita diferents ciutats, entre 
elles Tortosa (Dertosa) y Tarragona (Tarraco),  y seiise 
que'ls delimiti exactainent ni expliclui la relació que puguiii. 

(17) P.7. Escil-lar, cap. z (Ccoyrnbl~i C;vacci Mitioues, .~) .  
(18) Lli~bx 111. cap. 4. 



tenir al> altres trihus, parla dels Leetans y del Lartolayetes 
(aquests últims no citats per cap altra foiit, perb que setii- 
b l e n u n a  subdivisió dels Leetaiis o Layetans localisats per 
altres foiits, coni yeurem). l'aml>é parla dels Ilergetes, als 
que pertailyien Ilerda y Osca, y que s'esteníen pcr una 
gran part de la conca del Ebre, axi con1 dels Cerretans a les 
comarclues l~ire~iciiques. 

b) Plini. - Plini í 19) parla dels Ilercavoiis, inés al N. 
d i l s  Edetans, després de Sagunt, y essent la brimera cosa 
que d'ells se cita'l riu U d u l ~ a  (eii codex Udi\-a) : d'ells se 
citen, a més, el riu Iberus y Dertosa. Seguexen els Cerre- 
tans, a11 Tarraco y'ls Ilergetes al interior. Des del Rubri- 
catum (Llobregat) se citen els Leetans y'ls Indigetes. Al 
interior se parla dels Ausetans, del "Fitani" (no citats a cap 
iiiés foiit y de rioin que sembla corrupte), ils Lacetans y'ls 
Cerretaiis. Una delimitació inCs exacta d'aquexes tribus no's 
t ro  en Plini: nialgrat se citin, a niés, iiomhroses ciutats, 
que sovint s e  citen sense ordre .Fer  fi, una altra noticia que 
sols surt en Pliiii, 6s la presencia d'uns "Surdaonc". que sem- 
IIleii agruparse ah els Ilergetes y que viuen junt al riu Se- 
gre (Sicoris). 

c) Livi. - Livi ( 2 0 ) ~  en relatar les catiipaiiyes dels 
roinans, parla de quasi totes les tribus de Catalunya: Iler- 
caons, Cossetatis, Ilergetes, Lacetans, Laeetans. Ausetans, 
Cerretans. Indigetes. A iiiés, parla dels Bergistans, al  alt 
Llobregat, que ciegue ser la gent de Berga, anoineirats I3ar- 
gugs en els docuirients aiitichs coui taiiibé en Polihi (21) y 
en altres llochs, y que s'lian prés sovirit coiii una subdivisió 
dels Lacetans. 

d )  Tolomeu. - Tolonieu ( z z )  permet, en general. lo- 
calisar bastatit lié les seves trihus. y es en general inolt 
exacte Els vehiris del5 Ilercaonc són els Edetans, lo inateix 

[33-i31). 
(201 Vegis les cites de LIVI, recollides a Otliiner, LES tribu3 de 10 

Hlsbnitio torrocoitersk m tenzgs dels rowzilris ictrad. Ipcr P. BAnN1r.s al 
H,i:ciiii de 10, R. Acnrletmiri de Bzleiwis Letras, xr, 1911; p. 325 y seg.) Se 
citara : Oih>rzfi-. 

( 2 1 1  i ~ c ,  36. 
(22) Edició de R. htüller a la Colecció Didot, 11, 6, i6-19, i 11. 6, 



qu'a les altrcs fonts: y sembla que'l limit cal cercarlo al  
N. del Palancia y de Sagunt. E l  primer lloch citat dels Iler- 
caons es el cap Tenebri, a b  el port Tenebri, que malhaura- 
dament no cita cap més altra font, pero <lu'eii tot  cas es més 
al N. de1,Palaiikia: Schulten (23) el suposa, sense afirrnarho 
ni fonamentarho, el cap de la Nau, y que podría ser el cap 
Oropesa ah una cala iininediat;. Entre  altres de llurs ciutats 
de situació d e s c o ~ i e ~ u d a ,  se citen Cigarra (que's pot coiiipa- 
rar a b  el riu Segarra a la provincia de Castelló, prop del qual 
se pot localisar), el riu Iherus, Dertosa. Els Cossetaiis, al, 
les ciutats de Tarraco y Subur. E ls  que segkexen a la costa 
sóu els Layetans (Laeetans d'altres), a b  Barcino   arce- 
lona), el riu Rubricatum (Llobregat), la ciutat de Rubricata. 
Betulo, el cap "Lunarion" (de difícil localisaciú, potser 
cl mont Matas 0'1 cap Ocata) (24), Ilitro, Blanda. Dels 111- 
digetes que segue>ceii, se cita'l Satiibroca (Ter) ,  Empuries, 
ei riu Clodiaii~is (Fluvi i ) ,  Rode (Roses), el santuari d'Afro- 
dita (el santuari de la Veiius pirenaica al cap oriental del 
Piretieu, citat a varies iorits) y, al interior, Deciana y Iuil- 
caria. De les tribus interiors se citen abaiis que tots els Iler- 
getes al) nombroses ciutatc, entre elles t a k b é  Ilerda y 
Osca. E l s  Ceretaiis a b  Iulia Libica. Els Ausetans a b  Ausa 
y Gerunda, a més d'Aigües calentes "'i'Fjuru 8cplia = 
"Aquae calidae") y Becula. Jlesprés dels Ausetans, se citen 
dues tribus que'liatt donat llo,ch a discusions : els Castellatis 
(potser a La  Garrotxa, després el comtat de Besaú) no ano- 
rnenats per cap altra font y que tenen les ciutats de Seheti- 
dunum, Bassi, Egossa y Beseda, de difícil localisació y'ls ,. 

Yacetans, quals ciutats, en quan se poden localisar, coin.. 
cidexen al) les dels Lacctans d'altres fon ts :  \'esa, Udura. 
Ascerris, Setelsis, Telobis, Ceresos, Bacasis, lessos, Anahis, 
Kinna. Fundantsc eii Tolotiieu algutis, particularinent Hüb- 
iier, hati volgut adilietre'ls Yacetans a Catalunya y fer suhs- 

(23) Hispnriia (trad. 'castellana ; Barcelona. igzo), p. 39. 
(24) Es impmsi'M6 llocailisar el cap Luliari ail cap de  Satut Telm de 

S. Eeliu de Guixols. ni als caps Sant  Sehstii  o Bagur (coni féu Schukzii 
a I!*rpnr%in, trad. cast.: p. 38 y rnrreccion,~), car se aita entre Betulo (Ba- 
dalona) y l l u r o  (Matad).  abd& ciutaats anteniorr a Blanda (Rlaner). ¡)E- 

venise cencar a b n s  de Matar6 y dasprés de Badailona. no Iii ha  mis salu- 
ció' i i u e  cercarlo vers el w t i t  de Mongat (com al,*& ho ha ffet). 



tituir els L.acetans per ells. Othmer té  rahó quan creu qu'axb 
es errat y que tot se deu a uiia coniusió de i'olomeu, qui, 
ocupant els Yacetatis la regió niontanyosa immediata vers 
I'occident (per Jaca), corregué'l seu nom a la regió equi- 
valent de Cataliinya (25) .  

De tot lo dit, se'ii dedueix qiie'ls autors tardans, mal- 
grat  les llnrs iniprecisioiis eti qualques casos y certes pe- 
tites diferencies, donen en general el mateix rluadre ettiolo- 
gicli de Cataluuya. Aquest quadre's precisa encara niés al) 
els itineraris qu'acaben dzajudar a identificar les ciutats es- 
nieiitades pels autors, qual  cstudi ja queda fbra del presetit 
treball. 

III. L' Etnología de Catalunya des del segle VI 
(a. de J. C.) 

Despres de revisar objectivament $o que diiien les fonts 
literaries, y conexent els resultats de  la investigació ar-  
<~ueol6gica,. convé ara comparar .els resultats d'abdós grups 
de fonts intentant una reconstrucció, alians que tot per als 
períodes de que teniln a la vegada restes y textos (26). 

-- 

( 2 5 )  0lhmer .  p. 341.342: sobre k caiifució dcls Laceia i i sab  01s Ya- 
cetaiis. Vegis la ideiitificació dels Cashellaiis ab 4 s  Bargusis a Othmer, 
1). ~ 5 .  La veritable podció dels C~skelhmis a la Garrutxa la fomeri- 
ta-$m més endavarut. 

( 2 6 )  Difei~nmrs vegade< s'ha iiutentat posar en a lar  ds pohles pre- 
raiiiaiis dc Catall~n?a. Dcls trchalls cn qücstió. mol,ts dcls quals. ,i,cr estar 
fet? eri un tmups en el qlaiencara h.¡ havien pochs deiments ,de j,uk!ici, hati 
pcrlud v e r  canuvllet 'la lGur actualitat. ciiareim els de CORTÉS SANPERE Y NI, 
4 ~ i . ~ .  d P. LLANAS, Run16 DE LA SERNA, PELLA Y FORGAS (HiStoriQ del Am- 
bi6rdrii~). HUBNER a LB A~qtteologil~ de EsP~GQ OBa,raelo~~a. 1888), y a aitTcs 
asrtiiies &ls que pot v a r e s  la cita ui OTHMBR, BOTET Y S I S Ó  (dEms d'en- 
trada. a l'.kcadamia de Boner Lletres y rant~es,tació d e  PELLA Y FORCAS). CA- 
anxnns  CANI>I (DCSCI.~PC~O IILltóricfi politicn y socid, ,p. 781 y m. del val- 
general de la Leo<,r.ofio dc Ciitnlu>iyo, ~mblkrlia s d a  Ia d i m c i ó  de CA- 
IRERAS CANDI, Basf~eliona. Martin, ,seme data). SCHULTEN, Hdspaxia (tra- 
ducció castellana, Berceloiia. 1920. &c., y sohretot el trcball ottait ~ ' O T H M E R .  
Vegis, tamhhé. per a la localisació dc 6iuutal y rlicr a1.s itincraris. el Discurs 
d'eiitrada de E. Saavcdra a la c a d e m i a  dc la Historia (Madrid, Foiiiaiiet. 
1911. z.',dició). aih la  con,testació d'A. FERNAKDEZ GUERRA. amtenint  .un 
a?gi.nrlia ah cls textos nslels i t inqar is  y un iiidex alifzh&tiiali de les unaiisions, 
al, emlicació a cada no!?>. Pels Ttincrad;. veure sdbrrtat I'obra dk K. MI- 
LrEn, It inern~ia roni¿izo. Rónrisckc R<.iseíocge alid dcr Hnnd der Tnbzda 
Peviliii.~ei.ia>ra CStucgart Strcckcr uiid SdhrOder, 1916). 



A) LA RECONSTRUCCIO SEGONS LES FONTS LITE- 
RARIES: ELS SEGLES VI-IV 

a)  Els  *obles citats per lec fonts: els iberichs y'ls no 

iberichs. - Els textos refereiits a Cataliinya's poden, en 
general, agrupar en dos periodes: el primer dels segles VI-IV, 
y'l segori que compren cls tetn'ps posteriors. 

S'obserua en els l ~ r i ~ n e r s ,  que. no sols se limiten a citar 
pobles de la costa, sinó qu'en aquesta hi ha qualques di- 
ferencies respecte dels textos posteriors, que naturaiment 
ión  m i s  complets $ que descriuen tambb l'interior, sobretot 
a partir de la cooquista comana. Al primer periode s'ohté'l 
segiient resultat, en el que's p o t  dir que tots cuncorden: 

1) Després dels Edetans del regne dc -Valencia, qual 
Iímit Yers el N. encara ningú esmenta' seguexen els Iler- 
getes, essent abdós pobles els que rnés categi>ricainent se 
coiisidere'n 'com a Ibers y qu'en el Periple's citen indife- 
renciats, so que .pot valer dir que, donada la relació que al , 
Periple's mostra entre'is grechs y aytals tribus, cosa que fa  

suposa r  que les cohexia hé, la n o  diferenciació sembla im- 
plicar una diferencia poch essencial entre abdós tribus. Axi 
resulta cjue'l griip Edetaiis-Ilergetes constituex un iiucli 
ibericli ben definit y a la vegada mólt homogeni. 

I J )  Altres poljles clu'especificainent es digui que sóii 
I l~e r s ,  a aquest primer periode no'ls tenim més qu'en els 

. hfisgetes d'Hecateu. noin qu'equival al dels Ligurs barre- 
jats a b  els Ibers del Pseudo-Escilax qu'aquest autor loca- 
lisa al S. de Fratiqa (27). Fdra d'ells no's diu que cap altrii 
tribu sigui iberica de naturalesa; tan SOIS en qualques altres 
casos. y d'una manera lben confusa. se parla d'una ocupació 
ihkrica o d'un doinini politich, unes vegades esnientant el 
territori ahont s'assenta (el Periple, en. dir qne'ls. Ibers es- 
tengueren llur domini lins al Pireneu) peri, sense referirse 
als pobles sohre'ls quals s'exerceix. altres dexniit eritcndre 
que determinades tribus estan sota'l dornini dels Ibers, pirB 

(27) U n a  expúicació scilihla~t~t d e l ~  Mispetes fou donada ahans jar ver 
CARRERAS CANDI (DEsc~Z'I>C<U Po1 hist., etc., volum general de la Geoglufio .. 
de Caitnl~wya., p. 781), ii iprr iios?l:'res 'camm,ratii els d'Hecateu aib els dkln 
Pseudo-'Esrilax (Prehi~toria calalmta, p. 226). SCHUI.I.EN ?ha adllle~a al co- 
mentari  HECA CATE^ de les Fo?ites Hispnline Antiqum, primer faxicle. 



de nianera que's pot entelidre qu'elles matexes iio ho són: 
taxativameiit se  diu dels ~ e r e t e s  y Auioceretes al Periple. 
y a la inatexa font se poteiitendre dels Indigetes, puix que 
si  bé may se'ls diu cl'arament Ibers, l'liaver dit qu'aqiiests 
estengueren llur cloiilini fins al Pireneu y localisarse cla- 
rament els Indigetes fius allí queden compresos en la zona 
dominada pels lhers. 

Tenim, donchs, uns pobles clararneiit iberichs (Ederins, .  
alinenys en gran part de fbra de Catalunya, y Ilergetes ja 
c1intt.e' de Catalunya) y altres cliie, O són barrejats (Misgetes 
d ' ~ e c a t e u )  o semhlen sols dotninats politicainent: Indigetes, 
Ceretes, Ausoceretes del Periple (28). 

( 2 8 )  SCUULTEN (Pralcgmeiia del prjiiier fa,sci,alk dme les Poibtes His- i 

f ini~ine n~itiquac) coiisidcra ja als Ceroks y Ausoberrtcs com a iio ibkri'chs 
íligurs), admeteiit tam,b& ln presencia dels Ausetans al temps dbI Periple. 
ja que comsiflera ahs .411'sac?retbs com a barrejatts aib ells (comentari al 
v. clo-ygn ide .I'Ora nroriiiona, al llooh citan). En ca.mhi, pei alls Inrligetes. 
SCBULTEN no  fa can di~ltinció emtre ells y k5 aiitrai ~ribliu iberiqrr- in- 
cluiiidos cntre aquests. 

Cal imir~t i r .  aqtii. cn aquelSta apossibilitat h qufils darrers no yiiguin 
ih6riclis. Malhauradam~cn~t tenini foi~es que pa~l~iii Na-9,  pero sor- 

7- toiailient e1 Pmiple cs tirm ex@lÍ~cii. En rmeaki,r%t, (les para.uJes qu,'aplka 
als Ccrcks y Ausuceretcs sm'blen volcr ciir qrie uo erwi i,h&.iol~s. car diu 
ntbnc poni sub fiolriinc Q E > ~ S  es1 Hibereai (VV. 5,51-552), ~o que isen~bka vo1e.r 
dir quc pertaiiveii sil's kber i  en el momeris d'escrimes el Pmiphe. pero 
qu'sbam rio eren d'aque'sts. Ajqiie9t es eil aistcir cas deJ d m i n i  oh ic l i  hnjs 
a l  Pim&~:u, q~uc suls ~' 'eitnmba ab ]'es paratules Hiberi iw wquc Pyrcnor 
iitgwit ius pr.olld6re (vr. 472-473). Si  no's l,rai&s d!un mer damini pdliti&. 
sinó .d'una vera ocu~pacii pzr un ~ iob l i  iietanicnt ibericti. se diria quelcom 
que sigiii~fiqiié~ habilar o'!s diria que'& Iberv s'esitcmi fin3 ailli, o bé fin5 
se diría, com Rio fa després Hec.\~ru ab els Ileneetes y'is Edctaii's, qu'a$als 
pohles sóti iina nrihu ibrrica, settse fer l a  distinció &'ara o aibans. Pero 
eiicara hi Iia mas itidicis rle qzie l'exteiusió,dels 1hers:fiiis al Piirrntu tin- 
& e1 elmatdx carictwr que la s,cua esteais,ió par l'abtm wrt, $0 a, d'nina 
iriera dnmiriació smlitica o tot lo més una ,barreja ,que na xonsagui csbar- 
rar eis gohlcj anleriors: er la manera com .se descrioeii d s  Iiidigetes. En 
gmrara,l. al brectai dril5 ,lbers se'n parh com id'un wble  agniuultor, riel,; 
ab ci yulrxistexen frdquents ,rdarioiiis dc colruar~ y quc 6a I'ef,ecte d'uii 
rioh!e uIm3ls ~ z ~ e c h s  coiisiidcren cam a ciu3lásat. En. cambi. quaii sc p r l k  

del9 pobmles vahins deis lhers. qiie no terisii relacioos ab e l s ' g r n h s  y qup: 
Droi>ablcmcnit són d,c di'fere~it naturalesa y fin5 eneniimcs dels Iber,s, s'iii-, 
siiteix en la llur pobre= y barbarie :. axii wcceeix cii parlar dels Bwi- 
'praccs de la rcgió mo~in'aiiyoia al 0cciden.t de la ,plana de Valeii~cia: 

qSí  "Berg,l,raccs illi:, gens agrcsiis et ferox. 
- .pecrautii irequentis inter eri-abat greger 

hic lacte srmet atque pingrii casco 
praedure .alt-litcs profereliant sp~ritum 
vicem ad ferarum." 



b) L a  situació 'dels Indigetes. - Suposant, donchs, 
qu'Iudigetes, Ceretes y Ausoceretes no siguin Ihers tipichs, 
sin6 tan sols iberisats politicatiient, o tot lo més harrejats ab 
eleinents ibkrichs de poca densitat, se  pot intenta1 llii!. silua- 
ció.' Mehtre que per als Ilergetes (lo mateix que per als 
Edetans) no tenim dades precises y sols per tanteig els po- 
dem si tuar 'en Ia costa de Valencia y del S. de ,Catalutiya, 
per als Indigetes es possible una delimitaciómés exacte. El 
Periple cornenca a parlar d'ellsdesprés d'haver esmentat el 
port de Barcelona.. Desprts se parla del cap Celebariticli ( 3  i -  

gur), de la ciutat d e  Cipsela (al N. del cap Bagur), d'un 
gran port (l'antiga desembocadura del Ter  més al  S. de Tor- 
roella), y la costa Iiidicetica qii'es curva cap endintre de la 
terra fiiis a arribar al Pireneu, en la qual sohresurt  el mont 
Malodes (Montgrí), y davant de la qual hi ha'ls esculls que 
protegexen un port (les illes Medes y L'Estartit). Citaiit- 
se'ls Indigetes entre Barcelona y'l cap Bagur, cal s i t ua r  

523 "bost Iti'digetes aspcri se ipioferunt, 
p m ~ s  i,sta dura. + a s  ferox venatibus 
lzvhrimiue imhaakns ..." 

A més, resalta la diferencia entre'ls Indrgctes y'ls Ihers en el fet 
dc qiie dcls .Ihers citen nombroscs ciutats ab les qi~e'ms relacioii~en, iiarJai!t 
de !!u1 CQmerC y dc IImr rriquesa. m t r e  que !les rara vegades que se c$ep 
ciirtats d d n  Jnidliietes : Gpsela Y Bancelona, no% &m qdhi  bgiagin rela- 
ciolis ab elles, Y pot srr ,muk bé qu'axb s'&fiqui en d aetutit de que Jo 
úmnkh que ia,t&wwa ak p s h s  di'elles' era',l ,y&, 

' . Ah ibt otIb >&t' itrefsremt al  Irisdigetes, a s t i  d'aclmd ila descripció qnic d'tills 
c m  fm altres f a &  CE3traibó cmm~ilaaiR a Pohibi, i v i  ~wrupila~iii a ,  Cató) 
mi ~ h r  !d'Emipurics y de las &laoioms del* 'grocius ?b 018s I n k t e s  y yb, 
la wbhació ibkrica situada prap de la grme.. , ( E s ~ n n n b ,  111, 4, 8 ;  LIVI, 
XXXi\>. 9). 

iiiid,~tbtahle, donmohs, que les falits devcriuen a13 Indimtes oom inóll 
dilr;ents,dcls wbler  i,h$rl?chs tipi~chs. Fins se pot sospitar que da i undx ió  
d%hpuries ~imo's d'wufi. de moinmt, a necessitafis comrrs~ial~s, sinó a la dk 
teiiii' un ~ c f u g i  per a leir riaus que, en p a s a r  $1 cap de Cmm. se veyen 
smjnt flagellades per la brarnantana. 'Cóm cls greahs :cercaven e$ w r i s  
c:i agoexes cwtsie5, eiia ho dio el m t c i x  PERIYLE en alabar el ipoia de Bar- 
c d a ~ a :  "izori' Nridit illic tiun portus br~c!&" (v. p r ) .  'Sn' le. cita de 
Barcelona y la d~r~cri~plció qiie V&ragupanya, es iqrhubtable qni'hi ha orna- 
menis ratbridis degws, a Avrr~us  (v. el cmen ta r i  de S C H U L ~ N  al1 r i t m  
fawcicle de ,h Foritus Hisp. A&.), pm" ,la &,#a del prové eui tot cal 
dcl P ~ n i m . ~ ,  fins sial riom & l'a jciutat fon tmbC initwpolat. 

3 



llur liinit meridional més al N. de Barcelona, pero, en tot 
.cas, mis  aval1 del cap Bagur. El  probleiiia consisteis en sa- 

ber si s'esteiiien gaire aval1 y si a les comarqucs interiors, 
en particular al Valles, s'lii trobaven ells o bé si s'hi poden 
postular, altres gents,  com les que a les fonts nlteriors s'ano- 
nietlen Layetaiis. 

c) Els Ceretes, els Ausoceretes y'ls Ausetans. - En 
' acluant als altres dos pobles del N. de Catalunya citats al Pe- 

riple: els Ceretes y els Ausoceretes, segons el text viuen 
vers ljinterior, al nivel1 del golf de  Roses, car se citen eti 

. . aiiomenar I'Anystus (Muga). Els Ceretes no sembla dificil 
identificarlos al) els que clesprés s'anomenen Ceretans de la 
Cerdanya; els Ausoceretes, segons Schulten, són Ceretes 
barrejats a b  Ausetans; axo es versemblant y en aytal cas 
demostraría tainbé la presencia d'tlusetans a Catalunya ja 
al teinps del Periple. L'arrel Auso- al nom d'Ausoceretes 
seiiihla llegitimar aytal hipotesi. 

Respecte de llur localisació, cal dir encara que, citantse 
al Periple des de la platja del golf de Koses, y deguentse 
suposar etitre'lsCeretes y'ls Ausetaiis, per una batida no ilu- 

' 

nyana de la plana de l'Empordi, la llur situació no pot cer- 

, carse més al S. de les montanyes que limiten dita plana 
(montanyes de Sant Julia de Katiiis), ahont hi deguereii ha- 
ver els veritables Ausetans. No queda sinó cercarlos a la 

/ Garrotsa, vers Besalú y Olot.. 
. De l'alta iiioiitjnya catalana es Iógich qu'aquestes foiots 

antigu'es no'n diguin res, ja que'ls grechs dels segles VI:IV 
no degueren conexer tnés que la Costa y lo molt relacionat 
al) ella, ab  molt més motiu si les tribus qu'hi vivíen no eren 

. . gayre accessibles. 

d) La situació dels 1lergetes.-Tenint en cotnpte aques- 
ta  última consideració, podem acabar de localisar els Ilerge- 
tes. Tenint en  compte les circumstancies més coiiegudes de 
l'epoca inés prbsinia a la dominació romana, se pensa ab 
Lleyda y se'ls imagina lluny de la costa. Sols els seus prp- 
xims parenls, els Ilercavons. vinen Ilavors per la comarca de 
Tortosa; pero més amunt del col1 Balaguer, com veurein en 
cometitant les fonts tnés tardanes, lii ha un poh1.G diferent dels 
Ilergetes: el dels Cossetaiis. Pero, si prescindim dels textos 
y de les circlimsta.ncies pnsteriors, y'4s atenim sols a les fonts 
antigues, no te,nim més remey que suposar l~s  un ternps ocu- 



pant la costa. del S. de Catalunya, potser ja des de les costes 
de Garraf. -. 

! ' ,  

E1 Periple ja beiii vist que no distingeix tribus en els 
Ibers tnés tipiclis! pero sens du6te compren entre les se- 
ves ciutats: Tiriques (Sortosa. segons Schulten), el inercat 
del Ebre, y les altres que's citeti f i t~sar r ihar  al port de Bar- 
celona, o sien Lcbedoticia.(per YHospitalet?), Salauris (prop 
de Salou) y Calípolis (Tarragona?) (29). Si després Heca- 
te11 parla de dues tribiis dels Ibers típichs: Edetans y Iler- 
getes, semhla que no hi ha cap rahó per a situarlos £ora del 
territori dels Ibers, indiferenciats del Periple, car es Iogich 
suposar que'l conexement que podía teiiir Hecateu de Cata- 
lunya no podía ser gaire diferent del del autor del Periple 
y sols més intens; perfi, ab seguretat, l'iiiterior iou tan poch 
conegut d'lIecateu con1 de la iotit de I'Ora m a r i t i m u .  , 

Axi'ls Ilergetes no's'poden cercar tnés que prop de la costa 
Irieii coneguda llavors, y aguesta iio es altra que la costa 

(29) E!! noni de Tarraco al v. 519 de ll'0ra nkritinui fa tot tefect& 
d'uni? iritPrtmIaició, y lo que s'espua q~w's dilgui d'ella ,ia bo ha dit de Cal- 
lioaLisr i\ &S, rn el lloih entre Salou (eii y y I s  ~iraxirnitats degué estar 

' - Salamis, qiu$s ciaa ahans d e  C~llÍpoli6$ y Tairraco, no hi h a  e p a i  i>cr a 
uiia: aiutat de ii: i,mpcitmoia de Calliwli~s, nii es probable qule tan aproo 

h i  hagucssiii (duis ciutats tan ririncbals oomi Call3polis y Tarraco La si- 
t'uació & Callioolis, haa~ywda a amdós crvstats iprl mar (o per la  maüipsm. 

~ 

cuni dbu'i t m  ~ ~ A V I E N U S J ,  aornesipon mólt hé a T,arrwona, ahqnt els du- 
v,ioms del Frhixali han amplaiat malt e l  terrhori p ~ p a r  a,l ,,mirt y a la pa~rt 
nova de la cinitab. S~chlhem can'sid,e~ra la dexripció d& fler'iiuur?llcs aun in- 
terpolada: es prol>able ~ ~ A V I E N W S  I'ha adornada c m  de , c a i s t ~  ah flors 
retOrh&s: DerO fa I'efrcte de que Al Pcriple's devicn rsrnentarse !es >?u- 
ratlrs de iualneira s~~mblaiit a co quNe 2mcaeheix .en w:lair de Mastía (Carta- 
gena) (u. q.so-&z), ahont (seii,se que SCIIUL.I'EN d10 ~con+idclii iriter@olat) es 
parla Itaunbé de les inuralles. Aymal ilnicrip=ió es got. aomixrzr taimhé ab 
ia rncnció de Les mur.allp.s de 'Iactessos y de Massiilia, nvsmant nwtriral quc'l 
PEBIFLE, $mil parleva d'una ciwtat ' f o n t i h c ~ a ,  aiiamanés 4,es muralles. E n  . , 

tal ras. encara iieniMa .jiié.si intenpdlat eb nom de Ta~r.aco, iy la dexri+ó 
de ::i tiutat murallahla correipm .m&lt' bé a Ta~ragona.  El ii'oui de Ca- 
Ilipoli~s, df-e grerh (la ciutat billa), ,es mióllt e r ~ l ~ i m b l e  Wmbé, encara 
que SCHUL~EN ( c h .  al v. oorrcs~oiiei~t) el val suposar ibh id i  ~Cailiuula~ '0 

sense que la ~ c v a  cxplicació conmrnci igeire. A miér, el citanlo jum~tmrnt ah 
Barceloiia, dsprersa y corrciit, parancse a dacriurc el iport de Barcclooa, 
iiuati seria d'e3ycr.ar rnés da des'criqxió de Sarragqna, fa I ' e f ~ t e  de quc a l .  . 

PICRIPLE s d s  se parlaría ik iCatlipdlis: e s ~ r p t  Tzrragana, y drsprás (s'i dm- 
be'l m&nx noni ide la r b t a t  no es inter,polu) dc qa riutat y del port & 
Ba~celona. Avicnus. que no coneix a CallEplis y s i  a Tarragona. creyent 
que i'havia obPi,dat. intrdduiheix el ser! Com. L'he'lenisaició del nom de Tar- 
iagaiia no es ras @estrany. 



des de les de Garraf verse1 N. Del'problerria dels Cossetans 
. . 

en parlareni m i s  tard en relació al] les fonts  posteriors; 
pero aqui ca l  observar, que si en tenips d'Hecateii ja ha- 
guessin ocupat el canip de Tarragoiia, es, de suposar que 
sent pna de les regions més freqüentades pels grechs 
s'hauría conservat llur noni. La  possihle cxtensió dels Iler- 
getes cap al interior en aquest temps e s  del tot descone- 

guda.. 
Si'ls Ilergetes arriharen llavors inés aval1 del Ebre (O . 

niillor dit del Col1 Balaguer), o 116 si aquest era llur Iiuiit 
comenrant a la comarca de Tortosa ja els Edetans, qual 
principal territori era a Valencia, no podeni esbrinarho siuó 
ah foiits posteriors (Estrabó).  

e) Els Misgetes d'Hecateu. - Finalrnent, eii 50 que's 
refereix als segles VI-IV, ara que conexein a la costa catalana 
els Ilergetes corn a elements ilsrichs tjpiclis, y més  amuiit 
els Indigetes com a tribu prohahleiiient tan sols sotsiiiesa 
o harrejada a h  els Ihers, se  pot intentar precisar més la 'si- 
tuació dels anomenats Misgetes d'Hecateu. Donanttios el 
text del Pseudo-Escilax una explicació satisfactoria en el cas 
de situarlos al  S. de F r a n ~ a ,  el caricter originari no ibericli 
dcls Indigetes .sugereix una hipotesi interessant : ¿no  'podría 
ser  qu'Hecateu, ah el iiom de Misgetes, liagués volgut de- - 
signar ah un iiom generich I'extrem del pohle iberich que 
s'havía estis per territoris ahont subsistí intacta I'antiga 110- 
blació, no permetent aquest fet parlar d:Ibers purs, sinó tot 
lo niés de domini iheiich, com fa'] Periple, o de baireja de 
pobles corn el Pseudo-Escilax? E n  tal cas el notn de Misge- 
tes (I>arrijats: d i l ~ i q w )  es del tot adeqriat y incluiría taiiibé 
els possibles elements ihtrichs harrejats al] els Indigetes 
que, per altra part, no semblen citats a Hecateu (almenys 
en $0 que d'ell en conservini). Si la nostra hipotesi té  fona- 
ment, ~ e c a t e u  hauria descrit tota la costa, sense oblidar cap 
territori important, car des del S. de Franca fins al comen< 
del territori netament iliericli posaría els Mkgetes, $0 es 
Illers barrejats ab les poblacions anteriors (als que a F r a n ~ a  
segons el Periple són els Elesichs y Sorclons y a Cataluliya , . 
els 1"digetes) ; iiiés i l  ~ . ' . e l s  llergetes y'ls Edetans, qu'iii- 
tegren el grup que al Periple se'ns presentava indiferenciat 
ah el noiii rl'lbers, probahlernent en el rnaieix terriiori, o s i?  

fins al Xuquer. Per  altra hancla, aquesta hipotesi es refor- 



sada ab o que's despren de les tribus d'altres llochs de la 
l>e~iiiisula esmelitades als fragnients d'Hecateu: Mastieiis, 
Elbestis (els que a .Herodor s'anomenen Ell~isiiiis, segura- 
iiient el5 Cill-iicens del Pcriple) - Tartessis. Prescindint dels 
Gimnetes, omissió que s'explica per ocupar tati.sols una re- 
gió niontanyosa (el 1ímite.ntre Valencia y Alacant) proba- , 
bleinent poch freqüeiitada y considerada com a poch impor- 
tant, resulta qu'Hecateu descrigué tota la costa de la pe:. 
iiínsula que'ls grechs visitaven que, malgrat no cone- 
guhm el text d'Heciteu més que per escassos. fragments; ab  
ells podein reconstruir Cuna manera completa el quadre et- 
nolhgich qu'Hecateu donava de la península, y particular- 
Inent 'de Cataluiiya, <o qu'es de la major importancia ( 3 0 ) .  

B) ELS RESULTATS DE LA ARQUEOLOGIA 

Convb ara comparar els resultats ol~tiiiguts ah el3 textos 
ab  els rle la itivestigació arclueolirgica (31). 

(30) Per farw Hecateu degué citar mpuries .  malg~at  en 'cls frw- 
niNnnt5 con'senvghs plm E&wc de Bizainci ab l a  prmdeiicia d:Hecateu ain 
h~i sig-o¡. Avuy. qerc6,s a k s  ercavacian, saihcoi~ q~u'&puri.es dlegu& fun- 
darse ver2 IQ meyitai &l VI, O da abans.d'Herateu. 'El majajor canexe- 
nicnt que de IP Peninsula scmhla tcnir He,cate~i regprcte al Peri@Ie, zdegint 
iims iiomis .de cinitats y d!c tnihiLs, 5% inerplimbk qm's desoumdi ,una ciuta? 
g,rrsa que ilrnnh i,ricrem?nt al sai tom,ps~, diesprés q~te 1s. b d l a  d'i\lalia 
(535 a. de J. C.)  féu ~ r d r e  la i-ancia dc Ice dc ih costa del S. #Es- 
panuya, degoi~entse reduiir elis graihs al N. del M&#crri ocrii~dicnM1. ALs f r w -  
nierirs d'8Esibrve de Bimaoi. raiise!r,vat,r smenwanatar la forih orib-insria del5 
inatexa~. 'se cita Enqprirs, afegint "ciutat de la iC&Ltica". casa que 
va molt bé a~b cl ' t c n ~ ~ p ~  d'Heca1eu. ns el qiial se preocuipzven. els Jonis 
irió'lt ~dleli  Ceiltcr, y eii dl quse devía cornericar d'aylical- el  iimn de KeltikJ 
al Acidatut. i Podría ser c,l &k frragimment d8,Esteve de B i m i  una cib 
d ' H d o u ,  de 18 wte s'ha obliht de cikr  la font? 

(31) Per al's oroble* arqumlkkhs vwis deis Ilmlis ohts ababaar, 

Cn,trclnns, vr, ~grq.igzo: Basc.~,.El donohzi de D. Ferran de Sayarra a 
Pl~isDItut d'Estzodir Cntiilm (iPuk,Castellair); COLOMINAS, N~cviipolis & 
Rlrúi; PVIG r CAUAFAL~H, El f w n  de cerd~>zice ibi r icn dr k'orzscoldeu; 
M. FALLABÉS. E I -CIW~C~O~U Q Ol&dola; COLOMINAS-Dunn~, La c t h r a  
Ibti-ic<i de L'Urgell y L n  Se!qorra (al Tastal dr ks Tcnailes de Sidaiinutit 
a riier ad'altros ostaciotuil. P m  d vchí w n e  de Valeixia vhl B& tlrmó'ls 



a )  L a  cultura del SE. de la península y'ls Ibers de  
Valencia y Catalunya al.primer periode (segles V-IV). - La 
cultura anometiada iberica té  la seva llar principal al SE. de 
la península y a Andalusia, qo que coincideix ah el territori 
dels Mastiens y Tartessis. La diferencia de la cultura més 
amunt de les serres del N. de laprovincia d'Alacant y la len- 
t i tut ab  que s'introdueix'al interior d d  regne de Valencia 
y al Baix Aragó, semblen confirmar la diferencia fonamenfal 
entrs'ls pohles d'aytals regbns.  A Catalunya, aquest periode 
es eiicara mólt mal conegut ; sembla, ernperii, que tamhé hi ha 
una ci\~ilisació,pobre que sols a poch a poch adopta la cultu- 
ra del SE.  El poch que  conexen1 n o  permet per ara més 
qu'afirtnar el paraellisme de l'evolució cultural catalana ab 
la del regne de Valencia y Baix Aragó, so que confirma' fini 
a cert punt, el parentiu de les seues tril~us. 

b) Les troballes del territori indigeta al primer període. 
-En $0 que fa referencia al territori dels Indigetes sols te- 
a i m  del primer periode les troballes d'Empuries y de l'Ai- 
gueta (vas semblaiit ais miiiors del SE.). Eti reaiitat, aytais 
trohalles dexeil el problema sense solució, puix que la major 
semblanqa al] la cultura del S E  .podría ser efecte de les re- 
lacions coinercials d'Empuries qu'haguessin introduhit el? 
productes del' SÉ., sense que pel-iiieti deduccions respecte 
a la civilisació dels indigenes. 

c )  ' Les troballes del interior de Catalunya, del territo- 
r i  no  citat a les fonts, al primer peiiode.-Del territori de 
que les ionis no parlen, $0 es del interior de Catalunya (co- 
marca d e  Solsona), teniin troballes tipiques d'un grup au- 
6 n o m  de civilisació d'un caracter pobre y també molt 
distaiit de la cultura del SE. En  defecte de troballes de la 
regió dels Indigetes es dificil deduirne res;  pero, si que seiii- 
bla que la cultura de la comarca de Solsona dels segles V-1V 
recull moltes coses de I'anterior de la primera Edat del ferro. 
y, a més de la ceramica a tna comuna a la civilisació del pri- 
mer periocle de Catalunya, \Talen& y'l Baix Aragó, té  for- 
mes de cerimica a torn d'aspecte inolt particular. Si 1'Ar- 
queologia no'ns aclareix gran cosa'l problema dels Indigetes, 

regio; Bbsc~ i ,  artldleis eiWs sobre ~i,ftcsraris&id & la cultura ibdricn de 
Valencia y sobre les I I W F S ~ ~ ~ ~ ~ C ~ O M S  del R&I A10,qó. 



Ausetans y Ceretes, en' canil~i'ns diu que a i'interior de Ca- 
talunya continuava al] persoiialitat llen marcada'! poble de la 
primera Edat. del ferro. 

d) E l  segon periode (fi del. segle IV-III).-L'Arqueo- 
logia del segon període permet ja un conexeinent acurat,, 
no sols de la diferent personalitat de les tribus, silió fins 
precisar els límits, a11 lo qual les noticies tamhé inés expli- 
cites dels textos rebeii una major  aclaració. La discussió 
dels resultats de 1'Arqueologia d'aquest segon periode tin- 
d r i  lloch mes enclavant. 

C)  L'ETNOLOG~A Y'LS TEXTOS DES DEL SEGLE III 

a) Els pobles citats a les fonts. - Els textos són, certa- 
ment, tots mólt tardans (de l'epoca romana), pero s'apoyen 
unes vegades eii testirnoiiis dels ~>r i i i~e r s  temps de la rotna- 
nisació (segles 111-11) y, fius, quan donen l'estat de coses 
de l'tpoca romana, són cl'una certa autoritat, ja que després 
de la chnquesta'ls límits dels pohles de la peninsula ja no 

' variareii y durant niolt de teiiips se  coiiservaren encara vioes 
les aiitigkes agrul~acioiis de les tribus indígines. Axi ab  
aquel lesse yot reconstruir el següeut quadre etnolbgich de 
Catdunya  des del segle 111. o sia des de l'estat de coses im- 
mediatarnent anterior a I'entrada dels roinails. 

Al S. de Catalunya conexi.iii els Ilercaozs y'ls Ilerge- 
Les, axi com des d'un cert nivel1 de la costa'ls Cossetans 
o Cessetaiis. A la costa seguexen els Layetans (inillor que'  
Lacetans) y ' ls  Iudigetes, nientre qu'a l'interior h i  ha'ls 
Lacetans (ab eTi Hergistans o Bargusis), els Ceretans y'ls 
Ausetans.. En  Toloi~ieu surt una altra tribu, la dels "Cas- 
tellans", que cap més iont esmetita. La delirnitació d'aytals 
tribus l ~ o t  iiitentarse seguint els trehalls aiiteriors, sobretot el 
d'Othmer, y ajudantse de la topografía y dels 'resultats ar- 
queolbgiclis. 

Heus aquí q~i 'en l'estat actual de la investigació cre- 
yem que's pot dir :  

b) L a  localisació dels Ilercaons. - Els "Ilercaoils" 
són els .més meridionals dels pobles de Catalunya, y en part ' 
viuen ja al regne de Val.eiicia, arribant fins-a la plana de 
Castelló. Per  les fotits se pot precisar que Sagunt y ' l  riu 
Palaticia ereri ja rlels Edetans; perb'l riu Udiva o Udiiva 



(Millarsl) (que cal comparar al) la ciutat d'Adeba (32) dels 
Ilercaons, dels quals eren també el cap Lunari y el port Lu- 
nari (cap Oropesa y una cala proxima) (33). En  tal cas, la 
"divisoria eiitre Ilercaons y Edetaiis" podría haver sigut la 
serra d'Almeiiara, coiitiiiuació de la d'Espadin, divisoria 
natural eiitre la plana de Castelló y la coiica del Palancia ah 
Sagunt. "El limit dels Ilercaons contra'ls Cossetans" a la. 
costa devia ser el col1 Balaguer (34). "Els limits occiden- 
tal~'.' dels Ilercaons no's conexen inassa exactament; pero. 
sembla versemblalile creure que segiiien paralels a les serres 
que limten la costa de la provincia de Castelló y a Aragó, 
seguint a Catalunya per Xerta, y les riberes del Ebre ah 
la comarca de Gandesa, fins anar a cercar la divisoria natu- 
ral de la conca del Ebre . a  Cataluilya y '  al Aragó, entre 
Fayó y la deseiilbocadura del Segre. "La frontera N. dels 
Ilercaoiis y la seva divisoria ah els Ilergetes" degueren ser 
les serres de la Llena, axí. com la "divisoria vers el territori 
deis Cossetans" devíen ser el Montsant y les serres de Pra- 
des, axí com les rnontanyes que van a cercar el col1 d e  Ba- 
laguer (35). 

c) La localisació dels Iler,getes.. - Els "llergetes", qual 
iiom esta foriiiat per la matexa arrel que'l dels Ilercaons, y 
qu'originiriament degué ser el inateix poble, que ja Iiein 
vist que's citava a les priineres foiits (els Ilaraugates d'I-Ie- 
cateu)' y que devia localisarse a la costa, foreii un poble 

(32) E l  riu Udimaeii Plini y lacinta  Adeba eii T o l m u .  
(33) Citanhd'l riu Udira e n  caineiicar el ter.ritor,i ldcls Ilcrcaans 

la ciutat &ni d,c Sigarra: (que degué estar pel iriu del'matetir nom, aiban,s 
d,e la sama d'Ir6.a. +>"tsa!- pcr Alcail,i de Gisbcrt?), y tenint d'e se,r uii riu 
de recta hpor tm~cia ,  iuenrbla yue'l dit riu no pot ser imés que'l Millan. 
axi cam el cap sols pot ser I'O~ropesa y'! poit uiia cala :vrbxima. L á  
Enterprctació del L7dídiva-Millars !a dóna tambi CARRERAS u CANDI al lloch 
ci,ta de la Geografia de Cotalunjia, n. 817. 

(34) Vegis OTII~~ER.  
(35) Per .la delimitació en aquest Iludi dels Iler~caons, es iiióllt s w g a -  

tiva I'cxta~~siró del tecine d,e Taiyiyis~a ahans d,e ferx  Ig. wmmció dthr voblks 
qu'abaiii h ~ v i e n  estat ca~nlpwsos diiiti-e d 'c l la :a l  interior Mora la Nova, 
Guiainwit.p, Cwsanies, ab almes iiudlis menys importannis( a i'adtra pare de 
iIw mmffinnyes quc vorogrm !a ms?a d t e r m  de Vaiiudellós qu'ooupa n ~ i -  
miruent la val1 qw va a pairar prup dcl col1 B~ailhpw~, el limiit del% ll~w- 
aa,oni. S,m,blai QW I'amtkh ter,tne (de Tk.isia m c 1 ~ h x . i  m cwta mailiera 
la; calocmió deLI I,ierwm#s, amen-t & Rai costa. ~ r o  a.1 " l lb r i~ r ;  ~uianit 
h s  a niin nivel1 m& al (N,, par hamrse es tk  ircr la cwta d s  Cosset@ms 
carn ruia ~uin5,a. 



iniportant que se'stengué mólt per l'interior d e  la coiica del 
Ehre. Fou segurament dels Ilergetes tota la part N. de la 
conca del Ebre, des de les planes d'Aragó (al> Osca)  fins 
als plans d'urgell. E l  "limit N." dels llergetes a Catalunya 
degué ser la regió montanyosa al S. del Montsech, meiitre 
"al 'S." degué ser la serra de la Llena y I'Ebre. "Al E." 
seiiibla que'ls Ilergetcs, yer una part, limitaven al] els Cos- 
se tans ,  mentre que per una altra els llurs vehitis ereii els 
Lacetaiis. Aquest limit devía passar al llarg de la uia ro- 
mana de Tarraco a Ilerda; meiitres Nontblanch (mansió 
ad XVII) rlevia ser encara dels Cossetans, Vinaxa (ah <o 
que's pot identificar l'estació Ad Novas segons Fernandez 
Guerra, Othnier y Müller (36) probahletnent era ja dels La- 
cetans, quedant el territori del's llergetes més al occident. 
Tota  la Segarra sembla liaver sigut dels Lacetaiis. 

d) L a  localisació dels Cossetans. - Els "Cossetans" 
s'esteiieii pel camp de Tarragona, essent la seva ciutat ti- 
pica Tarraco. Fbra d'aixo's fa uii xicli difícil precisar els 
llurs linlits, qu'en lloch se senyalen a11 claredat. "Vers el 
S." y "¡'0estX ja s'ha dit que degueren limitar al col1 Ba: 
laguer rib els Ilercaons y "al caiiii cle Tarraco a Ilerda", 
poch inés ainunt de Moiitblanch a b  els Lacetans, essent les 
serres clue limiten el camp de  Tarragona y les comarques 
d'e1l;clepenents (con1 la conca de I3arberi) llur "frontera 
occidental". "Pel N,", rnalgrat sia iiiipossihle t r o l~a r  cap 
coiiiprovació, creyem probable que sia encara cosseta tot el - 

Pcnedes, rneritre que la comarca d'lgualada devia ser ja la- 
cetana. "Vcrs la costa el limit devia trobarse a les costes de 
Ciarraf y en el cainí de Barcelona a ~ a r r a g o n a .  

e) L a  localisació dels Layetans. - S'ha volgut trobar 
el liiiiit entre Co~se t ans  y 1.ayetans a la inansit Ad Fines 
que Fernandez Guerra vol identificar al] Gelida, Otliiuei a b  '. 
Saiit Feliu de ~ l o h r & a t  y Müller a b  Martorell (37) ; d'a- 
questes interpretacions la de Miillei sembla la tnés versein- 
blant (35). degueiitse entendre no sols Martorell (en realitat 
un cap de pont) sin6 tot el terme. 

(36) Llochs citas. 
37 Llochs citats. 

(38) Un alore problcinai i'nle.ewazut es el de la siihiiació mdc la cirutat 
& SU~LIC, isegd~~i  Toloimw, rle'lri Couietaius, y que cita t m b é  Pthi, encara 



De les tribus de iiiés al N., la vehiiiadels Cossetans per 
la costd és la qu'uns anomenen "Lacetans", altres "Laye  
tans" o "Laletans": el segon noin potser es el més exacte y 
mi.s conforme ab la tradicib indígena que's troba en les mo-: 
nedes ah la llegenda laiescen.  Per  la situaeió de les ciutatg 
que d'ells se citen, 'sembla que degueren ocupar la "costa 
y les comarques immediates" fins als macisos depeneiits del 
Montserrat, les serres de Sant Lloreni;, de Sant Miquel del 
Eay, de Berti y'l Montseny, essent el seu territori inés 
al N. la conca del Tordera (39). 

f )  L a  localisació de ls .  Lacetanx. - Indubtahlenieiit, 
mól iproxims  dels Layetans són els "Lacetatis", axi cotii 
seml~la que taml~é  els Cossetans tenen cert parentiu ab els 
Layetans, ab  eis qu'estigueren iinits segons semhla per 
alianga monetal. 

Schulten suposa que, Layetatis y Lacetaiis són una ma- 
texa tribu y un  mateix 110111 que s'ha corroniput. No sabem 
fins a quin punt se pot acceptar l'opinió de Schulteti: en 
realitat, el territori assig~iat als Layetans tt una certa 
persoiialitat qu'explica que sien coiisiderats com difereiits 
dels del territori laceti, ja més al interior y tarnhé.ab pei- 

que iio resiti clar a qm' i  peritanw: s'ha vokgut idcntifiw ah Sitgas o Vilanova 
Y Grlarú, axí ccmi aih Suhirats; S n n v s u n ~  la indmtlfica ah Ol&rWia. 

Snvbur en TOLOMEU, queda ben ,=lar .su'- d d s  Cosrretamts, Per Ja inaiim= 
co:ifussa c m  se la Uita en .PI.INI, OTIIMER, Ilocli citat, g. 337. l a  supasa &h 
i lcgi ier  .En iea'l,itat, er .insuficient el t e k t  dc P~rrrr iper a donar cxactament 
la 'i:uac% dc )la ndat y da iseva filiació gtnica, ja que PLINI vi1 pujad de 
S a N. y $e l~a c&üa al i,nntenior, y al revés, &'se ~uuie'l f &  de',ci@ar una 
ciu:at de .la co3aaideslrés~ &haver anmenat ,una tribu bual interior aumttarisi 
per a relacioiiarles. E n  aq~ieix cas tamvhé's podria dir que7 riu Rubrica- 
tu in  @iobregat) 'seria ilcryeta. La indentiiicació de la ciutat es uii liroblc- 
ma fta~. iiMrasjant c m  idificil. iS,obre ell, vesi5 OTHNER, llodh titat. pi-  
gina 337, y SAAVEDRA a la m-dlwia d e  B. Hernán'dez Sanalhuja (Boleti?~ 
de 1~ R., Acode>& de la Historir~, xxl ,  rQ4, p&. 3161). SAAVEQRA arl.iba 
a fionvencer ab 1- rrai~135 sque duheix ,  y icalment en tota la r e ~ i o  no 
hi iz ~ I l d i  niés apropian per a .urna ciiitat i.rniponm"i com arquclh. La impar- 
nancja de les r u k  f l8~ i 'w8i  p o d h  &da: (v. I'article cimt de PALLARÉS a la 
Cr&ica del A<%?re,.i del lnstit+t, >gis-wj, iprecirament al tcmi~s del flore- 
xemenit del6 Cossaaiits, a~juda a fer vensenuhlablble la ideiititicació de SAL\VE- 
URI. La iden'tificació de Conri's. a la que s'inmclina C h i i ~ ~ i i i ~ , '  110 ss11l)la taii 
cct~viiiicenr, ja que, segons S*t,weo~n ( I l d  tchanj, Subirats (als d0tuiiiciits 
mdizvails Slibzvatz~m) vol dlr. iio Jci mmakxa ciutau de .S,ulhuir. isi,iió uiia 
8epniidiiuicja rl'ella. 

(39) Per als liniiits y altres iorlicis refeircni.5 81s Lav$Lams. axi rom 
pcr a les seves'relaciaiis ab @ls J~ceta i is ,  vegir O T ~ ~ E R ,  lloch oitat. 



sonalitat hen marcada. Pnohablement se tracta de tribus 
miilf afins, encara q,ue no calgui confondreles. 

Els "Lacetans" (40) ocupen ]'interior de Catalunya dar- '  
rera dels Layetans y dels Ausetans. dels que'ls separen les 
serres ?e Pinós y del Llussanks, axi cnm al N. dels Ilerge- 
tes. E ls  "límits al  E. y S." semblen ficils de reconstruir 
tenint en compte les ciutats que tl'elles se citen y la topogra- 
fía. Ja hem dit que la Segarra y la comarca d'lgualada sem- 
blava pertanyelshi. .Les ciutats que d'ells se  poden localisar 
són Yesso (que per les inscripcions s'identifica ah Guissona) 
Setelsis (que per la distancia d'el!a a Yesso, igual que la de 
Guisona a Solsona, se tC per aquesta última) (41). Bacasis 
(que s'ha identificat ab Manresa) (42). y, finalment, Aeso, 
que's suposa Isona. En aquest cas els Lacetans arribaríen fins 
a l'alta provincia de Lleyda, més enlli  del Montsech, pero es- 
tant el principal nucli de les llurs ciutats més en@ del angle- 
mo i i t~nyós  que limita la cotica de Trernp (M'ontsech, serres 
de C ~ r n i o l s ) ~  Jsona resta niolt separada de la inajor part 
del territori l a c ~ t i  y f a  I'efecte #una avansada en lrangle SE. 
de 1+ conca de Tremp, que domina des de la seva situació 
elevada tot just en conienGar la vertent de les serres de 
Comiols, pels quals passos estaría unida ah el territori del 
Segre mig y per el1 a la resta del territori laceti. 

g )  Els  Bergistans. - Entre'ls Lacetans, els Ausetans 
y'ls Cerretans, que's citen sernprs després d'anomenar els 
Lacetans, y que per axo cal cons id~rar  niés prbxims, a Li- 
vius se parla dels Bergistans, anomenats per altres Bargu- 
sis. Degueren ocupar el Bergadi,  arribant fitis al Cadí pel 
N., y vers les proxirnitats de Cardona pel S W .  (43), formant 

(40) Sobre Isw conclttsion~s 0 w'1;a donat lloch el rhtar TOWXEU les 
riutats M s  Laretanr afribhinhlcs als kácelarrs, vegis OTHMER, lloCh ~ i l2 t .  

(41) J. SERRA Y VIILARÓ ~(E~ca.daciones en el goblado ibérico del 
Coste11 Ve11 (Sol~onn). Meirnoriar de la Junta Superior de 'Excavaniiones v 
Ant;güedades. 1918, p u b l k t  en 1920. ,]i. ~'j), acaba de :demostrar que Sol- 
som ara dd kaodaní, .a~oyguuh.e en el best,iniwl dede16 d~dllmmk del =- 
gle si QUE anmenen  a una rnotitatiwa dcl N,:. de la  ciutat ''wro»s loctafiws 
la:edm~is i Icadnrtlrs''. 

(42) OTHXER fa  tiatar (Iloch citak. pig. 343) que, 5s&m varis. el 
nom i8e Liacas,ir perdura eti el de da comrca  d e  Bagcs a que pertany Mari- 
[esa. 

(4;) J .  SERRA Y Vri.~nh (Iloch ciwt, p i g  16), obsrrva tarnbk Que 
prnp de Car,dona, al qual oiuiiicipi cstá agregat, (se troba ,un poble de Ber- 



llur líinit contra'ls Ausetans les serres del Llussanks y de 
Pinós. Aquesta tribu a voltes no's cita, $0 que f a  pensar 
que seria solament una suhdivisió dels Lacetans. Einperb si 
lié a llur territori del SW. (arrihant fins a Cardona, aixb 
s'explicaria 1x5, la comarca de Berga alioiit deguereti tenir 
llur principal seti, com f a  suposar l'liaverse conservat allí el 
llur iioiii a través dels teinps posteriors, sernhla quelcoin 
mólt apar t  y fa pensar en la l~ossibilitat de clue'ls Bergistaiis 
fossin un g r u p  a b  personalitat propia, que potser caldria 
agrupar al) els del N. de Catalunya (Ausetans, Ceretans y 
Castellans). 

h) E ls  Ausetans. - Immediats als Hergistans y als La- 
cetans, hi lia'ls Ausetans. d'Ausa (Vich), que s'esteníen tam- 
bé p e l  Gironis a b  Gerlinda (Girona), y probablement per 
tota la comarca immediata de la Selva. Axí vétieti a ocupar 
la conca del Ter,  excepte la seva desémliocadura, que perL 
tany als Indigetes, trobantse'l limit ab aquests a les serres 
de Sant  Julia de Ramis (44) y a la llur perllongació les Ga- 
Trarres. Per  I'E. no semhla qu'hagin arribat may al mar, 
car totes les fonts eis citen com una tribu del i n t e r i o  y 
semhla qu'a la costa conicidíen els Indigetes y'ls Layetans 
en uri lloch que probablement es en acabarse la costa' brava 
de Sant Iieliu a l:ossa y Lloret y comenqar la conca del Tor- 
dera. Pel S. el limit dels ~ u s t a t i s ,  contra'ls Layetatis seria, 
a més del Tordera ,e l  Montseny. 

i) Els  Castellans. - Eii Toloiiieu hi ha uii g ru l~ ,  que no 
apareix a cap més font, el dels ,Castellans. Meiitre per 
Othtiier, fundantse en qu'a la descripció dels Rergistatis per 
Livi hi surten els llurs nombrosos castells, se vol que'ls Cas- 
tellaiis siguin els matexos Bergistans. Müller. als comen- 
taris de Tolomeu, fuiidantse cp la llu; situació y en la ideii- 
tificació de les llurs ciutats al> clualques ~>oblacions moder- 
-- 
eúr, que vdl identi ' i icarab Be~sus i a .  car els dacmervti d e l ~  segles XI 
y r r i  OArxMl de Caidona) s'aiiomena Banir~sio, l?e~qilsio o Begwsio. Per 
a OTHMER ets i B o ~ ~ i & n s  cal caildm~tlfimcarlor ab  els Castella,ns de T O L O ~ E U ,  
cosa que nrr senubla prarvvensemhlable, ia qm. m vmrcni, el's Ua,stellms 
s~~trbin m& rnccrtat situarlos cap a La Garrotxa, al E deis heata i ls .  utue 
s'intercal~cii entre',h Bcrgip~'a~1~1 y'lss Casiiellai~is. 

(44)l Per a OTHMER u11i altra ciwiat dels Ausetans (rcgoni T O L ~ I ~ E U ) ,  

.4igües c a ~ h t e s  i"1'%u?a Q ~ p ~ p i ) . ,  es Banya1c.s. Scmibh mér aviat qni'e 
la població iqiu'altrcs forit anomriien " hquae Voconiae". identiificada ab 
Gal,dbs le iMu~albvella 



nes, suposa que viurien a so que després ha cigut la Garrot- 
xa, y ahont a I'Edat initjana hi hagué el cointat de Besa- 
1ú (45). L a  segoiia opinió crey&m qu'es la més encertada. 
Cal tenir present que Tolomeii parteix del Occident en la 
seva descripció, y des .del territori dels llergetes diu que'ls 
més orientals són els Ceretans (Cerdanya) (aix6 vol dir 
cap al NE., puix que l'antiguitat no coneix més,que quatre 
punts cardinals y'ls intermitjos els eiigloha al) els fona- 
mentals);  des dels Ceretans diu que, en sentit oriental, se 
troben els Ausetans (2x6 Sosco:), y junt a aquests els  ast te- 
Ilans, ab  les ciutats de Sebendunum, Bassi. Egosa y Bese- 
da. Fins  aquí ha citat en ordre, precisant la situació respec- 
tiva de  les tribus, pero després ja's perd l'ordre y la situa- 
ció's dóna sols d'una manera vaga, ja que solament se diu 
que'ls Lacetans (que Tolomeu confon al> els Jacetans) se 
troben rnés al Occident saltant després als Indigetes. Per  la 
'cita dels Lacetans, després dels. Castellans y rnés cap al 
Occident, podría semhlar que té  rahó Othmer en fer .que'ls 
Castellans siguin els Bargusis, pero molt més determinant 
es la situació cap al E. delsAusetans, citada abans, quan el 
text de Tolomeu anava citant per ordre geografich rigorós. 
Per  altra part, la identificació de les ciutats dels Castellans 

v e r s  la Garrotxa, com fa ab  certa rahó Müller, acaba de coii- 
firmarho: Sebendunum seria Beseldunum (per metatesis), y 

:d'aqui, transformat I'acahameut en "dunutii", s'aniria a parar 
ficilment a Besalú (46). A axo s'hi afegeix la personalitat 
que \,a venir després el territori de la Garrotxa constituint 
a 1'Edat Mitjaiia'l cointat de Besalú, y corresponent a una 
coinarca natural beu senyalada. 

Pero hi ha una altre rahó, per a c e r c a r a  la Garrotxa 
una tribu al> certa personalitat propia .  Cap a la Garrotxa 
el I'ericle cita'ls Ausoceretes, que no's poden cercar enlloch 
m-és, ja que la plana del Emporda l'ocupaven tota segura- 

( 4 5 )  , D,& ,liimvmmic iot h x a ~  en i ~ i a  importancia que poi. m,ir 
eR .mntar de Bmailü m a d:ex.plicació del;s Ca&lha>, a'l m u  wnwany de 
b Uniwersib.t de Bm'celmb. D. Antani h ila Tume. 

(46) Come'ntari d,e K. Miillei a Tolameu (M. de la role,Wión DI- 
d w ! )  T a i ; k  MULLEK Iracta d'idmtificar .les a l t r a ~  ci,dats 'dais Cactellans 
ab locailhla.%ats de La Gairrüxa,.,malrait 11.0'5 dmcui connpte e qm'l ~ V U P  

i!nimch del Casitdlhne se conrfk'pon ab la persoiialitaA geogrifi~ca de La 
Garrotxa. Bassi se slUposa SanP Joan de Bussolcl~; Bese*. Saiit Joan de 
endcsa; rekant swse idenitificació M s a .  



ment els'lt1'figetes, y .des d'clla c a p  al iiitcrior cita la font  
d'Avienus a l s ~ e r e t e s  (a la Cerdanya) y als Ausoceretes, 
que si són un poble inixte d'Ausetans (I'existencia dels quals 
ja heni dit que presuposa la rnenció d'Ausoceretes) y de Ce- 
retes, deueii estar en un Ilocli ahonu puguin haver coiiicidit 
a t dós  pohles. Y aytal comarca es precisament La  Garrotxa, 
qu'esti oberta per una part vers YEmporda per la val1 del 
Fluvii ,  per altra cap al territori 'auseta pel NW. de la 
serra de Collsacabra pel cami Olot-Sant Feliu de Pallerols y 
per Ii, t ambépe r  Olot es comunica ah el territori dels Cere- 

t i n s  (per Sant Joan de les Abadesses, Ripoll y les valls de 
Ribes). 

L a  coincidencia dels dos pobles (Ceretans y Ausetaiis) 
en aquest lerritori intermig dels Ilurs, y que, malgrat sigui 

:una comarca d'unió per totes les vehines, t é  una personali- 
ta t  ben ferma, deguii fer del poble mixte del Periple una 
tribu qu'a l'epoca romana era be11 delimitada; L'aplicació 
a ella d'un noin l>rohahlement convencional, y I'estar e n ' u n  
territori apartat  dels grans centres de la vida romana de 
Catalunya, va i e r  que'l seu conexeinent no fos massa este5 
y 'que les foiits (que, com s'ha tingut ocasiir de reure,  iio'ls 
conexen massa lié, elc territoris interiors) l a  ?exessin obli- 
dada. Sols quan, merces a les circunistancies estrategiques 
de la reconquesta, la comarca adquirí novaiueiit una impor- 
tancia gran, ressorgeix I'aiitiga personalitat en el comtat de 
Resalú. 

j) E l s  Indigetes. - La plana del Emporda 'queda re- 
servada, en els textos posteriors al  seg& 111, als "Indigetes", 
ab Empuries y Roses y, al interior, Iuncaria (Figueres), 
Deciana (La  Junquera) y "Cimiana (probablemetit Cer- 
v i i ) ,  que segurameiit era'l "liuiit .extren1 del territori iiigk 
geta", comeiigant de seguida el dels Ausetans. A la costa 
semblen haver ocupat la part montanyosa fins arribar a la 
conca del Tordera, que ja era dels Layetans. 

-k) Els Cerretans. - .  El "Cerretans"' indubtahleiiient 
són els Iiabitants de la Cerdanya y I'alt Segre. ~ ' e l l s  ens 
conserva Toloiiieu'l nom de la ciutat Iulia Libica, que Oth-  
mer c ampa raah  Llivia. Schuiten.ha comparat el nom ali la 
tribu ligura dels Libis al S .  (47) de Fransa. ,Es probable que 
-- 

(47) Oranmn. Iloch c h .  pig. 342. - SCHULTEN. 001m.thrIs 0.l~ 

VV. 594-559 de 1'0~-a wioritjme o F o a t  Hirg  Atit. fasc. I .  



no estessin limitats a la Cerdanya. ja que cap autor se des- 
cuida de citarlos, y fins Estrabó fa notar especialment la . 

seva importancia. 
1) Els anomenats "Fitani" de Plini. - Resten fora del 

quadre estudiat els "Fitaiii", sols esmentats en Plini. Sem-' 
. . bla que's tracta d'un nom corromput, no essent possihle, per . . 

axb mateix, intentar llur localisació. 

m) Els Sordons del Segre. - Un altre pohle qu'es di- 
fícil de localisar Y que tatnbé's cita sols una vegada en 
,Plini, es el del5 "Surdaons", que viuen prop'del Segre, y 
que's donen com una "gens" dels Ilergetes. Schulten pro- 
posa considerarlos com un despreridiment dels aiitichs Sor- & 

do,~is d e l  P i r e n e ~ . ~  del S. de Franca, que, eii produirse al 
S. de Fraiiqa la conquesta galica, baxaren pel Segre. es- 
tablintse en les proximitats de Lieyda. La identitat del notu 
ho fa verseiiiblable. De totes inaneres una exacta localisa- 
ció d'acjuexos Sordons es iriipossible del tot (48). 

n )  L'angul NW. de Catalunya. ' També cal remar- 
car u11 f e t  i m k r t a n t :  exceptuada la cita d9Aeso, ciutat dels 
Lacetans que s'identifica ab  Isona, de tota la regió iiion- 
tanyosa del NW.. d e  la provincia de Lleyda, al N. del Mont- 
iech, no se'n tenen noticies. Segurament era una terra des- 
coiieguda pels gebgrafs y liistoriadors .anticlis, qo quc fa 
versemblant la dificultat <le la coiiiuiiicació ab  ella. . ~ 

D) COMPARACIO DELS RESULTATS DELS DOS PE- 
RIODES A LES FONTS LITERARIES Y A L'ARQUEO- 
LOGIA Y INTENT DE RECONSTRUCCIO ETNOLOGICA 
Y HISTORICA. 

Si comparkm ara les dades dels textos posteriors al se- 
gle IV a11 les clels anteriors, pod6iii dediiiriie certes variacions 
que tenen el seu reflexe tambC a I'Arqueología, quc'ns aju- 
da r i  a coinpedre dites iioticies. 

E n  primer Ilocli, a la costa s'ohserua. la persist&t~cia de " 

certs elernetits citats per les fonts  anteriors: els Indigetes 

. . - .  
(48) PLIKI, 111, p&. 133 (edkió De$lefsen). aita entre les ciu- 

t i r i  Ilatities idel colivent de Ccsaraupusta, aLs Ilcrden~-as Surdoonu?n g q b t i i .  
izlrria qiror Sicdrir flzcvizbs. - -  Vegis Smdhulkeii, cornen,ttari al. v. 5jz de la 
Ora 'mnritifiia ( I ; n t .  Hisfi: A ~ i o t . ,  fasc. 1). 



y'lsIlercaons, (que setnblen eniparentats ah els antichs Ilcr- 
getes). 'l'ambé, al interior, poc1i.m comprovar la continuació 
dels Aiisetans y dels Ceietes o Cerctans. Pero, a mks, es 
constaten .importants variacions. 

La  primera es  I'aparició en els t ex tos ,  .eiitre'ls Iiidi- 
. . getes dels Empord i  y'ls Ilercaons, 'de d o s  pohles no citats 

. . 
abans:  els Layetans y ' ls  Cossetans." 

a) . La filiació etnica dels Layetans. - Ab els Layctans 
podem no trobarnos a b  un  poble nou, sin6 a b  un que ja 

abans existís al Valles y qu'es indubtable que degué ser - m0lt semblant als Indigetes. 
L'.ATqueología'ns ajuda a veure en els Layetani un ele- 

ment identich dels Indigetes, els quals noconsideravein del 
tot anilechs als Ilergetes: l a  cultura de la costa catalaiiii 

' sembla, al  segle 111, tenir'la seva l la i  principal al N. de Bar- 
celona, y precisament al territori layet i  coneixern. inipor- 
tants  estacions com Puig Castellar, cabrera  de Mataró. 
Rubí, Caldites, q u i  coincidexen ah les del territqi-i iiidi- 
ge ta :  la Plana Hasarda, Sant Veliu de Guíxols, ceriiiiic~r 
indígena de la capa helenistica d'Einpuries. 

Al mateix temps, el contrasi a b  la c,ultura dels llergetes 
típichs d'aquest periode, $0 es  els del Urgell, que ~611' els 
que coiiserven niillor el notn y'ls que per tots se considereti 
c n ~ n  e l s  representatins no sols dels Ilergetes sinó tatiibé , 

rlels elements ibericlis de Catalunya, tio dexa Ilocli a dubtar 
que la cultura dels IlergePes es quelcom a part d e  la d e  la 
costa, d e l a  qual es precisament característica la dcsapari- 
ció n ateiiuació l e  tot '$0 clu'es .tipich iberich, con1 la ceri- 
mica pintada. , , 

b) La  fiiiació etnica dels  s se tan s. - Els Cossetans; 
ahans que tot, seniblen representiir un elernent itnicli tiiés 
anilcch als Layetans y Indigetes que no pas als Ilergetes. ,4 
part dc fenomens menys essencials, com.l'alianca monetal a11 
els Layetansi tenini la cultura representada per les es t i . '  ~ i o n s  
cossetanes,sohretot pel pocli qu'ara's coneix de Tarragoiia. 
per- les  trol~alles de les recents excavacions d'olerdola y 

. . pel forn de ceriniica ibCrica de Fonscaldes, prop de Valls. 
' . que sóii prou e x p r e s ~ i ~ c s  per a fernos veure que'l grup 

cosseta's lliga mfs  bé a b  el layeta que no pas ah l'ilcrgeta 
del Lrgell. Setilpre surt  la matexa ceramica a torn, sense 
decoració) coin la dcl. tipus de Puig Castellar, o bé, yuaii la 



té, es pobra y'lc motius seml-ilen com estrafets: ax6 es  el 
que s'observa a Fonscaldes, alioiit, pei- dbundar la ceramica 
pintada y per ser un lloch (le iabricació d'ella. podkni veure 
que fitis eti aquest fenonien comú estein mólt lluny del a r t  
del Urgell, clue continila al] niolta més puresa les tradicions 
iberirjues del ljeriocle anterior y dels grups netairient ibk- 
ricbs. Creyem q u ~  no pot o.ierir duhte que'ls pobles que les 
ioiits posteriors al segic 111 esmenteii prop de la costa, y 
<~u'al>ans tic trobavem, cal agruparlos tiiillor a b  els Iudi- 
getes ,qo es, al, els elcments no netaiiient iberichs (recordis 
$0 rlue deyem abaiis y coiiilnris al, els M:isgetes d'Hecateit); 
que no pas al] els Ibers tiliiclis: Ilergetes (ja veurem de se- 
guida co que succelieix al, els Ilercaons). 

c)  L a  substitució dels Cossetans als Ilergetes al  camp 
de  Tarragona. - E l  probleina que s'ofereix de seguida 
es el de t i n s  a quin puiit cal suposar una diferenciació, o nii- 
llor dit afirinació, d'una personalitat iiiarcada sense moures 
de Ilocli, o fins a quin l>uiit se tracta d'un corrinient per un 
territori ocupat aljans per un altre poble. Crcykm qu'hi Iia 
indicis p e r a  suposar que, meiitre en els Layetans se  tracta 
de lo primer, en <o que pertota als Cossetans cal admetre 
qu'hi. ha hagut un cert moviment d'ells vers al C., prenent 
tot o part del seu territori a uns anteriors ocupants. 

Al Periple seinbla clar rlue'ls lbers possehien el litoral 
fins prop de Barcelona. ' ~ a r r a c o  (o millor dit Callipolis, si'l 
noiii de l'arraco fos interpolat, pero en tot cas la iilatesa 
ciutat, sia'l que sia'l nom que se  i'hi doni) y les altres 
territori dels Iliers. y.sols se, citen els Iiidigetes despr6.s 
d'liaver citat el port de Uarcelona. La  impossiI>ilitat de 
qiir'ls Cossetans sien una contiiiuació dels Ibers, pc r  les 
rahons arqueol6giques exposades, y la iiecessitat d'agrupar- 
los al3 els pohles no tipicanient ibkrichs de la costa N. de . ' 
Catalunya, o sia ab els Indigeles, fa  que iio resti més so- 
lució qu'adiiietre que'ls Cossetans són un elernent 1io11, re- 
cent al camp de Tarragona, y per lo tant, [iue representen 
una lxojecció vers el S. de masses de població anilega a 
la indigeta. 

d) L a  procedencia dels Cossetans. - Dos prohlemes 
interessants sóii el dels Layetans ,y'l del Penedes en relació 
ah els moviiiients dels Cossetaiis..- Eti quant als Layetans 
podríern, sense dificultat, adinetre que, \-i\~int eii una regió 

4 



ineiiys Ireqüentada pels grechs, en temps del Periple no's 
reconegué alli I'existencia d'un grup  diierenciat dels habi- 
tants del Empordi,  de la matexa manera que dels pobles 
del interior sols en tenim vagues referencies. E n  tal cas . l a  
diferenciació es tnés aviat indicadora d'un major cotiexe- 
ment rlue id pas d'un camhi d'ettiología de la costa. en 
qüestió.. 

E n  quant al problema del ~ e n e d k s ,  se pot resoldre tant 
en el sentit d'aclmetre que's tracta alli del mateix cas qu'al 
territori dels Layetatis, com suposarhi un  moviment nou 
E l  fe t  de que la construcció de les tnuralles d'olerdola sia 
del segon periode, semblaria ier suposar que'l Penedes fou 
ocupat pels Cossetans en data recent. Empero no pot  for- 
mularse una conclusió definitiva, faltaiit troballes del pri- 
mer periode. També podría tractarse d'un moviment lent 
y que ab diferents episodis cambies a poch a poch la cons- 
titució etnica de la comarca. Pel paralel ab els moviments 
de la Kecotiquesta, sab6ni que topograficament el Penedks 
e s  un lloch de transit dels moviments de pobles, quef ic i l -  
ment  pot incorporarse als de més al N., o als d e  més al 
S. Eiicara'l nom de castel1vi.de la Marca recorda aytal na- 
turalesa fronterera. 

e )  Els Cossetans en relació a b  els Ilergetes y'ls Iler- 
caons. - Un altre fet important es el de la situació dels 
Cossetans a la via de Tarraco a Ilerda, que permet suposar- 
los una cunya introduhida entre'ls diferents grups dels aii- 
tichs Ilergetes. Efectivarnent, el di1 catní travessa en sortir 
del territori dels Cossetaiis, que sembla acabar a la man- 
sió XVl l  (Montblaticli), el dels Lacetans que comenfa a 
la següent (Ad Novas, Vinaxa) (19), no arrivant fins més 
tard, a u n  llocl? dificil de precisar, al teritori dels Ilergetes, 
els quals, pero, devien estar ja a la plana del Urgell. Axi 
resulta qu'essenl per una part els Cossetansuii  grup dife- 
rent dels Ilergetes-Ilercaons, y apropantse més al dels La- 
yetans-lndigétes, y estant interposats entre'ls Ilergetes y'ls 
Ilercaons a la via de Tarraco a Ilerda restant  d'Herda a 
Dertosa, sols els camins del Ebre mé; dificils, s'ha de coii- 
cloure que'ls Cossetans són un pohle qu'en un moment re- 
lativanient ' tardi penetri  al caiiip de Tarragona, despossehint 
-- 

(49) OTHXLR, p%g, 30. 



d'ell als antlciis Ilergetes citats per Hecateu. y produhintse 
llavors la diferenciació entre llurs dos grups :  el que ro- 
inangué al interior, perdent la co~nu~iicació principal ab  la 
costa, o sia'l dels llergetes propiament dits, y'l que resta a 
part del antich domini de la costa: els Ilercaons, que co- 
menten a la divisoria natural, el col1 Balaguer, y que sols 
a la part interior de la provincia de Tarragona, en les valls. 
del Baix Priorat (Falset, Mora, Tivissa), y a les riberes del 
Ebre, degueren conservar el territori antich. . . 

Per a afermar la diferencia fonamental dels Cossetans 
ab els Ilergetes es decisiva la cultura representada pel forn 
de cerimica de Fonscaldes: inalgrat la ceramica pintada del 
tipus corrent ihericli hi sia tan abundant,. les diferencies del 
sei: estil, coin liem dit ilians, no poden explicarse més que 
suposant una diferencia etnica. Seml~la que'ls motius, que 
conexem al territori dels llergetes prou bé (Sidamunt), no's 
sipiguen interpretar y's degeilerin. Fonscaldes, trobantse 
precisament en les proximitats de la via de Tarraco a Ilerda, 
y en un Iloch prop de la fronteri  dels Cossetans, ens reflexa 
molt bé tot lo dit y'l caracter diferent dels Cossetans, mal- 
grat  s'assimilessin itiflueticies dels vehins. 

f )  Els  Ilercaons y llur cultura. - El  problema dels 
Ilercaons té  un altre aspecte molt interessant: nialgrat del 
seu territori a Catalunya encara no coneguem estacions tí- 
piques del periode que'ns ocupa,. les conexem de la plana 
de la provincia de Castelló, que també era d'ells com hem 
vist, y en dites. estacions's'observa quelc6m semblant a lo 
que feyem notar de les diferencies entre Ilergetes y Laye- 
tans, en quant a les diferencies entre la cultura dels Iler- 
caons y la dels Edetans; pero, ab  la particularitat de que 
mentre'ls Edetans tenen una civilisació tipicament iberica. 
com la dels Ilergetes del Urgell, els Ilercaons, contra lo que 
caldria esperar de la llur identitat ab  els Ilergetes, tenen 
una civilisació iberica pobra, que .més ayiat es paralela de 
la dels Cossetans y altres tribus de la costa de Catalunya. 
Pero aquest fet, qua aparentmeiit es anorinal, reh una ex- 
plicació satisfactoria tenint en compte so qu'hem dit res- 
pecte al. probable moviment dels Cossetans y llur entrada 
en el camp de Tarragona, separant els Ilergetes del Urgell 
de la costa de Tarragona y i n t e r ~ e ~ t a n t l o s  la llur 'principal 
via rle.com~nicació. 



Efectivameiit, es lbgich suposar que, devinguda més di- 
fícil la~cornunicació d'abilós grups dels antichs Ilergetes, 
no essent la irotitera del col1 Balaguer una barrera serios.? 
p e r a  les relacions de Tariagona ab  Tortosa, y hns essent 
tnés facils aquestes que les de Ics. diierents comarclues dels 
Ilercaons pel cami interior, el factor geogrifich acaba ini- 
l~osantse, y la inajor freclüencia de les relacions eiitre Ta r -  
raco y Dertosa, respecte a les d'aquexa íilt'ima ciutat ab  
Ilerda, acaba per a equiparar la. cultura dels Ilercaons ab  
la dels vehins Cossetans, alluyantla de la dels lliirs inés 
proxims parents, els Ilergetes del Urgell, que, ahillats y no 
pertorbats per cap movimeut de pobles, continuaren inés 
fidelment qae ningú les tradicions iheriques anteriors. 

La diferencia &e la cultura dels Ilercaons de la plaiia de 
Castelló respecte a la cultura dels Edetans que cobreixab 
mateniitica exactitut el territori d'aquexos a la plana de Va- 
lencia fiiis a Sagunt, y a la bnrt nioiitailyosa de Castelló, 
coiitiiiuaiitse pel Baix Aragó, suggereix una altra liipotesi: 
yotser els [lercaons a Castelló són relativaiiient recents y'l 
llur tnoviiiient una repercussió del que prengiié als antichs 
Ilergetes el canip de Tarragqila. Eri tal  cas s'explicaría bé 
que, liavent entrat en sb'de guerra, els Edetans, romariguts 
en l e s  coiiiarques vehiiles del S. dc la serra d'Alinenara y 
S a ~ u t i t  axí com d e  la inoiitariya, no tinguessiri grans rela- 
cions al> ells y, essent tarnbé dificil la corriunicació ab el 
grup ilergeta del Urgell, aciibessiil per irnihcar la llur cultu- 
ra ah la dels veliiiis Cossetans. 

g) Els problernes de les. noticies d'Estrabó referents 
a 1'Etnología de Catalunya. - Si axo fos veritat, potser po- 
rlríeiil explicarnos una de les  riiés fosques noticiei d'Estrabó 
qu'apareiitnient es t i  en contradicció al) els alires textos: 
entre l ' l l~erus y'l Pireiieu hi viueilpriincr uiis pochs Ede- 
taris, y més arnbnt, a la rcsta del terriiori, els Tndigetes di- 
vidils en quatre  parts (50). 

Evidetitmetit, :Estrabó- confori o 1 2  poh1es.o bé noticies 
de teiiips diierents. 

Es  podría suposar que I'anoiiienar E<letaiis inés en$ 



del Ebre, representa una confusió dels Edetaiis a b  els Iler- 
caons (o llergetes) deguda a .  llur gran s emh lan~a  y fins 
potser a apoyarse en eis textos que, com el Periple y He-  
cateu, marquen la diferencia entre l a c o s i a  de la provincia 
<le Valencia a Tarragona pet. una part (ah els ILiers indife-. 
renciats del Periple y'ls Edetatis y Ilergetes, tri6us dels 
Ibers, d'Hecateu) y la cosia niés aiiiiiiit de Barcelona, de 
la qual sols se citen cls Indigeies (a l ,  k'eriple). 

Pero, pot ser t an i l~é  qu'iitilisi una noticia antiga, en 
la qual  (su.posaiit l'estat de coses del Periple y d'Hecateu) 
els Edetans-arril~essii? realiiieiit fins al  col1 Balaguer, nien- 
tre'l camp de 'rarragoiia, f i n s  a l e s  costes d e  Garraf, tos 
dels Ilergetes. . . 

Axo no ser ía  gens eslrany, ja que 'l'ortosa, per la topo- 
graiia, esta estrctarnent relacionada a b  el K. de la provincia 
de Castelló y el Pcriple, quan es (lescriuen les ciutats pro- 
ximcs al Ehre, sol~retot  Tiriques (que Schulteri creu qu'es 
la iiiaiexa Tortosa: $o que podría ser niolt 1 2 )  ( s i )  se ia  
coni una coiitinuació de la descripció <le la tosta  valen- 
ciana. E n  aquest ;as. Estrahó 1iaurí.a transcrit, en <o que 
fa rcfereiicia als Edetatis, iiiis liniits aiiticlis:qu'eii cap iiiés 
iotit s'han conservat. 

L'altra part  de la noticia d'Estral)ó'tis porta a un altre 
problema iiiteressant: el de la identitat, segonc ell, de tots 
el: pobles més ainunt del col1 Bala, ~ u e r .  

E s  notable clu'Estrabó prengni coin -a poble represen- 
tatiu de  la costa catalana, a par1 dels anomenats Edetaas,  
precisament alc Incligetes, tnalgrat cotiegui I'estai de coses 
de l'última epoca, car. cita als Leetaiis (=Layetans),  dels 
quals els Lartolayetes qu'ab-ells estilenta Estrabó, deueti 
ser un grup local. 

El text en qüestió sols se compren si's sujlosa qu'Es- 
trabó util isi  fonts de diferents ipoques, co&binanatles. Per  
una banda, la noticia dels Edetans mis ens i  del Ebre no 
pot ser més que d'un tenips anticlr que's correspongui a b  
l 'estat  de coses del Periple o d'Hecaieu, que Estrabó pogué 
coiiexer, ja rlirectaiileiit per la lectura  de dites fotits, ja a 

.trairi.s d'una font  ititer~iiitjri 152). Per  altra part, la noticia 

1 5 0  SCHL'LTEX, llocl? cita&, ooin~ei~laris ab vv.  4~8.503; , 

( 5 2 )  ES ,cosa sabuda qu3~Es~r;ii>ó i iti l isi  foiits antigucs, de manera 





bareri fiiis a ell: utilisi les fonts del temps del k'eriple y 
Hecateu per al S. de ~ a t a l u n ~ a .  com!,inanthi el fe t  de que, 
inés amunt, a les fonts antigues hi havia sols un element re- 
presentar pels Indigetes, diferent d e l ~  Iberst ipichs del S. y 
englohant a dititre d'aquell els pobles que al seu temps vi- 
vxien a la zona depenent del litoral, des del col1 Balaguer: 
Cossetans, Layetans, Ausetans y Indigetes. 

h) Els  Indigetes en relació ab  els predecessors dels 
Layetans abans del segle 111. - Axo porta a un altre pro- 
blema que sols lleugeratnent tiem tocat .al>ans: el de quina 
relació podía haver existit al tenips de ies fonts m i s  anti- 
gues eiitre'ls Indigetes y'ls que després s'anomenaren Laye- 
tans del Valles y del pla de Harceloiia, axi com ab  els llurs 
afins; Cossetans y Lacetans. , ' 

A primera vista, del Periple setnhlaria poderse deduir 
que'ls Indigetes comencen de seguida de Barcelona, de ma: 
nera que'l Valles els pertanyería, y en aytal cas? els altres 
pobles de les fons m t s  tardanes,. qu'Estrabó engloba en 
ells, serien sols llur diferenciació, axi com a Hecateu veyem 
que dels Ibers indiferenciats del Periple se'n conexen ja di- 
ferents grups. 

Pero, mirat ab  detenció'l t ~ x t  del Periple, y tractant de 
donarse compte del per que de les seves noticies, arribrtii a 
la possil>ilitat d'una conclusió diferent. 

' 

El Periplc cita'] port de Barcelona y'ls Indigetes després 
d'aquell y abans del cap Celebititich (cap Bagur), pero sense 
precisar tnés exactament. Taiit pot ser clue'ls Indigetes co- 
inencin immediatatiletit després de Barcelona, com que de 
tot el tros de  costa, ahorit els grechs en llnr naveeació al 
temps del ' ~ e r i p l e  no s'lii detenien iii hi havía cap, accident 
notable: l'autor no sc  n'hagués preocupai, referititse la no- 
ticia dels Indigetes snls a la comarca propera del cap Cele- 
bantich: o sia la vertent de la p a r t  de mar de les Gavarres. 
ahont realnieiit després tamhé lii hag.ueren Indigetes. Cab, 
donchs, la possibilitat de que'l Periple no citi més que als 
Iiicligetes, perclue eren els Únics que coneixia, sense preocu- 
parse de rlui vivía a la part no visitada (53). 

(53) D e  ;la maiteua manera que'l Perigle n o  des~criu rninuciorament 
la costa de Garraf, Y desnrés de Tarragona se :psssa direotamenl al oorí 
de Baircchnia. dlcspré's d'aqmmst, delk m c d m t s  dlel tem1iy oi!o;'s ci ta .mai  



Si axb es veritat, podrien els Layetans tnólt Lié haver 
viscut ja Ilavors al Valles, y en tal cas l'extensió a ells del 
nom dels Indigetes, com semhla fer Estrabó seria l'apli- 
cació del nom d'una trihu semblant, que's deurja als greclis. 
$o que esta de ple dintre de la manera de procedir d'ells en 
voler trobar noms generals per a conjunts de tribus. 

i) Ers Lacetans en relacio ab els pobles de la costa. - 
Par l im ara dels Lace'tans, $o que periiietri tambk impor- 
tants  conclusions. Abans que tot. cal comprovar tanibé en 
llur territori I'extensió de la cultura pobra (tipus Puig- 
Castellar) que cada voJta s'aparta més del tipus iherich del 
mfs   pro^ de  les tril>us .de la costa que dels Ilergetesdel Gú'r- 
gel1 al segle 111. Ab axb comprovem que'ls Lacetans estan 
més  prop de lec  trihus de la costa +e dels Ilergetes [le 1'Ur- 
gell; perb, al mateix temps, podeni compro\,ar que, almetiys 
a la comarca de Solsona, representen un estrat ktnikh re- 
cent y que. al segle IiI, acaha d'arribarhi; efectivament, la 
cultura que, a la capa superior del Castellvell de Solsona. 
esta emparentada ah la 'cultura de la costa, reliresenta un 
tipus essencialiiieiit difereiit de la de la primera capa que 
conexkm, adeiiiés, pel poblet d'Anseresa d'Olius y qii'es 
-- 
qii'c'l c a p  C?~lebaintich. la prdxima fim de la costa. a I'alihra ba,ndn de la 
qual Iii ha la ciutat de. Cipsela~$ll qiort ( f o m a t  ,prr i'antipa deseinhocadnira 
<le1 Ter). Prbhablrn'riit. tant Iia costa de~Garrai mm lu aos.uei.im a Bah- 
oalnna. nstalrien p'och wblades 3 ,i?wmos de hoscos. co CWIP fswa <rii'als na- 
vegana rin'lla. i~i:lfere~ssés dmcis;cri.lire&s, un hmciitlii acci3c:n8is iiiteimsantr 
De, a &s. Cotn mEs s'hi perisa. més fa l'iiectc de yu'al tctxt del Periple sal5 

drvia rxiitis la mcnlcñ'ó dwl imrt ik Beixclarrn y iio di la ciutat: el po:r~ el 
formatia la' d,asemboca'duria ;del L l o i ~ r , ~ a t  r(ii 'cnwk B ~ D  haioiiai a,niplenat 
malbcs de les tiieiucs d'a,luvió qon'avw swii con'r,eus. Probaihlic,nwmt aR voltaqt 
del part cii qidstió. hi ta?iiria unw. zoma de ícnraisys .witai~uasa~i y dcscrts. 
Pri axb s'ex,plica cnolt E. tchiint e11 romptr axd ÚMim y Que Ja resta de 
la costa, fiiiis a~rmri'ba*r al 'cap Celcbinlith. fos (Latamibé ~ m h  habitada. y nlnw. 
d,e hoscos y,ue3.I,s gnerbs doh kiiups &,l Peri#l~e 110 tiingmosulli nd,iciec rlels 
polilei a qui p e r t a i ~ ~ i a  y ciicara ~nengs delr qu'hi havia a I'a,ltra baiida de . 
les nonianiycs que voregen la costa, o sia al Valles. Sols en amibar al can 
C~iehiiitidi. qur"k intcrcssava per scr el sortint ndés Proiiun~ciaV de tota 
la cosiia calalaia,. y p,eiw#u& ai la sew banda N. hi havia un ailti-e por:, 23 

toyneli a rlom~r noti'cies de'ls nobles que viurii el1 les seves ~iroxirni.t*.ts. E n  
toi ras. el fei de qiic?s p a ~ l i  dels Indigetes abans d'arrihar al ca,p .(VV. S q -  

~ z , ; ) .  repeti~t-e la llur rnenició iiits al N. d'ell y del port pr6xisiii (VV. 532: 
" post q+<ns wcuiiiiiit liti's Ii~<Ii.ceticz~~ii"), proiza q~ue, al áeiiiips :liel l'eriqde. 
eb 1oi.dietes ocupaven el, lI¿itora!l, tamt el del N.  wfn el  del S. dkl cal> CP- 
lobinkicli, fiiis a wr Il i id~ que ,psllS. n.o podbi ptiocirair y que moit 1ié poúria 
cciiiridir al? rl I,iminit iiostrrior zihoiil coiimciicveii cls T2ayc~a!is. 



inipossil~le d'iniaginar traiisioriuantse per evolució fins a 
arribar a la cultura de la capa superiói. del Castellvcll. Sem- 
Ida que cal comprovar un cambi de població a la comarca 
de Sols.ona en acabar el segle IV, o en el se i le  111. La 
i o v a  població es evidentinent la dels Lacetans, que sóti els 
clu'hi coiiexeii els romans y dels quals, com hem vist en- 
cara en resta'] record a I'Edat Mitjana. L'eiillaq al, la costa 
la donen les troballes escasses, pero Iiastant significatives 
(terrissa ibkrica sense pintar, del color ploniís tipich de 
les grans gerres de Puig  Castellar) [le la capa inferior de 
la necrópolis romana de hfaiiresa, piobablement tamhé una 
ciutat dels Lacetans, lo mateis  que Solsona (aquesta's sol 
identificar ab Setelsis. nientre Manresa's suposa Bacasis). 

j) Els  moviments dels Laci tans  y llur superposició a un' 
poble anterior emparentat a b  el que perdura en els Ause- 
tans. - Así  teiiim. que lo mateix que vers la fi del segle IV, 
<I  ja a1 111, es coiilprovaria un avetiq de les ti-il~us que teiien 
la llur arrel a la costa tués aniunt de Harcelona. vers e! 
camp de Tarragona (Cossetans), trovarierii un nioviinent 
paralel vers I'interior per les conques del Llobregat y Car- 
doncr arrihant Cinc a Solsoiia (Lacetaiis). Potser llavors tani- 
bé ocuparen els Lacetans la Segarra y la comarca d'lgualada 
que sóii llurs altres territoris. La  llur extensió fiiis Isona. 
a la part ines ititerior de la proviilcia de Lleyda (conca de 
Sreilip), y que coincideis al, la important ronianisació dcl 
niateix llocli, .potser té'i caricter d 'u~ ia  ociipació estrategica 
per a assegurar els t e r r i to~ is  de ivés al E. y S. de la coiica 

, , 
de Treiiip, de possibles incur-jions dels poBles (pcr nosal- 
tres <lescoiieguts) del interior NW. de la provincia de Lley- 
da. L'ocupació d'Isona Iiauría coiistituit l'extreiii dels nio- 
uitiients,ckls Lacetaiis. i cal imaginarse1 al, la base a la re- 
gió del Segre (coiica de Meya y Baronia de Rialp), p se- 
gu i i i t  el carní qu'cntra a la conca de Trenip més enlli  de 
l'extreiii oriental del Montsecli, pels Iiassos de la serra de 
oCmiols (l'actual carretera d'Artesa de Scgre a Isoiia), 

. I'iinich lloch practicable, ja que'l Maiitsech es un obsiacle 
insuperable per a un moviment de pobles. 

El pol~le  al que's superliosareii els Lacetans a Solsona, 
no teiiim cap t e s t  que ' i lsel  faci coileser, pero al) l'arqueo- 
logia trobern uii initj i  per a determinar almeiiys la seva 
naturalesa. S e  tracta d'un poble diferciit dels Lacetaiii :7: 



per lo tant, tamhe diterent del g rup  relacionat ab els Indi- 
getes. Per la cultura; seinbla que pot considerarse com el 
descendent del que a la Edat  del feqro represeii- 
tava la dei interior de Catalunya, que s'estengué tant  per 

- . l'interior de la provincia de Lleyda com pel ~ e r ~ a d g  (Mar- 
les (54) y per la plana de Vich. Haventhi al segle VI mo- 
tius per suposar I'existencia dels Ausetans a la plana de 
Vich, y arrihant fins alla l'esmentada cultura, sembla qu.: 
tenim ja indicis suficients per a creure que'l poble en qüestió 
sería un dels que representaven el mateix estrat 6tiiicli dels 
Ausetans, ab lo qual es reforqa també l'indici derivat del 
Periple de que'ls Ausetans representen un poble indígena 
juiitanient ab els Ceretans, y que no cal confondrels ni a b  
els Jbers del S. ni tampoch a11 les tribus de la costa, a les 
que pertanyen els Indigetes.  

k) El problema dels Bergistans, dels Castellans y dels 
Ceretans. - Després de donariios compte de con1 es pro: 
duhiren els iiloviments dels Lacetaiis, se planteja d'una ina- 
riera iiiés clara'l problema dels Bergistans, ~a s t e l l a i i s  p ce- 
retans. 

Els Lacetans, desplegantse des del Valles, aiiareii a 
ocupar les comarqiics de Cardona y Solsona per les coii- 
jues  del Llobregat. y Cardotier y la comarca d'igualada, 
probablement per la conca del Noya, essent l'última etapa 
del rnovirncnt I'ocupació de la Segarra y I'avenc fins a Jsona. 

Xquest movinient dels Lacetans es paralel de l'ocupaciú 
del camp dc Tarragona pels Cossetans des d';iia liase pro- 
pera a la dels Lacetaiis, si no la niatexa. 

Aytals tiiovimeiits tenen lloch a expenses d'altres po- 
bles, co que pel camp de Tarragona es segur que iou a ex. 
penses dels Ilergetcs, y a la coniarca'de Solsoriia a expeti- 
ses del poble emparentat al] els Ausetans. 

Cal preguntarse ahont es detura'l nioviment dels Lace- 
tans pel Llobregat. Que la conca del Cardoner fos ocubada 
no  semhla oferir rlubte, teiiint en coinpte que'l tno\.iriieiit 
arriba fins a Solsona; pero seinbla, per rahons geograiiques, 

(54) Sr:~nh Y V I L ~ R ~ ,  Trvbella Drotokistdñca de Mw1i.s (Crbnica 
del zllzuori dcl Z>zstitud <E. 'C., vr, 1915-m), ~iarla d e  la troballa de f.ras- 
nicntz del t ipus de cerimica ab imaressions cardials (tan tipica de X a r -  
lees) z les estacions de comentos de la  repotia Edat de fenro. 



un xich dificil d'admetre que. arriliés fiiis a la regió d e l  Alt 
Llobregat (Bergadi) ,  d'e més dificil accés y.moll apropiada 
per a restarhi arreconat un poble indigena. E l  fet de que 
s ia  Herga y no Cardona'l iiucli ionanieiltal dels Bergistans, 
malgrat tingueni de lluitar ab manca de noticies y de restes 
arqueo1,bgichs y deguem procedir sols per indicis, f a  estrany 
que, si'ls Bergistans fossin un  desplegament dels Lace- 
tans, hagués quedat llur noni a b  més persistencia a la regió 
més apartada dr ls  camins més asseq~iibles, ja qne'l rastre 
que clexaren al Cardoner s'esborri ben aviat. 

Axb obliga a dexar oberta la possibilitat de que no signin 
els Bergistaiis identichs al, els Lacetans, y de que llur pre- 
sencia al Cardoner sols pels iioms de  Iloch, no sigui incom- 
patible ali una superposició a ells dels Lacetaiis. E n  realitat. 
els n o i n s  de lloch no  tetien data y solen subsistir sovinr 
malgrat una ocupació forastera. 

Si axb fos  axi, Iii haiiria un nom de  pohle per a cada una 
de les coinarques altes de Catalunya, y aytals pobles seríeii 
de tipus indígena, representani un estrat etnich anterior a 
dels Lacetaiis, $o que's correspondría a b  el fe t  de que a I'al- 
tra banda de la plaiia de Vich. a les terres altes de la Gar. 
rotxa (alt  Fluvi i ) ,  hi hauria taiiibé un poble representant 
d'un estrat ktnich anterior al de la plana del Eniporda, c 
sia anterior als lndigetes, pr6xitiis parents dels Lacetans: 
aytal poble de la Garrotxa hem vist qu'era'l dels Castellanc 
de Tolomen, que podría continuar als Ausoceretes del Peri- 

'ple, barreja de dos pobles dels estrats pre-laceti y pre-indi- 
geta:  els Ceretes de la ~ e r d a n i a  yils Ausetans dels  alt y 
mig Te r  (plana de Vich y Giroiiks). 

El fe t  de l u e  a la primera Eda t  del ferro, com vcurem, 
des del Segre mig fins a Vich, passant per l'alt Llobregat 
(Marles, pertanyent ja al Bergada) s'hi esteiigui tina matexn 
cultura, c p f i r m a  I'existencia d'uu estrat de pohles indigenes 
que degueren ser arreconats pels moviinents dels Lacetans 
per YO., a la fi del segle IV' axi com per I'E. al segle V I  els 
arreconi'l moviment dels Indigetes (prbxiiiis parents dels 
Lacetans). ' 

~ c a b a t s  els moviments de pobles, l'estrat etnich a qne'ni 
referim perdura en '  els Rergistans, Ansetans y ~a s t e l l a t i s  
(aquests últitns descendents dels Ausoceretes), essent ex- 
plicable que'ls grups estrenis de dits pol>les, situats en Ilochc 



atravessats per les ríes naturals de cornunicaciti per ahont 
iiece'ssiriarneilt,cle~ríerf passar els Indigetc: y'ls Lacetans, fos- 
sin sotsrnesos per ells: aquest es el cas dels Rergistaiis del 
Cardoner y dels Ausetans de Girona. sitiiats aquests i11- 
tims al cami entre'l Vallks y I'Ernporcli. 

Pero, a darrera del estrat Bcrgistaiis-Ausetiiis-Castellaiis 
(Ausoceretes), resta eiicara'l dels Ceretans, que prohal>le- . 

ment es contitiúa ab altres grups eiiiparentats ab  ells de les 
comarques pirenenqucs lleyrlatanes iiits eiilli del Cadí y de 
la coiica de Trernp, terra descoiieguda de les fonts l i tera~ies.  

-Aquest estrat etiiich, representa! pels Ceretaiis. als seus 
territopis estrems s'havia barrejat al) els Ausetans (Auso- 
ceretes de la Garrotxa) perb el1 mateix té potser una per- 
sonaiitat ben marcada que cridaria i'atenció ja dels anticlis 
(de lo qite'n trobim un resso a Estrabo). 

La comprovació de qu'aytals estrats existexen en la rea- 
litat, cal esperarla cle la recoiistr~icció de I'etnología dels 
teinps anteriors y, desyrés'd'aquexa recoiistrucció, resultara 
més clara. 

1) Les iressibns gales a Franca, els intents de penetra.. 
ció -a Catalunya de pobles de  l'altra banda del Pireneu y'ls 
moviments dels pobles de la costa catalana. - Malgrat 
sernbli un xich gosat, creykrn que'iis pndein atrevir a pre- 
guntar el motiu dels movitnents que donareti per resultat 
la diferenciació dels pobles qu'a Estrabó s'engloben al] els 
Indigetes y la penetració de llurs grulis extrerns, els La- 
cetans y'ls Cossetans, en territoris d'altres pol~les: 1s pri- 
mers en el 11.1 pohle indígena de la coiiiarca de golsnna 
y'l Segre mig (el pohle que supos61ii empren t a t  ab  els Au- 
setalis), y't segon eti el territori dels Ilergetes iberichs. 

Una  pressió des de Fraiiqa, encara qu'en alguiies ocasioii  
ens hem inclinat a adtnetrela, no'iis sembia ara urou per- 
semblant (55) 

L'iiiiicli niovitneiit que's puga comprovar corii a reper- 

-. - 

(Sj) SCIIU~TEN ( N I I I w o . ~ ~ . ~ ~ ~ ,  1) hwia  val~~tit, cercar al S. de Franca 
:'orixeii remo? de la iberisació de i a  Meseva, creyeiit quc'ls Tbcrs del S. ds 
Fcaiiw,,irni érser e x . p u l ~ a s  .~iels Gals,. eirnptiu.i,ri,m el mini d~e Cataluriya, 
rasiaiit dcsprés al Ebre y d'alli cal" a la I leseta .Ax6 ja a Prelz. Catol. 
ho ransidia&'em iom iii~wisible. rnalgra .sirwi,iverm el elde'blat-t &ls 
Inidi,~etctej, ~ r ~ d u . i i i t  oer la prossió *ala. ~4quavtes oinilii,mi~s 11es fati i,tnl>o;ili- 
IYim esavuy ilcs colisiden~cionr que 6'cxlicc-,mi sii al lext del pmriciit tichall. . 0 



cus5ió del dels gals (Volsques Tectosages) al Rosselló, es el 
represetitat per la necropolis de Perelada (56), pertanyent a 
la cultura posthallstattica francesa, tan diferent de la cultura 
ihkrica propiarn&nt dita corn de totes les altres de Catalu- 
iiya de la'segona Edat  d'el fcrro. Aytal diferencia fonaiiien- 
tal fa que degueni interpretarla corn un rnoviiiieiit d'un po- 
ble de l'altra banda del Pireneu, pero no d'un poble ibirich 
eti'qual cas el seu material seria semblant al de les estacions 
iberiques franceses (Montlaures, Ensérunc, etc.), ni d'un 
poble gal; car de ser axi la ' seva civilisació seria la corrent 
de La  Tene. Aytal poble degué s e r  un dels que vivien al S. 

. de FranWa,  cap al interior, y que hi clesenrotllaren la 
civilisació arcaisant que nosaltres denoiiiinirn posthallstit- 
tica (tipus Avezac-Prat). En el1 podieti haverhi restes dels 
Celtes de gran onada hallstittica qu'acabari ficantse a la 
peiiitisula als cornenc;os del segle \JI per I'Qccideiit del Pire- 
neu (57), pero en ernpeiidre el nioviment vers Catalunya se- 
gurameiit tenia inofts eleiiients incligenes eiiiparentats a h  
els Sordons y Elisices que al Periple representen l'element 
pre-iberich (ligur segons Hecateu) del S .  de Franca. 

El movimept. aquesl, empero, seinl~la tenir poques coii- 
seqüencies per la part  del Ernpordi. Allí's desenrotlla lla- 
vors la civilisació de la costa, del segoii periode de la sego- 
na Edat  del ferro: la qual precisaiiient Ilavbrs coiiieiifa de 

' s e n t i r  la iiiflitencia d e  l a  gala de La  Tene, qu'hi ha a l'altra 
banda del Pireneu, pero no de la posthallstattica. Si la gent 
de Perelada liagués av'anfat cap al S. del Einpordi, o s'ha- 
gués harrejat al? els seus habitants de manera notable, la 
cultura, potliallstiltica liauria doriiinat al Eiiipordi o hi 
hauria inlluit. Devem, donchs, del cas de Perelada, con- 
c lo~i re  que si les tribus de I'altra haiida del Pirrneu inten- 
taren al segle IV introduliirse a 'Cataliinyn al ternps de les 
lxessions gales, no foren aytals invasors els lhers  de la 
costa francesa ni la perllongació dels gals, sin6 elemeiits 
indigeiies del interior de  F r a n ~ a .  .En  segon lloch, cal coti- 
cloure que per la part del Enipordi foren aviat continguts 
pels Indigetes. 
-- 

( 56 )  Sobre Panela~rla, vegis B o s c ~ ,  Prelt. Cot.. i Ln izcrdgoiis dc 
Prl-clcdo. (CrUnica idel dvurari del Instiijrt d'Estudis Cntalngts, VI, 191s-20). 

(57) Vegis Boscn, Los cc1to.r 3' la civili:oci&~ céltica e n  la pcn in~c~ l i l  
ibirica. 



No sahetn si aytal intent de penetració's verifica la 

vegada també per altres Ilochs. Qui sab si la presencia dels 
Surdaons (nom equivalent a Cordons) de Plini, que's supo- 
sen barrejats ab els Ilergetes cap al Segre, vol dir  un "raid" 
de dits pohles de l'altra banda del Pireneit, equivalent al de 
Perelada, "raid" que tindria lloch des de la Cerdanya, o una 
altra comarca pirenenca y que acabaría perdentse entre'ls 
Ilergetes del. baix Segre sense grans c ~ n s e ~ ~ u ~ n c i e s  (58). 

Establert que'ls Indigetes semblen haver contingut, les 
possibles invasions vingudes de Franca, cal notar també 
que'ls Ausetans dominen, ab Girona, el caiiii principal de co- 
tnunicació dels Indigetes de l  Empordi ab els Layetans del 
VallCs. El contacte directe del Layetaiis amb els ~ n d i ~ e t e s  
té  Iloch tan sols per i a  costa, eii la qual la comunicació des 
de Lloret cap al N. no  es massa cbmoda. 

Per  altra banda, e l  parentiu dels Lacetans y Cossetans 
ab e l s  L a ~ e t a n s  va plegat ab  llur contacte geogrificli, fent 
molt versemblable que la base del moviment qu'introduhí 
a aquells a I'alta montanya y ai cainl> de Tarragona, respec- 
tivament, sigui la zona 'propera a Barcelona. Els Lacetans 
hauríen pujat pel Llobregat y Cardoner, correntse també 
pel calni de Manresa a Lleyda y parantse a la meytat, axi 
coin passant a la coniarca $Igualada (a aquesta potser tani- 

. hé directament desde el Baix Llobregat per la conca del 
Noya). Els Cossetans ja hem dit que semblen havcr seguit 
el cami del Penedes. 

La causa dels moviments, axi, no pot ser ni la pressió 
rle gents de l'altra banda del Pireneu, ni dels Indigetes del 
Emporda, que semblen haverse quedat quiets, y que, per 
a l t r j  banda, al camí més ficil estan separats dels Layetans 
per un ,poble cliferent : els Ausetans. 

Creyeni que tot s'explica a b  la següent hipbtesi: 
Ahans del segle 1 ~ ' e x i s t i a  el domini de tot el cami de 

Franca pels lbers que havíen arribat fins a l'altra banda del 
~ i r & e u  al s eg l eVI  (Periple, Hecateu) y que c'havien barre- 
jats ab  els interiors ocupants (Iiidigetes, a Hecateu Misge- 

(j8) i S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (comentafi al V. 5 9  de ?Ora innriti>no. al .pri- 
m& faisci~lk de l~cs Fontm Hispo.ftiae Antiqzm). apunta, m a  explicació 
ismb7s*ii1t a l a  n~ostm, pdiant tamhé a'is S,wdnione deL Segre aii nehcij  ah 
els ,iiioi.irnriihs dek 01,s de I;iramw. 



tes). No  sabtnl llavors si'ls Ausetaiis ja tindríen Girona, o 
si estarien reduhits tan sols a la plana de Vich. 

Ab el temps, sota l a '  capa posh densa dels dominadors 
iherichs, ressorgexen eis elements. indigenes, y quin,  per 
efecte dels moviments provocats a Fi-anca per l'entrada de 
la tribu gala dels Volsques Tectosages, se romp la unitat 
dels Ibers, a la zona sols deliilment iherisada al N. de Bar- 
celona, recobren llur personalitat els po1)les indigenes y, Ila- 
vors, restant quiet? al Empordi una part d'ells (els Indi- 
getes cn sentit estricte), els del Valles y del pla de Barce- 
lona, en uii monient de plenitut que no sabem per qual causa 
es produhi, es desdoblen, próduint l'avenc dels Lacetans, 
iiientre una altra snbdivisió d'aquells, o un altre nucli indi- 
gena, que fos a l'entrada del Penedes, avenca c a p a l  camp 
de Tarragona. - 

m), Resultats. - Els resultats del tenips, per al qual 
disposem a la vegada de textos y de restes arqueolbgichs, y 
qu'hem <le pendre necessariament com a base per a la re- 
construcció de 1'Etnología verainent preliistbrici, podeth 
sintetisarlos axí*: 

a) Edetans. 
1. Pobles iberichs . . 

b )  1lergLtes-~lercaons. 

11. Pobles mixtes (Nisge- a) ' Indigetes propiament 
tes d'Hecateu), a b  dits. 
una base indígena 
dominada pe; u n  
estrat d'Ibers . . 

Pobles indige- 
nes sense b,ir- 
reja iberica . i 

1 I )  Ausetans. 
a) Pobles del es- 1 

2) Bergistans. 
trat etnich 
q u e  per -  

3) Poble d e  Sol- 
, sona, ante- 

dura en  els 
rior als La- 

Ausetans. , cetans. 
b)  Barreja dels 

subgrups a A u s o c e r e t e s -  

Y 6. 
Castellans. 

c) Ceretans y altres pobles del  
Pireneu ileydetk. 



IV. L'Etnología de la primera Edat del ferro 
y dels temps anteriors 

En realitat, per als lenips anteriors a l s e g l e  VI, estein 
reduliits a la sola arqueología. exceptc yer al S, de Cata- 
lunya, ahont la coiiiparació ab altres tcrritoris de la l~eninsula 
perniet relacionar les cultures ali polriles de noin coiiegut. 

A) L'ETNOLOGIA DE LA PRIMERA EDAT DEL FERRO 

a) Les dues cultures. -'Cal retenir coin a foiiainental 
~ i e r  a I'Etnologia preliistbrica de Catalunya el fe t  de que 
seinbla haver existit una cultura qiie, arrencant de la de les 
coves del eneolíticli, absorvi, aliiienys a la ineytat N. de . , 

Cataluiiya, !cs altres. Aquest estat de coses cainbía a la 
primera Edat  del ferro al] l'entrada rlcs de Franca de la ci- 
vilisació hallsta(tica, ~,ro~>ianient clita, la qual dividí a Cata- 
luriya en dos tcrritoris ben rlelirnitats: el de la costa, des d e  
1Sarcelona fins a : F r a n ~ a  (pel territori al  S. .?e Barcelona no 
teniin (lades), y'l'iiiterior de Cataluiiya. 

Al primer floreix la civilisació portada pels iiivasors. . . 
esseilb impossible cju'una cultura tan semblant a la de 
F r a n ~ a ,  y que contrasta tan iortanient ab la del interior 
de Catalunya, malgrat hagi iniluit eti aquesta, es degui a '  
la inei-a influencia: I'Etiiologia de la costa catalana d e  la 
primera E d a t  del ferro, dejikn, donchs,  de la del S. de 
Franqa: o sia e l  país d'origeii de la seva civilisació. 

b) E l  poble de la  cultura del interior y i'estat etnich 
dels Ausetans y Ilurs parents. - Al inter ior  el c. aldeter -: 

arc.ai;iaiit dc la cultura que cal eilllacar al, la del  eiieolíticli 
ia suposar un poblb indígena qu'ha 'roiiiaiigut allí seris6 
mourcs, des d'an'icli. A més, cal teiiir present qu'aytal cultri- 
ra indígena no SOIS ocupa una comñrca uiolt apartada de 
la costa' coin es  la concadel  Segre mig (baliiia del Segre a 
Vilaylana), sin6 taiiibé'i Bergadi (htarliis) y .la plana de 
Vich (sepulcre del Turó  de les Mentides de "Vicli"). 

Axo sernbla permetre, per a la cultura del iiitcrior de Ca- 
talunya, la conclusió cle rjue s'lii degué estciidre un pol~le 
intimanietit empareiitat, malgrat poguessin existir diversi- 
tats. coinarcals dintre d'ell: Si tenini en cornpte qu'aquest 



poble ab la seva cultura s'esten fins a la plana de ' ~ i c h ,  
ahont. ja. a l s e g l e  V I  lii devia haver Ausetans, a jutjar pe l  
noni d'Ausoceretes del ~ e r i ~ l ;  y de la comprovació d e  que 
almenys del segle V I  fins a la f i  del IV, no seinbleii haver 
tingut lloch a aquesta part de  Catalutiya movimeiits de po- 
hles, semhla que's pot suposar que'ls Ausetans representa- 
ríen una de les tribus del pohle de la cultura del interior 
de Catalunya de la primera Edat  del ferro, qual florexenieiit 
no es lluny del segle VI (de 900 a 650 a. de J. C.). Aquest 
es un  resultat important, car dóna la filiació d'un dels grups, 
de la dita cultura en relació ab un pohle de noin historich; 
permete~itnos pujar fins a temps h o l t  remots, merc6s.a la 
d i t i  coiitiiiuitt de cultura que procedeix del eneolitich. 

:Per altra part, $0 Qu'hein dit abans respecte a la segona. 

, Edat  del ferro y a la possible superposició dels Lacetans a. 
un poble' anterior, reb, de la identitat d e  cultura de la pri- 
mera Edat  del ferro al iiiterior ¿le Cataluiiya, una gran acla- . 

ració. La  identitat eii qüestió, qu'ocupa'l territori des del 
Segre fins a la tecra dels Ausetans, passant pel Hergada, . 
confirma que'l poble pre-laceti de Solsona £os del g r u p  
niateix dels Ausetans, axí com semhlen representar el ina: 
teix estrat etnich els Bergistans de 13etga. 

E s  indubtahle que'l poble del interior de Cataluiiya de- 
gtié ser semhlant al  del territori ocupat per la civilisació 
Iiallstittica abans de I'arribada d'aquesta. La  seva composi- 
cio es natural que pogué ser un xich complexe als territoris 
ahont sahem qu'al eneolitich Iii existiren civilisacions dife- 
rents de la de les coves. 

Rqcordkm lo que deyem eii aitre lloch respecte a la suc- 
cessió d e  cultures a les comarques depeneiits de la costa: 
primer s'hi estengué la- cultura .dr  les coves, y a aquesta s'hi 
superposaren, des del S., la dels sepulcres no megalitichs. 
d'origen a lmer i i  y, pel N,, la dels megalits pirenenchs. Des 
del nivel1 de Barcelona fins al  Empoid i ,  y' des de la comarca 
de Solsona fins a la costa, comprenenthi la plana de Vich, 
el pohle que Gsul ta  de la f,usió d'aquexos diversos elements' 
degué ser molt complexe. Pero, a ju t ja r  pel que s'observa 
a la comarca de Solsona, ja a l s  comenqos de 1'Edat del 
bronze, el poble de la cultur; de  les coves seinbla surar  
per sobre dels altres, malgrat els altres siguin eis acabats 
d'arribar. Segurament el nombre dels invasors iio f0.u sufi- 

5 ,  

, \ 
' ?, 

. .  . 



~ i e i i t  per a cambiar la inanera de ser de la població y'l més 
antich y indigena'ls absorvi. 

c )  El poble de la costa y'ls Celtes. - Axo potser ens 
pot donar el'criteri per a jutjar <o que fos  el poble de la 
co-sta deprés de la in\rasió de les gents del S. de Fraiqa qu'lii 
portaren la ~civilisació hallstattica. Pero ahatis que tot, cal 
preguntarse quina devía s e r  la naturalesa dels últims. E n  
altre lloch' (59). hem &intejat aqueix problema, y hem 
vist que per a trobar un catni per a resoldrel no's pot pres- 
cindir del f e t d e  qu'al mateix S.de ~ r a n ~ a  la dita cultura 
representa també u11 fenomen foraster, lligantse ab  la cultu- 
ra hallstittica general que té les seves arrels a l s  territo- 

/ ris del 'Rhin, punt de partida dels inoviineiits dels pobles 
- celtes. Efectivament, la dita cultura romp ab la tradició de 

1'Edat del 'bronze anterior d'uiia manera ,brusca, sense cap 
indici d'uni transformació evolutiva., A més, la. sernb!anGa 
ab  la cultura dels ~err i tor is  celtichs del Rhin dels periodes 
inicials de la cultura hallstattica (Hallstatt A y K de la 

I classificació de Reinecke) és sorpenent: Per altra banda, 
per desenrotllarse ab  una gran puresa, no's. pot suposar, 
almenys en un  principi, que pugui tractarse d'una cultura 
adoptada de Iluily. N o  resta m é s  qu'admetre uua avangada 
dels moviments ct5lticlis coneguts, que, per ser, més aiitiga 
que les ulteriors y per no tocar cap territori e n  el que 11;- 
vors h i  haguessin relacions ab  els pobles historichc, no ha 
dexat. rastre a la' tradició literaria. 

Aytal moviment c&lticli, y fins la seva repercussió fins 
a Catalunya, eiis la voldriem. explicar de la següent manera. 

. . 
Al primer periode hallstattich del Occideiit d'Aleinanya 
(vers 1000) ,conien$a el moviment d? Celtes vers el S .  de 
F r a n ~ a .  No arribant allí Tins quclcom m&s tard, lii porten 
ui?a civilisació en la. qual es barregen les tradicions del pri- 
mer .periode esnieiitat juntament al) altres d e l  grau B 
de Reinecke, $0 es de i'epoca de l'espasa de bronze. Em-. 
pero, els fenomens i é s  tipichs d'aque3ta nova-fase no arri- 
ben al S. de Franqa, $0 qué fa  suposar que'ls elements en 
qüestió (reduhits a- qualques formes de ceramica y a .  de- 
coracions) foren presos, al S.,indirectament y per inkluencia. 

(59) L'estat actual de .la &stemafirnciÓ dc IQ b r i m ~ r a  Edat del 
ferro a Ceteli'nga (Croiiica del A w i  dal !ns+tut #Est. Cat., VI,, 
1915-20). . , 



dels grups celiichs del Centre ,y  N. de,Fraiiga (els. quals es . 
poden potser considerar coin una segona onada, partida 
cluelcom iiiés tard del Rhin). E l  inoviiiient d'uns y d'uns 

altres grups se co~itir>úa al temps de l'espasa de bronze, y 
llavors es quan cntren a Catalunya (yers 900)' ahoiit ocupen 
el cami natural de la costa .Axi  quedaren aliillats a Cata- 
lunya elernents ctltichs dels primerament 'clespres6s de la pa- 

z tria originaria y qu'ayirit perderel? tata relació ab llurs pa- 
'rents, contribuint a aqiiest ahillatiient potser el iet  de que 
nous inovirnents ctltichs del periode seguent (fase C d e  Kei- 
ilecke y fase D, o sia temps de la gran espasa de ferro y del 
piinyal de ferradura) dcrivessin cap al Occident del Pireneu, 

,acahant al] la celtisacirj del een t re  y Occiderit de la pe- 
nínsiila. 

E l  elenieiits ctltichs de Cataluiiya influiren ~iocli o mblt 
a la rultura de les tribus indigeiiei vehiiies (fornies halls- 
t i t t iqkes de Marles: del sepulcre del G r ó  de  le-. Mentides 
y de la balma del Segre). pero ells n~a texos ,  perduda la re- 
lació. ab  els grans centres d e , l a  cultura liallstitiica, 'auiat 
decayguercn, corn ho inoctra la. civilisació de les darrere; 

' necr6polis catalanes (Anglrsy-'1 Pla  de Gibrells), y, proba- 
bleirient, cada volta's cICsnaturalisai-e11 mes per la barreja 

\ ab els naturals, repetintse probabletneiit al) ells $0 que tin- 
gu6 lloch al, els pobles del eneolitich, o sia que 1'Etilologia 
s'estal,ilis'i, absorrint als recent i  qcupants el poble aiitich, 
e n  el que I'element dotniiiant ,seria'l descendent del de la 
cultura de les coves. Axi,n16s tard, no quedi  1116s rastre de 
Celtes a Catalunya que certs nonis 'de  lloch que s'esteii- 
guer4n per 'la nostra terra: y que, si iio es ,axi, no teiien cap 
explicació, ja que niés tard no hi Iia cap movirnent de Celtes 
jue  pugui haverlos introduhit (60). ' . , . 

d) E l s I b e r s  a la primera Edat  del ferro. -.A la coni- 
Y 

plicaci+ de llEtnologia de la costa catalana hi degué contri- 
buir el vas per ella dels Lbers, qu'arribareu~al S. $e Erailqa 

, al seglc VI, abans del Periple, pero que tampoch. degiiereii 
ser massa noinbrosos, ab lo qual no s'iherisa defitiitivainent 

(60 L'únic' mavimctit ver Cataluiiya dc kmss rnés ;,tardan3 es el 
qu,e devia ser ,una rcporcu;iii6 dc la conquistn del Itossolló nd's Val~gwes 
Tectosagcs, no havwt a~ri11.m a tenir granls consigümci~ns~lwy a C a ~ l t i -  
iisa Vegis.'lo rlit a piapbsit de la necr&ualic de Perdada g deis iniovirnciits 
drl: .iiohles emjuarentsts ab 2i.s Indigctcr. 



aqueix teiritori, lo niateixqu'abatis no p3gué ser celtisat, 
treiica,iitse la relaci6 ah els altres lbers y ressorgiiit el ca -  
ricter indígena de la cultura y del poble quan a la f i d e l s e -  
gle I V  y al seglc 111 ocorreri nous moviments que donen 
lloch a la siiuació coriegudn ja pels roiiian-. . , 

.e) Resultats. - -  Axí'l poble de la costa catalana des del . 

nivel1 de Barceloiia, al  seg leV1,  degué ser la resultant de 
. la fusió dels últims arribats Ibers a b  els anteriors iuvasors 

' 

. Celtes, y sobretot a b  I'elemeiit indígena, en el qual. havía 
acaba tsegur iment  per predominar e l  pohle d e  la cultuia de  
lescnves del neolítich y eiieolítich. Entretant,  al  interior de 
Catalunya cs degué  maiitenir aqueix poble iiidígeiia sense 
camhis imlioi-taiits, conexenlse d'ell, al segle VI, la tribu 
dels Ausetans y les seues parentes d i  Sol'coiia y altres terri- 
toris iiiteriors, y podeiitse suposar clue'ls Ceretes y Ausoce- 

r e t e s  del ~ e r i p l e  (ahont clarainent e s  r e u  que t a m p o ~ h  són 
Ibers); per anal'ogía:ab els priiners pet.iatiyen al rnsteix es- 
t ra t  Clnich, 

Del t9rritori3de la'meyta't S. de Catai~luya. ahoiit des.del . . . 
. . segle V I  jasabern qu'hi hhvíen Ibers ,  ab I'Arqueologia iio 

se'ii dediiir res, y es iinpossible resoldre aquest .pro- ' 
Illerna sense fer referencia també a teinps ,m& intichs. Pero' 
uiia volta aclarit 'el problema per a aquests, se'ii deduexen 
importants conseqüencies que aclaren també i'estat d e  coses 

, . del segle VI ,  y a b  el1 la qüestió dels Ibers d e  Catalunya. 

B) L'ETNOLOG~A DEL NEOLlTlCH Y ENEOLITlCH 

Cataluiiya' en presencia de t r e s  pnl>les I>eti diferents: a) el 
pobk  que 'seml~la indigena y c[il'ocupa. quaii tot Catalu- 
nya, csseiit el1 mate ixuna  part del gran poble que deri\,at ' .  
del capsia, fou'l ,de les coves de la cultura ceiitral de la 
península, esten.entse també pel S. de F r a i i ~ a  y sobrevi\.int 

, . pur eii la ciiifura de les coves del S. del ~ b r i t s c c h ;  b) el que , 
s'hi superposa pe lS .  fins a la liiiia Uigell, Solsona, Puigreig- 
Vich-Vilassar (61), y qu'introduheix els seyulcrcs 110 me- 
- .. -- 

1611 Observis el yarcielismr dfls inovi,tneiits de ,wbIes a les &fe- 
renu &poqucs: aquesta entrai? d'elements dclpoblc d'hlineria. hins a la 
comarca de Sals~ona ner'Cardone?, se pot comparar a d'entrda dcls Lacc' 
iaii's y Bair,~u,sis! p e l  nretoi.~ ca,rni. a la fi dcl ingle i v  o ail 1111 



galitichs y al> ells la cultura d'Alnieria; c )  el qu'arrencanr 
probableineiit c!e la regió al N. del Montsech estéti la cultu- 
ra iiiegalítica ljirenenca qu'ab la base a les depetidencies 
del Pireneu al N. de Catadunya assoleix la linia Montsech- 
Vilaiiova de Meya-comarca de Solsoiia-Manresa-Barcelona. 

a)  Els  poljles de la cultura de les coves y'l pirenench en 
. relaci6 ab  els posteriors (Ausetans yparen ts ,  Ceretans y pa- 
rents. - Ja hem vist qu'al polile d e  la cultura de les coves 
calía atrilriuhir l'absorció de la major part del pireneiicli, o h 
iliarreja al, ell, y l'haver produhit $0 que foren després les tri- 
bus indigenes del interior de Catalunya, a la primera Edat  
del ferro y al pritiier període.de la segona; les trilius dels Au- 
setans y'ls de la montanya del W., en lxirlicular els de 'la 
comarca de Solsona anteriors a l'cntrada dels Lacetans. 

E l  fe t  de que'ls Ceretans ocupen sobretot les valls pire- 
iienques, conservaiitse llur nom precisament a la Cerdanya, 
eii íntima relació geografica al> els nuclis que semblen més 
tipichs y antichs del pohle pirenench del eneolítich, .fa 
sospitar si en els Cere&iis cal veure una descendencia del an- 
tic11 poble l~irenench. Sembla coiifirmarho el fet <Ic que sern- 
pre en els textos teiien els Ceretans uiia cer ta  persoiialitat 
(l ifere~it dcls alti-es pohles, sobretot a Estrabó (62 .que  di11 
expiessatnent que sóii un poble tnólt inipor&nt. Probable- 
ineiit, la diIerencia clu'al eiieoliticli cal establir entre poble 
pjreneiicli eii relació al> tot el dels macisos pireneiichs fins 
a Bascon,ia.~especte del poble de'la cultura de les coves, re- 
lacioiiat al) el de tota la civilisació aiiilega del Centre de la 
peniiisula, se correspon a Cataluilya a b  la diferencia eiitre'ls 
Ceretaiis y altres grups cle tribus pirenenques de més al W. 
de les q u d s  iio teniiii dades. per una banda' y'ls Ausetaiis. 
y alties pobles descendents d'aquells en els quals predo- 
niitii tiiés aviat el pol~le de la cultura de les coves, per I'al-. 
t ra  part, havent absorvit 61s últini's als invasors qu7al eneo- 
liticli propagaren eis iiiegalits pir9ii:nclis fins a la l i~iia de 
Barcelona al M:ontsech (63), 

(62) Esrnnuó. I I I ,  q. 3 c .  ,. 
l G j l  Elr  yrdblenicr de b'Etnologia yeiieral meninrular. dols nuals. en 

ariuest t e i ~ ~ ~ p i ;  el? catalans eii sóii uii rrflexc fiw a cert iputut, y rliu'aiqui iio 
porl?rn P.:aiotau mtmisiamie~~t, Y O C ~ G I ~ C  ~t~nsbne tneball E>ueyo de  tuze rc- 
coirsfi.i~cciúri dc In ctnologia prelii~tórica de le peiciltrr~la ibiricn (Boletilt 
de lo Biblioterii A ~ P J I C ~ L ~ C :  y Pclayo, Siuihaiiid~r, ~ g z z ) .  



b) El poble d'Almeria en relació a b  els Ibers. - El po- 
ble d'Almeria, l 'ú l t iq  que resta explicar, sembla per moltes 
rahons el predecesor  dels. Ibers: Cal notar, abans q u e  tot,  

. . la seva extensió al Illarg de la costa del E. d'Espanya, arri- 
I-iant fins a ca t a lunya ,  ahont els seus nuclis principals són 
precisament les comarques de la provincia de Tarragona, 
y'l &ix Urgell, seti més tard dels Ilergetes. Per  altra banda, 
des del 'neolítich (temps d'entrada del poble d'Almería al 
SE.) fins al'kpoca iherica, no's, comprova cap caiiibi de po- 
ble a tot aquel1 territori que coincideix al] I'exlensió dels. 
I l~e r s  eri sentit estricte,, si s'exceptúa'l territori dels Mas, 
tiens. poble del grup del' Tartessis que probablemeiit entra , . j i  diiitrc de la primera E d a i  del ferro al SE. a expenses del 
~ o h l e  $Almería. E l  tipus antropollgich mediterrani d'aquest 
coincideix a b  so que devia ser '4 dels lbers. Y, finalmenl. el 
caracter arcaisant de la civilisació' dels Ibers al  priiner 
període de ia  segoiia Eda t  del ferro, assimilaiitse la cultura 
del SE. sols a pocli a poch, parla d'un poble establert en el 
seu territori des de llarg temps. Creykm, doiichs. qu'es ver- 
scmhlant Iá hipotesi de que, en el pol~le  qu'introduhi a Cata- 
luiiya la  cultura d'Alineria potser ja a la Ti dei neolitich. y 
que's desenrotlli sobretot al ei~coliticli, s'hi tiiigui de veui.7 

. . 
l'avantpassat dels Ihers (64): ' , . 

Pero, ben típich, no's degué conservar inés que al S. 
de Catalunya. Malgrat s'esteiigués al eneolitich fiiis has- 

. taiit mCs amunt de Harce~ona, la barreja a11 eis aitres eic- 
ments etnichs allí existents y ali cls que. més tard iiitro- 

! duhireii les necrbpolis hallstattiques deguk desvirtuarlosl . . 
axi com, malgrat la seva nova projecció,arribant fins al S. 
de F r a n ~ a  al segle VI, no acoiisegiii transfsrniar I'Etnolo- 
gía del terrjtori- referit, iberisaiila delinitivarnent. 

C) L'ETNOLOGIA CATALANA AL PALEOLiTlCH 

El poble del N. de Catalunya y'l poble capsii. - Pujant  
més aiiiuiit y cercant les arrelsúltiriies dels poiiles de Cata- 
lunya, po<l.trn arribar Tins al paleolitich, y llavors teiiim en el 

p...- * 
(64) Uegis, ,ta,mbé, pes ale Ibens Y k 3  . m i  airrrrls a ;la m,ltzira d'hl- 

meiia. aixis ~ o m  uer l a l u r  di~fercociaciá resbecte de la sesolia anada dels 
Iarte~sis:~hlastienS. el trevall citat a la nota anterior. 

., . 
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poble de la civilisació capsiana l'antecessor del posterior de 
les. coves, mentre qu'en el de la civilisaiió de tipus franco- 
cantabrich ni cal veure l'antecessor del pirenench, malgrat 
la branca catalana sigui potser un desenrotllament paralel r 
la branca basco-cantibrica, que sols s'uniren al quedar arre- 
coiiada la de Catalunya pels ~novimeiits. del poble del capsia 

, 
al epipaleolitich, movimenfs que portaren els capsians a 
F r a n ~ a .  

V. Resultats generals 

D'axb,resulta, doiichs, que7 poble méS transcendental per 
a determinar IlEtnologia de Catalunya es el "capsii", qu'ab- 
sorvi més o menys, excepte en les valls pirenenques del W., 
al seu contemporani, després anoinenat "pirenench", y que 
dóna la base sobre la que's posaren els altres qu'arribaren 
mes rard: el de "Almeria (Ibers)" y "el de les necropolis 
hallstittiques (Celtes)". Els pobles indigenes (capsii y pi- 
renench) restaren purs en tot temps a la montanya del 
C. y .N. de Catalunya, 1'Iber a la part S.;  en cambi, la zona 
de .la costa, al N. de BarceIona, fou sempre un lloch d'iiiter- 
secció y .de  barreja, inalgrat predomines a la fi l'element in- 
dígena derivat del capsii. 

Els elemeríts indigenes del interior perduren en els Ce- 
retaiis (els pirenenchs), als. qiials potser -també pertanyen 
altres grups del Pireneu Ileydati, y en els Ausetans (poble 
d i  IaYcultura d i  les coves) del segle VI y següents, axí com 
en elpoble que deienrotlli 1; cultura del primer periode de 
la segona Edat del ferro. a la comarca de Solsona (de filiació 
anilega als Ausetans) y potser en els Bergist'ans. 

Els dos pobles fonamentals barrejats donen lloch a la 
Garrotxa als. Ausoceretes (Castellans). ' 

De la fi del segle IV al 111 es prodpexen uiis inovimetits 
dels pobles de la costa catalana, diferenciantse inarcadainent 
els pobles kfins deIs Indigetes,, abans que tot en Itidigetes 
y Layetans, correntse un grup molt prbxim a aquests Ter; 
el S. pel Penedes y cap al catiip de Tarragotia (Cossetans), 
y penetrant un altre grup semblatit vers I'interior ab el noin 
de Lacetans, el qual ocupa les conques del Llobregat y Cas- 
doner. arriliiant fins a Sols.ona per jnia part,. y, per l'altra. 
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anant  per la conca del Noya c a p  a l a  comacra d'Igualada; 
una Última extensió dels L.acetans fou l'ocupacio de la se- .  
garra y I'avenq fitis a 1sona a la cqnca de Treinp. 

Axí com el moviment dels Lacetans féu desaparexer el 
rastre dels a'nteriors ocupants (poble del ~ r i m e r  periode de 
la 'segona Edat del ferro. de solsoia) ,  la projecció cap al 

-S.  dels Cossetans. axi com les avatifades dels L.acetans al 
cami de Tarragona y Lleyda', s'introduhiren a manera de 
cu iya  en el territori di ls  antichs "Ilergetes (Ibers)"? des- 
-compartitit. els seus dos grups: "llergetes propiament dits" 
y "Ile~caons". Probablement. la iepercussió d'aytal niovi- 
ment fou la major assimilació de la cultura dels Ilercaons 
a la dels pphles de la costa, perderit en certa manera el coii- 

. tacte a b  la dels Ilergetes, que continua fidelment les tradi- , 
cions anteriors, axi com el possible moviment dels Jlercaoiis 
per la plana de Castelló; prenentla als Edetans, que que- 
daren reduhits a la par t  montanyosa de dayrera. y qu'a la 
costa sols es mantingiieren des del nivel1 del Palancia' y 
Sagunt. 

Els  pohles indigenes, més al interior dels territoris dels 
Lacetans y -  dels. Ceretans; romangueren' intactes d'aquexos 

. moviinents y no'ns.  són coneguts; pero pedem sospitar que 
fossin altres trihus descendents dels antichs pirenenchs y 
parents sohretot dels Ceretans. 

En  poq;es paraules comprov+m, dot~chs, a Cataluiiya 
]'existencia dels següents estrats Ctnichs: 

a 
1. Pobles primitius, indigen.ei a l  neolitich y eneolitich : 

a) el pohle "pirenench", b) "el-de lescoves" descendent 
del "capsia" y.'qiie devé:l detertiiiiiaiit de 1'Etnología de la 
major part de Catalunya; perdurant en els "Ausetaiis" i 
pütser en els "Bergistans". . . 

11. "Pobles ib&ric.hs'!, entrats al neolitich (gepts de la 
cultura d'Almeria) y qu'ah el teiiips perdiiren en :  

ay els "Ilergetes:' (des del segle 1.11 :desdoblats eii 
"Ilergetes y J¡e.rcaons"), b) els elements que ; t an t  al tieo- 
litich com al segle VI,  passaren més arnunt de  arcelo lona. 
barrejantse sohretot als pobles d e l a  costa-. 

IIT. "Els Celtes" (poble de les necrhpolis l~allstattirluec 
de la costa), que's degueren dissoldre aviat entre les gens 

. . anteriors. 

' l .  "Els pohles resultant de l'ahsorció de tots els ele- 



rnents forasters de la costa": e l s  '!Indigetis", ,juntament 
al) els Layetans, Lacetxns y Cossetans. Aquest grup estaría 
titis a un cert punt, alierisat iiieiitre al S. el detertninant és 

el grup 11. 
Si en l2asI>e;te racial del problema el$ yohles del ektrat 1 

foren els deterrninants de 1'Etnología de la iiiajor part  de 
Catalunya, eti l'liistbrich els rjue I'inforniaren definitiva- 
trient foreii segurament cls del estrat  IV, o sia'l poble de 
la cobta format per barreja de qiiasi tots aquells qual pre- 
sencia's comprova a Catalunya (65). 

Conclusió 

Heni vist 1511s a rjuins resultats s'arrilla, en el presciit 
cstat de  la investigació, a b  eis nietodes ai-queologich y 
- 

165) Han rves'cin<liiii, jYcr a iitio»r.et~~'meii un p1a d'cdsri'cta, abjectivilat, 
d'anomenar T.k~ir a cap Wels ,poblcs de Ca6aliiiiya. Pero ara. una ~mlna da, 
rit el  iproblma dc la  recoiiscracció de les vi8ciss,iruts .perqu',ha ppassat I'.Et- 
nologia de Cateluiiya. iconvé diriie quelcorri. S'ha vist con? la  diversitat de 
t.ribus de que psrlen eis +extos, a b  I'i\rcpueologia s i a ~ o o ~ ~ u c i a  reduiirla, 
a parü $di ehamiciits Úliti~inam~nt ar:iibats (Ibani y iCe!ies), a una  ibase i~n~di- 
~ o n e  e a  Oa qtid hi ha almcnys #dos el~enients i r iadmtblas  y prbbablemqt 
cle difrrdnt crigein eii. el liabedlitfich: 21 pireiiench (que al  6nealitich e's el 
pohne d e  .la cu!mi,la iniegsliticai pirmeo~wa) y'l pobk capii  ((que desp.res 
,mo&wiix e l  (de lrd «iluwa de 1~ ccrver). Asta l  d i~o r s i t a t  6'0bifé taiinbC cm 
bmcaar irl'eshriU~iiar iifi18iris sdn  cls ulatncliirs irrtdiuc!tii>lirs de tata LT pmJri-la 
y del '0,cciIdent d'&rnm, territmi.8 que's supos'avcil nriripabs 'li'el gran pobk 
Zigur. Si  axwl  varieiat essiiicial s'dbuc~va eii t m p s  mCc prhxirn dels del 
origen del ipobles occidentals. no es estrany que, al tcinps e n  que comencen 
d'apar6xer Ics gri~meres iarits litcrarics, la vari'etal de poblcs y I l u ~  disgre- 
sacició, ag r l i vak  ab da bamrneja a b  alfllres més recoii~ts (cain el i  CeliQ y'& 
lbersj  fasci Imj~o$si.ble arlmrtrc ,la paGibYirat Iau poble unifari pre-iberich 
y ~,e-c&ltirh clcl Omccident $Europa, El  ii>roblcma dels Ligurs e s  sol olante-, 
ja~r, ccnup':a,vaui~i' ~ ~ ~ 8 s  notcs coinums E i i  al  l>ubles que s'l1i ein,giolieui, paa- 
tiwularmnir aelres rionis de iluch; y ll'a ioicl~sió de cols ells iirr Jicji ionrs @re- 
g,uei en  .un #gran gruli ai qrie s'npiii-a idit nvm. la. poca coa&siijlte?ich, y scgu- 
riia'i del ~nb'~umcn.t taiiani~~iiii~di y la di'iicu&iat d ' r h r ina r  el per qu2 d c  da 
peiieralisticib del norri ,rntrr'ls gicclis, fan l'U3 del nam "'Lignirs molt pro- 
1i~:tis e cmudusioi~s. Si s:&lisa aytal i l n x  cm1 iu~a deriamuia,ciÓ coiive~mcib- 
iiail: per a tat $0 que al 0,ocMLeni #Eorolia iio es ni calfii<h aiii ib&i?icli y 
qo'cisti cid,nc s,i inui ,pr0xim que  iio pas irespectc ,dds dits &?nires d~emrnts, 
perti al> l a  resem-a .dc quc'ls iLigu,rs represeiitarieri u n  rnasaioh de pobles que 
dlhfici~lmerut poden rwitihirsr ni' e t n i a  'ni Ii'istbr,iw, 1iP culBural~mrii~t a uni- 
mn. es podría. an,ca,r,a admeore aytal denominació; ,wr&, en tbt vas, o l ~ d r i a  
dc i a r  a mpant el iIiaible piicnaiah y'ls seas deriva,ir. Vegis la discuiiú d ~ l  
proWle~ina t e l s  Ligu,rs a !a pu~iiisuila a Hoscn. E?i.ra~o de uno reionrtruc- 
cidia de 10 cti2oio<)in Dreiiistóvico de la De>ii>uul<i ibérico. 



filol&gich, aprofitant les foiits monutnentals y docunientals 
que'ns ofereix I'antiguitat. E s  indubtable qu'aytals resul- 
tats es deixeii comparar anib els d'altres mitodes que per- 
meten estudiar les qüestions etnolhgiques a t ra iés  de les 
supervivencies dels aiitichs poblec o de les ahtigues cultures 
en 1'Antropología. en el Folklore, en la Toponimia, eii 
certs ienomens de la Iiistoria posterior y iins en els feilomens 
y límits dels dialectes inoderns (66). Malhaurariametit cada 

. un d'aquests iiiitodes treballa iiidependentment, y, sovint, 
resultats iicilment coordii~ahles, per la nianca de contacte 
dels iiivestigadors no arriben a posarse d'acord. Pero cal 
esperar que a Catalutiya se r i  possible en llenefici de tots 
arribar a aytal coordinació. 

J a  avuy's pot venre com fins d'una observació superficial 
y per ulls profatis s'observen certes diferencies de tipus fi- 
sich a distirites cotnarques que fan preveure interessants 
resultats antropologichs. Pero en so qu'esti tnés investi- 
ga t  y que c o m e n ~ a  de poderse ordenar sistemiticament, el 
Folklore, s'ohserven fenhiii.ens que teiieu una extensió terri- 
torial que coiicorda d'una manera sorprerient ah els liinits 
dels pobles qu'lieni reconegut a través del material arqiieo- 

-- 
(66) Sd>re A~i~trapoiogia'~ pot dir que no hi ha suasi res fet. S& 

tmbllis isolat> whne deter5miiiats -&ni= ~rclrkt&i& y sohe il* y qar- 
'bioula)r;i~si dc la wblarió moderna de diferments uonaairqw. e r b  w'es 
fa ,dificil r~erluhir a un 3i:s<eim. El Fcilkl,one de siempre rnblt a 
Chtaltunya, avuy ha mtral  en vies id'ess~er n d , d ~ i , t  a un ssbtrne. ciciitificli 
niel-,cks a.1~ noinbrosoi iiiataials recollits al Airxiu d'Etnoigrafia y Folk 
dare adsc C*Utail,uiiya dirk,it ,,re1 Praif. Cxnn~us  Y ARTATJ e i I  Uuiivmsitat y 
dolr 4 , s  s'mmiinckiii algums Crebdl,s de sistmiiia$itzauió qar D .  J. M. BA- 
~ i s i n  Y ROCA, ilui Iia volgrut cqmwicarnos certes coscv 4ue unos,tren uria 
soryrmnt coirmcidmcia m i~irnits d'extahisió &el;s Lm6-s fol'klbrid~~ 
ylk de wris wovirn~eiils de tnibus o de c?ilturcs greliict~r,ique3. La Toi~b- 
~ i ~ i r n i i a  cbnuptai ab  riornil>rnsas trelx,lls que kma~iign,m abinidás niiahari~l. pur- 
t i , w b m e n t  di dk B A L A P ~  y de  C,~RK>:RAS Y CAXDI, a!imc?arntj.c d SFU es- 
tuid,¡ en g-ra1 escah per 11Iui'stitu;i de la T,lkiii,qrna Cab,laiia. - La ccarnpeira- ' 

1% ab els mlovi~iwnts de la recoiwquista seria dc gra.11 utilitat; dech al m% 
companiy de la ~~vivun~ihat de Bü~rcelona, e? Prof. D. A N T ~ ~ - I  DE LA T o x ~ .  
i#ytere!ssants obicrmcian~s qiur niold smiint rr('lia;n aj8urlat a ccirrupendrc, o 
m'hm siuggeriit I?rxpl>ceció dr tert,s id~dalls del5 ~maviiiuerits prehistbr,&,s 
y dc I'$,qinca ibhrica. Eii quant a I'cstudi d,ol~s dialmes, es ipoDcr co qlre 
cnriil>ta ab una hibliograifia més abundant y que's dexa ,redrJiir millor 
a ,un ikbcmia; ccanilmahlc s b  e,) dedul~eisx de ie9vtl.i dc iI,es cu.lturrs 
J. textos de ]'&poca pre-roniana. Eiis limhern a citar els trebaills del Doctor 
A .  GRIEKA, a13 dB~r~ms, amys &l B+rtllcii dk Diolectologio Cnfaiaito. que 
aai,bqmeli le hi~blia,mra.fiai pcrti~~i~ent. 



lbgich: axi, l'existencia de fenbinens que cobrexen exacta- 
ment el territori q'u'hem considerat aquel1 ahont es conserva 
més pur el poble pirenench (67) o bé el del S. de Catalunya, 
lo mateix que les interseccions que's produexen quasi bé sem- 
pre als matexos lloclis. L a  Topononimia, a jutjar per alguns 
importants treballs fets ja, quan estigui ben estudiada acla- 
r i r i  moltes coses. 

Perb, sobretot en l a  distribució dels dialectes y en la llur 
diferenciació creykm qu'es eriderit que s'hi reflecten sovint 
la naturalesa y'ls limits dcls fictors qu'haii ititervitigut en 
YEtnologia catalana. Es  coneguda la hipbtesi que suposa 
que la diferenciació entre'l castelli i el catali  té  per base 
i'haverse format el primer en un ambient iberich, qientre 
base diferent, sin6 qu'en els dialectes del catali ,  en aquelles 
comarques del catala occidental que's troben en el territori 
ahont s'hi assentaren des de més aiitich els Ibers, malgrat 
I'homogenitat del lkxich o la relació Iiistbrica, esborri, a vol- . 

' 

tes moltes diferencies en la fonitica y fins en el Iéxich 
hi ha nombrosos paralelismes ab  el castella; aytals són YUr- 
gell. les riberes del Ebre, la comarca de  Tortosa, y no diem 
res del Baix Aragó y dé1 regue de Valencia. En  camhi, el 
catali  oriental, format sobre la base de pohles indubtable- 
ment no ibkrichs, té  nombrosos fenhiiiens de diferenciació, 
particularment ionktichs. Fins un fet, que marca una curio- 
sa  coincidencia, es la cliferenciació que's coinen$a de tro- 
bar a la provincia de Lleyda, malgrat en general pertany 
quasi tota ella al catali  occidental, entre les terres de la part 
alta y les de les planes d'urgell, fenomen que recorda la 
divisoria eiitye'ls pol~les que representen l'estrat més indige- 
na de '1Etnologia catalana y'ls Ibers mes recents. Per  altra 
batida, si recordkm $0 qu'hem dit dels Cossetans. que sem- 
hlen poderse agrupar inillor ab  els Indigetes y altres pohles 
no ibkrichs qu'ab els netament ibkrichs, iio'ns estranyari 
que, malgrat la comunicació constant ab  Tortosa de llur ter- 
ritori, cl camp de Tarrasona signi'l darrer territori del ca- 

(67) A m6s de amabatlles pa:atelismes follolorichs, qwe4ri-- ha cotniunii- 
mi d Sr. BATISTA Y Rocn, cal errnuifiar cspecidmrnent cls noms dc Iloh, 
de wricSer basch. que al NW. de Cataiun,ya abunden mtilt; Sobre ellr 
wegiis R. M a n . i ~ D E z  Pll>nl.. Sobre las vocol~s ibtiicos R y e crr los nolJ1.- 
lircr toponiqnicor (Revisin de Filolopin cspaGolo, Madrid, 1918, pagines 
izj y S@) 
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tala oriental, rep,roduints'hi la frontera entre llercaons y 
Cossetans '(68) 

Per f i  insistim en que certs fenbmens d e  la historia pos- 
terior poden aclarir problernes aiiteriors. E ls  camins de les 
guerres de la Reconquesta obeexen a lleys estrategiques 
que actuaren ja als temps yre-romans. La  rahó d'esser de 
certes divisioiis territorials de la epoca ronlana o de la for- 
mació de nuclis medievals (per exeiiiple els comptats), té 
sovint la llur arrcl a les tribus pre-romanes y llur estudi 
pot aclarir molts punts dubtosos de les kpoques ante- 
riors (69). 

En  aquest trebal! no podiin entrar en aquests problcmea 
que's surten del seu march; pero creykm que no esta per de- 
més apuntarlos per a que'ls roinanistes, els antropbleclis, .els 
folklorisfes y'ls historiadors medievals vegin coiii es  con- 
venient una coordinació dels resultats [le tots, si volem acla- 

\ 
rir problernes que, enfocats parcialineiit des d'un sol puiit 
de vista, só11 a voltes insolubles, pero clu'ab la colaboració 
dels diferents 11ietodes poden trobar una resolució satisfac- 
toria. 

(68) En ! a  frirniib'ció del' dialrctcs ca,ta~la,lis y sn la  d i f ~ e r ' e ~ i a  ilc 1.a 
fonitica del ca ia l i  acciileiital (del Urgell, de Tartoía y de Valnicia) d:uiia 
&?;t. y.2 catala oriei.~tal d ' u i i ~  altra, itu&uht&lerncnt s'lii reflexa'! caidfaK 
eiutl-e'ls Ibcrs in'& purs del S. de Catalunva y 8 3  n r i h u s n  las qualis els tille- 
meiits iiidi@ii,er prme-iberi~chs perduren. Ta,mbé cs móY sigi1'3fioatio el pro- 
!,leina. de l a  farma,ciú dcl  aragoiies, més d ' a c o . ~  al, cl castelli, en el  qua'l 
larnbé jnigom s,e,quI-,a8ilieii't Ilnx paper ,les riup'er~viraii~cks dsls ~>ohle~  ihC- 
richs del E h r e  ara,go&s. 

(6g) Sahrc  as6 i-,relpara uii estudi D. Antaiii de la  Torre. del quc'ii 
duna Ir;i priinikies a uiiis coiiferkncies a la U~iivemrmsilar de Barceloiia 
( C U ~ S  de I Q ~ I - . I ~ ? z ) ,  ~ U C  e i t i n  eii curs de ipub!icai-ió (Rciiisfo de lo Aca- 
devi;n Colnso~icin, 1922). 



Les cultures prehistoriques de Catalunya en relació ab 1' Etnologia 

Coltrira de les coves y 

11. -EL NEOLiTlCH FINAL 

Cultura de les coves. 

i 
1 ' iii. - c ENEOL~TICH lNlclAL Iv. - EL PLE ENEOL~TICH 

Signes: 

9 Estació d' art rufiestre. 
n Cava .  
9 Poblat o estació andlega. 
X Sepulcre. 
A Troualla salta. 

m V Sefiulcres megalitlchs ( d e  cowedor o galeria coberta y cz'sta resfiectivament) - Limz't de fiable. 
f-- Birecció dels moviments de fiables. 

Observacions: 

1." La direcció del ratllat es sempre la matexa en els diterents periodes quan se considera que 'S tracta 
matexos pobles. 

2 . "  El creuament dels ratllats indica la barreja dels pobles qu'aquells representan. 

3."  Els espays dexats en blanch corresponen a territoris insuficientment coneguts. 

(La localisacib de les trovnllcr y els rnapcí han ertat fctr en 
colaborrei6 ab D. Lluis Pericot y D. J. de  C. Siira Rhfolí). 

..... . . 

Sopervivencils de la 
a l t u r a  pirenenca. 

i---. 

Cultura del interior arcaisant al> 

y///h rernini.icoociei de In  cultura de 
les coves del Eoeoliticli. 

'-. 
1 j 1 j 1 1 / 1 1 1 Cultura nrcirica de ti- 

pas d8Almeria 

V. - ELS COMENCOS DEL BRONZE VI. -LA PRIMERA EDAT DEL FERRO 

Cultiira arcainaot del interior '/////A @;;g$te;;J;$! 1. p ~ i -  

( 1  1 1  1 1  1 1  1 1 Cultura ibtrica. 

Vil. - LA SEGONA EDAT DEL FERRO ( 1 )  
[segies V al IV) ARQUEOLOGIA 

VIII. - LOS POBLES DE CATALUNYA 
del segle VI al IV, segons els textos 

Ciilturn pobra d i  I R  costa 
(tipiis Puig Castellar). 

IX. - LA SEGONA EDAT DEL FERRO (11) 
(fi del segle IV al I I I )  ARQUEOLOGIA 

m, poblir del Kriip dels Indigetes 

l I <//////// pobles ,lcl Entp u c ~ ~ o s e t n n s  

.- -- Pobles del crup d e l ~  ~ e r c t h s  

l I 
X. - ELS POBLES DE CATALUNYA 
del segle I I I  endavant, segons els textos 





- 
S: constitueix per nii un honor penclre a r a  la paraula 

en nom de la nostra Corporació per saludar al iiou Aca- 
demich, senlo al cnsemps vivíssima satisfacció donant la 
Yenuinguda al dilecte amich a b  el qual tants  plaents recorts 
de cotnpanyonatge y tati corrlials relacions d'aiecte iil'uiie- 
xen. E n  la Univerbitat y en els ' ~ s t u d i s  ~ i i i v e r s i t a r i s  Cata-: 
lans va comencar y va anar  crexent la nostra aiilistat, afer- 
mada encara inés aMaclr id  al temlis de cursar el Doctorat. 
Punt  per puilt, y ab tatita simpatía coi11 admiració, he anat 
seguint clespi-tsl'ascensió ripida del prestigi del ineu arnich, 
l'exit crexent de la seva fecuiida actjvitat. Permeteume, 
cloi~chs, que consigiii aquí les principals dades biografiques 
del nou compaiiy d'Acadeniia. 

Nascul a Barcelona en 22 de iiiarq d,e I S ~ I ,  curs i  els es- 
tudis de Filosofia y Lletres (3ecció de  let tres) y de Dret a 
la Universitat de Barcelona. llicencianlse eri Lletres y eii 
Dret  eii 1910. La  seira iniciació en els estudis histbrichs 
se féu sola'l mestratge.de1 Prof. U. A n t ~ n i  Kuliió y Lluch, 
del qual loii tanibi- dexehle en la classe de I~.iteratura 'ca- 
talana dels, Esludis Universitaris Catalans. A Maclritl ciirsi 
els estudis del Doctorat de Lletres y de Dret <eii el curs 
de 1910-11, y ' rebé ' l  graii de Doctor en Lletres en juny 
d e  1911, llegint una memoria sobre "Los poemas de Baqui- 
lides de Ceos". '1-ot seguit el Ministeri d'Instrucció pública't 
pensioni a Aletiianya per a estudis de Filologia clissica: 
estudia a la Uiiiversitat de Herlin el semestre d'hiverii de 
1911-12 y'l estiu de 1912, estucliant, a niés rle la materia 
de la pcnsió, Arqueología clissica, Historia antiga y Preliis- 
toria, ah els Profs. Wilaniowitz, Eduart Meyer, Fricken- 
haus, Schmidt; Icossinna, aca l~ant  la lieiisió a b  un viatge 



d'estudi per Museus de Suecia,. Dinamarca, Aiiglaterra.. 
Fraiiqa, Alernanya y Italia. E n  e l cu r s  de ,912-13, ciirsi Iliu- 
reiilent els estudis de la llicenciatui-a y del Doctorat de Filo- 
sofía y Lletres (Secció d'Historia), Ilicenciaiitse a la Uni- 
rersitat de Madrid en Juny y doctorant-se eii la matexa 

' Universitat en Seteinbre, després de llegir una memoria so- 
bre "El  problema de la ceramica' iberica". Pensionat iiova- 
iiient a Alernanya, hi estudia el semestre d'hivern de 191'3-14 
y'l d'estiu de 1914 a la Universitat de Berlín, treballaiit 
tamlié. al  use; de Prehistoria, dedicaiitse a estudis de 
Prehistoria, Arqueología clissica. y Historia antiga, essent 
els seu-S professors H. Schniidt, G. Kossinna. G. Loeschke, 
G. Rodenwaldt. E. Meyer, F. Delitzsch y visitant, també, 
diierents 2vInseus alemanps. ~ n t e r r o n i ~ u t s  els scus estudis 
per la guerra en Agost de 1914, torna a Barcelona, co inen~ 

. qant tot seguit les excas~acions a l spohla t s  ibi.1-iths del Nais , 

&agó y regió de Cataluilya limítrofe' a b  una carnpanya 
per compte del Institut d'Estudis Catalans feta en Setemhre 

. '  de 1914. Dumnt  els prirnkrs mesos de r9r5 treballa a la Co- 
missió de Investigaciones paleontológicas y prehistóricas de 
Madrid. A l'estiu de 1915, en tornar  a Barce10,n.a; s'encarregi ,, 

de la Direcció del Servcy d'Investigacions Arqueolbgiques 
del I n s i t u t  d'Estudis Catalans, que des del lavors  funcioiia 
normalmeni., a b  la colaboració principal de D. Joseph Colo- 
minas y a més al] la d'altres estudiosos distingits: Conjun- 
tament ,  ha dirigit la Secció corresponeut del Museu de Bar- 
celona; que s'lia nodrit priiicipalmeiit ab el resultat de les 
excaracions del Institut. A part de la feyiia de direcció, ha 
iel personalment difereiits excavacioiis, en particular les 
deis poblats ihkrichs del Uaix Aragó (191 5-1920). Des de 
1915 professi la catedra d'Arqneología (Prehistbria y pri- 

mit ives  coloiiisacions) dels Estudis Univeisitaris Catalans, 
explicantla fiiis al curs d e  rg18-1919. En 1916 fou iiomeuat 
per oposició Prblecsor de la Universitat de ~a i ce lo i i a ,  ha- " 

. . Cent esplicat des d'Octubre del mateix any cursos de Pre- 
historia y d'.Historia antiga, organisaiit els.  respectius Se- 
mitiaris. La seva .labor científica lla estat altaineiit apre- 
ciada al estrnnger: en 1917 fou noineiiat membre cqrres- . .. 
ponent de la Socjetat Portugalesa de Cieucies Xaiurals de 
LisLoa, en 1920 meinbre corresponeut del ltistitut ' Ar- 
queolbgich .Aleiiiaiiy de Berlín, y e17- 1922 rnernl-ire de la 



Societat Prehistbrica d i  \Jieiia. En  Mar5 de 1921 don i  
una conferencia sobre Prehistoria rle la península a -  la 
Universitat de Tolosa, y diirant el semestre d'estiu de 1921 
&xplici u n  curs de Prehistoria de la peníiisula iberica a la 
Universitat de Berlín, donant a l  iiiateix teinps diierents con- 
fereiicies cii altres Universitats d'Alemanya, que \.aren des- 
pertar un gran interks en el m611 academicli de I'Imperi. 

Abundosa ja y de forca vilua es la bibliografía del se- 
nyor Bosch Ginipera. Els seus estudis sobre "Grecia y la 

". civilisació cretico-n~icenica" (puljlicat primer a la revista 
dels "Estudis Universitaris Catalans", 1912; y després am- 
pliat a "Estudio", ~ g r q ) ,  sohre'el "prohleina" dels orígens 
de la tragedia grega ("Estndis Universitaris Catalans" 
1 9 ~ 3 )  y sobre "El problema de l a  propagación de la escri- 
tura en,-Europa y los signos alfabéticos de  los dólmenes 
de  Alvao" ("Rei~ista de Archivos"' rgis) ,  foren les seves 
.l>rinieres publicacions, coetania de les quals fou t aml~é  la 
seva traducció literal en catali  del5 "Himnes honi&richs". 
Multitut de notes, recensions y inonografíes diverses pulrili- 
cades al "Anuari" del Instiiut d'Estudis Catalans, als 
" ~ u a d e r k s  d'Estudi" y a la "Colecció Minerva" del Con- 
sell de Pedagogía de la Maiicomunitat de Catalunya, a la 
" R e ~ ~ i s t a  Histbrica" de Valladolid, a les "Memorias de la 
Comisión .de investigaciones palenntológicas y prehistóri- 
cas" de Madrid, y a les revistes alemanyes "Zeitschrift 
iür  die Kunst-und Kulturgeschichte des alten Orients" y 
"Deutsche Zeitung voii Spatiien", en les quals ha anat  es- 
espanyola, o ha procurat ier la sisteinatisació de I'Arqueo- 
logia y Etnología de la nostra península, donen idea  de la 
fecuiiditat y del interes dels seus trehalls. 

Pero les seves obres de inés cos, són el llibre "Prehisto- 
r i a  catalaña" publicat en 1919, dintre la serie de la "En& 

/ 
clopedia catalana", qu'es un  acurat y preuadissi& treball . 
de conjunt s.obre les edats prehistiiriques, la colonisació gre- 
ga y l'etnografia del nostre país y 1'est;di sobre "L'Arque&- 
logia pierromana hispinica", que forma u n  extens y impor- 
tant  apendiix a la traducció de "Hispania" de Schulten (Bar- 
celona, 1920). 

Al) el notable discurs que acabiu d'escoltar, contribue-x 
En  Rosch al esclarin~etit dels problemes relatius als aiitichs 
pol>ladors de Catalunya. Resseguint la successió de les ciiri- 

8, 



lisacions prehistbriques de Catalunya, des del paleolitich 
fins a I'&poca.ibc+rica, y deduint llur significat per al coiiexe- 
ment dels pobles que representen y de  llurs afinitats y ino- 

. \  
vimeiits; intenta després, partint retrospectivament dels po-' 
bles coneguts histbricametit per les fouts  y ficilmeti: com- 
probables a b  l'Arqueologia, determinar la relació entre 
aquests pohles ah nom histbrich y alguns deis anteriors. 

,No'm cal snbratllar aqní'ls interessants resultats que, per 
l'estudi de 1'Etnologia de Catalunya, aporta el trehall del 
nou Acadhi ich ;  n'haureu ja percebut clarameiit la seva sig- 
nificació al sentirne I'exl~osició ben concreta y sabiameiit fo- 

' namentada. Vull remarcar, .pero, la indicació de que l'aii- 
tiga constitució etnica del nostre país resta viva en teriips 
posteriói-s y qu'en +la hi ha sovint el ionament 'de certes 
suhdivisions romanes y fins de certs cointats y altses agru- ' 

pacions medievals, en quant no són.ohra artificiosa política, 
sinó reproducció decolectivitats naturals, axi com de varie- 
tats dialectals o culturals, conservades sovint aquestes 61-' 
times eti el Folklore. 

Fel ic i t int  efusivarnent al  nou acadrinich y 'doiiatit-li la 
més coral henvingnda, en nom de la tiostra Corporació, I'en- 
coratjo a seguir trehallant ardidaiiient en I'arnple camp de 
la Ciencia catalana, per hé de la Civilisació y de la Patria. 


