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1.INTRODUCCIÓ 
 

El treball de recerca « . Aquells bàrbars d’Osona» ha sortit de la barreja de 

dues de les meves principals passions, la història i la cartografia, o sigui, els mapes. En 

un principi volia mirar l’evolució de la població a Catalunya durant l’edat moderna, 

però de seguida vaig pensar que seria més interessant saber com havia evolucionat la 

població en època romana. Així, vaig començar a buscar informació i llegir sobre l’Auso 

romana, i vaig descobrir que abans dels romans hi havia hagut uns pobladors 

autòctons a les nostres terres, dels quals amb prou feines havia sentit a parlar mai a 

l’escola. El tema em va interessar molt i el treball va virar cap als ausetans, qui eren, 

com es distribuïa la seva població, si al seu territori hi convivien diferents ètnies...  

Vaig triar el tema de l’Ausetània ibèrica perquè em va semblar que em permetria situar 

en un mapa els assentaments ibers, i veure com canviava la població al llarg del temps. 

A més, també m’agradava el fet de visitar jaciments, així que per a mi no havia de ser 

cap inconvenient voltar i tirar fotos, observar murs, etc.  

Un cop triat el tema,  l’objectiu marcat des del principi va ser crear un petit atles 

històric dels ausetans, els ibers que vivien aquí, per poder veure gràficament com 

variava el poblament al llarg del temps. Altres aspectes  a tractar eren, entre d’altres, si 

es parlava més d’una llengua, quines podrien haver estat les fronteres dels ausetans, 

com era el paisatge d’aquella època, etc. També la quantitat i l’estat dels jaciments a 

Osona, i les informacions que ens han arribat avui en dia sobre els ausetans, tant dels 

clàssics com d’altres fonts. D’altra banda, ens interessa esbrinar què va implicar, en les 

dinàmiques de poblament, la romanització, i l’impacte entre la cultura llatina i la ibera. 

O sigui, com es va traduir això a l’hora d’habitar Osona. Finalment, un dels objectius 

més difícils d’acomplir és el de fer una aproximació quantitativa a la població que devia 

tenir l’Ausetània en aquella època. 

En aquest sentit, el treball s’estructura en els següents apartats. El capítol 2.EL MARC 

GEOGRÀFIC D’OSONA tracta el paisatge actual d’Osona per posar les bases sobre el 
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territori que poblaven els ausetans fa més de dos mil anys,1 dividit segons les diverses 

regions geogràfiques osonenques. Es tracta, bàsicament, d’un resum del paisatge, la 

vegetació, els rius i les comunicacions actuals per entendre com és la comarca que 

tractem. 

El capítol 3.EL POBLE DELS AUSETANS està dedicat a les fonts que ens proporcionen 

informació sobre qui eren aquests pobladors tan antics. Primer, es parla de les fonts 

literàries, o sigui, què van deixar escrit els autors clàssics sobre els ausetans. El següent 

apartat tracta les fonts arqueològiques, que ens proporcionen informació sobre aquest 

poble, des de l’ibèric antic al romà imperial (a l’annex podreu trobar un seguit de 

taules sobre els jaciments, descrits i en cas d’haver-los visitat, amb una descripció del 

que vam observar i les fotos que hi vam fer). Finalment, l’últim apartat tracta les fonts 

relacionades amb la llengua ibèrica. Primer s’estudien els topònims preromans per 

veure si hi ha algun fenomen interessant (predominança d’una llengua o grup de 

llengües en concret) o si els topònims ibers estan concentrats en una zona 

determinada. Després, es tracten les fonts epigràfiques i les inscripcions ibèriques que 

s’han trobat a Osona. Finalment, l’últim subapartat tracta sobre la numismàtica, o sigui 

les monedes encunyades en territori ausetà, per observar també la seva dispersió i què 

ens diuen sobre els ausetans.   

El capítol 4.EL TERRITORI DELS AUSETANS  és important perquè explica el paisatge 

antic ausetà, que segur que va influir en el poblament de la zona antigament. En 

aquest capítol també hi ha un apartat dedicat a les incògnites que queden per resoldre 

sobre el territori dels ausetans, però que no són sobre poblament, o sigui, la seva 

extensió territorial i les relacions amb altres pobles i també la incògnita a la gran 

pregunta de si els ausetans tenien una capital. Aquests temes influïen directament en 

el poblament de la plana, a part que per si mateixos ja són prou interessants. 

El capítol 5.EL POBLAMENT DEL TERRITORI se centra en l’objectiu d’esbrinar com varia 

la població entre l’ibèric antic, l’ibèric ple i l’ibèric final, posant èmfasi en la Segona 

Guerra Púnica i els efectes que va comportar per als ausetans aquest conflicte, ja  que 

va influir de forma clara en els canvis de poblament entre l’ibèric ple i l’ibèric final.  

                                                           
1 Tot i que alguns autors creuen que els ausetans estaven a tocar de l’Ebre, per una afirmació de Tit Livi, 
nosaltres considerarem que els ausetans eren els ibers que poblaven la plana. 
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Entre tots aquests capítols hi ha pinzellades de les característiques de les societats 

iberes, com ara quines activitats econòmiques duien a terme, l’organització social de la 

societat o les seves creences o costums ancestrals. 

Al final del treball hi ha tres annexos. No es tracta, tanmateix, d’una simple 

complementació del treball, sinó que és una síntesi de la informació que hem anat 

recollint i és una part important del treball. El primer annex són fitxes de diversos 

assentaments o jaciments ibers osonencs, completats amb les observacions que hi 

vam fer quan hi vam anar i les fotos que vam tirar-hi. A la segona part hi ha l’entrevista 

sencera que vam fer a Montserrat de Rocafiguera. Finalment, al tercer annex 

consisteix de deu mapes, numerats, en fulls DIN A3 perquè es puguin apreciar millor 

les dades recollides.  

Aquests mapes són la representació gràfica de la informació que hem recopilat al llarg 

del treball, i constitueixen un petit atles històric dels ausetans. Cada full conté un mapa 

principal i un o dos de secundaris que tracten tots sobre el mateix tema (tots els temes 

dels mapes s’han tractat amb anterioritat al treball). Al costat dels mapes hi ha una 

petita explicació del que representen, i en alguns casos, un enllaç per poder consultar 

el mapa a internet. En algun cas, la manca d’espai ha fet que no hi cabés una explicació 

gaire llarga i per això és recomanable llegir-se el capítol que el tracta al treball. 

Per fer aquest treball, primer de tot hem recopilat el màxim d’informació disponible  a 

la Biblioteca Municipal de Manlleu, hem buscat memòries o articles especialitzats 

sobre el tema per internet, a la biblioteca de la Universitat de Barcelona, i a la 

biblioteca del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. També s’han recollit 

pàgines web que parlessin del tema, especialment  la pàgina de patrimoni arqueològic 

de la Generalitat. I, finalment, s’ha demanat algun document inèdit directament a 

l’arqueòleg/a responsable d’alguna excavació en concret. 

Hem anat a una quinzena de jaciments ausetans per fer les nostres pròpies 

observacions i fotografiar el jaciment i la zona. A vegades, ha estat fàcil identificar 

ceràmiques en superfície. Quan aquest ha estat el cas, s’hi ha tirat fotos i s’han tornat 

a deixar a terra, on s’havien trobat.  
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El treball conté també  una entrevista a una arqueòloga en actiu, la Sra. Montserrat de 

Rocafiguera, que ha servit per aclarir diversos dubtes sobre temes diferents, per saber 

l’estat de la recerca actual a Osona i ha servit com a complement pera les explicacions 

del treball. L’entrevista es va preparar prèviament  i llavors es van fer les preguntes 

presencialment, tot i que a la pràctica les respostes es van desviar una mica del guió 

perquè l’entrevistada contestava dues preguntes en una, per exemple.  

Finalment, per fer els mapes he anat agafant les dades de la pàgina web de Patrimoni 

de la Generalitat i col·locant-les en un mapa de la plataforma Instamaps 

(http://www.instamaps.cat/index.html), que pertany a l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya. Llavors he posat els mapes en un document word DIN A3 amb una 

llegenda i una petita explicació. 

Espero que gaudiu llegint el treball « . Aquells bàrbars d’Osona». 

  

http://www.instamaps.cat/index.html
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2.EL MARC GEOGRÀFÍC D’OSONA 
Una comarca encaixada entre muntanyes 

Osona és una de les 42 comarques catalanes. Pertany a la vegueria de la Catalunya 

Central i compta amb una població d’uns 155.000 habitants2 repartits en 50 municipis. 

Osona és la setena comarca catalana més extensa, amb 1.245 km2 (Generalitat de 

Catalunya, 2016b). 

La capital d’Osona és Vic, que també és la ciutat més poblada. Està situada ben bé al 

centre de la comarca i la seva àrea d’influència traspassa les fronteres de la comarca. 

Altres ciutats i pobles importants són Manlleu, Torelló, Tona, Centelles, Roda de Ter, 

Taradell o Prats de Lluçanès (Garolera, 2004). 

 

                                                           
2
 Segons dades del 2015 (Generalitat de Catalunya, 2016b) 

 

Municipis actuals d’Osona i els municipis circumdants  d’altres comarques. Elaboració de l’autor. 
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La comarca d’Osona es va establir durant la divisió comarcal republicana del 1932, i va 

ser suprimida després de la guerra civil. Amb la tornada de la democràcia va ser 

recuperada, amb alguns canvis. Aquesta divisió va enquadrar la major part del 

Lluçanès, on hi ha un clam per esdevenir comarca, a Osona; i també el municipi de 

Collsuspina, que pertany al Moianès i que va abandonar la comarca el 2015 per 

constituir el Moianès (Garolera, 2004; Generalitat de Catalunya, 2016). 

La comarca està situada a l’interior de Catalunya, entre la Serralada Prelitoral i el 

Prepirineu. Fa frontera amb les comarques del Berguedà, el Bages, el Moianès, el 

Vallès Oriental, la Selva, la Garrotxa i el Ripollès, i la seva posició la converteix en el 

nexe d’unió entre el Pirineu i la costa de Barcelona i entre les terres gironines i la 

Catalunya central i ponent (Osona Turisme, 2016).  

El Ter travessa la comarca des del nord, fa un gir de 90o a la Gleva, per abandonar la 

comarca passat Sant Romà de Sau, avui coberta pel pantà de Sau, i entra a la Selva. 

Durant el seu pas per la Plana i les Guilleries, el Ter rep les aigües del Ges, el Gurri i la 

Riera Major, entre d’altres. Al sud, el riu Congost, que neix a la Plana, passa per 

Aiguafreda i l’Abella (St. Martí de Centelles) i desemboca al Besós, formant un congost 

que ha servit de pas entre Osona i el Vallès des de temps immemorials. Finalment, al 

Lluçanès hi ha la riera Gavarresa, que pertany a la conca del Llobregat. Aquesta riera i 

els seus afluents travessen l’altiplà de nord-est al sud-oest, i desemboca al Bages 

(Garolera, 2004). 

De camins històrics que porten a Osona n’hi ha força. Molts han sigut reaprofitats al 

llarg del temps, i han passat de via romana a camí medieval, i després s’han convertit 

en carretera. Quatre, però, són els que històricament han tingut més importància: el 

camí de Congost, que comunica Osona amb el litoral barceloní; el camí que remunta el 

Ter i que porta cap al Ripollès i la Cerdanya, l’antiga Strata Cerdana; el camí que 

segueix el grau de Collsuspina i comunica amb el pla de Bages i Ponent; i finalment, 

l’antic camí ral de Vic a Olot, que comunica la Garrotxa amb Osona a través del 

Collsacabra (Garolera, 2004; Padrós Gómez, 2010b). 
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Osona està formada per diverses entitats naturals i geogràfiques diferents, però amb 

uns límits no gaire clars. Són territoris amb un relleu i un clima determinat, diferent de 

la resta d’Osona, i això ha influït al llarg de la història en la seves formes d’ocupació.  

 

2.1-LA PLANA DE VIC 

La plana de Vic és una gran fondalada, allargassada de nord a sud, des de les serres de 

Bellmunt i Milany, que ja pertanyen al Prepirineu, fins als cingles de Bertí i al congost 

del riu Congost, a la frontera amb el Vallès. A l’oest, està delimitada pels altiplans del 

Moianès i del Lluçanès, mentre que a l’oest s’acaba amb el començament del 

Collsacabra i de les Guilleries. Finalment, al sud s’alça el Montseny, part de la Serralada 

Prelitoral i que posa el límit sud de la Plana. 

 

Les diverses entitats naturals que integren la comarca d’Osona. (Mapa: autor) 
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Tot i el nom, la Plana no és precisament llisa, està farcida de turons, anomenats turons 

testimoni, que tenen unes grans vistes sobre el conjunt de la Plana. Aquests turons, 

avui en dia molt erosionats, van ser un dels llocs preferits pels ibers per assentar-s’hi. 

La Plana té una mitjana de 500 metres d’altitud sobre el mar, i el fet d’estar envoltada 

de muntanyes produeix que el clima tendeixi a ser més fred a l’hivern que no pas a 

cotes més altes del voltant, ja que les muntanyes impedeixen que l’aire es renovi . 

Aquest fet es coneix com a inversió tèrmica. Aquesta situació també produeix la boira, 

que tan sovint cobreix la Plana (Garolera, 2004). 

El clima de la Plana és continental, tot i estar a pocs quilòmetres del Mediterrani. 

Aquest fet, juntament amb la inversió tèrmica i que plou força, sobretot a la tardor i a 

la primavera, fan que a Osona s’hi cultivin conreus típics de secà, i no la vinya o 

l’olivera, els conreus més típics de la resta de Catalunya ja des de temps dels ibers 

(Garolera, 2004; Sanmartí, Santacana, & Álvarez, 2005).  

La Plana, des del punt de vista hidrològic, es pot dividir en dues parts: la que pertany a 

la conca del Ter, que és la més gran, i la part que pertany a la conca del Besós, o sigui, 

el sud d’Osona, per on passa el riu Congost. Per la Plana flueixen diversos afluents  del 

Ter, els més importants dels quals són el Gurri i el Ges. Aquests quatre (Ter, Congost, 

Gurri i Ges), juntament amb el Mèder i la riera de Fornès, tenen cabal intermitent tot 

l’any. Els altres baixen només quan plou, com la riera de Tona o la de Sorreigs 

(Garolera, 2004). La Plana no té gaires reserves subterrànies d’aigua perquè la roca no 

és prou porosa; la majoria d’aqüífers subterranis es concentren a prop de les 

La plana de Vic des del Clascar de Malla. Al fons, el Collsacabra (Foto: autor). 
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muntanyes que voregen la Plana. Tot i 

això, els que hi ha estan contaminats o 

esgotats per la sobreexplotació que han 

patit. 

El riu Ter entra a la plana des de Saderra 

(Orís), i transcorre entre meandres fins 

que canvia de direcció a la Gleva. A 

partir de llavors es dirigeix a les 

Guilleries, on s’endinsa després del meandre de l’Esquerda. Per l’esquerra rep els riu 

Ges i el torrent de Saderra, mentre que per la banda dreta rep la riera de Sora, la riera 

de Cussons, la riera de Sorreigs i el riu Gurri, que prèviament havia rebut les aigües del 

Mèder i la riera de Tona. A la plana els rius flueixen lentament, a excepció de les rieres 

que baixen de les muntanyes circumdants. 

A la Plana pràcticament no hi queda vegetació autòctona, perquè està ocupada per 

camps o nuclis urbans. Queden petites rouredes disseminades per la Plana, i a la part 

més occidental  s’hi troba el pi roig, que ha substituït les rouredes autòctones. A part 

d’això, últimament han progressat els arbres exòtics a les viles i al seu voltant 

(Garolera, 2004). A part, encara queda alguna vegetació de ribera al costat del riu Ter, 

com per exemple a Manlleu, on s’ha conservat prou bé la vegetació autèntica. 

A la plana de Vic es concentra la majoria de la població d’Osona, i totes les viles i 

ciutats grans d’Osona es troben en aquesta zona, que també és la més ben 

comunicada amb la resta de Catalunya. A través de la vall del Congost es comunica 

amb el Vallès, mentre que es comunica amb el Lluçanès i el Moianès per pujadors, que 

ja eren aprofitats antigament per comunicar la Plana amb aquests dos altiplans. 

Seguint el camí del Ter, la Plana es comunica amb el Ripollès, mentre que el 

Collsacabra, les Guilleries i el Montseny són autèntiques barreres geogràfiques, que 

fan molt difícil la comunicació entre les dues bandes. 

 

 

El Ter al seu pas per Manlleu (Foto: autor) 
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El Lluçanès des de l’ermita de Sant Sebastià d’Oristà (Foto: autor). 

2.2-EL LLUÇANÈS 

El Lluçanès és un altiplà força ample, amb una lleugera inclinació cap al Llobregat, on 

desemboquen les rieres més importants de la regió. El Lluçanès està separat de la 

plana de Vic per un seguit de cingleres, des de Sant Bartomeu fins als Munts, ja al 

Prepirineu. Està delimitat al nord pel Prepirineu, ja passat Alpens, i a l’oest la riera de 

Merlès marca la major part de la frontera amb el Berguedà. Al sud, es troba amb 

l’altiplà del Moianès i amb el pla de Bages (Consorci del Lluçanès, 2006). 

El Lluçanès s’inscriu dins de la depressió central, i té una altitud mitjana d’uns 700 

metres, des de les parts més abruptes a la frontera amb la plana de Vic i el Ripollès fins 

a les terres més planes quan s’apropa al Berguedà i al Bages (Garolera, 2004). 

El clima del Lluçanès té semblances amb el d’Osona, i és que la inversió tèrmica també 

es produeix a les valls lluçaneses. A la part més baixa del Lluçanès és a on es registren 

temperatures més altes a l’estiu, de mitjana. L’Alt Lluçanès és la part més plujosa de la 

comarca perquè es troba al Prepirineu. Allà cauen força sovint pluges estivals, mentre 

que al sud les precipitacions són més escasses (Ajuntament de Prats de Lluçanès, 2016; 

Garolera, 2004). 

El Lluçanès pertany majoritàriament a la conca del Llobregat. Les rieres que travessen 

el Lluçanès de nord-est a sud-oest formen valls amples, aptes per a l’establiment 

humà, i són força llargues. Les més importants són la riera de Merlès, que fa de 

frontera entre el Berguedà i el Lluçanès, i la riera Gavarresa, cèlebre per les 
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gavarresades.3 La riera de Lluçanès i la riera d’Olost són afluents de la riera Gavarresa, 

però no transporten el mateix volum d’aigua. De fet, la Gavarresa i  els seus afluents 

tenen cabals força irregulars. La riera de Merlès, en canvi, transporta un cabal força 

remarcable (Consorci del Lluçanès, 2006; Garolera, 2004). 

Entre els afluents que desemboquen al Ter destaquen les rieres de Sora i de Sorreigs, 

que tenen un recorregut accidentat, formant valls abruptes, perquè han de salvar el 

desnivell que hi ha entre el Lluçanès i la plana de Vic. 

La vegetació del Lluçanès és mediterrània a les parts més baixes del Lluçanès. Hi 

prosperen els alzinars, però a molts llocs han estat substituïts per pinedes perquè 

produeixen més rendiment. En alguna fondalada també s’hi pot trobar roure, 

concretament, roure de fulla petita, que està més adaptat a la sequedat. A les obagues 

de l’Alt Lluçanès també es poden trobar fagedes, però són força escasses (Consorci del 

Lluçanès, 2006; Garolera, 2004). 

La població de Lluçanès, tot hi haver resistit prou bé la despoblació rural, és una petita 

fracció de la d’Osona. La major part de la població es concentra a Prats de Lluçanès, 

Olost i Sant Bartomeu del Grau, a part del poble de Sant Feliu Sasserra, al Bages. 

Actualment, no supera els 10.000 habitants (Generalitat de Catalunya, 2016b). El 

Lluçanès està allunyat de les rutes de comunicació històriques cap al Pirineu, que 

seguien els rius Ter i Llobregat. Es comunica amb la plana de Vic per diversos pujadors, 

mentre que amb el Bages i el Berguedà es comunica seguint els rius que van cap al 

Llobregat (Garolera, 2004). 

 

2.3-EL MONTSENY 

El massís del Montseny ocupa la part meridional d’Osona. Fa de frontera natural entre 

la plana de Vic i el Vallès, i està dividit entre les comarques d’Osona, la Selva i el Vallès 

Oriental. Arriba als 1.700 metres d’altura i això el converteix en un senyal a l’hora 

d’orientar-se (d’aquí li ve el nom) (Diputació de Barcelona, 2016b; Garolera, 2004). 

                                                           
3
 Riuades de la riera Gavarresa. 



. Aquells bàrbars d’Osona Ciutadà de Batàvia 

 
 16 

El massís del Montseny des del Castell de Tona (Foto: autor). 

El Matagalls és el cim més alt d’Osona, i altres punts coneguts del Montseny osonenc 

són el pla de la Calma o Collformic, que comunica el Vallès amb Osona a través del 

Montseny. El Montseny s’inscriu dins del sistema de les serralades Prelitorals, i 

geològicament és més antic que la resta d’Osona, i això fa que s’hi trobin pedres 

precioses (Garolera, 2004). 

 

Al Montseny hi abunden les fonts d’aigua, perquè les seves roques són poroses. En 

aquest massís neixen diversos rius osonencs, la majoria dels quals van a parar al riu 

Ter, com el Gurri, que neix als contraforts del Matagalls, o la riera Major, que neix al 

peu del Matagalls. El cabal de la riera Major (és el segon riu més cabalós després del 

Ter) s’explica per l’abundància de fonts al Montseny. 

A la part osonenca del Montseny també neix la riera d’Avencó, que s’ajunta al Congost 

a l’altura de Tagamanent, i també algunes rieres que aboquen les seves aigües a la 

Tordera, com la riera de Collformic (Garolera, 2004; Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya, 2016). Les rieres del Montseny són irregulars, però d’aigua clara i circulen 

amb velocitat. Normalment, a la tardor és quan hi baixa més aigua, mentre que a 

l’estiu l’aigua que hi circula és escassa (Diputació de Barcelona, 2016b). 

Al cantó osonenc del Montseny hi abunda l’alzinar, un bosc mediterrani, als solells 

entre 800 i 1.000 metres d’altitud. Com passa a molts llocs de la comarca, però, 

l’alzinar original ha estat substituït per pinedes. En canvi, a les obagues de la zona 

oriental hi prospera el faig, un bosc més humit que l’alzinar. Més amunt, a partir dels 
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1.200 metres, juntament amb el faig, s’hi troba l’avet blanc, que constitueix un bosc 

realment únic (Garolera, 2004). 

Actualment, la població del Montseny osonenc és minsa. Entre Viladrau i el Brull, els 

dos municipis que ocupen porcions importants del Montseny, voregen els 1.000 

habitants. Aquests territoris han patit la despoblació rural del segle XX, tot i que mai 

han estat gaire poblats. Es comunica mitjançant diversos camins amb la plana de Vic, i, 

a través de Collformic, amb el Vallès Oriental (Garolera, 2004; Generalitat de 

Catalunya, 2016b). 

 

2.4-LES GUILLERIES 

Les Guilleries són un massís que separa 

Osona de les terres de Girona. A l’est hi 

té la comarca de la Selva; al nord, el 

Collsacabra (es considera que el límit 

entre les Guilleries i el Collsacabra són 

els cingles que fa el Collsacabra en 

apropar-se al Ter); a l’est, la plana de 

Vic, on el límit el marca el bosc que 

comença quan s’acaben els camps; i al 

sud es troba amb el Montseny, que es 

considera que comença a partir de l’avenc per on circula la riera d’Arbúcies (Garolera, 

2004; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016). 

Les Guilleries pertanyen a la serralada Prelitoral, igual que el Montseny. El seu cim més 

alt és Sant Miquel de Solterra, a la banda selvatana del massís. De fet, la part més alta 

de les Guilleries pertany a la Selva, perquè a mesura que s’apropa a la Plana va baixant 

d’alçada. Les Guilleries estan formades, bàsicament, per un seguit de planes enlairades 

tallades per diversos torrents que baixen cap a un cantó o l’altre  (Garolera, 2004). 

Les Guilleries tenen un clima una mica més plujós que la Plana, però les temperatures 

són si fa no fa iguals. De fet, la vall de Sau, en plenes Guilleries, també pateix la 

El Ter, quan es comença a endinsar a les 

Guilleries, des de Savassona (Foto: autor) 
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inversió tèrmica tan típica de la Plana, amb els mateixos efectes. El Ter travessa les 

Guilleries, més o menys des del meandre de l’Esquerda, on es comença a endinsar al 

massís, fins al Pasteral, a la Cellera de Ter. El Ter rep entre aquests dos punts diverses 

rieres de més o menys importància, com la riera de les Gorgues, la riera Major, que és 

de les més cabaloses, la riera de Rupit o la riera d’Osor. Actualment, la major part del 

tram del Ter a les Guilleries està alterat pels pantans de Sau i Susqueda (Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016). 

La vegetació de les Guilleries és principalment mediterrània. Als solells hi abunda 

l’alzina, a les obagues, el castanyer o fins i tot el faig o el freixe, mentre que a les parts 

més baixes, igual que a la Plana, els roures. Al voltant dels cursos fluvials també s’hi 

pot trobar bosc de ribera (Diputació de Barcelona, 2016a; Garolera, 2004). 

Actualment, les Guilleries del cantó osonenc tenen poca població, una mica més de mil 

habitants, perquè tot i no ser una terra que mai hagi estat gaire poblada, va patir el 

despoblament rural degut a la industrialització. A més, les Guilleries mai han estat 

gaire ben comunicades, només hi havia alguns camins que creuaven el massís 

(Garolera, 2004; Generalitat de Catalunya, 2016b). 

 

2.5-EL CABRERÈS 

El Cabrerès o Collsacabra és un altiplà situat al nord-est d’Osona, que separa la plana 

de Vic, a l’oest, de la Garrotxa, al nord-est. També es troba amb la Selva al cantó més 

oriental. Al sud limita amb les Guilleries, i al nord amb el Prepirineu osonenc. El 

Collsacabra forma un pla inclinat des de la Plana,4 cosa que li permet un accés 

relativament fàcil, i s’acaba bruscament tant pel cantó de la Garrotxa i la Selva, amb els 

cingles de Falgars i del Far, com pel cantó de les Guilleries, amb els cingles de Tavertet 

o de l’Avenc, per exemple. L’altitud mitjana del Collsacabra se situa als 900 metres, i el 

punt més alt és Cabrera, que mesura 1.306 metres sobre el nivell del mar (Garolera, 

2004; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016).  

                                                           
4
 Comença a enfilar-se des de St. Martí Sescorts. 
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L’altiplà del Collsacabra presenta unes temperatures més fredes que el conjunt 

d’Osona (mitjana anual de 10-11oC a Cantonigròs), i és una de les zones més plujoses 

d’Osona, juntament amb les muntanyes de Vidrà. Tot i això, la vegetació és semblant a 

la d’Osona en general. Als solells d’entre 800 i 1.000 metres s’hi troben alzines  (moltes 

vegades substituïdes per pinedes), mentre que a les parts més humides i altes hi ha 

fagedes. També hi creix el roure, en zones ni massa humides ni massa seques 

(Garolera, 2004). 

Al Collsacabra hi neixen diverses rieres, la majoria de les quals van a parar al Ter. 

Algunes han de salvar autèntics desnivells, com la riera de Rupit, que cau més de 80 

metres, formant el salt de Sallent. També neix al Collsacabra la riera de les Gorgues, 

que ha excavat diversos gorgs profunds. La riera de les Gorgues té cabal permanent, 

mentre que la de Rupit a vegades està seca. També hi neix la riera de Fornès, que és un 

afluent del Ges. A part de la conca del Ter, diverses rieres que neixen a Rupit aboquen 

les aigües al Fluvià, com el torrent de la Teularia (Garolera, 2004). 

El camí més important que travessava el Collsacabra era el camí ral de Vic a Olot, que 

va ser on es van desenvolupar els pobles de l’Esquirol, Cantonigròs o els Hostalets d’en 

Bas, ja al cantó garrotxí. Actualment, el Collsacabra també pateix la despoblació rural, 

però el poble de l’Esquirol l’ha pogut resistir, mentre que Rupit i Pruit i Tavertet han 

perdut bona part de la població que havien arribat a tenir als segles XVIII-XIX.  

 

 

Els cingles de l’Avenc des del pla de dalt del Castell, a Tavertet. (Foto: autor) 
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2.6-EL PREPIRINEU OSONENC 

Al nord de la Plana, s’alcen les primeres serres prepirinenques: Bellmunt, la serra del 

Curull, les muntanyes del Vidranès, i entre elles la regió del Bisaura. Aquestes serres 

separen Osona del Ripollès i la Garrotxa. Al sud té la plana de Vic, de la qual se separa 

per la serra de Bellmunt, que arriba als 1.246 metres d’altitud. A l’est, hi trobem la 

Garrotxa, mentre que al sud-est entra en contacte amb el Collsacabra. En direcció oest 

està limitada per l’Alt Lluçanès, i abans d’aquesta comarca, Sora i les serres de Bescanó 

i de Sovelles. Finalment, al nord hi ha el Ripollès, i és on s’ajunten el Prepirineu i els 

Pirineus (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016). 

Aquest territori és força humit i plujós, com altres muntanyes que envolten la Plana.  

De fet, les muntanyes del Vidranès tenen un altitud mitjana de 1.500 metres, cosa que 

afavoreix que allà el clima sigui especialment fred. Aquest fet influeix en la vegetació, 

també. L’alzinar muntanyenc és l’únic bosc mediterrani5 que es pot trobar en aquesta 

zona, més concretament a Bellmunt. A la resta de la zona, hi abunden les fagedes i les 

rouredes, sobretot a les zones més altes (Garolera, 2004). 

 

El Prepirineu osonenc és travessat pel riu Ter, que ve des del Ripollès en direcció a la 

Plana. A Vidrà neix el riu Ges, que travessa les serres de Bellmunt i de Curull i arriba a 

la plana de Vic. També hi circulen rieres com ara la riera de la Foradada, que 

                                                           
5 És un bosc que té un sotabosc amb bruc o boix, perquè els arbustos propis de l’alzinar no creixen en 
territoris tan freds (Garolera, 2004). 

 

El poble de Sta. Maria de Besora des del Castell de Besora (Foto: autor) 
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desemboca al Ter a Sant Quirze, el Torrent de les Cúbies o el Torrent de Saderra 

(Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016). 

Aquestes terres estan poc poblades. Vidrà i Santa Maria de Besora han patit la 

despoblació rural causada per la revolució industrial, mentre que els pobles de Sant 

Quirze de Besora i Montesquiu han pogut mantenir cert nivell demogràfic. Aquest 

territori està ben comunicat seguint el riu Ter, però a part d’aquest eix la resta són 

caminets (Garolera, 2004; Generalitat de Catalunya, 2016b). 
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3.EL POBLE DELS AUSETANS.  
Què sabem dels antics pobladors d’Osona  

Com veiem, coneixem el territori d’Osona i les seves particularitats, però tenim moltes 

més incògnites quan ens disposem a parlar de com era aquest territori i de qui hi vivia 

ara fa més de dos mil anys. 

 

A partir del segle VI aC, les fonts gregues comencen a esmentar Ibèria, però no per 

designar la totalitat de la península Ibèrica, sinó que per referir-se a la terra que anava 

des de l’actual Cartagena fins al Llenguadoc. A poc a poc comencen a esmentar també 

 

Mapa dels diferents pobles ibers del nord-est peninsular segons Bosch i Gimpera. Bosch i 

Gimpera no va situar als lacetans enlloc, potser degut a la confusió de noms amb els 

laietans i els Iaccetans. 
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els noms dels pobles que vivien en aquesta terra, que molt probablement tenien trets 

culturals i lingüístics en comú, i d’aquí que se’ls anomenés ibers, en un principi, només 

a ells (Sanmartí et al., 2005). 

Sembla que els ibers tenien una llengua pròpia, que ens ha arribat per mitjà de 

llegendes en monedes i gravats en pedres, ploms o ceràmiques.  Hi ha elements amb 

característiques similars en aquesta àrea, però també diferències. De fet, la llengua es 

podria dir que és l’únic element comú d’aquests pobles, si més no en l’expressió 

escrita. Això no treu, però, que hi poguessin haver altres llengües en l’expressió oral.  

Se sap que Ibèria no estava unificada, sinó dividida entre diversos pobles que no 

necessàriament pertanyien a la mateixa ètnia o estaven unificats políticament (M. D. 

Molas, 1982; Sanmartí et al., 2005). 

Els ausetans eren el poble que habitava el que avui és la Plana de Vic i les muntanyes 

del voltant (M. D. Molas, 1982; Rocafiguera, 1995; Sanmartí et al., 2005). Diverses 

fonts (fonts literàries, fonts arqueològiques i la llengua i l’escriptura ibèriques) 

proporcionen informació sobre aquest poble preromà, i en aquest capítol es recull la 

informació que proporcionen les diverses fonts dels ausetans. 

 

3.1-FONTS LITERÀRIES 

El primer possible esment als ausetans el va fer Ruf Fest Aviè, amb l’Ora Marítima, un 

poema basat en les descripcions d’un navegant massaliota del segle VI aC. No va ser 

fins a la Segona Guerra Púnica, i en el context de l’entrada dels exèrcits romans a Ibèria 

des d’Empúries, que es van tornar a esmentar els pobles que habitaven Ibèria. A partir 

d’aquest moment, els textos clàssics expliquen amb més regularitat el que va passar a 

Ibèria entre els segles III i I aC, i en conseqüència els ausetans van ser esmentats 

diverses vegades (M. D. Molas, 1982). 

 Amb l’arribada de Juli Cèsar al poder,  i la repressió contra els pobles indígenes que 

abans l’havien ajudat, sembla que s’acaba qualsevol tipus d’estructura organitzativa 

dels pobles ibers, que entren de ple al món romà (Hernàndez Cardona, 2001; M. D. 

Molas, 1982). 
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3.1.1-L’ORA MARÍTIMA (Ruf Fest Aviè) 

L’Ora Marítima és un poema, escrit per Ruf Fest Aviè, un autor del segle IV dC, que es 

va basar en una carta de navegació d’un navegant massaliota,6 escrita 

aproximadament l’any 520 aC. El poema descriu el Mediterrani i, en conseqüència, les 

costes iberes. Aviè va fer servir uns topònims d’arrels molt antigues, molts dels quals 

no han pogut ser localitzats amb precisió (M. D. Molas, 1982; Sanmartí et al., 2005). 

Aviè esmenta, al nord-est peninsular, els indigets, amb una ciutat anomenada Cypsela, 

de la qual es desconeix la ubicació. A l’interior, prop dels Pirineus Orientals, Aviè parla 

dels cerets i els ausocerets,  i al nord els sordons, amb la ciutat de Pyrenae (M. D. 

Molas, 1982). 

Sembla clar que els ausocerets esmentats es correspondrien amb els ausetans que 

s’esmenten durant la Segona Guerra Púnica, cosa que demostra que existien ja al segle 

VI aC. El fet, però, que els esmenti com a ausocerets indica que hi hauria algun tipus de 

connexió entre els ausetans i els ceretans, com per exemple un origen comú. És per 

això que Schulten afirma que cerets i ausocerets devien tenir un origen lígur (per tant, 

indoeuropeu) i que després els ibers devien arribar des del sud, subjugant els diversos 

pobles que anaven trobant (M. D. Molas, 1982). (Vegeu Mapa 1 de l’Annex 3). 

Això explicaria el perquè de la presència de topònims preromans d’origen indoeuropeu 

(celtes o preceltes) a Osona (Voltregà, Torelló), i a altres comarques del nord de 

Catalunya, com la Cerdanya o el Berguedà (Coromines, 1989).  

3.1.2-ABANS DE LA 2na GUERRA PÚNICA 

Entre els segles V i III aC, els ausetans no van ser esmentats en cap moment. De fet, a 

la zona septentrional de la península, els autors grecs i llatins no deixaven clar ni tan 

sols si hi vivien celtes o ibers. Hecateu,7 un autor grec del segle VI aC, diu que a la part 

septentrional d’Ibèria hi vivien els Misgetes. Aquesta paraula vol dir barreja, mescla en 

grec (M. D. Molas, 1982), i això podria confirmar les teories que creuen que hi havia 

una barreja entre ibers i lígurs en aquella zona. 

                                                           
6 De la ciutat grega de Massàlia, actual Marsella. 
7
 La seva obra es va conservar gràcies a Esteve de Bizanci, un autor del segle VI dC. 
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Els ausetans no van ser esmentats, en aquest període, per cap autor conegut, però 

tampoc ho van ser altres pobles com ara els ceretans o els bergistans, per la qual cosa 

podem pensar que el contacte directe amb els altres pobles del  Mediterrani devia ser 

mínim. 

3.1.3-LA 2na GUERRA PÚNICA I PRIMERES REVOLTES 

Amb l’esclat de la guerra, els romans decideixen atacar la rereguarda dels 

cartaginesos, o sigui, Hispània. Quan els llatins van desembarcar a Empúries, es van 

trobar amb diversos pobles indígenes, que es van veure arrossegats a la conflagració.  

A causa de la guerra, aquests pobles comencen a ser esmentats en cròniques de 

caràcter militar, destinades a narrar l’enfrontament entre cartaginesos i romans. Els 

dos autors que més informació han aportat sobre aquest conflicte són Tit Livi (59-17 

aC), amb l’obra Ab Urbe condita; i Polibi (ca. 200 aC- ca. 120 aC), autor de l’obra 

Historiae (M. D. Molas, 1982). 

Tots dos autors van narrar fets de guerra des de la perspectiva romana, però no 

coincidien en tot. Primer, quan Hanníbal va travessar terres catalanes, Polibi esmenta 

que es va enfrontar amb ilergets, bergistans, andosins i airenosis, però Tit Livi parla 

d’ilergets, bergistans, ausetans i lacetans (Hernàndez Cardona, 2001).  

Aquesta menció de Tit Livi als ausetans va ser la primera després tres segles, ja que des 

dels “ausoceretes” d’Aviè, cap altre autor havia mencionat els ausetans, a diferència 

d’altres pobles com els ilergets o els edetes (M. D. Molas, 1982). Però a partir de la 

Segona Guerra Púnica, els ausetans són esmentats diverses vegades, lluitant al costat 

dels ilergets i lacetans. Segons el que es desprèn de les narracions de Tit Livi, els 

ausetans van ser un dels pobles que més van resistir-se a l’ocupació romana, ja que el 

seu territori va haver de ser pacificat diverses vegades al llarg de la guerra (Hernàndez 

Cardona, 2001; M. D. Molas, 1982).  

Concretament, és de l’època de la Segona Guerra Púnica que s’esmenta l’únic líder, 

cabdill ausetà: Amusic (un nom indoeuropeu, potser celta), del qual es diu que va 

aconseguir escapar-se dels romans durant el setge “a la ciutat dels ausetans”, que ara 

per ara no s’ha pogut localitzar amb certesa. La ciutat va aguantar un mes de setge, 
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fins que es va rendir després de la fugida d’Amusic (Hernàndez Cardona, 2001; M. D. 

Molas, 1982). 

Després de l’expulsió dels cartaginesos de la península Ibèrica, els pobles ibers es van 

revoltar, sota el lideratge dels ilergets, contra l’ocupació i l’explotació romana els anys 

206 i 205 aC. Els ausetans van participar en totes dues revoltes, que van acabar amb 

derrota dels indígenes en tots dos casos i amb la captura dels instigadors de les 

revoltes, tot i que no se sap si Amusic va ser capturat (Hernàndez Cardona, 2001). 

Pel que es pot despendre de les cròniques, els ausetans van ser un dels pobles que 

més es van oposar als romans, juntament amb els ilergets, i que per tant més 

problemes van portar als romans. Tot i això, van ser incorporats al món romà amb el 

final de la segona guerra púnica, dins de la província de la Hispània Citerior (Hernàndez 

Cardona, 2001; Hurtado, 2014).  

La part fosca d’aquesta època, però, ve pel fet que Titus Livi va situar el poble dels 

ausetans al costat de riu Ebre, dient “Ausetanos prope Hiberum”, unes quantes 

vegades. Tot i que és molt possible que confongués el nom del riu Ebre amb el Ter, 

també hi ha la possibilitat que Iberus signifiqués riu en iber (Hernàndez Cardona, 2001) 

i que la confusió actual es degui a això.8 

3.1.4-LES REVOLTES POSTERIORS 

Després de la Segona Guerra Púnica, el món iber s’integra al món romà, els ausetans 

no són esmentats fins a les revoltes del 195 aC i del 184-183 aC. Aquestes revoltes van 

ser narrades sobretot per Tit Livi, mentre que els altres autors només hi van fer 

referències puntuals. 

Tot i la derrota i ocupació després de la Segona Guerra Púnica, les societats iberes 

mantenien encara una certa cohesió i organització, i per això van reaccionar al saqueig 

i espoli que els romans practicaven a les seves terres. El 195 aC el Senat romà envia 

Marc Porci Cató (234-149 aC) a sufocar la revolta més gran que hi havia hagut fins 

llavors a la península. Els ausetans, juntament amb els lacetans, els indigets, els 

sussetans, els sedetans i els bergistans, van ser els pobles que es van aixecar del nord-

                                                           
8 Això també explicaria la confusió al voltant del Tractat de l’Ebre entre romans i púnics, que marcava el 
riu Iberus com a frontera de les zones d’influència. 
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est peninsular. Tit Livi va narrar amb detall parts de la revolta, com ara la batalla 

d’Empúries, en què un exèrcit d’ibers va assaltar la ciutat, o la presa de Bergium, la 

capital dels bergistans (Hernàndez Cardona, 2001; M. D. Molas, 1982). 

Els ausetans van ser esmentats directament, i se sap que es van revoltar en un principi 

perquè després Tit Livi diu que els ausetans, juntament amb els sussetans i els 

sedetans, van canviar de bàndol per posar-se al costat de Roma. Els autors grecs i 

llatins expliquen que Cató va manar destruir totes les fortificacions indígenes que no 

fossin reaprofitades pels romans. Moltes fortificacions de l’Ausetània van ser 

destruïdes durant aquesta època, però la proximitat amb la Segona Guerra Púnica fa 

difícil saber quan van ser destruïdes, i no hi ha cap autor que esmenti destruccions a 

l’Ausetània en aquesta revolta (López Mullor & Fierro Macía, 2011; D. Molas, Mestres, 

& Rocafiguera, 1992; Ollich, Ocaña, Ramisa, & Rocafiguera, 1995). 

L’altra gran revolta a Ibèria amb esments als ausetans va ser la del 184-183 aC. 

Tit Livi (XXXIX, 56), va escriure això sobre la revolta: 

«Durant el mateix any, el procònsol Terenci Varró va lliurar diversos 

combats victoriosos contra els celtibers, no gaire lluny de l’Iberum,9 en 

territori ausetà, assaltant algunes places fortificades de la zona. » 

La majoria d’autors actuals han donat per bona la localització i, per tant, suposen que 

hi va haver un avanç dels celtibers a la vall de l’Ebre. Tot i això, Dolor Moles diu que no 

era una ràtzia, com creuen alguns autors, i també nega que els ausetans s’haguessin 

revoltat, sinó més aviat que els celtibers duien a terme un moviment de caire 

expansionista, d’immigració, i el que van fer els romans va ser frenar el moviment cap 

a terres sotmeses a la República.  

Tanmateix, la presència de topònims celtes a Osona d’arrels molt antigues, i les 

diferències ètniques que segons alguns estudiosos hi podrien haver entre els ibers de 

l’interior i els de la costa (Coromines, 1989; M. D. Molas, 1982), podrien fer pensar que 

realment els celtibers no havien avançat, sinó que ja vivien allà, i que els ausetans eren 

                                                           
9
 Molt probablement es va tornar a confondre en parlar dels ausetans a prop de l’Ebre. 
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una barreja entre ibers i celtes. Així doncs, l’avenç romà en terres ausetanes hauria 

sigut per tal de sufocar els ausetans, que s’haurien tornat a revoltar. Aquesta 

possibilitat se suma a la que diu que aquesta referència als ausetans anava destinada a 

una altra ètnia ibera del sud de l’Ebre, que efectivament va ser ocupada pels celtibers, 

molt més propers a la zona.10 

3.1.5-LES GUERRES CIVILS DE ROMA 

A principis del segle I aC, la crisi econòmica que patia Roma va provocar la primera 

guerra civil romana, en què es van enfrontar dos partits, el democràtic (dirigit per 

Màrius) i l’oligàrquic, en què manava Sul·la. Aprofitant el buit de poder deixat per 

Sul·la11 a Roma, els demòcrates van prendre el poder i van nomenar Sertori 

governador de la Hispània Citerior el 83 aC (M. D. Molas, 1982). 

Quan Sul·la va retornar a la capital, va destituir Sertori, que es va convertir en un rebel. 

Així començaven les Guerres Sertorianes (82-72 aC). Sertori va entrar a Hispània per la 

Cerdanya, quan ja l’havien destituït, segons Plutarc de Queronea.12 Allà va pagar 

tributs als ceretans, i va rebaixar els impostos, alhora que es va guanyar els habitants 

de la Citerior pel seu bon tracte (Aguilar Fernández, 2004; M. D. Molas, 1982). 

Els ausetans, veïns dels ceretans, no són esmentats de forma directa, però Plutarc 

afirmava que tots els pobles de la part nord de l’Ebre havien pres part pel partit de 

Sertori, així que probablement els ausetans van ser aliats de Sertori. 

La guerra es va acabar amb l’assassinat de Sertori i la victòria dels oligàrquics, amb 

Pompeu (106 aC-48 aC) al capdavant. Cap autor clàssic va parlar de represàlies cap a 

pobles de l’actual Catalunya, ja que la gran majoria es van canviar de bàndol. En canvi, 

ciutats que encara restaven fidels a Sertori després de la seva mort, com Calagurris van 

patir llargs i durs setges fins a la seva caiguda (Rodà de Llanza, 2015). 

Les últimes mencions en textos clàssics referents als ausetans daten de la segona 

guerra civil romana (49-44 aC), en què es van enfrontar Juli Cèsar i Gneu Pompeu. Juli 

                                                           
10

 Vegeu el resum de la conferència d’Imma Mestres, responsable del jaciment del Camp de les Lloses, 
de Tona, del 23 de novembre de 2011: http://cerquemlesarrels.blogspot.com.es/2011/11/un-tomb-per-
ausetania.html 
11

 Havia marxat a combatre contra Mitrídates, rei del Pont, en el marc de la Primera Guerra Mitridàtica 
(88 aC-66 aC) 
12

 A la seva obra “Bioi parallēlloi” (Vides paral·leles), en què narra la vida de Quint Sertori. 
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Cèsar pertanyia al partit dels demòcrates, raó per la que la majoria de pobles que 

havien donat suport a Sertori van donar suport a Cèsar(M. D. Molas, 1982). 

Juli Cèsar mateix explicava a la seva obra De Bello Civili que diversos pobles hispànics, 

entre els quals esmenta els ausetans o els ilercavons, es van passar al seu costat, i 

Cèsar els va demanar que l’ajudessin amb blat. Així doncs, sabem que els ausetans van 

combatre amb Juli Cèsar contra Pompeu, i que a més van proporcionar blat, o sigui 

que tenien capacitat per produir excedents. 

Tot i això, la menció als ausetans sembla que va destinada als habitants d’una ciutat 

(civitas), però Dolors Molas explica que també es refereix a una unitat administrativa 

inferior, que podia correspondre a un extens territori o als territoris d’algun antic rei. 

Així doncs, defensa que Cèsar es referia a tota la regió, però que l’ús  del “civitas” 

denotaria que s’estava produint una desintegració del món indígena ausetà en benefici 

de la romanització i la seva divisió provincial (M. D. Molas, 1982). 

3.1.6-LES OBRES GEOGRÀFIQUES 

De l’època clàssica també ens han arribat tres obres que parlen dels ausetans des 

d’una vista geogràfica. La primera, la Naturalis Historia de Plini el Vell (23-79 dC). 

L’obra tractava qüestions d’astronomia, de botànica, de medecina i d’arquitectura, 

entre altres, i va ser escrita durant el regnat de l’emperador Vespasià, quan Plini el Vell 

va ser enviat a Hispania. La seva obra constava de 37 llibres, i el tercer tractava la 

geografia a la península Ibèrica (Enciclopèdia Catalana, 2016).  

Plini el Vell (III, 2), va esmentar així el nord-est peninsular: 

«La regió de la Cossetània, el riu Subi, la colònia de Tarraco, obra dels 

Escipions, com Carthago dels fenicis. La regió dels ilergets, l’oppidum 

Subur, el riu Rubricatus, i després venen els lacetans13 i els indigets. 

Darrere d’ells, a les arrels del Pirineu, els ausetans i els jacetans, i al 

mateix Pirineu els ceretans, darrere els quals hi ha els vascons. 

                                                           
13 Tots els autors actuals consideren que Plini va confondre lacetans amb els laietans, ja que els lacetans 
vivien a l’interior de Catalunya i els laietans són esmentats molts cops com un poble de la costa. 
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Però a la ribera hi ha la colònia de Bàrcino, anomenada per sobrenom 

Fauencia, Baetulo i Iluro, pobles de ciutadans romans, el riu Larno a 

Blandae, el riu Alba, Emporiae, [...] el riu Tichis14, i, apartat d’aquest unes 

quaranta milles, la Pirinea Venus, en un cantó del promontori. » (De 

Huerta, 1624) 

Aquest text situa als ausetans al peu del Pirineu, passats els indigets, i a prop dels 

jacetans i els ceretans. És difícil de saber si no va confondre els lacetans amb els 

jacetans (o iacetans), ja que aquests últims se’ls situa més aviat al nord del Pirineu, al 

voltant de Iaca (actualment Jaca), i no al costat dels ausetans. Situa el riu Alba al sud 

d’Empúries, i després el riu Tichis o Ticer. Després, el santuari d’Afrodita o Pirinea 

Venus, que estaria situat en algun lloc del cap de Creus (potser a Sant Pere de Rodes 15) 

o a Portvendres. (Vegeu Mapa 1 de l’Annex 3). 

Plini no esmenta cap ciutat ausetana, mentre que les úniques ciutats que esmenta són 

ciutats on “viuen ciutadans romans”. El fet que esmenti ciutats amb ciutadans romans i 

territoris d’ètnies que al segle I dC ja no tenien cohesió territorial indica que Plini 

potser va barrejar informació més antiga amb l’actual, com també va passar, per 

exemple, a l’Ora Marítima d’Aviè.  

La segona obra, De chorographia, va ser escrita per Pomponi Mela, un geògraf llatí 

nascut a la Bètica al segle I dC. En aquest llibre, l’autor relatava el món conegut fins 

aleshores. Al llibre dos, Mela parlava d’Hispània, i esmentava diversos llocs que es 

trobaven allà, acompanyats de descripcions. Mela no va esmentar mai els ausetans ni 

cap poble preromà, però sí que va parlar dels rius mediterranis. 

Pomponi Mela (II) va escriure questes línies parlant del que avui en dia es coneix com a 

Catalunya: 

«...Però costejant des de Cervaria, hi ha la primera roca que llença el 

Pirineu sobre el mar. Després el riu Tichis al costat de Rhoda, i el 

Clodianum a Emporiae.  Després el mont de Júpiter, en què la seva part 

                                                           
14 Diversos autors consideren que en realitat deia Ticer (M. D. Molas, 1982). 
15

 (Riu, 2004) 
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oposada a Occident, per l’eminència dels seus cims, que s’aixequen 

gradualment, les anomenen escales d’Hanníbal, i des d’aquí fins a Tarraco 

hi ha diversos pobles petits, com ara Blandae, Iluro, Baetulo, Barcino, 

Subur i Tolobi, i també rius petits. El riu Baetulo al costat del mont de 

Júpiter, i el Rubricatus a la costa de Barcino. Tarraco és en aquesta part la 

ciutat més rica dels maresmes, i per allà  passa un riuet que anomenen 

Tulcis. El cabalós Iberus toca a Dertosa...» (Mela, 1642) 

Bàsicament se’n pot extreure que ell situa el Tichis a prop de Rhode (actualment 

Roses), igual que Plini, que també el situa prop del cap de Creus. En canvi, Mela situa el 

Clodianum, a prop d’Empúries; i no parla de cap riu Alba. De la resta de topònims no 

en parlarem perquè no tenen cap mena de relació amb Osona, només el riu Ter i els 

seus possibles noms. 

El tercer autor que va esmentar els ausetans, i el que en va donar més informació va 

ser Claudi Ptolomeu, un autor del segle II nascut a Alexandria. Ptolomeu va estudiar 

diversos camps, però va destacar en la geografia. És l’autor de Geographia, una obra 

escrita en grec en què descrivia amb detall (o ho intentava) el món conegut fins 

aleshores. Va cometre força errors en les longituds que donava (perquè llavors encara 

no se sabia que existia Amèrica), però les latituds eren molt exactes (Ferran Vital, 

2012). 

Ptolomeu (llibre II, capítol IV, 69, Tarraconenses situs) parla dels ceretans i de la ciutat 

de Iulia Lybica, i després diu que (al costat dels noms hi ha les coordenades que va 

donar Ptolomeu): 

 «I vers l’occident, al seu costat hi ha els ausetans, amb aquestes ciutats: 

Aquae Calidae  16 40.42 10 

Baecula   17     .42 15 

Ausa    16 10.42 30 

Gerunda   16 50.42 40»  (Magini Padovano, 1621) 
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Ptolomeu esmenta després un poble, els castellans, que encara no havia sigut 

esmentat fins llavors, i els situa al costat dels ausetans. També parla de les 

desembocadures dels rius: Sambroca, abans d’arribar a Empúries, i Clodianus, abans 

d’arribar a Rhode. (Vegeu Mapa 2 de l’Annex 3). 

Tot i que són els únics textos que ens han arribat sobre la situació dels ausetans, cal 

mirar-se’ls amb cura, perquè els autors antics podien cometre errors. Per exemple, les 

coordenades de Ptolomeu no són precisament exactes, i també s’ha de tenir en 

compte que es podien confondre, ja que utilitzaven textos més antics per escriure les 

seves obres i també s’equivocaven a vegades.  

L’important, però, és que ens confirmen un cop més la posició dels ausetans al peu del 

Pirineu i en contacte amb els indigets, el Pirineu i els ceretans(o sigui, al territori que 

modernament correspon a Osona, més o menys), i no a prop de l’Ebre com assegurava 

Tit Livi. 

Tots tres autors parlen dels rius de la costa entre Empúries i els Pirineus, però cap els 

esmenta tots ni sembla que els col·loqui bé. Si repassem, Plini el Vell esmentava el riu 

Alba, Empúries i tot seguit el riu Ticer. Després parlava del santuari d’Afrodita, ja als 

Pirineus. Pomponi Mela esmenta el riu Tichis al costat de Rhode i el riu Clodianum al 

costat d’Empúries. Finalment, Ptolomeu col·loca la desembocadura del Sambroca al 

sud d’Empúries i la del riu Clodianus a sota de Rhode. 

Tant Plini el Vell com Mela identifiquen el Ticer16 i el Tichis amb el que actualment es 

coneix com la Muga. Però es van equivocar a l’hora de situar-los, perquè tot i que 

puguin semblar el mateix riu, eren dos de diferents. El Tichis seria l’actual riu Tec, a la 

Catalunya Nord, mentre que Ticer seria el nom del riu que creuava les terres 

ausetanes: el Ter. Aquesta teoria es basa en el fet que a l’època medieval el Ter es deia 

Tezer o Teder, i que per tant la semblança és evident (Burch i Rius, Casas i Genover, & 

Castanyer i Masoliver, 2013; Negre i Pastell, 1946).  

Pel que fa al Clodianum o Clodianus, tant Ptolomeu com Mela el col·loquen entre 

Empúries i Rhode. Per tant, és molt possible que el Clodianum/Clodianus fos el Fluvià, i 

                                                           
16 Els textos que ens han arribat als nostres dies parlen del Tichis, però molt probablement deia Ticer 
(Burch i Rius, Casas i Genover, & Castanyer i Masoliver, 2013). 
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és que a l’edat mitjana se l’anomenava Fluvianus. Segons P. Negre, a la Crònica de 

Boades (un document del segle XV) deia així: “a la vora del riu apel·lat antigament 

Clodianus e ara s’apel·la Fluvià”. Això confirmaria que el Clodianum/Clodianus és 

l’actual riu Fluvià. Podria ser que es contragués la forma llatina del “Flumen Clodianus” 

i formés una sola paraula (Negre i Pastell, 1946). 

 

Finalment, el Riu Sambroca seria la Muga. Tot i que Ptolomeu l’identifica amb el Ter, 

sembla clar que es va equivocar. El nom medieval de la Muga era Sambuga o Sambuca, 

del qual deriva el “La Muga” actual. La semblança entre Sambruca i Sambuca és més 

que evident (Burch i Rius et al., 2013; Negre i Pastell, 1946). 

 

Recorregut actual dels rius del nord-est de Catalunya (Mapa: Autor) 
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Finalment, queda el tema del riu Alba, que Plini el Vell situa al sud d’Empúries. P.Negre 

no proposa cap altra alternativa, i deixa a l’aire si el riu Alba era el Ter. Plini el Vell 

només esmenta el Ter amb el nom de Ticer (mal situat, això sí), per tant, si l’Alba fos el 

Ter voldria dir que l’esmenta dues vegades amb noms diferents. També és possible 

que l’autor confongués el riu amb algun altre riu al sud d’Empúries, com per exemple 

el Daró, o fins i tot que es tracti de dos noms diferents per a dues desembocadures del 

mateix riu, atès que el Ter llavors desembocava al nord del Montgrí, prop d’Empúries i 

també al sud, a l’Estartit (Consorci del Ter, s.d.).  

De ciutats de la tribu dels ausetans només en parla Ptolomeu. Ausa, Baecula, Aquae 

Calidae i Gerunda; eren ciutats ausetanes segons l’autor grec. Totes quatre desperten 

dubtes diversos.  

 Ausa: L’Ausa o Auso romana és l’actual Vic, però ningú sap on era la ibèrica. 

Podria ser a l’Esquerda de Roda, per proximitat i per presència d’un nucli ibèric 

important (M. D. Molas, 1982; Ollich i Castanyer & de Rocafiguera i Espona, 

2010).  

 Baecula: No se sap, però és molt possible que fos ausetana, perquè s’han 

trobat monedes amb aquest nom relacionades amb els ausetans (Campo et al., 

2010). S’ha arribat a situar tant a Besalú com a Caldes de Montbui, però mai 

s’ha pogut confirmar (M. D. Molas, 1982). 

 Gerunda: Actualment Girona. Molts neguen que Gerunda fos ausetana, per la 

barrera natural que representen les Guilleries, i que Ptolomeu es va equivocar. 

 Aquae Calidae: Tot i que s’havia arribat a pensar que era Caldes de Montbui, 

recentment s’ha deixat clar que Aquae Calidae és l’actual Caldes de Malavella, 

a la comarca de la Selva (Burch i Rius et al., 2013). 

Als vasos apol·linars17 es menciona una Aquae Voconiae, que durant molt 

temps s’ha relacionat amb Caldes de Malavella, però recentment s’ha arribat a 

la conclusió que correspondria a una “mansio” romana, un tipus d’edifici típic 

romà que es trobava al costat de les vies més importants, i que feia una funció 

                                                           
17 Eren un conjunt de quatre vasos de plata que descrivien la ruta entre Gades i Roma, i que mencionava 
noms i distàncies entre els diversos punts de la ruta (Burch i Rius et al., 2013). 
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semblant a un hostal per als viatgers que transitaven aquelles vies (Burch i Rius 

et al., 2013; Yates, 1875). 

Cal aclarir que quan Ptolomeu escrivia la seva Geographia, els ausetans ja estaven 

integrats plenament al món romà i per tant aquestes ciutats esmentades no formaven 

cap mena d’unitat territorial (Hernàndez Cardona, 2001; M. D. Molas, 1982). 

 

3.2-FONTS ARQUEOLÒGIQUES 

Quan Montserrat de Rocafiguera i Espona (l’última autora a tractar el tema 

àmpliament) parlava sobre la carta arqueològica d’Osona al seu llibre Osona Ibèrica- El 

territori dels antics ausetans, identificava dos problemes. El primer era l’escassedat de 

jaciments que es coneixien en aquell moment, i el segon el diferent grau de 

coneixement entre jaciments. 

Actualment, la cosa no ha millorat pas gaire. Es coneixen alguns jaciments nous  com 

per exemple Puig Ciutat, però el grau de coneixement no ha millorat en gran part dels 

que hi havia documentats. Actualment, només s’estan duent a terme treballs 

d’investigació entre quatre i cinc jaciments iberoromans en tota Osona i el Lluçanès: 

Puig Ciutat a Oristà, el Camp de les Lloses a Tona, l’Esquerda de Roda, el Montgròs al 

Brull, a més del Castell de Besora, on s’han portat a terme campanyes d’excavació a la 

part ibèrica del jaciment. Als anys 80 diversos jaciments de la comarca van ser objecte 

d’atenció, com per exemple Can Caseta, però actualment o s’han destruït o els han 

tornat a enterrar (Padrós Gómez, 2010a). (Vegeu Mapa 3 de l’Annex 3). 

Aquesta llista conté tots els jaciments ibers coneguts o que se sospita que existeixen a 

Osona. A la columna de jaciment hi ha el nom que se li ha donat al web de la 

Generalitat de Catalunya que recull el patrimoni arqueològic, al llibre Osona Ibèrica. El 

territori dels antics ausetans de Montserrat de Rocafiguera, o a l’article “El territori de 

la plana ausetana i el seu entorn des de l’ibèric ple a l’alt imperi”, publicat al número 

18 de la revista Cypsela el 2010, escrit per Carles Padrós. A continuació, el municipi o 

municipis en què està situat el jaciment.  
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La columna de la cronologia es divideix en cinc subapartats. Les majúscules IA 

signifiquen el període de l’ibèric antic (550aC-400 aC); IP vol dir ibèric ple, l’època de 

màxima plenitud de la cultura ibèrica (400 aC-200 aC); IF es refereix a l’època de 

domini romà sobre els pobles ibers, conegut com a ibèric final o ibèric tardà (200 aC-50 

aC) (Sanmartí et al., 2005).  

Les majúscules RR signifiquen romà republicà, i comprenen des de la Segona Guerra 

Púnica fins a la caiguda de la república (200 aC-27 aC). L’ibèric final i el romà republicà 

se solapen, i és que durant aquests cent cinquanta anys constatem la fase més 

important de la romanització, tot i que la població continuava sent ibera. Per tant, 

depenent de si el jaciment s’abandona durant aquests anys o té continuïtat en època 

romana es posa IF, RR o tots dos (en cas de que tingui ocupació romana i també n’hagi 

tingut d’ibèrica). Finalment, RI significa romà imperial, ja de l’època de l’imperi romà (a 

partir de l’any 27 aC).  

Les caselles estan pintades de vermell si se sap segur que el jaciment va estar ocupat 

en aquella època, salmó si no se sap a quin període d’ocupació romana o ibera 

corresponen (normalment per falta d’estudi o poques restes localitzades), o blanc si no 

presenta ocupació en aquella època.  

A la columna de “Tipus” s’explica a què corresponen les restes trobades en aquell 

jaciment. Es divideix en dues columnes, una que descriu les restes iberes i una altra 

que descriu les romanes. Quan no és segur que les restes corresponguin a una 

determinada estructura, objecte, etc., diu “possible [assentament, per exemple]”.  
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3.2.1-TAULA DE JACIMENTS 

JACIMENT MUNICIPI 
CRONOLOGIA TIPUS 

IA IP IF RR RI Època Ibèrica Època romana 

Forn de Ginebres Balenyà           Forn d'explotació ceràmica   

Camp del Gepic Centelles           Ceràmiques   

Camp del Nasi Centelles          Necròpolis, ceràmiques Necròpolis 

Camp d'Esports Centelles             Via 

Molí de les Canes Centelles             Mil·liaris 

El Pinós Centelles/Seva           Forn d'explotació ceràmica   

El Montgròs El Brull           Assentament emmurallat, Fortificació   

Casol de Puigcastellet Folgueroles           Assentament emmurallat, Fortificació   

Granollers de la Plana Gurb           Ceràmiques, Sepultura  Possible vil·la romana 

La Creu de Gurb Gurb           Ceràmiques Ceràmiques 

Pla de la Noguera Gurb           Possible assentament   

Sant Fructuós Gurb             Ceràmiques 

Inscripcó de l'Esquirol L'Esquirol           Inscripció Ibèrica   

Poblat de la Genera Lluçà           Assentament possiblement emmurallat   

El Clascar Malla           Assentament no emmurallat Ceràmiques 

St. Vicenç de Malla Malla           Ceràmiques, possible element escultòric Possible element escultòric 

Torrellebreta Malla           Monedes Ibèriques Monedes romanes 

Teularia de l'Albanell Malla/Vic           Ceràmiques Possible mil·liari 

Can Caseta Manlleu           Assentament no emmurallat Vil·la romana 

El Serrat dels Lluïsos Manlleu           Ceràmica, Monedes Ibèriques   

Fugurull-Can Caseta Manlleu           Inhumació   

Madiroles Manlleu             Possible vil·la romana 

Serrat dels Moros Manlleu             Monedes romanes 

Casserres Masies de Roda           Ceràmiques, possible estructura   



. Aquells bàrbars d’Osona Ciutadà de Batàvia 

 
 38 

JACIMENT MUNICIPI 
CRONOLOGIA TIPUS 

IA IP IF RR RI Època Ibèrica Època romana 

Els Graus Masies de Roda           Inscripció Ibèrica   

l'Esquerda Masies de Roda/Roda de Ter           Oppida Iber, Ciutat Ibèrica   

Mas del Puig Masies de Voltregà             Necròpolis, ceràmiques 

St. Martí Xic Masies de Voltregà           Ceràmiques   

El Permanyer Muntanyola           Possible assentament Possible assentament 

Múnter Muntanyola           Possible assentament Ceràmiques 

Tram de la Via de la Cugulera Orís/St. Quirze de Besora             Via 

Ermita de Sant Sebastià Oristà           Possible assentament Possible assentament 

Puig Ciutat Oristà           Assentament emmurallat Assentament militar 

Turó Camps de la Casilla Oristà           Sitges Sitges 

Camí Ral Prats de Lluçanès             Via 

Creu del Cucut Sant Julià de Vilatorta             Forn d'explotació ceràmica 

Mil·liari de Sta. Eulàlia Santa Eulàlia de Riuprimer             Mil·liari 

Pla de la Rovira Santa Eulàlia de Riuprimer             Possible assentament militar 

St. Martí de Sobremunt Sobremunt           Ceràmiques Ceràmiques 

Antic Camí dels Alboquers St. Bartomeu del Grau             Via 

Antic Camí Pla de les Guixeres St. Bartomeu del Grau             Via 

Serrat dels Trons St. Bartomeu del Grau             Sitges, Via 

Camí St Salvador a Permanyer St. Bartomeu del Grau/Muntanyola/Oristà             Via 

Puig Castellar St. Sadurní d'Osormort           Possible assentament emmurallat   

La Roca de l'Oriol Sta. Cecília de Voltregà           Ceràmiques, Inscripció Ibèrica   

Castell de Besora Sta. Maria de Besora           Assentament   

Castellets Taradell             Ceràmiques, possible assentament 

El Pla de Conier Taradell           Possible assentament Vil·la romana 

Can Roquet Tavèrnoles           Ceràmiques Forn d'explotació ceràmica 
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JACIMENT MUNICIPI 
CRONOLOGIA TIPUS 

IA IP IF RR RI Època Ibèrica Època romana 

Rec de la Fíbula Tavèrnoles           Assentament possiblement emmurallat   

Les Baumes Tavertet           Possible assentament, Balma habitada   

Pla del Castell Tavertet           Assentament emmurallat   

Camp de les Lloses Tona           Assentament, Necròpolis Assentament militar, vil·la romana 

Can Rotlle Tona             Via 

Contracastell Tona           Ceràmiques Ceràmiques 

El Castell Tona           Assentament no emmurallat Ceràmiques, possible assentament 

El Vilar. Via de Collsuspina Tona             Via 

Forn Antic de la Carretera Tona           Forn d'explotació ceràmica Forn d'explotació ceràmica 

Forn de la Vil·la Tona           Forn d'explotació ceràmica Forn d'explotació ceràmica 

Forn Petit de la Vil·la Tona           Forn d'explotació ceràmica Forn d'explotació ceràmica 

La Roqueta Tona             Ceràmiques, possible necròpolis 

Les Escomes Tona           Ceràmiques, Inscripció Ibèrica Ceràmiques, possible assentament 

Mas Rimbau Tona           Necròpolis, Monedes Ibèriques Ceràmiques, monedes romanes 

Pati de l'Escola Vedruna Tona           Ceràmiques Assentament 

Piscines Municipals Tona           Ceràmiques, Ocupació puntual   

Turó de les Goules Tona           Ceràmiques   

Vilageliu Tona             Mil·liari 

Vilamajor Tona             Via 

Camps Teularia Morató Torelló             Sitges 

Les Serrasses Torelló           Assentament no emmurallat Possible assentament, necròpolis 

Les Vinyes Torelló             Element escultòric 

Parròquia de Sant Feliu Torelló             Ceràmiques 

Puig de Sant Feliu Torelló             Element escultòric 

Puig Guardial Torelló / Manlleu           Assentament no emmurallat Possible assentament 
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JACIMENT MUNICIPI 
CRONOLOGIA TIPUS 

IA IP IF RR RI Època Ibèrica Època romana 

Auso. Ca l'Adam Vic             Ceràmiques 

Auso. Can Calderó Vic           Ceràmiques Ciutat romana, sitges 

Auso. Can Claveres Vic             Ceràmiques 

Auso. Can Colomer Munmany Vic             Via, possibe necròpolis 

Auso. Carrer del Cloquer Vic             Ceràmiques 

Auso. Carrer del Progrés Vic             Ungüentari 

Auso. Catedral de Vic Vic             Ciutat romana 

Auso. Convent Carmelites Vic             Possible necròpolis 

Auso. La Taula i Casa Balmes Vic             Ceràmiques 

Auso. L'Albergueria Vic             Ciutat romana, ceràmiques 

Auso. L'Escorial Vic             Inscripció llatina, necròpolis 

Auso. Museu Episcopal Vic             Ciutat romana 

Auso. Palau Episcopal Vic           Ceràmiques Ciutat romana, sitges 

Auso. Plaça de la Catedral Vic             Ciutat romana 

Auso. Plaça de les Garces Vic             Ungüentari 

Auso. Prat de la Riera Vic             Ungüentari 

Auso. Temple Romà Vic             Temple 

Camp del Pas Vic           Assentament   

Cap del Pont del Gurri Vic             Vil·la romana 

Casa Fontcuberta Vic             Sitges, ceràmiques 

Coll de Vic Vic           Ceràmiques Forja romana 

El Pujolar Vic           Ceràmiques Ceràmiques 

Estadi Municipal JM Pallars Vic             Vil·la romana 

Mas Fontarnau Vic             Possible Temple 

Mas l'Ausona Vic             Ceràmiques 
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JACIMENT MUNICIPI 
CRONOLOGIA TIPUS 

IA IP IF RR RI Època Ibèrica Època romana 

Molí d'en Llobet Vic             Vil·la romana 

Puig Ballesta Vic           Ceràmiques   

Puig de la Carrera Vic           Possible assentament   

Puig dels Jueus Vic           Ceràmiques Ceràmiques 

Puig d'en Planes Vic           Ceràmiques Vil·la romana 

Turó del Polígon Industrial Vic           Possible assentament   

Les Grioteres Vilanova de Sau      Balma habitada  

 

Fonts: Els ausetans i la ciutat d’Ausa, de M. Dolors Molas (1982); Osona Ibèrica. El territori dels antics ausetans, de Montserrat de Rocafiguera 

(1995); Els camins antics i les vies romanes a la comarca d’Osona (Barcelona). Estat de la qüestió, publicat per Carles Padrós a la revista 

Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló núm. 28, pàg. 233-245 (2010); “El territori de la plana ausetana i el seu entorn des de l’ibèric 

ple a l’alt imperi”, publicat per Carles Padrós a la revista Cypsela núm. 18, pàg. 243-262 (2010); i al web de patrimoni arqueològic de la 

Generalitat de Catalunya (invarque.cultura.gencat.cat). 
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3.2.2- POSSIBLES LOCALITZACIONS 

Aquest apartat tracta espais que per diverses raons podrien amagar un jaciment ibèric, 

però que mai no s’hi ha documentat de forma fiable cap troballa d’aquesta època. A 

les llistes també apareixen llocs que sí que se sap que hi ha ocupació ibèrica, per 

demostrar que és comú que llocs d’aquest tipus estiguessin ocupats en aquesta època. 

Estan dividits en dues llistes. A la primera, ens hem fixat en diversos topònims que 

aixequen sospites (la gran majoria són muntanyes), perquè denoten construccions que 

actualment es desconeixen.18 Per exemple, fent una senzilla cerca de “Puig Castellar” a 

la pàgina web de Patrimoni de la Generalitat, es descobreix que tots els jaciments de 

Catalunya que es localitzen en llocs amb aquest nom tenen ocupació ibèrica, com per 

exemple el poblat ibèric de Puig Castellar, a Sta. Coloma de Gramenet. Això no vol dir, 

evidentment, que tots estiguessin ocupats en època ibèrica, però pot donar pistes de 

on anar a buscar jaciments. A Osona hi ha diversos jaciments ibèrics localitzats en llocs 

com aquests: el Clascar de Malla, o el Pla del Castell de Tavertet.  

A la segona llista hi ha només castells o torres medievals. Pot semblar que no hi tinguin 

res a veure, però en realitat les èpoques 

medieval i ibèrica tenien uns patrons 

d’assentament semblants (de 

Rocafiguera i Espona, 2003). Diversos 

jaciments ibers d’Osona estan situats 

prop de castells medievals (Tona, 

Tavertet, Malla...) o directament a sota 

(Sta. Maria de Besora), i per tant, podria 

ser que sota d’alguns castells medievals 

s’amaguessin ruïnes ibèriques, o que a prop d’aquests es localitzessin jaciments més 

antics, d’on podrien haver extret les pedres per fer els castells (cosa que passava 

sovint). 

Cal repetir que no estem dient que en aquests llocs hi hagi assentaments ibers, però sí 

que podria ser que en algun d’aquests n’hi hagués algun. Si s’observen aquests 

                                                           
18 Montserrat de Rocafiguera, per exemple, afirmava per la toponímia que hi podien haver restes 
ibèriques al Turó de la Barraca, anomenat el segle XIII Puigcastellet. 

 

El Castell de Tona (Foto: autor) 
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jaciments situats en un mapa, es pot veure com en llocs on s’han localitzat pocs 

jaciments, com al Collsacabra, a la part nord del riu Ter, o al Montseny hi ha diversos 

topònims que podrien amagar jaciments no descoberts. 

  

3.2.2.1-TOPÒNIMS SOSPITOSOS 

NOM MUNICIPI COMARCA ESTRUCTURES 

Castellar Balenyà Osona Desconegut 

El Castellar19 Balenyà Osona Desconegut 

Puig Castellar El Brull Osona Desconegut 

Puig Castellet Folgueroles Osona Assentament iber 

Serra de Puig Castellar20 Folgueroles, St. Sadurní d'Osormort Osona Església, Possible assentament iber 

                                                           
19 La pàgina web de l’Ajuntament de Balenyà afirma que hi ha un jaciment iber i que els materials estan 
exposats al Museu Episcopal de Vic, però no ho hem pogut confirmar. 
20 A la visita que hi vam fer vam trobar una estructura semi-circular que podria tractar-se de diverses 
coses, mentre que diverses fonts indiquen que allà hi ha un assentament iber. 

 

Situació dels castells medievals i topònims que denoten construccions (topònim 

sospitós) juntament amb els jaciments coneguts (no es distingeix la magnitud de 

la troballa). (Mapa: autor mitjançant Instamaps) 
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Turó de la Barraca21 Gurb Osona Desconegut 

 

3.2.2.2-CASTELLS MEDIEVALS 

NOM MUNICIPI COMARCA ESTRUCTURES 

Castell Cornil Tavertet Osona Castell medieval 

Castell Sameda St. Sadurní d'Osormort Osona Castell medieval 

Castell de Gurb Gurb Osona Castell medieval 

Castell d'Orís Orís Osona Castell medieval 

Castell d'Olost Oristà Lluçanès Castell medieval 

Castell de Tona Tona Osona 
Castell medieval, 
assentament iber 

Castell de Güells Tona Osona Castell medieval 

Castell de Múnter Muntanyola Osona Castell medieval 

Castell de Montorro St. Boi de Lluçanès Lluçanès Castell medieval 

Castell de Sorerols Tavertet Osona Castell medieval 

Castell d'en Planes Vic Osona 
Castell medieval, 
assentament iberoromà 

Castell de Taradell Taradell Osona Castell medieval 

Castell de Torelló St. Vicenç de Torelló Osona Castell medieval 

Castell de Centelles St. Martí de Centelles Osona Castell medieval 

Castell de Voltregà Masies de Voltregà Osona 
Castell medieval, 
ceràmiques ibèriques prop 

                                                           
21 Esmentat al segle XIII com a Puig Castelle 
t (Rocafiguera, 1995). 
22 Clascar és el mateix que Castellar. 
23

 En català antic volia dir Fortalesa. 

NOM MUNICIPI COMARCA ESTRUCTURES 

El Clascar22 Malla Osona Assentament iber 

Puig Castelló Orís Osona Desconegut 

Puig Castellar Rupit i Pruit Osona Desconegut 

Puig Castellet Rupit i Pruit Osona Desconegut 

Puig Castellar St. Boi de Lluçanès Lluçanès Desconegut 

Cingles de Castellar St. Martí de Centelles Osona Desconegut 

Els Castellets St. Martí de Centelles Osona Desconegut 

Els Clots de Castellet St. Pere de Torelló Osona Desconegut 

Castell de la Fossa Tavertet Osona Desconegut 

Pla del Castell Tavertet Osona Assentament iber 

Puig de la Força23 Tavertet Osona Desconegut 

Puig Castellar Vidrà Osona Desconegut 

Castellfitó Viladrau Osona Desconegut 

Pla Castellar Viladrau, Espinelves Osona Desconegut 

Castell Bernat Vilanova de Sau Osona Desconegut 
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NOM MUNICIPI COMARCA ESTRUCTURES 

Castell de Torroella Sta. Eulàlia de Riuprimer Osona Castell medieval 

Castell de Sentfores Vic Osona Castell medieval 

Castell de Montesquiu Montesquiu Osona Castell medieval 

Castell d'Esparreguera Seva Osona Castell medieval 

Castell de Duocastella Sora Osona Castell medieval 

Castell de Lluçà Lluçà Lluçanès Castell medieval 

Castell del Quer Prats de Lluçanès Lluçanès Castell medieval 

Castell del Brull El Brull Osona Castell medieval 

Castell de Savassona Tavèrnoles Osona Castell medieval 

Castell de Manlleu Manlleu Osona Castell medieval 

Castell de Rupit Rupit i Pruit Osona Castell medieval 

Castell de Fàbregues Rupit i Pruit Osona Castell medieval 

Castell de Curull St. Pere de Torelló Osona Castell medieval 

Castell de Besora Sta. Maria de Besora Osona 
Castell medieval, 
assentament iber 

Castell s'Avellana Masies de Roda Osona Castell medieval 

Castell de Malla o 
d'Orsal 

Malla Osona Castell medieval 

Castell de Casserres Masies de Roda Osona 
Castell medieval, 
ceràmiques ibèriques prop 

Castell de St. Llorenç St. Julià de Vilatorta, St. Sadurní d'Osormort Osona Castell medieval 

Castell de Muntanyola Muntanyola Osona Castell medieval 

Castell el Beví Sta. Maria de Besora Osona Castell medieval 

Castell de Sa Reganyada St. Pere de Torelló Osona Castell medieval 

Castell de Cabrera l'Esquirol Osona Castell medieval 

Castell d'Oristà Oristà Lluçanès 
Castell medieval, 
assentament iber 

 

3.3-LA LLENGUA I L’ESCRIPTURA IBERA 

A la península Ibèrica , entre el segle V aC i el segle I aC, s’han documentat com a 

mínim cinc llengües pròpies diferents, escrites també de forma diferent. Aquestes 

llengües eren l’iber (parlat des del Rosselló fins a Múrcia), la llengua celtibera (parlada 

al centre d’Espanya, a la vall de l’Ebre i al Duero), la tartèssia (parlada al sud-oest de la 

península), el lusità (a la zona de Portugal) i finalment la llengua aquitana (parlada al 

curs alt de la Garona). També es parlava grec a les colònies gregues, i posteriorment 

llatí (De Hoz, 1998). 
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Per escriure aquestes llengües s’utilitzaven diversos alfabets, i les epigrafies i restes 

d’aquestes escriptures són les úniques mostres que ens n’han arribat als nostres dies. 

Les diverses llengües parlades s’escrivien en aquests alfabets: 

 La llengua ibèrica s’escrivia amb dos alfabets diferents. El sistema de signes 

nord-oriental era el que s’utilitzava al nord del riu Xúquer, fins al Rosselló. És el 

que se n’han trobat més restes epigràfiques (aproximadament, el 95%) (Ramos, 

1995). En canvi, el sistema de signes sud-oriental s’utilitzava al sud del país 

Valencià i Múrcia. Tot i que va ser utilitzat per representar la llengua ibèrica, 

era més proper al sistema tartèssic. 

 La llengua celtibera es va començar a escriure amb el sistema de signes 

celtibèric, que era una adaptació del signari iber nord-oriental. 

 La llengua tartèssia utilitzava el que s’anomena sistema de signes paleohispànic 

sud-occidental (o tartèssic). Es creu que pot tenir orígens comuns amb el signari 

iber sud-oriental, i és el més antic documentat a la península (Ferrer i Jané, 

2010). 

 L’aquità no s’escrivia, però ha deixat rastre a través de la toponímia citada en 

fonts clàssiques. Es considera ancestre de la llengua basca. 

 El lusità es va començar a escriure utilitzant l’alfabet llatí. 

 El grec (parlat a les colònies gregues, com ara Empúries) s’escrivia amb l’alfabet 

grec. Una variant de l’alfabet grec s’utilitzava també per escriure l’iber (alfabet 

grecoibèric), però no era gaire comú. 

 El llatí sempre s’ha documentat utilitzant l’alfabet llatí. 

La llengua ibèrica seria, en principi, la que es parlava fa més de dos mil anys a l’actual 

Osona.24 Aquesta llengua, tot i que es pot llegir des de que Manuel Gómez-Moreno 

(1922) va desxifrar-la gràcies a les llegendes de les monedes, no es pot entendre, i per 

tant roman com una llengua en gran part desconeguda (De Hoz, 1998).  

Es considera, generalment, que es va originar al sud-est de la península i des d’allà es 

va estendre, però hi ha divergències en aquest tema. Se sap que s’escrivia d’esquerra a 

dreta i que tenia variacions territorials. Constava de 28 signes, uns que representaven 
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 Tot i que no és tan clar com pot semblar. 
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síl·labes i uns altres que representaven un únic so. Per escriure, els ibers utilitzaven 

majoritàriament ceràmica, làmines de plom o pedra com a superfície (De Hoz, 1998; 

Sanmartí et al., 2005).  

 

L’origen de la llengua ibèrica és controvertit, i diverses hipòtesis han especulat sobre el 

possible origen d’aquesta llengua sense parents vius. 

 Origen africà: Defensava que la cultura ibèrica procedia del nord d’Àfrica, i va 

ser vigent durant la primera meitat del segle XX.  Actualment es considera 

desfasada (Sanmartí et al., 2005). 

 Origen com a llengua franca: Considera que els ibers mantenien una diversitat 

lingüística important. Desenvolupada per De Hoz al 1993, defensa que la 

llengua ibèrica només era la llengua pròpia dels pobles del sud del País 

Valencià, i que aquesta llengua va esdevenir llengua franca del comerç. La 

presència d’antropònims que no són ibers provaria aquesta teoria, però el fet 

que fos la llengua franca del comerç entraria en conflicte amb el grec (de Hoz, 

1993). 

 Origen pirinenc: A causa de l’afinitat entre la llengua ibèrica i l’aquitana, 

Xaveiro Ballester  va proposar el 2001 la hipòtesi que les dues llengües s’havien 

originat als Pirineus. La llengua ibèrica, seria, segons ell, producte de l’evolució 

de la parla d’un grup que s’hauria expandit de nord a sud des dels Pirineus 

Orientals (Ballester, 2001).  

 Origen en els pobles dels camps d’urnes: S’anomenen pobles dels camps 

d’urnes el seguit de pobles que incineraven els difunts, i que van entrar a la 

 

L’alfabet ibèric, extret de “Els ibers del nord”, de J. Sanmartí i J. Santacana. 
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península a partir del segle XII aC. Per entendre les similituds entre les llengües 

basca, aquitana i ibèrica, Jesús Rodríguez Ramos proposava el 2003 que 

aquesta família de llengües havia de procedir dels pobles dels camps d’urnes  

(Rodríguez Ramos, 2001). 

 Origen a la zona catalana: Javier Velaza defensava, el 2006, que la llengua 

ibèrica tenia origen al nord de Catalunya, on es documenten les inscripcions 

més antigues (al voltant d’Ullastret). Llavors, la llengua s’hauria expandit cap al 

sud mitjançant moviments de població, a partir del segle VI aC (Velaza, 2004). 

 Teoria bascoiberista: Defensa que la llengua ibèrica i la basca estan 

emparentades. Actualment no se li dona crèdit i no té base científica. Tot i que 

si que sembla que mantenen algun parentiu, no és possible traduir l’iber a 

partir del basc i, per tant, les traduccions a partir d’aquesta llengua no poden 

ser considerades vàlides (Moncunill Martí, 2007). 

A la zona actual osonenca, com ja hem dit abans, pot semblar que s’hi parlava iber. 

Tanmateix, no és clar que només es parlés iber en aquell temps, ja que el fet que l’iber 

sigui l’única llengua de la qual tenim mostres escrites no vol dir que no es parlessin 

altres llengües.  

De fet, Francisco Villar afirma a la seva teoria d’estratigrafia lingüística (a partir de la 

qual ha analitzat més d’un centenar de topònims preromans de Catalunya que 

esmenten les fonts clàssiques) que la gran majoria de topònims tenen arrels 

indoeuropeus, i que per tant hi ha un estrat indoeuropeu anterior a l’iber. Mitjançant 

diversos exemples, com ara el cas d’Ilturo,25 demostra que “il” és una paraula amb 

significat de ciutat afegida sobre un mot anterior “duro” indoeuropeu. Així demostra 

que l’estrat iber és més recent que l’indoeuropeu. Pel que fa a Osona, Villar creu que 

els topònims d’Ausesken, Ore, Eusti i Baikula tenen arrels indoeuropees (Villar, 2002, 

2014). 

Per tant, podria ser que, tal  com afirmava De Hoz, l’ibèric hagués actuat com a llengua 

franca, i que per tant no fos la llengua pròpia de la zona. En aquest capítol analitzarem 

                                                           
25

 Nom iber de Mataró. 
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les diferents fonts d’informació que tenim sobre les llengües parlades a l’Ausetània en 

època preromana (De Hoz, 2009). 

3.3.1-LES FONTS TOPONÍMIQUES 

Una de les fonts que aporta més informació sobre quines llengües s’havien parlat en 

un determinat territori és la toponímia, o sigui, l’origen dels noms de llocs diversos, 

com ara muntanyes, rius, pobles i tot tipus d’accidents geogràfics.  

Els topònims acostumen a conservar-se al llarg del temps, tot i que la llengua d’on 

provenen desaparegui. Això permet, primer de tot, fer-se una idea de quines llengües 

s’havien parlat al territori, i per tant quins pobladors ha tingut. Una forta presència de 

topònims en una determinada llengua indica que s’hi va parlar durant molt temps (Per 

exemple el llatí: Vic, Centelles, Espinelves, Folgueroles... ) mentre que una presència 

feble indica que la llengua no va tenir prou temps per generalitzar topònims (l’àrab, 

per exemple, no va deixar quasi cap rastre a Osona durant 50 anys d’ocupació 

musulmana) (Coromines, 1989; Moran, Batlle, & Ribas, 2002). 

3.3.1.1-L’ORÍGEN DEL TOPÒNÍM “AUSO” 

El nom de la comarca d’Osona prové del topònim Ausona, que s’ha anat transformant. 

Els especialistes que l’han estudiat coincideixen que es tracta d’un topònim preromà 

amb arrels molt antigues (de fet, els textos clàssics esmenten els ausetans i la ciutat 

d’Auso, la menció més antiga d’aquest nom).  

El filòleg Joan Corominas defensava que el nom d’Auso és una herència ibèrica. Al 

paleobasc, Auço volia dir veïnat, barri, i Corominas creia que Auso provenia d’un ibèric 

fruit de la barreja entre el tipus basco-aquitànic pirinenc i el tipus sud-ibèric. També 

recolza la seva teoria en els diversos topònims preromans no indoeuropeus que es 

poden trobar a la comarca (Coromines, 1989). 

En canvi, Francisco Villar proposava el 2007, després d’estudiar altres topònims 

semblants de tot Europa, que l’origen d’Auso era indoeuropeu, perquè l’arrel aus- 

(brillant, resplendent) és present en moltes llengües d’aquesta família i sempre vol dir 

el mateix. Per això acaba afirmant que el topònim “Auso” és preromà i indoeuropeu, 

com altres topònims de diferents llocs (Villar, 2001). 
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3.3.1.2-TOPÒNIMS PREROMANS 

En aquesta llista només es mostren els topònims preromans d’Osona i el Lluçanès, 

juntament amb alguns que actualment pertanyen a altres comarques però queden a 

prop d’Osona i permeten fer-se una idea de la toponímia de les muntanyes que 

envolten Osona.  

A la taula, hi ha el topònim estudiat, i al costat la seva llengua d’origen. El fons és verd 

en els que provenen d’una llengua indoeuropea (anomenada  en algunes fonts cèltic o 

precèltic), i blau els que provenen d’una llengua no indoeuropea, o sigui, l’iber o una 

barreja entre iber i basc (l’iberobasc). A la columna de “NOM SENCER” hi ha tots els 

llocs que presenten aquest topònim, després hi ha el municipi i comarca al qual 

pertanyen i finalment de què es tracta (un curs fluvial, un nucli habitat, etc.). La 

informació s’ha extret d’estudis i obres diverses (sobretot del filòleg Joan Coromines i 

altres autors més actuals). Al final de la taula s’explica d’on s’ha tret la informació de 

cada topònim. 

TOPÒNIM ORIGEN NOM SENCER MUNICIPI COMARCA TIPUS 

Alboquers 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Rec d'Alboquers St. Bartomeu del Grau Lluçanès Curs fluvial 

Serrat d'Alboquers St. Bartomeu del Grau Lluçanès Accident geogràfic 

St. Jaume d'Alboquers St. Bartomeu del Grau Lluçanès Nucli habitat 

Avenc/ 
Avencó 

Indoeuropeu-
Cèltic 

Cingle de l'Avenc Tavertet Osona Accident geogràfic 

L'Avenc Tavertet Osona Mas 

Riera d'Avencó   Vallès Or., Osona Curs fluvial 

Berga 
Indoeuropeu-
Cèltic 

El Camp de la Berga Lluçà Lluçanès Accident geogràfic 

Sta. Eugènia de Berga Sta. Eugènia de Berga Osona Nucli habitat 

Bescanó Iberobasc 

Bescanó Sora Osona Accident geogràfic 

Serra de Bescanó Orís Osona Accident geogràfic 

Torrent de Bescanó Orís Osona Curs fluvial 

Besora Iber 

Castell de Besora Sta. Maria de Besora Osona Castell/Torre 

Sant Quirze de Besora Sant Quirze de Besora Osona Nucli habitat 

Santa Maria de Besora Sta. Maria de Besora Osona Nucli habitat 

Vall de Besora Sta. Maria de Besora Osona Accident geogràfic 

Borredà 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Borredà Borredà Berguedà Nucli habitat 

Coll de Borredà Borredà Berguedà Accident geogràfic 

Brull 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Castell del Brull El Brull Osona Castell/Torre 

Sant Martí del Brull El Brull Osona Nucli habitat 

Calm/Calma Indoeuropeu 

Puigsacalm La Vall d'en Bas Garrotxa Accident geogràfic 

St. Martí Sacalm Susqueda Selva Nucli habitat 

St. Hilari Sacalm St. Hilari sacalm Selva Nucli habitat 

Pla de la Calma El Brull, Tagamanent, Montseny Selva, Osona Accident geogràfic 
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TOPÒNIM ORIGEN NOM SENCER MUNICIPI COMARCA TIPUS 

Carerac 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Carena de Carerac L'Esquirol Osona Accident geogràfic 

Carerac L'Esquirol Osona Accident geogràfic 

Mas Carerac L'Esquirol Osona Mas 

Torrent de Carerac L'Esquirol Osona Curs fluvial 

Cau Indoeuropeu 

Font de la Cau Susqueda Selva Font 

La Cau St. Hilari Sacalm Selva Mas 

La Cau Tavertet Osona Mas 

Mare de Déu de la Cau Ripoll, Vidrà Ripollès, Osona Nucli deshabitat 

Serrat de la Cau Tavertet Osona Accident geogràfic 

Torrent de la Cau St. Hilari Sacalm Selva Curs fluvial 

Torrent de la Cau Tavertet Osona Curs fluvial 

Turó de la Cau St. Hilari Sacalm Selva Accident geogràfic 

Codinac 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Camp de Codinac Lluçà Lluçanès Accident geogràfic 

Codinac L'Esquirol Osona Accident geogràfic 

Mas Codinac L'Esquirol Osona Mas 

Plans de Codinac Olost, Oristà Lluçanès Accident geogràfic 

Sot de Codinac L'Esquirol Osona Accident geogràfic 

Corcó Indoeuropeu 

Corcó Manlleu Osona Mas 

La Serra de Corcó L'Esquirol Osona Mas 

Serrat de Corcó Manlleu Osona Accident geogràfic 

Sta. Maria de Corcó L'Esquirol Osona Nucli habitat 

Gubiac 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Mas Gubiac St. Pere de Torelló Osona Mas 

Gurb Iber 

Castell de Gurb Gurb Osona Castell/Torre 

Gurb Gurb Osona Nucli habitat 

La Creu de Gurb Gurb Osona Accident geogràfic 

St. Andreu de Gurb Gurb Osona Nucli habitat 

Gurri Iber 
Costa del Gurri Taradell Osona Accident geogràfic 

Riu Gurri   Osona Curs fluvial 

Llaés Iberobasc 

Castell de Llaés Ripoll Ripollès Castell/Torre 

La Serra de Llaés Ripoll Ripollès Mas 

La Vila de Llaés Ripoll Ripollès Mas 

Riera de Llaés Ripoll Ripollès Curs fluvial 

Lluçà 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Castell de Lluçà Lluçà Lluçanès Castell/Torre 

Lluçà Lluçà Lluçanès Nucli habitat 

Lluçanès 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Camp del Lluçanès St. Martí d'Albars Lluçanès Accident geogràfic 

Prats de Lluçanès Prats de Lluçanès Lluçanès Nucli habitat 

Riera de Lluçanès   Lluçanès Curs fluvial 

Lluçanès 
Indoeuropeu-
Cèltic 

St. Agustí de Lluçanès St. Agustí de Lluçanès Lluçanès Nucli habitat 

St. Boi de Lluçanès St. Boi de Lluçanès Lluçanès Nucli habitat 

Merlès 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Castell de Merlès Sta. Maria de Merlès Lluçanès Nucli habitat 

Riera de Merlès     Curs fluvial 

St. Martí de Merlès Sta. Maria de Merlès Lluçanès Nucli habitat 

Sta. Maria de Merlès Sta. Maria de Merlès Lluçanès Nucli habitat 
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TOPÒNIM ORIGEN NOM SENCER MUNICIPI COMARCA TIPUS 

Múnter 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Cal Ros del Múnter Muntanyola Osona Mas 

Castell de Múnter Muntanyola Osona Castell/Torre 

Riera de Múnter Muntanyola Osona Curs fluvial 

St. Esteve de Múnter Muntanyola Osona Nucli habitat 

Olost Iber 

Camp d'Olost Sobremunt Lluçanès Accident geogràfic 

Castell d'Olost Oristà Lluçanès Castell/Torre 

Olost Olost Lluçanès Nucli habitat 

Plans d'Olost Olost Lluçanès Accident geogràfic 

Torrent d'Olost Olost/Oristà Lluçanès Curs fluvial 

Orís Iber 

Castell d'Orís Orís Osona Castell/Torre 

Orís Orís Osona Nucli habitat 

St. Genís d'Orís Orís Osona Nucli habitat 

Torrent d'Orís Orís, Masies de Voltregà Osona Curs fluvial 

Oristà Iber 
La Torre d'Oristà Oristà Lluçanès Nucli habitat 

Oristà Oristà Lluçanès Nucli habitat 

Orsal Iber 
Castell de Malla Malla Osona Castell/Torre 

St. Vicenç de Malla Malla Osona Nucli habitat 

Quar Iberobasc 
La Quar La Quar Berguedà Nucli habitat 

Serra de la Quar La Quar Berguedà Accident geogràfic 

Quer 
(Querol, 
Queralt, 
Querós, 
Quereda, 
Querosa, 
Quera) 

Indoeuropeu-
Cèltic 

Baga de Querol Borredà Berguedà Accident geogràfic 

Bosc de Queralts Ripoll Ripollès Accident geogràfic 

Camps del Quer Rupit i Pruit, St. Hilari Sacalm Selva, Osona Accident geogràfic 

Carena del Quer Rupit i Pruit, St. Hilari Sacalm Selva, Osona Accident geogràfic 

Castell del Quer Prats de Lluçanès Lluçanès Castell/Torre 

Coll de Querós St. Hilari Sacalm Osona Accident geogràfic 

Coll del Quer Susqueda Selva Accident geogràfic 

El Bosc del Quer St. Julià de Vilatorta Osona Mas 

El Quer Les Planes d'Hostoles Garrotxa Mas 

El Querol Tavertet Osona Accident geogràfic 

El Vilar de Querós Rupit i Pruit Osona Mas 

La Quereda Tavertet Osona Mas 

La Querosa Borredà Berguedà Accident geogràfic 

Les Queredes Aiguafreda Vallès Oriental Mas 

Les Queredes Arbúcies Selva Accident geogràfic 

Morro del Quer Vidrà Osona Accident geogràfic 

Pla de Querol Collsuspina Moianès Accident geogràfic 

Quera del Boc Orís Osona Accident geogràfic 

Querós St. Hilari Sacalm Selva Accident geogràfic 

Racó de Queralt Sta. Cecília de Voltregà Osona Accident geogràfic 

Roquedam del Quer St. Hilari Sacalm Selva Accident geogràfic 

Sant Martí de Querós St. Hilari Sacalm Selva Nucli deshabitat 

Serra de Queralts Vidrà Osona Accident geogràfic 

Serrat de Querós St. Quirze Safaja Moianès Accident geogràfic 

Sot de Querós St. Quirze Safaja Moianès Accident geogràfic 
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TOPÒNIM ORIGEN NOM SENCER MUNICIPI COMARCA TIPUS 

Quer 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Sta. Llúcia del Quer Prats de Lluçanès Lluçanès Nucli habitat 

Torrent de les Queroses L'Esquirol Osona Accident geogràfic 

Turó de les Queredes Viladrau Osona Accident geogràfic 

Reixac 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Bosc del Reixac Olost Lluçanès Accident geogràfic 

Boscos del Reixac St. Hilari Sacalm Selva Accident geogràfic 

Casetes del Reixac Gurb Osona Nucli habitat 

El Reixac Olost Lluçanès Mas 

El Reixac Sobremunt Lluçanès Accident geogràfic 

Molí de Reixac Olost Lluçanès Mas 

Reixac Les Lloses Ripollès Mas 

Torrentó del Reixac Olost Lluçanès Curs fluvial 

Turó del Reixac Gurb Osona Accident geogràfic 

Roda 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Bac de Roda Masies de Roda Osona Mas 

Masies de Roda Masies de Roda Osona Nucli habitat 

Roda de Ter Roda de Ter Osona Nucli habitat 

Sabena/ 
Sabènia 

Indoeuropeu-
Cèltic 

Coll Sabena Vilanova de Sau Osona Accident geogràfic 

Coll Sabènia Viladrau Osona Accident geogràfic 

Saderra Iber 

La Coma de Saderra Orís Osona Mas 

Saderra Orís Osona Nucli habitat 

Solell de Saderra Orís Osona Accident geogràfic 

Torrent de Saderra Orís Osona Curs fluvial 

Vall de Saderra Orís Osona Accident geogràfic 

Sau 
Indoeuropeu-
Cèltic 

El Bac de Sau Masies de Roda Osona Mas 

La Roca d'en Sau St. Boi de Lluçanès Lluçanès Accident geogràfic 

St. Romà de Sau Vilanova de Sau Osona Nucli deshabitat 

Vilanova de Sau Vilanova de Sau Osona Nucli habitat 

Seva 
Cèltic-
Indoeuropeu 

Seva Seva Osona Nucli habitat 

Sora Iber 

Bosc de Sora Sora Osona Accident geogràfic 

Riera de Sora Sora Osona Curs fluvial 

Sora Sora Osona Nucli habitat 

Turó de Sora Sora Osona Accident geogràfic 

Sorreigs Iber Riera de Sorreigs   Osona Curs fluvial 

Súria 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Collet de Súria St. Quirze de Besora Osona Accident geogràfic 

La Súria Osor Selva Accident geogràfic 

Susqueda 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Susqueda Susqueda Selva Nucli deshabitat 

Tavertet Indoeuropeu 
Cingles de Tavertet Tavertet Osona Accident geogràfic 

Tavertet Tavertet Osona Nucli habitat 

Ter  Indoeuropeu Riu Ter     Curs fluvial 

Tona 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Castell de Tona Tona Osona Accident geogràfic 

Pla de Tona Tona Osona Accident geogràfic 

Riera de Tona Tona, Taradell, Malla Osona Curs fluvial 

Tona Tona Osona Nucli habitat 
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TOPÒNIM ORIGEN NOM SENCER MUNICIPI COMARCA TIPUS 

Torelló 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Castell de Torelló St. Vicenç de Torelló Osona Castell/Torre 

St. Pere de Torelló St. Pere de Torelló Osona Nucli habitat 

St. Vicenç de Torelló St. Vicenç de Torelló Osona Nucli habitat 

Torelló Torelló Osona Nucli habitat 

Trona/ 
Tronassa 

Indoeuropeu-
Cèltic 

Alt de la Trona Sta. Maria de Besora Osona Accident geogràfic 

La Trona Orís Osona Accident geogràfic 

La Trona Oristà Lluçanès Accident geogràfic 

La Trona Oristà Lluçanès Accident geogràfic 

La Trona Rupit i Pruit Osona Accident geogràfic 

La Trona St. Martí de Centelles Osona Accident geogràfic 

La Trona Vidrà Osona Accident geogràfic 

La Tronassa de la Tor Borredà, Lluçà Berguedà, Lluçanès Accident geogràfic 

Trona de Clarella Sta. Maria de Besora Osona Accident geogràfic 

Trona de Comerma Sta. Maria de Besora Osona Accident geogràfic 

Trona del Xicoi Sta. Maria de Besora Osona Accident geogràfic 

Vet de la Trona Viladrau Osona Accident geogràfic 

Voltregà 
Indoeuropeu-
Cèltic 

Castell de Voltregà Masies de Voltregà Osona Castell/Torre 

Masies de Voltregà Masies de Voltregà Osona Nucli habitat 

St. Hipòlit de Voltregà St. Hipòlit de Voltregà Osona Nucli habitat 

Sta. Cecília de Voltregà Sta. Cecília de Voltregà Osona Nucli habitat 

 

A la taula no hi surten topònims dels quals no n’hem trobat l’origen, o que és incert, 

com ara Taradell, el Torrent d’Aníjol de St. Pere de Torelló, la Lluca de Rupit o el 

Fugurull. El topònim “Manlleu”, sembla que prové del germànic26 (Coromines, 1989). 

De seguida es pot veure que la majoria de topònims d’Osona i del seu voltant tenen 

arrels indoeuropees, la qual cosa indica una forta presència d’un grup de parla 

indoeuropea o celta abans de l’arribada dels romans. El nombre de topònims que 

tenen l’origen en una llengua no indoeuropea (identificats com a ibers o iberobascos), 

és molt menor. Ara bé, també podria ser que durant l’època ibèrica, a Osona es parlés 

una llengua indoeuropea i que l’iber fos només una llengua franca (de Hoz, 1993), 

d’aquí que hi hagi tan poques epigrafies o que hi hagi pocs topònims identificats 

enterament com a ibers. (Vegeu Mapa 4 de l’Annex 3). 

La realitat és que és molt difícil de saber si el poble ausetà parlava iber o era només 

una llengua utilitzada per les elits, precisament pel fet de ser una llengua franca. 

                                                           
26 De l’època visigòtica, entre la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident (476 dC) i ocupació islàmica (719 
dC) (Albareda, Figuerola, Molist, & Ollich, 1984). 
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També és possible que l’iber arribés a Osona a través d’un moviment de població. El 

que sí que se sap és que les epigrafies escrites en signari iber daten totes de després 

de la Segona Guerra Púnica (segle III-II aC) (M. D. Molas, 1982; Sanmartí et al., 2005). 

Fonts d’on s’ha tret l’origen dels noms: 

 Joan Corominas “Onomasticon Cataloniae” (1989):  Alboquers/Quer, 

Avenc/Avencó, Berga, Bescanó, Besora, Borredà, Brull, Calm/Calma/Cau, 

Carerac, Codinac, Corcó, Gubiac, Gurb, Gurri, Llaés, Múnter, Olost, Orís, 

Oristà, Orsal, Quar, Reixac, Roda, Sabena/Sabènia, Saderra, Sau, Seva, 

Sorreigs, Súria, Susqueda, Tavertet, Ter, Tona, Torelló, Trona, Voltregà. 

 Rossend Rovira “Toponímia preromana del Lluçanès”, a la revista “Noms. 

Revista de la Societat d’Onomàstica” pàgines 17-25 (2014): Lluçà/Lluçanès, 

Merlès, Sora. 

 L’origen del topònim Torelló|El 9 Nou (emès 20-04-2016): Carerac, Codinac, 

Gubiac, Reixac, Torelló. 

 Moran, J; Batlle, M; Rabella, J.A. “Topònims catalans. Etimologia i pronúncia.” 

Pàgina 44 (2002): Brull. 

3.3.2-LES FONTS EPIGRÀFIQUES 

Fins a dia d’avui, a Osona s’han localitzat vuit inscripcions escrites en alfabet ibèric, la 

majoria de les quals no han pogut ser traduïdes. A diferència d’altres pobles veïns, els 

ausetans començaren a escriure a finals del segle III aC, perquè les inscripcions que es 

coneixen actualment estan clarament influïdes per l’escriptura monetària (M. D. 

Molas, 1982). 

Tres s’han trobat a Can Caseta, a Manlleu, totes tres sobre ceràmica. A Tona se n’han 

trobat dues més, una sobre ceràmica i una altra sobre un plom amb forma de moneda. 

Finalment, se n’han trobat tres sobre una superfície de pedra; una a Masies de Roda, 

prop de l’Esquerda, un altra al terme de l’Esquirol, i l’última a Santa Cecília de Voltregà, 

on es va trobar una estela de pedra amb inscripcions ibèriques. Tant la de Masies com 

la de l’Esquirol es trobaven a la paret de roca, en balmes (Duran i Caixal, Molas i Font, 

Mestres i Santacreu, & Pujades i Cavalleria, 1995; Ferrer i Jané, 2014; M. D. Molas, 

1982; Ollich et al., 1995, p. 22). 
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Tot i que aquestes inscripcions aporten molta menys informació de la que podrien 

arribar a donar, si poguéssim entendre què diuen, de totes se’n pot treure informació. 

Com que l’iber no es pot entendre avui en dia, no parlarem de possibles traduccions 

que s’han arribat a proposar. 

3.3.2.1-GRAFIT  DE CAN CASETA 

Al poblat iberoromà de Can Caseta és un dels 

llocs d’Osona on s’han localitzat més 

inscripcions escrites amb l’alfabet iber. Un 

d’ells és el signe , que es podria traduir com 

una “r”.  

Es trobava al fons d’un vas de vernís negre, i 

data del segle II-I aC. Al seu voltant no hi ha 

cap altre signe, o sigui que podria ser una 

marca de propietat o també podria tractar-se d’una marca no relacionada (raó per la 

qual Dolors Molas diu que es tractava d’un possible grafit) (Ajuntament de Manlleu, 

2016; M. D. Molas, 1982). 

3.3.2.2-GRAFIT   DE CAN CASETA 

També a Can Caseta, a Manlleu, es va localitzar al fons extern d’un vas de vernís negre, 

un signe ibèric,  , que representa la síl·laba “be”. Data, també, d’entre el segle II-I aC, 

i Dolors Moles creu que era influït per l’escriptura monetària (M. D. Molas, 1982). 

3.3.2.3-BOL DE CAN CASETA 

La resta més espectacular de Can Caseta, és, però, un bol de ceràmica gris, amb la 

següent inscripció gravada a una de les parets: 

      
Inscripció de Can Caseta, segons M.D. Molas 

El grafit de Can Caseta, girat (Foto: 

http://www.manlleu.cat/manlleuarqueo

logia/) 
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Aquesta inscripció demostra que l’assentament de 

Can Caseta hi havia com a mínim algú que 

dominava l’alfabet iber, o sigui, que el sabia 

escriure i llegir.  

La inscripció es pot llegir com a “bele (n) nar niti 

(o eiti)”. Segons Dolors Moles, se sap que eren 

noms ibers Belennes o Belex, i per tant creu que 

“bele nar” podria ser un nom compost del 

propietari. La part “niti” diu que podria ser o una part del nom, seguint el “bele nar”, o 

bé que juntament amb el “nar” tinguessin un altre significat desconegut (Ajuntament 

de Manlleu, 2016; M. D. Molas, 1982).  

3.3.2.4-LA COPA DE LES ESCOMES 

Al jaciment iberoromà de les Escomes, a Tona, es van localitzar diverses ceràmiques, 

entre les quals una copa de Campaniana B27 que presentava al fons extern, escrit en 

signari ibèric, la paraula “luki”.  Sembla clar que es tracta del nom llatí Lucius28, i per 

tant es podria referir al propietari de la copa (Duran i Caixal et al., 1995; Generalitat de 

Catalunya, 2014; M. D. Molas, 1982).  

Data d’entre els segles II i I aC, cosa que coincideix amb la resta d’epigrafies ibèriques 

d’Osona. No deixa de ser estrany, tanmateix, que s’escrivís un nom llatí en signari iber. 

3.3.2.5-EL PLOM DEL CAMP DE LES LLOSES 

També a Tona, es van localitzar dos ploms amb forma de moneda al jaciment 

iberoromà del Camp de les Lloses. Un d’ells, de 31 mm de diàmetre i  44 grams de 

massa, presentava una inscripció en iber en una cara, al voltant d’un cap masculí 

cintat, mentre que a l’altra hi havia gravada una petxina. Va ser descoberta el 1993 

juntament amb altres materials relacionats amb la forja de metalls i ceràmiques 

campanianes, que daten el plom d’entre els anys 130-80 aC (Duran i Caixal et al., 1995; 

Villar, 2001).  

                                                           
27

 Ceràmica romana pintada de color negre, datada entre els segles II-I aC. 
28 Lucius en genitiu, o sigui, Lucci (pronunciat luki)es podria traduir com a “de Luci”, “ que pertany a 
Luci”. 

El bol on es va trobar la inscripció.  

(Foto:http://www.manlleu.cat/man

lleuarqueologia/) 
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El dibuix del plom, segons I.Panosa 

Aquesta inscripció va ser transcrita pel professor Javier de Hoz com a “Berkalneti...n”, 

però I.Panosa llegeix “Beŕbaiekinetiḿi”, que sembla més adequat amb la transcripció 

del text  a què hem tingut accés (Duran i Caixal et al., 1995; Villar, 2001).   

N.Moncunill suggeria que la inscripció estava partida en dues parts, “Beŕbaie”, que 

identificava com un nom propi compost per “Beŕ” i per “Bai”, mentre que la –e seria 

un sufix.  La part “Kinetiḿi”, que també es podria llegir com a “Kinetiban” i significar 

algun valor,29 i la resta tractar-se d’un topònim. Això concordaria amb la forma de 

moneda del plom (Moncunill Martí, 2007). 

Aquests ploms (se n’han trobat a altres llocs) es consideren concessions d’autoritats 

indígenes d’un determinat permís i poques vegades sortien del mercat local. Per tant, 

aquest plom podria tractar-se del permís d’una autoritat local a la comunitat per dur 

terme un procés determinat (Duran i Caixal et al., 1995). 

3.3.2.6-INSCRIPCIÓ IBÈRICA DE LES GRAUS 

Passat el jaciment Ibèric de l’Esquerda, abans d’arribar al pont del Còdol i quan el Ter 

es comença a endinsar a les Guilleries, hi ha una de les primeres inscripcions ibèriques 

rupestres localitzades de tot Catalunya (Ollich et al., 1995). 

La inscripció es localitza en una balma, anomenada “les Graus”, escrita a la paret de 

roca. Segons Dolors Molas, es tracta d’una petita part d’un gran conjunt d’escrits que 

                                                           
29 “Ban” apareix en diverses monedes ibèriques i s’ha identificat com a marca de valor (Campo et al., 
2010). 

El plom del Camp de les Lloses (Foto: Religión, 
lengua y cultura prerromanas de Hispania (F. 
Villar) 
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han desaparegut per l’erosió, i que possiblement cobrien gran part de la cinglera (M. 

D. Molas, 1982).  

Actualment, només se’n conserva un fragment, que Montserrat de Rocafiguera va 

transcriure com a “BERIKARS BARKAR BULDUMANTIR”, tot i que la segona part estava 

molt malmesa i era de difícil transcripció. De Rocafiguera relacionava les dues darreres 

lletres (ti-r) amb el riu Ter, recordant la presència de topònims preromans a la zona 

(Generalitat de Catalunya, 2014). 

 

Anteriorment, J. Maluquer les havia relacionat amb el poblat ibèric de l’Esquerda i amb 

el riu Ter també, i que per la seva posició podria tractar-se d’un santuari o una ofrena 

al riu Ter (Generalitat de Catalunya, 2014; M. D. Molas, 1982). 

Cronològicament, es creu que la inscripció data del segle II aC, perquè està 

influenciada per l’escriptura de les monedes ibèriques, que van començar a sorgir 

després de la Segona Guerra Púnica (Generalitat de Catalunya, 2014; M. D. Molas, 

1982). 

3.3.2.7-LA ROCA DE L’ORIOL 

A Santa Cecília de Voltregà, a prop de la Masia de la Roca de l’Oriol, es va trobar una 

estela de pedra calcària grisa, amb forma de paral·lelepípede una mica irregular.30 A la 

part superior presenta quatre línies escrites en llengua ibèrica. Només les dues 

primeres es poden llegir de manera clara, perquè al mig hi ha un forat cilíndric que 

                                                           
30

 Poliedre de sis cares on totes són paral·leles amb una altra. 

 

Inscripció de les Graus, segons J. 

Maluquer de Motes. 

 

La inscripció de les Graus, ara, al Museu 

de l’Esquerda (Ollich et al., 1995) 
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trenca el text. Segons D. Molas, el text es pot transcriure com a “SORIKE TIKOBE 

KE...N... I...R...” (Generalitat de Catalunya, 2014; M. D. Molas, 1982).  

 

Els autors que han tractat aquesta inscripció la relacionen amb diversos topònims de la 

zona, com ara la riera de Sorreigs o el poble de Sora. Podria tractar-se, doncs, d’una 

fita que marca els límits d’un terreny o algun accident geogràfic (M. D. Molas, 1982). 

3.3.2.8-LA ÍNSCRÍPCÍÓ DE L’ESQUIROL 

Aquesta inscripció va ser descoberta el 2003, i és la que s’ha conegut més recentment. 

Es troba en un bloc de pedra que es va desprendre del sostre d’una balma, i es pot 

transcriure com a  “KUTUKIŔBITATIKOKABASTOKEAUBOOELTNḾITE/ŚRBE”.31  

Està formada per una primera línia amb 24 signes, que s’estén al llarg de 80 cm de 

roca. Els signes mesuren entre dos i cinc centímetres. A sota de la primera, hi ha una 

altra fila, amb només tres signes, i molt menys marcats. Només se n’ha fet una 

transcripció, que és la que es proposa a dalt, tot i que diversos signes no són 

precisament clars. De fet, s’ha suposat que era un signari iber complert32 (com 

expliquem al següent paràgraf) i a partir d’aquí s’han identificat els signes restants.  

El fet que presenti quasi tots els signes del signari ibèric nord-oriental (27 de 29) fa 

pensar que es tractaria d’un sil·labari, d’un alfabet iber. Segons Ferrer i Jané, els dos 

símbols que falten (“bu” i “m”) podrien haver-se perdut perquè el tros final de la 
                                                           
31

 Els signes estan molt junts i no presentaven cap espai entre ells, la qual cosa reforça la idea que es 
tracti d’un signari iber (exposada més avall). 
32

 Per la seqüència inicial i perquè no es repetia cap signe dels que quedaven clars (Ferrer i Jané, 2014). 

  

Transcripció de l’estela de la Roca de 

l’Oriol segons M.D. Molas 

 

  

Foto de l’estela, exposada al Museu 

Episcopal de Vic. (Foto: autor) 
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inscripció està en molt mal estat. La inscripció presenta semblances amb altres textos 

descoberts per l’antic territori dels ibers i que també han sigut identificats com a 

signaris (Ferrer i Jané, 2014).  

 

3.3.3-LES FONTS NUMISMÀTIQUES 

Una altra font que ens proporciona informació sobre els ibers que van poblar Hispània 

fa dos mil anys són les monedes que van encunyar diverses tribus iberes, entre elles la 

dels ausetans, al llarg dels segles II i I abans de Crist, majoritàriament. Els pobles ibers 

van començar a encunyar moneda per pagar tributs i reparacions de guerra als 

romans, després de la Segona Guerra Púnica (M. D. Molas, 1982). 

Es considera que els ausetans van encunyar monedes amb tres llegendes diferents 

(escrites en signes ibèrics): Ausesken, Eusti-Eustibaikula i Ore. No s’ha localitzat de 

forma exacta cap de les seques (llocs on s’encunyaven les monedes en qüestió) que 

van emetre aquestes monedes, però es considera que totes tres llegendes van ser 

encunyades pels ausetans perquè utilitzaven un estil (símbols) i una metrologia molt 

semblant, sota la influència de la seca d’Ausesken. 

 

La inscripció rupestre de l’Esquirol (Foto: IBÈRIC KUTU I ELS ABECEDARIS IBÈRICS (Joan 
Ferrer i Jané), 2014. 

 

Dibuix de la inscripció rupestre de l’Esquirol segons Joan Ferrer i Jané. 
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La baixa producció de monedes de bronze (majoritària a les tres seques) denota que la 

aquesta es feia servir en pagaments de caràcter puntual i no per pagar grans 

campanyes bèl·liques (al contrari que els denaris de plata, que sí que s’utilitzaven per 

això). De denaris de plata només se’n van encunyar amb la llegenda Ausesken (Campo 

et al., 2010). 

A Osona les monedes del grup ausetà s’han trobat majoritàriament a Tona i Oristà, a 

les zones més romanitzades de la comarca. En canvi, als llocs de poblament iber 

fortificat, com el Montgròs o l’Esquerda, no s’han trobat emissions ibèriques. (Vegeu 

Mapa 5 de l’Annex 3).      

3.3.3.1-LA SECA AUSESKEN ( ) 

La primera emissió d’Ausesken ( ) correspon a la primera meitat del segle II 

aC, després de la Segona Guerra Púnica. Utilitzava el símbol del porc senglar (un animal 

molt freqüent entre els celtes), que es considerava el símbol totèmic de la tribu, situat 

darrere d’un cap cintat varonil, i a l’altra cara un genet amb una palma, copiat de les 

encunyacions de Kese (M. D. Molas, 1982; Villaronga, 1982). 

La seca d’Ausesken, juntament amb la de Kese (Tarragona) i la d’Iltirta (Lleida), van ser 

les úniques seques ibèriques que van encunyar denaris ibèrics de plata, també a la 

primera meitat del segle II abans de Crist (Campo et al., 2010). 

 

També va encunyar moneda de bronze, tot i que les imatges gravades a la cara i 

l’anvers variaven una mica, però totes amb la llegenda Ausesken gravada en signari 

iber. La seva dispersió sembla ser força petita, tot i que se n’han trobat en llocs tan 

 

Denaris de plata de la seca Ausesken exposats al Museu Episcopal de Vic (Foto: autor) 
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llunyans com Torrent (València) (Ribelles, 1996). A partir del riu Llobregat entrava en 

contacte amb la seca de Kese, que era molt potent. Sembla que tampoc arribava a la 

costa indigeta, potser per la importància d’Empúries i les seves emissions. 

La seca Ausesken va ser absorbida per la potència de la de Kese cap a finals del segle II 

aC. El 44 aC Juli Cèsar va prohibir l’amonedament en llengua ibèrica i amb això es va 

acabar la circulació de la moneda ibèrica (M. D. Molas, 1982). 

3.3.3.2-LA SECA EUSTI-EUSTIBAIKULA ( - ) 

La seca Eusti-Eustibaikula va emetre per primera vegada a la primera meitat del segle II 

aC, amb la llegenda d’Eustibaikula. Es considera del grup ausetà perquè també 

encunyava amb el símbol del porc, tot i que al llarg del segle II les imatges de les cares 

de la moneda van variar una mica. Sempre presentaven un cap masculí, però a darrere 

hi apareixien o el porc o un dofí. Cap al final de les seves emissions també s’hi podia 

trobar una àmfora. A l’altra cara, la imatge també variava, entre un genet amb palma 

(al principi) o mig pegàs (Villaronga, 1982). 

La llegenda de les monedes va variar al llarg del segle segon. Primer es va encunyar 

amb la llegenda Eustibaikula ( ), mentre que les dues emissions següents 

es van fer en la llegenda Eusti ( ). Finalment, les últimes emissions es van realitzar 

amb la llegenda Eustibaikula un altre cop (Villaronga, 1982).  

Es considera que aquesta seca estava localitzada al sud de la plana de Vic per 

l’abundància de monedes, mentre que la dispersió a la resta del territori és molt 

minsa, amb alguna troballa aïllada a Azaila (Terol) i en alguns punts propers a la plana 

de Vic. Alguns autors han relacionat la part –baikula amb la ciutat esmentada per 

Ptolomeu com a Baecula (M. D. Molas, 1982; Villaronga, 1982). 

Va començar a decaure a finals del segle II aC, quan ja no s’encunyaven monedes a la 

seca d’Ausesken, fins que va desaparèixer absorbida per la seca Kese.  

3.3.3.3-LA SECA ORE ( ) 

La seca Ore ( ) és la menys coneguda de totes tres, perquè només se’n coneix una 

emissió. Tenia un cap masculí amb un brau (de tradició celta) a darrere, mentre que a 
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l’altra cara hi tenia un genet amb una palma. Va encunyar durant la segona meitat del 

segle II aC (Villaronga, 1982). 

Se la situa a la zona ausetana per la presència de monedes d’aquestes al Museu 

Episcopal de Vic, però la veritat és que se n’han trobat poques, amb una circulació 

molt limitada. També Montserrat de Rocafiguera va proposar que es podria localitzar a 

la zona de Sora i Besora, pel topònim que presenten aquests pobles.33  

                                                           
33

 Montserrat de Rocafiguera, comunicació oral (07/09/16). 
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4.EL TERRITORI DELS AUSETANS 
El paisatge antic, les fronteres i la capital de l’Ausetània  

En aquest capítol tractarem l’aspecte que devia tenir pels ausetans el paisatge del seu 

territori, sense entrar en detalls d’assentaments, que es tractaran al capítol següent. 

Tot i que ens basem en hipòtesis i deduccions per saber el tipus de paisatge, i per 

definir les fronteres o quina era la capital (aspectes poc estudiats o encara no del tot 

clars), sí que la informació recollida ens  permet donar respostes a diverses preguntes 

que es plantegen. 

 

4.1-EL PAISATGE ANTIC D’OSONA 

Per poder conèixer de forma clara i segura el paisatge d’Osona, seria necessari 

disposar d’un estudi palinològic34 seriós i exhaustiu que de moment no existeix. Hi ha 

diverses publicacions que tracten jaciments concrets (a l’Esquerda de Roda hi ha un 

recorregut que mostra la vegetació ibèrica i medieval),35 però no en el cas de la 

comarca sencera. Així doncs, ens hem hagut de basar en els estudis de vegetació actual 

i antiga per deduir quina podria ser la vegetació de fa dos mil anys. 

 

                                                           
34 Sobre les restes de pol·len i espores localitzades en jaciments. 
35

 Montserrat de Rocafiguera, comunicació oral (07/09/16). 

 

Plafó de l’Esquerda que mostra la vegetació medieval i ibèrica. (Foto: autor) 
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Així doncs, tot el que se sap sobre la vegetació i el paisatge antic no es pot considerar 

segur, amb l’excepció d’alguns casos en què petits estudis n’han parlat. Tots seguit, 

doncs, exposarem el possible paisatge que hi havia fa més de 2.000 anys a Osona: 

quines zones estaven ocupades per boscos, quines zones estaven cultivades (i què es 

cultivava), i també quins animals hi podien viure. 

4.1.1-CLIMA I HIDROLOGIA 

El clima seria més humit i fred, amb més pluges que actualment i unes temperatures 

lleugerament inferiors, com demostra la presència de cérvol roig (Cervus elaphus) en 

jaciments com el Casol de Puigcastellet (D. Molas et al., 1992). 

Això provocava que els rius ausetans tinguessin més cabal que actualment. 

Evidentment, no existien ni les preses de Sau i Susqueda, ni tampoc totes les petites 

rescloses que s’han anat fent al riu al llarg de la història. Els meandres que fa el riu Ter 

probablement eren més tancats, ja que no haurien erosionat tant les terres de la riba 

(la devesa de Manlleu, per exemple, podia estar inundada o ser una zona mig 

pantanosa). 

La presència d’aqüífers subterranis seria més aviat escassa per les roques poc poroses 

que constitueixen el subsòl osonenc. Només al Montseny i a les Guilleries es podrien 

trobar fonts d’aigua subterrània poc mineralitzada, a causa de la presència de granits 

(Garolera, 2004). 

4.1.2-VEGETACIÓ 

Tot indica que Osona, en època ibèrica, presentava un paisatge molt diferent respecte 

a l’actualitat. Mentre que el Lluçanès i la plana de Vic estarien coberts de bosc, amb 

algunes clarianes o turons on s’hi posarien els assentaments i  els seus camps de 

conreu, els llocs amb assentaments que requerien una visió del territori, com el 

Montgròs o el Pla del Castell de Tavertet, estarien completament desforestats per 

garantir el control visual.36 

La roureda cobria la plana de Vic fins als 800 metres, i devia tornar a aparèixer als 

solells de les muntanyes que envolten la plana a partir dels 1.000 metres. També hi 
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havia rouredes, però més petites, al Lluçanès. L’espècie principal de les rouredes de la 

plana, el roure martinenc (Quercus pubescens), pot arribar a mesurar més de vint-i-cinc 

metres d’alçada en condicions favorables (Garolera, 2004). En canvi, a les rouredes del 

Lluçanès l’espècie principal deuria ser el roure de fulla petita (Quercus faginea), que 

està més adaptat a la sequedat.37 A les Guilleries i al Montseny, hi creixia el roure de 

fulla gran (Quercus petraea). En general, la fusta de roure era molt apreciada per la 

seva duresa i durabilitat, i s’utilitzava en la construcció. De fet, les bigues dels edificis 

de l’Esquerda estaven fetes de fusta de roure.38 

A les rouredes de l’actual Osona també hi devia créixer l’auró negre (Acer 

monspessulanum), la fusta del qual s’utilitzava per fer mobles, eines o en la 

construcció. En aquest bosc també s’hi trobava la blada (Acer opalus), la moixera de 

pastor (Sorbus torminalis) i la de guilla (Sorbus aucuparia), l’avellaner (Corylus 

avellana), i la pomera borda (Malus sylvestris). D’aquests arbres s’utilitzava la fusta per 

fer foc (Museu Arqueològic de l’Esquerda, 2010). 

Diversos arbustos creixien a les rouredes ausetanes. L’aranyoner (Prunus spinosa) és 

un arbust documentat a l’Esquerda, els fruits dels quals es podien menjar o ser 

utilitzats per produir begudes alcohòliques. La seva fusta s’utilitzava per fer objectes 

petits. També s’ha documentat el boix (Buxus sempervirens),39que només creixia en 

sòls bàsics de la plana i de les muntanyes del nord/ nord-est; el boix grèvol (Ilex 

aquifolium) i el lloreret (Daphne laureola). Als marges de les rouredes hi creixien 

diverses bardisses, com l’esbarzer (Rubus idaeus), el roser silvestre (Rosa canina) o 

l’arç blanc (Rataegus monogyna) (Museu Arqueològic de l’Esquerda, 2010). 

L’alzinar ocupava els solells entre 800 i 1.000 metres d’alçada, i zones assolellades de 

Bellmunt i el Cabrerès, així com àmplies extensions al baix Lluçanès, als cingles de 

Bertí, els vessants occidentals del Montseny (cap al Brull i Seva) i els límits amb la 

plana, a la zona entre Taradell i St. Julià de Vilatorta. També creixia en zones de les 

Guilleries i Savassona (Garolera, 2004). 
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La major part d’alzinars de la comarca devien ser d’alzina comuna (Quercus ilex ssp. 

ilex), mentre que a les parts baixes de les Guilleries i el Montseny s’hi podria trobar, 

com en l’actualitat, alzina surera (Quercus suber), que creix en sòls sense calç i no gaire 

freds. Finalment, al Lluçanès, a causa del clima sec que presenta, hi creixia l’alzina 

carrasca (Quercus rotundifolia). 

Als alzinars també s’hi trobaria el fals aladern (Phillyrea latifolia), que es podia utilitzar 

per encendre focs; i el bruc boal (Erica arborea). El boix (Buxus sempervirens) només es 

trobaria als alzinars de Bellmunt i el Collsacabra, mentre que a prop del Casol de 

Puigcastellet s’ha documentat margalló (Chamaerops humilis) (D. Molas et al., 1992; 

Museu Arqueològic de l’Esquerda, 2010). 

Les castanyedes es trobaven només a les obagues de les Guillleries i al Montseny, 

perquè el castanyer (Castanea sativa) només pot prosperar als sòls silícics d’aquesta 

zona (Garolera, 2004). 

La fageda ocupava, fa dos mil anys, àmplies zones de les muntanyes que envolten 

Osona. Està documentat que el faig (Fagus sylvatica) s’utilitzava a l’Esquerda.40 

Ocuparia les obagues i fondalades més humides , i a mesura que l’altura augmenta, 

també es podria trobar en solells, quan l’altitud superés els 1.100 metres. Això vol dir 

que hi hauria fagedes des del Vidranès fins al Montseny, passant per Bellmunt, el 

Collsacabra i les Guilleries. Al Lluçanès no serien tan comunes, només a les obagues de 

l’alt Lluçanès. També hi hauria la fageda de la Sauva Negra, que s’ha conservat fins a 

l’actualitat. 

A les fagedes del Vidranès i el Collsacabra també hi creixeria el roure pènol (Quercus 

robur), que era especialment apreciat per la seva fusta; el freixe de fulla gran (Fraxinus 

excelsior), el til·ler de fulles petites (Tilia cordata), l’auró blanc (Acer campestre), o 

també el gatsaule (Salix caprea). A les fagedes més humides, situades al Vidranès, al 

Collsacabra i als punts més ombrívols del Montseny i probablement més extenses que 

actualment, el sotabosc estaria cobert de flors boscanes, no d’arbustos, com l’el·lèbor 

verd (Helleborus viridis), el buixol (Anemone nemorosa) o el joliu (Scilla lilio-

hyacinthus). També és possible que a les obagues del Montseny a més de 1.200 metres 
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hi creixés l’avet blanc (Abies alba) (Garolera, 2004). De fet, durant les excavacions a 

l’Esquerda es va trobar un tronc molt alt, que després d’analitzar-lo es va arribar a la 

conclusió que era avet.41 

El bosc de ribera ocuparia les zones al voltant dels rius i rieres, especialment el Ter. A 

prop de la llera hi hauria salzes (Salix alba) i verns (Alnus glutinosa). Més allunyats de 

riu s’hi trobarien els freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior), els àlbers (Populus alba) i 

els pollancres (Populus nigra). Prop de rieres de poc cabal, també s’hi podia trobar 

l’om (Ulmus minor), la fusta del qual es conserva molt bé sota l’aigua (Museu 

Arqueològic de l’Esquerda, 2010). 

 

4.1.3-EL PAISATGE TRANSFORMAT PER ACCIÓ HUMANA 

Tot i que no en la mateixa proporció que ara, el paisatge ja havia sofert canvis per 

culpa de l’acció humana. No només s’havien creat assentaments, sinó que també hi 

havia camps de conreu i pastures i tancats per als animals que criaven. A part d’això, 

també havien d’explotar els boscos i les mines per aconseguir fusta i pedra.  

La composició dels sòls provoca que només al Montseny, a la vall del Congost i a les 

Guilleries es poguessin trobar minerals nobles, com el coure de les Mines de la 

Castanya, prop del Montgròs (Rocafiguera, 1995). També és possible que hi haguessin 
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Vista del meandre de l’Esquerda a Roda. En primer pla es pot observar el bosc de ribera, 

just al costat del Ter, mentre que més al fons comença la roureda de roure martinenc. 

(Foto: autor) 
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pedreres, ja, a la vall del Congost (els conglomerats, gresos rogencs, calcàries i 

dolomies de la zona són notablement bons com a materials de construcció). Potser 

també s’explotava la pedra de Folgueroles, molt dura i apta per a la construcció. Es 

dóna el cas que prop del Casol de Puigcastellet hi ha una pedrera (Garolera, 2004; D. 

Molas et al., 1992). 

Les zones més fèrtils de la comarca són les fondalades del Lluçanès i de la plana de Vic, 

perquè estan cobertes per materials recents, del quaternari. Els ausetans conreaven 

blat de les espècies triticum dicoccum, que és la més antiga, i triticum durum. També 

cultivaven ordi (Hordeum vulgare), mill (Panicum miliaceum) (se n’ha trobat a 

Folgueroles) i sègol (Secale cereale).42 El blat i l’ordi els utilitzaven per fer pans o per fer 

sèmoles, i també per fer begudes alcohòliques en el cas de l’ordi. També cultivaven 

plantes d’hort, però en menor escala (D. Molas et al., 1992). Se sap que produïen prou 

per tenir excedents, per la presència de camps de sitges.43 

Els animals que criaven eren semblants als actuals. Criaven ovelles, vaques, aviram, 

cabres i porcs, i ho complementaven amb la caça de porc senglar, el cérvol i el conill. 

També s’ha documentat la presència de gossos i d’animals de tir, com bous, cavalls o 

ases. Aprofitaven la carn d’aquests animals; a més de la llet de les ovelles (de les quals 

també se n’aprofitava la llana), les cabres i les vaques, que la feien servir com a beguda 

o per fer formatges. També aprofitaven els ous de les gallines (D. Molas et al., 1992). 

Aquests animals, especialment les ovelles, les vaques, les cabres o els cavalls 

necessitaven espais on poder pasturar, i alhora estar protegits de possibles 

depredadors, com els llops. Per això, prop dels assentaments hi havia d’haver, per 

força, tancats protegits d’animals i algun lloc on dur-los a pasturar. 
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4.2-LES INCÒGNITES SOBRE L’EXTENSIÓ TERRITORIAL I LA CAPITAL 

És molt complicat saber quina era l’extensió de l’Ausetània i des d’on es controlava i 

dirigia aquest territori, i si sempre va tenir el mateix. També és difícil saber qualsevol 

fet de la història i de les relacions amb els altres pobles, perquè no s’ha trobat cap text 

que expliqui  els conflictes o relacions entre dos pobles anterior a la Segona Guerra 

Púnica (potser perquè no es poden llegir les inscripcions ibèriques). Tot i això, es 

poden fer deduccions a partir dels testimonis escrits de la Segona Guerra Púnica, sense 

oblidar la informació que procedeix de les excavacions arqueològiques. (Vegeu Mapa 6 

de l’Annex 3). 

4.2.1-LES FRONTERES I LES RELACIONS AMB ALTRES POBLES 

L’extensió del territori controlat pels ausetans és pràcticament impossible de saber, 

almenys fins que no es descobreixi algun tipus d’element que permeti assignar un 

jaciment a un determinat poble ibèric. Fins ara, sobre la base del material trobat, 44 de 

les monedes i de la situació del jaciment s’han establert els que més o menys podrien 

ser els límits dels diferents pobles indígenes. Però també es pot treure informació 

d’altres llocs. 

Pel que fa a l’Ausetània, la toponímia ha deixat rastres de fronteres en dos topònims 

diferents. Un, Merlès, que segons Rossend Rovira significava “frontera” (en llengua 

preromana indoeuropea). Per tant, la riera de Merlès es tractava de la frontera entre 

els pobles preromans, possiblement dels ausetans i els bergistans (Rovira, 2014). 

Aquest fet es veu recolzat perquè aquesta riera era la frontera entre els bisbats de Vic i 

de Solsona (molts autors creuen que les divisions medievals coincidien amb unes 

suposades divisions preromanes) i encara avui actua de frontera entre les comarques  

d’Osona i el Berguedà, en un petit tram (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 

2016). 

L’altre topònim que deixa marca d’una frontera és Osor. Segons Joan Corominas, 

aquest topònim, que dóna nom als pobles d’Osor i de St. Sadurní d’Osormort, i també 

a la riera d’Osor i a la riera Major (antigament denominada igual, riera d’Osor), vindria 

del nom que li van donar autors romans: “limes ausorum”. Aquest topònim significaria 
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que es tractava del límit del poble dels ausetans. Aquest nom indicaria la presència de 

la frontera oriental ausetana seguint la riera d’Osor (la que pertany a la Selva) i, per 

tant, englobaria els part del recorregut del Ter a la Selva dins del territori ausetà, fins a 

Amer (Coromines, 1989). A part del filòleg Joan Coromines, altres investigadors més 

actuals també han donat per bona la hipòtesi de que Osor i Osormort eren el final de 

les terres ausetanes (Bruguera, 2007). 

Es dóna el cas que la riera d’Osor selvatana també és la frontera del Bisbat de Vic amb 

el Bisbat de Girona, cosa que reforça la teoria que la zona  d’Osor i Susqueda era 

ausetana. Finalment, també hi ha els jaciments del Puig d’Alia i el Coll de Gria, situats 

just abans que la riera d’Osor desemboqui al Ter, i que podrien constituir o bé les 

últimes defenses ausetanes, o bé els primers assentaments indigetes (Generalitat de 

Catalunya, 2016c). 

Segons la tècnica dels polígons de Thiessen45 aplicada des del centre de la plana, 

l’Ausetània podia haver arribat a ocupar uns 2.000 km2 de territori. La comarca 

d’Osona ocupa 1.260 km2, per tant, segons aquesta hipòtesi el territori ausetà havia de 

sobrepassar els límits comarcals actuals. Val a dir, però, que aquesta tècnica és força 

imprecisa i que, per tant, no és gaire fiable (Sanmartí et al., 2005). 

També és possible que es cometi un altre error en mesurar territoris ocupats perquè 

es considera que tot el territori ha de pertànyer a algun grup. Com proposa Montserrat 

de Rocafiguera, és possible que algunes zones no estiguessin ocupades per cap poble i 

que fossin territoris de ningú. A aquests territoris se’ls anomena “Black holes”. Segons 

Rocafiguera, el Ripollès i la zona de les Guilleries serien “Black holes”, i també 

considera que s’hauria d’estudiar el cas del Lluçanès, que creu que no era ausetà.46  

En el cas de la Garrotxa, normalment es considera indigeta o bé el centre de la tribu 

dels “castellans” o els “olossitani”. Els “castellans”, esmentats per Ptolomeu al costat 

dels ausetans, no se sap d’on eren ni si realment eren un poble iber. Igualment, als 

“olossitani” se’ls esmenta de forma molt tardana en un plom trobat a Ullastret, i, per 

tant, també s’ha d’agafar amb pinces (Castanyer i Masoliver, s.d.). 
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Al Vallès Oriental, el territori que es troba al sud de la plana, o bé s’hi suposen els 

“castellans”, per les mateixes raons que se’ls col·loca a la Garrotxa, o bé com a part del 

territori laietà (Hurtado, 2014).  

De les relacions entre pobles preromans se’n sap molt poca cosa. El que sí que està 

clar és que, com que eren pobles en procés de formació, que s’assentaven a un 

determinat territori, hi havia conflictes amb els pobles veïns.47 De fet, Tit Livi va deixar 

constància de “ràtzies” dels lacetans de l’interior contra els sussetans o cessetans de 

Tarragona (M. D. Molas, 1982). 

Segurament, els ausetans havien entrat en conflicte amb els seus veïns més poderosos, 

els indigets i els laietans, però no es pot saber perquè ningú en va deixar constància 

escrita, explicant què passava. De fet, segons Montserrat de Rocafiguera, a l’Esquerda 

hi ha rastres de batusses importants anteriors a la Segona Guerra Púnica, i que per tant 

estarien relacionats amb algun conflicte entre pobles ibers.48 

El que sí que sabem és que durant la Segona Guerra Púnica, els ausetans van aliar-se 

amb lacetans, bergistans i ilergets en contra dels romans. Diverses teories han 

interpretat aquest fet com a mostra d’una rivalitat entre els pobles de la costa, més 

rics i amb un sistema de govern de tipus oligàrquic, i els de l’interior, més pobres i amb 

un sistema de govern basat en prínceps o cabdills, més autoritari (M. D. Molas, 1982). 

4.2.2-LA CAPITAL 

Així com dels indigets ningú dubta que el seu centre de poder, que gestionava i 

dominava el territori indigeta era a Ullastret, a l’Ausetània és més complicat de saber. 

El que sí que se sap és que la capital de l’Ausetània ibèrica no era a Vic, perquè totes 

les intervencions i estudies deixen clar que Vic va ser fundada en època romana, no té 

vestigis d’una ciutat anterior.49 

Els autors clàssics han deixat informació que pot servir per determinar quina és 

aquesta ciutat. Tit Livi diu que els romans van assetjar una ciutat dels “Ausetanos 

prope Hiberum”  i que Amusic (el seu cabdill) es va escapar del setge. Si es considera 
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que la ciutat assetjada era la capital o nucli de poder dels ausetans (com és molt 

possible que fos) i, com ja hem explicat anteriorment, que l’”Hiberum”50 es referia a un 

riu qualsevol i no a l’Ebre, segons Tit Livi la capital dels ausetans va ser assetjada pels 

volts del 218 aC i estava a prop d’un riu.  

Aquestes dades van bé per descartar assentaments de la comarca que podrien ser 

candidats a ser la capital dels ausetans. Per exemple, al Clascar de Malla, lloc on a 

vegades se situa la capital, no té cap riu important a prop. A més, segons Montserrat 

de Rocafiguera aquest assentament estaria més relacionat amb l’època final, perquè 

mira molt sobre Vic.51  Ara bé, fins que no s’excavi no es podrà saber res.  

 

L’únic assentament ausetà amb estructura, planta per ser capital d’un territori és, fins 

a dia d’avui, l’Esquerda. Està al costat d’un riu important i va tenir una gran 

importància en època medieval, a més d’estar situat al centre de l’Ausetània. Per tant,  

tot i que no es pot assegurar, perquè no està prou estudiat, l’assentament de 

l’Esquerda de Roda té molts números per tractar-se de la capital o centre de poder 

dels ausetans.52  
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L’Esquerda de Roda, lloc on probablement se situava la capital ausetana. Al fons s’observa 

l’església medieval. (Foto: autor) 
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5.EL POBLAMENT DEL TERRITORI 
L’evolució del poblament i les característiques de la societat 

L’època ibèrica transcorre des del final de l’edat del bronze fins al canvi de mil·lenni, 

amb un canvi molt marcat a finals del segle III aC- principis del segle II aC a causa de la 

segona Guerra Púnica i l’entrada dels romans a la península. 

És evident que els ausetans vivien en una societat complexa i que, per tant, hi havia 

diferents classes socials. L’elit estava relacionada amb la defensa i l’art de la guerra, i 

tenia accés als béns de luxe dels mercats costaners. Podria ser que els ausetans 

visquessin sota un sistema de cabdillatge ja des de l’època ibèrica antiga fins a la 

Segona Guerra Púnica, en què s’esmenta el seu “príncep” Amusic. Amusic podria 

encara tractar-se d’un cabdill o haver evolucionat cap a una mena de govern més aviat 

en el qual  el poder el concentrés un “reietó”, que és com els romans anomenaven els 

caps de la tribu dels ilergets (Hernàndez Cardona, 2001; M. D. Molas, 1982). 

Aquest sistema es va acabar amb la derrota dels ausetans a la Segona Guerra Púnica i 

les revoltes immediatament posteriors. Llavors van passar a dependre de Roma, i la 

població i la seva distribució també va canviar. Es van començar a crear les 

denominades vil·les i a explotar agrícolament la plana, tot i que encara sobrevivien els 

assentaments ibèrics. És a partir de l’època imperial que els assentaments ibers 

queden tots abandonats i es funda la ciutat d’Auso, actual Vic. Llavors la romanització 

ja havia esborrat bona part de les restes de l’organització territorial indígena. 

Se saben poques coses de les creences dels ausetans. Sembla que tenien alguna relació 

simbòlica amb el porc senglar (M. D. Molas, 1982), que van representar a les seves 

encunyacions després de la Segona Guerra Púnica. També s’ha trobat (a l’Esquerda) 

que enterraven cranis o potes d’ovicàprid sota el lloc on hi havia les portes d’entrada a 

un edifici. Això es pot entendre com una ofrena ritual per garantir la prosperitat als 

habitants d’aquella casa. Finalment, segons Montserrat de Rocafiguera, allà on ara hi 

ha l’església de Sant Pere de Roda, hi hauria pogut haver un santuari ibèric, perquè 

presenta una situació específica semblant a d’altres temples ibèrics (orientada cap a 
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l’est), s’hi han trobat restes d’un gran foc i té diferents cambres. Aquestes proves 

demostrarien que probablement a l’Esquerda hi havia un lloc de culte.53 

Els assentaments ibèrics se 

situaven en llocs enlairats que 

poguessin tenir un control 

visual de la zona, fossin camps 

o fos un  camí d’entrada a la 

plana, encara que no 

estiguessin emmurallats. Les 

muralles estaven fetes de 

pedra, i eren completament 

massisses, com la del Casol de 

Puigcastellet de Folgueroles (D. 

Molas, Mestres, & Rocafiguera, 1992) o amb algunes petites cambres internes amb 

funcions defensives com les de la muralla del Montgròs (López Mullor & Fierro Macía, 

2011).  

Les cases tenien una fonamentació de pedres sense desbastar, al damunt de les quals 

s’hi aixecaven parets de pedra seca fins a una certa altura. Sembla ser la resta de la 

paret estava feta de fang o tapial, perquè en d’altres jaciments ibers de Catalunya s’ha 

conservat. El sostre s’aguantava gràcies a la presència de fals falcats a terra que 

aguantaven les bigues de la coberta. El sostre no estava cobert de teules perquè mai se 

n’han trobat, sinó que estava cobert d’elements vegetals entrellaçats coberts de fang 

per donar impermeabilitat (Ollich, Ocaña, Ramisa, & Rocafiguera, 1995). 

Per tapar les parets de pedra, es cobrien amb argila depurada, que també funcionava 

com a aïllant. El terra de les cases normalment no estava enllosat, i tot i que ja s’han 

trobat restes de petits còdols que podrien fer aquesta funció als carrers,54 sembla que 

a la majoria de casos es creava una massa compacta per la utilització continuada i el 

desgast del sòl (Ollich et al., 1995).  

                                                           
53 Montserrat de Rocafiguera, comunicació oral (07/09/16). 
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 Montserrat de Rocafiguera, visita guiada al jaciment de l’Esquerda (17/09/16). 

 

Reconstrucció del Casol de Puigcastellet que es pot 

observar al panell informatiu del jaciment. 
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La principal activitat econòmica dels ausetans era l’agricultura, tot i que també duien a 

terme altres activitats artesanals com ara la confecció de teixits, la creació de ceràmica 

i la forja d’estris i ornaments de ferro. Molt probablement, exportaven els excedents 

cerealístics que produïen, a canvi d’elements de importació com ara ceràmiques (D. 

Molas et al., 1992; Ollich et al., 1995). Aquesta exportació produïa riquesa, i a partir del 

control dels excedents s’enriquien les classes dirigents ausetanes.55 

A continuació veurem com es distribuïa i com van canviar les dinàmiques de població 

durant els més de 500 anys que va durar l’època ibèrica a Osona. 

 

5.1-EL POBLAMENT A L’ÈPOCA DE L’IBÈRIC ANTIC 

L’ibèric antic és l’època que comprèn des del segle VII/VI aC56 fins a mitjan o final del 

segle V aC (450-400 aC). A partir del segle VI aC hi ha evidències clares d’estratificació 

social, com ara l’existència de grans assentaments, la reducció de les tombes trobades 

i l’important aixovar funerari que significaria que s’ha restringit per a un determinat 

segment de la població el ritus funerari habitual, i finalment la reducció de les 

importacions mediterrànies, cosa que possiblement indica que aquests objectes 

passen a ser utilitzats com a element de prestigi de l’aristocràcia (Sanmartí, Santacana, 

& Álvarez, 2005). 

Aquest canvi el va provocar l’arribada de mercaders, comerciants i colonitzadors grecs 

i fenicis a les costes de la península. L’arribada d’aquests pobles va fer que les 

comunitats indígenes del l’edat del bronze entressin en contacte amb un munt de nous 

coneixements, com ara el treball del ferro, el torn de terrissaire; i va canviar també la 

manera de viure (Ollich et al., 1995). Les societats iberes van començar a organitzar-se, 

i apareixen (com ja hem dit abans) nuclis que eren la seu del poder polític i del grup 

social que l’exercia. Aquest nucli devia controlar, mitjançant conquesta i ocupació 

militar, possiblement, un territori d’una extensió i una població considerable (Sanmartí 

et al., 2005). 
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 Montserrat de Rocafiguera, comunicació oral (07/09/16). 
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 Hi ha moltes divergències a l’hora de considerar quan s’acaba l’edat de bronze i comença l’edat dels metalls, i 

quan s’origina la cultura ibèrica. Mentre que la Generalitat situa l’inici al 650 aC (Generalitat de Catalunya, 2014), 
molts autors situen aquest inici cent anys més tard, el 550 aC (Sanmartí, Santacana, & Álvarez, 2005). 



. Aquells bàrbars d’Osona Ciutadà de Batàvia 

 
 78 

Segons sembla, aquestes societats amb un cert nivell de complexitat social i econòmica 

podrien tenir un sistema de govern basat en el cabdillatge (Sanmartí et al., 2005). Els 

ibers exportaven, ja llavors, metalls, que era el que els comerciants fenicis i grecs 

havien vingut a buscar a Ibèria (Ollich et al., 1995). És possible que els ausetans, per 

això, no entressin de ple al món mediterrani fins que l’interès dels grecs i fenicis va 

virar cap als cereals, ja que l’Ausetània no és un lloc on abundin els minerals, però sí 

que té terres fèrtils per cultivar cereals. 

Durant l’ibèric antic se sap segur que diversos jaciments d’Osona ja estaven ocupats. 

Molts altres, en canvi, és impossible saber-ho perquè no s’han excavat o no s’han 

excavat prou. L’Esquerda, el 

Montgròs, el rec de la Fíbula, el 

Pla del castell de Tavertet i 

Puig Ciutat, al Lluçanès. A tots 

aquests assentaments s’han 

trobat vestigis del final del 

bronze, i això demostra que 

han estat habitats al llarg d’una 

llarga cronologia (Generalitat 

de Catalunya, 2014; Ollich et 

al., 1995).  

Aquests assentaments, tots situats en una zona muntanyenca o més aviat a prop de les 

muntanyes, i mai a la plana, proven que durant l’ibèric antic la població vivia amb més 

proporció a les muntanyes del voltant que no pas a la plana. A més, el fet que s’hagin 

trobat restes ibèriques en algunes coves i balmes fa pensar que almenys durant l’ibèric 

antic, la població vivia encara com a la prehistòria, en alguns punts, mentre que 

d’altres s’agrupaven i formaven assentaments allà on ja hi havia ocupació anterior 

(l’Esquerda, el Pla del Castell, el Rec de la Fíbula, etc.).  

Segons Montserrat de Rocafiguera, l’Esquerda ja tenia un paper important abans de 

l’època ibèrica,57 així que durant l’ibèric antic també devia tenir aquest paper de centre 
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 Montserrat de Rocafiguera, visita guiada al jaciment de l’Esquerda (17/09/16). 

 

Cisterna dalt del turó de St. Feliu de Savassona, lloc 

on es localitzava l’assentament del rec de la Fíbula 

(Foto: autor). 
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del poder polític i econòmic que tenia, per exemple (i en un nivell superior) Ullastret 

en el territori dels indigets. 

Tot i que no s’hagi pogut confirmar, la plana devia estar ocupada, com a mínim, per 

camperols i assentaments que vivien del camp completament. Per exemple, al Camp 

de les Lloses hi ha evidències de poblament del bronze final (Ajuntament de Tona, 

2008), la qual cosa podia significar que el Castell de Tona ja estava ocupat durant 

aquella època. Fins que no s’excavin, però, no es podrà saber la cronologia exacta de 

tots els jaciments de la plana. 

El que sí que podem afirmar és que el poblament durant l’ibèric antic estava 

concentrat a les muntanyes o a prop d’elles, sempre en llocs enlairats (com durant 

l’ibèric ple) i que encara es vivia en balmes i coves. Encara no s’havien fortificat les 

entrades a la plana, la qual cosa podria significar que no hi havia hagut cap conflicte 

important amb altres pobles o que el territori de l’Ausetània no estava organitzat de 

forma defensiva, com passarà durant l’ibèric ple. (Vegeu Mapa 7 de l’Annex 3). 

 

5.2-EL POBLAMENT A L’ÈPOCA DE L’IBÈRIC PLE 

L’ibèric ple és l’època d’esplendor de la cultura ibèrica. Es considera que va començar 

entre el 450 i el 400 aC (Generalitat de Catalunya, 2014; Sanmartí et al., 2005). El final 

de l’ibèric ple és molt més clar: la Segona Guerra Púnica i l’ocupació romana de la 

península, que comença més o menys al 200 aC. L’entrada dels romans va ser el cop 

letal per a la civilització ibèrica, i va provocar un profund canvi en la seva societat. 

L’inici d’aquest canvi es considera el final de l’ibèric ple.  

A partir de mitjan segle V aC, una sèrie de canvis suggereixen una important expansió 

del poder administratiu, i la conseqüent transformació dels cabdillatges ibèrics en 

estructures d’estats arcaics. Aquesta transformació va ser possible, en part, a causa de 

la intensificació agrícola i l’augment dels excedents agraris, que va comportar, 

conseqüentment, un augment de la riquesa de les classes dirigents (Sanmartí et al., 

2005). 
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D’altra banda, aquesta transformació va influenciar clarament la distribució del 

poblament ibèric a Osona. Es van fortificar les entrades a la plana pel Congost i el Ter 

(Montgròs, Casol de Puigcastellet), i es van fortificar poblats situats a prop de 

fronteres, com el Castell de Besora o Puig Ciutat a Oristà, que també es trobaven prop 

d’àrees frontereres. A més, es van aixecar les muralles de l’Esquerda entre finals del 

segle V i principis del segle IV aC, just en el moment en què es considera que es passa 

de l’ibèric antic a l’ibèric ple (Bolòs i Masclans, 2004; Ollich et al., 1995). 

 

A més, durant aquesta època, en el territori iber es jerarquitza el poblament. Hi havia 

uns nuclis de primer ordre, que voltaven les 10 ha. de superfície, i que sembla que 

tenien una funció de centralitat respecte al territori. El cas més estudiat és el Puig de 

Sant Andreu d’Ullastret, respecte al territori indiget, que ocupava més de 17 ha. 

(Sanmartí et al., 2005). En el cas dels ausetans, aquest nucli avui en dia només podria 

ser l’Esquerda, que ocupa una superfície que oscil·la entre 12 i 9 ha. (Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016; Jaciment Arqueològic de l’Esquerda, 2016) . 

El Montgròs i el Casol de Puigcastellet (i potser també Puig Castellar) tindrien 

únicament la funció de vigilar una entrada a la plana, i tot i que estarien habitats, no hi 

viurien gaires famílies. En canvi, com que les fortificacions tanquen una zona, aquesta 

àrea podria ser ocupada en cas de conflicte per la gent que vivia a prop de la 

fortificació (Bolòs i Masclans, 2004). 

 

Carrer excavat fins ara a l’Esquerda de Roda. El jaciment es va fortificar entre el 

segle V aC i el segle IV aC (Foto: autor). 
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Juntament amb la fortificació de les entrades a la plana, van aparèixer assentaments 

sense fortificar al llarg de la plana, des de Torelló fins a Tona, amb una clara funció 

d’explotació agrícola del territori, com per exemple Can Caseta o les Serrasses 

(Ajuntament de Manlleu, 2016; Rocafiguera, 1995). Després de la Segona Guerra 

Púnica, molts d’aquests assentaments seran ocupats ja en època romana, i es 

transformaran en vil·les. 

El Lluçanès sembla que també s’explotava agrícolament. S’han trobat camps de sitges i 

també un assentament, el Permanyer, que perfectament podrien pertànyer a aquesta 

època. De fet, és possible que aquesta fos la funció dels poblats fortificats del Poblat 

de la Genera i de Puig Ciutat, la de protegir els camps del Lluçanès. És molt possible 

que encara quedin jaciments per descobrir a la Plana i, sobretot, a l’àrea del Lluçanès. 

També és possible que en falti algun dels que delimitava l’espai ausetà pel nord, per 

exemple. 

Per tant, durant l’ibèric ple el poble dels ausetans s’organitza territorialment parlant: 

un assentament fa les funcions de centre econòmic i polític (l’Esquerda) (Ollich et al., 

1995), mentre que es fortifiquen els accessos a la plana seguint les vies del Ter i del 

Congost. A més, la població s’estableix al camp i es funden nombrosos assentaments, a 

partir de l’any 300 aC, destinats a controlar i explotar les terres de la plana de Vic i el 

Lluçanès. Sembla que aquest procés va paral·lel a la centralització del poder 

administratiu, i la conseqüent transformació del cabdillatge ausetà en un estat arcaic. 

Prova d’això són les nombroses sitges que s’han trobat, per exemple, a l’Esquerda, que 

indiquen que allà les elits ausetanes guardaven i controlaven excedents per enriquir-se 

amb el comerç.58 (Vegeu Mapa 8 de l’Annex 3). 

 

5.3-EL PROCÉS ROMANITZADOR 

Les dinàmiques de poblament a l’Ausetània van patir un canvi sobtat a finals del segle 

III aC: la Segona Guerra Púnica va afectar de ple Ibèria i va implicar la majoria de tribus 

i pobles ibèrics del moment. La derrota dels púnics i els seus aliats ibers van obrir les 

portes de la península als romans, que la van ocupar i van començar un procés de 
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 Montserrat de Rocafiguera, comunicació oral (07/09/16). 
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colonització i romanització del territori iber (Hernàndez Cardona, 2001; M. D. Molas, 

1982). 

Aquest canvi polític va provocar també un canvi en la forma de poblar el territori molt 

marcat, ja que els romans tenien uns interessos i unes preocupacions diferents que els 

ausetans. També va significar l’inici de les encunyacions amb la llegenda “Ausesken” i 

de la resta de seques ausetanes, i a més, també és en aquest moment en què es 

documenten les úniques inscripcions en iber a Osona (Campo et al., 2010; Padrós, 

2011).  

Així doncs, la Segona Guerra Púnica és segurament l’esdeveniment amb més 

importància i que més va influir en terres ausetanes durant tota l’època ibèrica. En 

aquest capítol tractarem primer la Segona Guerra Púnica i la implicació que va tenir 

per als pobles ibers, i especialment els ausetans, i finalment les dinàmiques de 

poblament en època de l’ibèric final/ romà republicà, o sigui, com el poblament de 

l’ibèric ple es veu afectat per la guerra i com afecta el domini romà als jaciments 

d’Osona. (Vegeu Mapa 9 de l’Annex 3). 

5.3.1-LA SEGONA GUERRA PÚNICA 

El 218 aC, la ciutat d’Arse (Sagunt) queia en mans púniques, després d’un llarg setge de 

vuit mesos. Arse era aliada de la República Romana, però tot i això no va rebre cap 

tipus d’ajuda durant el setge (Esculies, 2004). Ara bé, l’ocupació de la ciutat va servir al 

Senat romà de casus belli per declarar la guerra a Carthago i començar la segona de les 

Guerres Púniques, que va durar entre el 218 i el 201 aC (Rodà de Llanza, 2015) i que va 

afectar tota la Mediterrània Occidental, especialment Hispània (nom que els romans 

donaven a Ibèria)59 i a la península Itàlica (Hurtado, 2014). 

Després de la derrota púnica a la Primera Guerra Púnica, Cartago  va haver d’entregar i 

abandonar Sardenya i Sicília, i pagar compensacions a Roma (Rodà de Llanza, 2015). 

Per això els púnics van decidir ocupar la costa ibèrica. Aquesta acció va inquietar els 

romans, que van promoure la signatura, el 225 aC, del tractat de l’Ebre, que situava 
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 Cal recordar que Ibèria és el nom amb què els grecs coneixien el territori que avui anomenem península Ibèrica, i 

que després els romans van canviar per Hispània. 
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l’Ebre com a frontera entre les àrees d’influència dels romans i els cartaginesos, 

respectivament (Hernàndez Cardona, 2001). 

Arse (Sagunt) quedava sota l’àrea d’influència púnica, però la ciutat estava molt 

hel·lenitzada i era aliada de Roma. Això no va impedir que, el 219 aC, Hanníbal 

assetgés la ciutat (Hernàndez Cardona, 2001). Vuit mesos després, amb la caiguda 

d’Arse, esclataria la guerra. 

Els cartaginesos, comandats per Hanníbal Barca, van creuar Ibèria des de Carthago 

Nova (actual Cartagena) fins als Pirineus. Segons Polibi i Tit Livi, en la marxa cap als 

Pirineus, Hanníbal va haver de lluitar contra ilergets, bargusis, ausetans, lacetans, 

andosins i airenosis. A partir d’aquest moment, les tribus iberes de l’interior s’aliarien 

amb els cartaginesos i aportarien contingents al seu exèrcit (Hernàndez Cardona, 

2001). També van establir relacions amb altres pobles celtes de la Gàl·lia i el nord 

d’Itàlia (Hernàndez Cardona, 2001). 

Els púnics van seguir, travessant els Pirineus, la Gàl·lia i els Alps, fins que es van plantar 

a la península Itàlica i van infringir dures derrotes als romans al nord d’Itàlia (Esculies, 

2004). Davant d’aquest fet, els romans envien Gneu Corneli Escipió, el setembre del 

218 aC, a Empúries (Hernàndez Cardona, 2001). El seu objectiu era atacar la 

rereguarda cartaginesa i tallar les comunicacions d’Hanníbal amb Hispània. 

Però Hanníbal torna a derrotar els romans, ara a Cannas, al sud d’Itàlia, però no entra 

a Roma.  Amb tot, Escipió tallarà qualsevol intent de contactar amb Hanníbal derrotant 

els púnics i conquerint Carthago Nova. Hanníbal va haver d’abandonar Itàlia, i va ser 

derrotat definitivament a Zama (202 aC), prop de Carthago (Hernàndez Cardona, 

2001). 

Les conseqüències van ser devastadores per als cartaginesos i els seus aliats. Carthago 

va haver d’indemnitzar Roma amb 10.000 talents de plata, va haver d’acceptar la 

pèrdua de quasi tot el seu territori en mans de la República Romana i també se l i va 

confiscar la flota. A més, necessitaven permís de Roma per declarar qualsevol guerra. 

Roma va quedar com a única potència al Mediterrani Occidental (Rodà de Llanza, 

2015). 
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5.3.1.1-LA SEGONA GUERRA PÚNÍCA A LA ZONA DE L’ACTUAL CATALUNYA 

La Segona Guerra Púnica va ser el primer gran conflicte conegut en terres actualment 

catalanes. Molt probablement mai abans un exèrcit tan gran havia creuat aquestes 

terres (Hernàndez Cardona, 2001). Amb motiu d’aquesta guerra els autors romans 

comencen a parlar, a esmentar els pobladors autòctons d’Ibèria. Tot i ser cròniques 

militars, esmenten moltes tribus iberes del nord-est peninsular (pel fet que van 

prendre part activament en la guerra) i permeten començar a fer-se una idea de la 

importància que tenien, quins territoris ocupaven i les relacions entre ells (Albareda, 

Figuerola, Molist, & Ollich, 1984). Els dos autors que més s’hi van referir van ser Tit Livi 

(59 aC-17 dC) i Polibi (205-120 aC). 

La guerra es va desenvolupar, a l’actual Catalunya, entre el 218 aC, amb el pas 

d’Hanníbal i el seu exèrcit direcció Roma, fins al 206 aC, amb la derrota dels Ilergets, 

ausetans i els altres pobles revoltats a mans romanes (Hernàndez Cardona, 2001). Els 

combats es van produir sobretot pel control dels rius Ebre i Segre, però també es va 

veure afectat l’interior, primer pel pas d’Hanníbal, i després per la conquesta romana. 

També al Camp de Tarragona és possible que s’enfrontessin els romans amb els púnics 

(Hernàndez Cardona, 2001; Hurtado, 2014). 

DESENVOLUPAMENT I BÀNDOLS: 

Després de la caiguda d’Arse, Hanníbal va emprendre el seu camí en direcció a Roma. 

Hanníbal va creuar el riu Ebre, i, en comptes de seguir el camí fàcil a través de la costa, 

va elegir seguir el riu Segre fins a la vall de la Cerdanya i després seguir el riu Tet, fins a 

la costa. Sembla que tots els pobles de la costa estaven molt influenciats pels romans, 

per la qual cosa va decidir evitar-los i creuar per l’interior (Hernàndez Cardona, 2001; 

M. D. Molas, 1982). 

Amb el pas dels cartaginesos, algunes fonts clàssiques (Polibi i Tit Livi) expliquen que 

els pobles ibers de l’interior es van enfrontar amb l’exèrcit d’Hanníbal, que va haver de 

sotmetre els ilergets, els bargusis, els ausetans, els lacetans, els andosins i els airenosis. 

Polibi esmenta que els que van oposar més resistència van ser els ilergets, els bargusis, 

els airenosis i els andosins, mentre que Tit Livi parla dels ilergets, els lacetans, els 

bergistans i els ausetans. Amb aquesta informació es podria entendre que els púnics 
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van creuar les terres dels ilergets i dels bargusis, i van passar a prop de les terres dels 

altres pobles, entre els quals els ausetans (Hernàndez Cardona, 2001; M. D. Molas, 

1982).  

També Tit Livi parla que els romans van enviar delegats als pobles de l’interior perquè 

s’enfrontessin als cartaginesos, i esmenta els bargusis com un dels pobles en els quals 

van ser enviats. Podria ser que els ausetans també n’haguessin rebut, o que haguessin 

sigut pressionats pels seus veïns, els bargusis (M. D. Molas, 1982). 

Sigui com sigui, a partir d’aquest moment els pobles de l’interior (o almenys els 

ilergets, els ausetans i els lacetans) estableixen aliances amb els púnics contra el 

domini romà (Hernàndez Cardona, 2001; M. D. Molas, 1982; Rodà de Llanza, 2015). 

És en aquest moment que es mostra la dualitat entre l’interior i la costa. Els pobles de 

l’interior estarien aliats amb els púnics contra el domini romà, mentre que els pobles 

de la costa, més rics i que controlaven el comerç, s’haurien aliat amb Roma. Aquest fet 

s’explicaria, segons Dolors Molas, per diferències tant culturals i ètniques, com 

econòmiques (M. D. Molas, 1982). De fet, en les rebel·lions immediatament posteriors 

a la segona guerra púnica, els pobles de l’interior tornarien a aliar-se i devastarien les 

terres dels aliats romans de la costa (Hernàndez Cardona, 2001). 

Però cap al mes de setembre del mateix 218 aC, els romans, comandats per Gneu 

Corneli Escipió, van desembarcar a Empúries amb l’objectiu de tallar la comunicació 

d’Hanníbal amb la península, i de pas atacar tota la rereguarda cartaginesa. En resum, 

van utilitzar Empúries com a cap de pont per a la conquesta d’Hispània (Hernàndez 

Cardona, 2001; Rodà de Llanza, 2015).  

L’objectiu principal del general romà va ser controlar tota la costa des d’Empúries fins 

a l’Ebre. Van complir l’objectiu amb rapidesa, i el següent pas va ser assegurar les ribes 

de l’Ebre i el Segre. És llavors quan es van topar, en un lloc denominat Cesse (del qual 

no se sap la situació exacta), segons les fonts, amb un exèrcit púnic comandat per 

Hannon i amb contingents d’ilergets (no esmenten altres possibles pobles autòctons) 

(Hernàndez Cardona, 2001). 
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Polibi (III, 76, 1-12) explica la batalla de Cesse: 

«Els cartaginesos que, a les ordres d’Hannon, havien estat deixats en 

aquests indrets van acampar davant seu, a la vora d’una ciutat 

anomenada Cesse. Gneu va formar les seves tropes, els va atacar, els va 

vèncer i es va apoderar d’un gran botí... el general cartaginès Hannon i 

l’iber Indíbil van ser fets presoners.» (Hernàndez Cardona, 2001) 

Quan ho va saber, Hàsdrubal va creuar l’Ebre amb un exèrcit cartaginès per respondre 

als fets, però no va seguir cap a amunt, només va dispersar alguns exèrcits romans. 

Llavors se’n va tornar a Carthago Nova a passar l’hivern (Hernàndez Cardona, 2001).  

En canvi, els romans no es van quedar quiets i van atacar els aliats dels cartaginesos 

del nord de l’Ebre. Escipió va capturar la ciutat d’Atanagrum (no se’n coneix la 

localització, però era possiblement capital dels ilergets), i després va travessar la 

Segarra i el pla de Bages per atacar els ausetans. Va assetjar-ne la capital, que va caure 

al cap d’un mes després de la fugida del “príncep” dels ausetans, Amusic, al costat 

d’Hàsdrubal (Hernàndez Cardona, 2001; Hurtado, 2014).  

Quan es va acabar l’hivern, els púnics van tornar a atacar, però van ser derrotats per 

Escipió en una batalla naval a les boques de l’Ebre. També el 217 aC els cartaginesos 

tornen a atacar els romans a la batalla d’Hibera (prop de Tortosa). Són derrotats i a 

partir d’aquest moment els romans creuen l’Ebre i es dirigeixen cap al centre i el sud 

peninsular (Hernàndez Cardona, 2001).  

Però amb la mort dels dos germans Escipió en combat al sud d’Hispània, la línia es 

torna a centrar a l’Ebre. Indíbil va intentar recuperar els seus territoris, alhora que hi va 

haver revoltes al territori ausetà, que els romans van reprimir. L’any 209 aC, els 

romans conquereixen Carthago Nova i alliberen els ostatges que estaven retinguts com 

a garantia de fidelitat dels pobles ibers. Això fa que els ilergets canviïn de bàndol i el 

seu cabdill, Indíbil, s’aliï amb Publi Corneli Escipió (fill de Publi Corneli Escipió i nebot 

de Gneu Corneli Escipió), que havia agafat el comandament de les tropes a Hispània 

(Hernàndez Cardona, 2001; Rodà de Llanza, 2015).  
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Hi haurà tres anys sense enfrontaments coneguts fins que el 206 aC, els ilergets donen 

per trencat el pacte i van atacar els aliats romans (sussetans i edetans) i els mateixos 

romans, amb l’ajuda dels seus aliats, els lacetans i altres tribus celtiberes.  Tot i això, 

Escipió els derrota altra vegada, però abandona Hispània per participar a les eleccions 

consulars a Roma (Hernàndez Cardona, 2001). 

El 205 aC esclata l’última revolta liderada pels ilergets. Els púnics acabaven de perdre 

la batalla d’Ilipa i només tenien sota control Gadir. Els cartaginesos estaven a punt de 

perdre la guerra, però aprofitant la marxa d’Escipió els ilergets, ausetans, lacetans i 

altres pobles hispànics no coneguts van formar un exèrcit, que va ser derrotat pels 

generals romans Lèntul i Manli. Indíbil va morir en combat i els altres prínceps i cabdills 

ibèrics van ser fets presoners i els van executar. Amb aquesta acció es van acabar les 

revoltes iberes liderades pels ilergets (Hernàndez Cardona, 2001). 

Tit Livi (XXIX, 1, 2, 3) parla així de la derrota dels ibers a la revolta del 205 aC: 

«Trenta mil soldats d’infanteria i gairebé quatre mil de cavalleria es van 

reunir al territori dels sedetans, en el lloc assenyalat. També els generals 

romans Lèntul i Manli... reuniren els seus exèrcits, travessaren el país dels 

ausetans... i arribaren prop del lloc de la reunió dels enemics... Al centre, 

hi havia els ausetans, els ilergets, a l’ala dreta, a l’esquerra, altres pobles 

hispans desconeguts..., i així, renunciant a combatre a cavall, els hispans 

baixaren a terra... Els bàrbars no haurien resistit un assalt tant vigorós si el 

mateix reietó Indíbil, amb la cavalleria descavalcada, no s’hagués llençat 

al davant de les primeres tropes d’infanteria. Es mantingué durant un 

temps una lluita ferotge. Ferit i mig mort, el rei va continuar resistint, 

però al final, clavat a terra per una llança, els del seu voltant foren abatuts 

pels dards i començà la fuga per tots els costats... Aleshores, convocats a 

consell per Mandoni, es lamentaren de les seves desgràcies i acusant els 

inductors de la revolta decidiren d’enviar legats per lliurar les armes i 

oferir la seva submissió... Se’ls va contestar que s’acceptaria la seva 

submissió si lliuraven vius Mandoni i els altres instigadors de la guerra; 
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altrament, l’exèrcit seria dirigit contra els ilergets, els ausetans i sobre els 

altres pobles. Això fou dit als legats i fou repetit davant del consell. 

Mandoni i els altres prínceps foren agafats i foren lliurats al suplici. La pau 

quedà restablerta als pobles d’Hispània.» (Hernàndez Cardona, 2001; 

López Mullor & Fierro Macía, 2011) 

CONSEQÜÈNCIES: 

Tres anys després s’acabaria la segona guerra púnica. La península Ibèrica va quedar 

dividida en dues províncies, Ulterior i Citerior. L’actual Catalunya va quedar dins de la 

Citerior i els diferents pobles indígenes van quedar diluïts sense cap mena de 

consideració jurídica. Tots van ser tractats com a pobles vençuts (M. D. Molas, 1982).  

Després de les revoltes del 205 aC, els ilergets mai més s’aixecarien contra el poder 

romà. Però els altres pobles no van ser sotmesos tan fàcilment. El 195 aC, els pobles 

ibers es revolten contra la pressió i el saqueig constant que practicaven els romans en 

les seves terres. Entre els pobles revoltats hi havia els sussetans o cessetans, els 

indigets i els edetans, antics aliats romans a la Segona Guerra Púnica, i també els 

lacetans i els bergistans. Però van ser vençuts i el nord-est peninsular va quedar 

pacificat (Hernàndez Cardona, 2001; M. D. Molas, 1982).  

A causa d’aquesta revolta, Cató, que era el cònsol d’Hispània, va manar el 195 aC la 

destrucció de totes les muralles que protegissin poblats o ciutadelles indígenes. Molts 

poblats van quedar abandonats, en detriment de les ciutats fundades pels romans, i 

destruïts després de la revolta fallida, i tot el territori va entrar en una època de pau 

marcada per la romanització (Hernàndez Cardona, 2001). 

5.3.1.2-LA SEGONA GUERRA PÚNICA AL TERRITORI DELS AUSETANS 

Durant la Segona Guerra Púnica, els ausetans, el poble ibèric que habitava les terres 

que avui es coneixen com a Osona, van intentar mantenir sempre la seva sobirania, 

igual que els altres pobles veïns de l’interior, com els ilergets, els lacetans o els 

bargusis. 

Amb el pas d’Hanníbal, les fonts expliquen que els púnics van haver de sotmetre 

diversos pobles, entre ells els ausetans. Probablement en cap moment van creuar 
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territori ausetà, però sí que s’hi van enfrontar en algun moment, ja que devien passar a 

prop de les seves terres (Albareda et al., 1984; M. D. Molas, 1982). 

Llavors, els ausetans es van aliar, juntament amb els ilergets i els lacetans, amb els 

púnics contra l’expansionisme romà. Precisament, després de desembarcar a Empúries 

i vèncer Hannon i Indíbil a Cesse, els romans van capturar Atanagrum, i tot seguit van 

anar cap a territori ausetà per acabar amb la resistència (Albareda et al., 1984; 

Hernàndez Cardona, 2001). 

El setge de la possible capital dels ausetans, on els ibers resistien comandats per 

Amusic, el cabdill dels ausetans, va ser l’acció més destacada de la guerra al territori 

dels ausetans. El setge va durar trenta dies, fins que Amusic va fugir amb Hàsdrubal i la 

ciutat es va rendir. Mentre durava el setge els lacetans van intentar ajudar els 

ausetans, però van ser derrotats pels romans abans d’arribar a contactar amb els 

assetjats (Albareda et al., 1984; Hernàndez Cardona, 2001; M. D. Molas, 1982). 

Tit Livi (XXI, 61) explica el setge de la seguit manera: 

«Als assetjats, no els restava cap altra ajuda que la fredor de l’hivern 

contrària als assetjadors. El setge va durar trenta dies; en aquest període 

rares vegades el gruix de la neu va ser inferior a quatre peus. La neu 

cobria les màquines de guerra i els mantellets dels romans, i esdevenia 

suficient per protegir-los del foc que l’enemic els llançava. Finalment, 

després que Amusic, llur príncep, hagué fugit al costat d’Hàsdrubal, es 

lliuraren de la destrucció amb el pagament de vint talents de plata.» 

(Hernàndez Cardona, 2001) 

Després de la derrota al setge, sembla que els ausetans es van revoltar entre el 211 i el 

210 aC. Això va provocar que Claudi Neró, que va desembarcar a Tàrraco amb reforços, 

hagués d’anar a pacificar la zona (Hernàndez Cardona, 2001).  

Amb la caiguda de Carthago Nova en mans romanes, els ausetans podrien haver 

canviat de bàndol (de fet, els ilergets ho van fer a causa dels alts tributs que imposaven 

els cartaginesos al seu poble). No està clar que ho fessin, però no es registren més 
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accions bèl·liques a la comarques fins a les revoltes del 206 i el 205 aC (Hernàndez 

Cardona, 2001). 

El 206 i el 205 aC, sota el lideratge dels ilergets, els ausetans es revolten contra el 

poder romà. Els generals romans Lèntul i Manli van creuar territori ausetà mentre es 

dirigien cap al territori dels sedetans, que era on s’havia concentrat l’exèrcit iber 

comandat pels ilergets. La batalla, en la qual els ausetans van participar de forma 

activa, va acabar amb victòria romana una altra vegada, i els diferents “prínceps” 

ibèrics que van instigat la revolta van ser executats (Hernàndez Cardona, 2001; M. D. 

Molas, 1982). 

Amb la derrota, els pobles del nord-est peninsular van quedar inclosos dins de la 

província romana de la Hispània Citerior, sense cap consideració jurídica. Tot i això, els 

ausetans, igual que altres pobles ibers, van mantenir un nivell d’estructuració política i 

capacitat de reacció important (Hernàndez Cardona, 2001; M. D. Molas, 1982). 

Aquest fet va fer que els ausetans, juntament amb altres pobles ibers i probablement 

els turdetans (al sud de la Península Ibèrica), es revoltessin el 195 aC contra la pressió 

fiscal i l’espoli al qual estaven sotmeses les terres ibèriques (Hernàndez Cardona, 

2001). La derrota dels ibers va acabar definitivament amb la resistència ausetana 

contra la romanització, i també la dels altres pobles de l’actual Catalunya; que ja no 

participarien en les revoltes posteriors (centrades sobretot al centre i nord oest 

peninsular) (Albareda et al., 1984; Hernàndez Cardona, 2001; M. D. Molas, 1982). 

Entre la segona guerra púnica i la revolta del 195 aC, diverses fortificacions de tot 

Catalunya van ser abandonades i destruïdes. Sobretot s’atribueix al fet que Cató, 

cònsol a Hispània el 195 aC, va manar derruir tots els murs i muralles dels poblats 

ibers, però no es pot descartar que també fossin afectades en el marc de la segona 

guerra púnica (Hernàndez Cardona, 2001). 

Per ser més concrets, a Osona, tant el Casol de Puigcastellet (Folgueroles), el Montgròs 

(el Brull), com l’Esquerda (Roda) van ser destruïts en aquest curt període de temps, 

amb la qual cosa es deixava sense defenses la plana de Vic, atès que aquestes 
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fortificacions defensaven camins d’entrada a la plana (López Mullor & Fierro Macía, 

2011; M. D. Molas, 1982; Ollich et al., 1995). 

Tot i això, els ausetans no desapareixerien, i se’n té constància fins a les guerres civils 

entre Pompeu i Cèsar del 49 al 44 aC, tot i que en cap cas ja amb capacitat per 

convocar exèrcits, sinó més aviat com a habitants d’una zona determinada (M. D. 

Molas, 1982). 

5.3.2-EL POBLAMENT A L’ÈPOCA DE L’ÍBÈRÍC FÍNAL-ROMÀ REPUBLICÀ 

L’ibèric final i el romà republicà són dues èpoques que se solapen. A Catalunya, 

s’inicien més o menys al voltant de l’any 200 aC, després de la derrota púnica i ibèrica 

a la Segona Guerra Púnica, punt en què comença la romanització de l’actual territori 

català, i s’acaba amb la caiguda de la República i la seva transformació en Imperi Romà, 

l’any 27 aC, quan Octavià August es va coronar emperador (Rodà de Llanza, 2015). 

Els ibers (i especialment els ausetans), com ja hem explicat anteriorment, es van 

revoltar diverses vegades contra el domini romà al llarg del segle II aC, però no van 

poder frenar la romanització i van ser derrotats tots els cops que es van aixecar. 

Precisament, després d’una d’aquestes revoltes, l’any 195 aC, Cató va manar 

enderrocar totes les fortificacions i muralles ibèriques que encara estiguessin dempeus 

(Hernàndez Cardona, 2001; M. D. Molas, 1982). 

Aquesta política, juntament amb els estralls causats per la Segona Guerra Púnica, 

semblen els responsables de les destruccions que es documenten a l’Esquerda o de 

l’abandonament del Montgròs i el Casol de Puigcastellet (D. Molas et al., 1992; Ollich 

et al., 1995). L’Esquerda va patir una forta destrucció, i tot i que es va reconstruir, no 

va assolir l’envergadura que havia tingut durant l’ibèric ple. De fet, la zona de la 

muralla es va reconvertir en espais domèstics (Ollich i Castanyer, de Rocafiguera i 

Espona, & Amblàs i Novelles, 2012). 

Al llarg del segle II aC s’abandonen bona part dels assentaments ibers de la zona 

ausetana, especialment els que estaven situats en zones muntanyoses. Per exemple, el 

Pla del Castell, Savassona, el Poblat de la Genera o el Castell de Besora queden 

deshabitats durant el segle II aC. En el cas de l’Esquerda o del Clascar de Malla, el 
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poblat sobreviurà fins al segle I aC (en el cas de l’Esquerda transformat en un llogaret, 

mentre que el cas de Malla no se sap, perquè mai s’ha excavat) (Generalitat de 

Catalunya, 2016; Ollich et al., 1995). 

Aquest despoblament es va produir pel moviment de població (propiciat per les 

autoritats romanes) de la muntanya a la plana. Durant l’època romana republicana es 

van fundar diversos assentaments de caire agrícola (com Madiroles, a Manlleu, o 

Castellets, a Taradell), mentre que d’altres es van reaprofitar i convertir en vil·les 

romanes, com el Pla de Conier, Can Caseta o les Serrasses. Al mateix temps, els romans 

o ausetans romanitzats van establir-se al Camp de les Lloses i a Puig Ciutat, que van 

transformar en Vicus militars. Segons sembla, també hi hauria un vicus militar al pla de 

la Rovira, a Sta. Eulàlia de Riuprimer (Padrós Gómez, 2010), i que serien els encarregats 

de controlar la zona mentre es construïa la via de Mani Sergi (Ajuntament de Manlleu, 

2016; Ajuntament de Tona, 2008). 

 

 

 

A dalt, el jaciment del Camp de les Lloses (Foto: autor). A baix, reconstrucció de la vil·la posterior 

al vicus militar del Camp de les Lloses, extreta de la pàgina web del Camp de les Lloses 

(http://www.campdeleslloses.cat/jaciment_edificis_ca.htm).  

http://www.campdeleslloses.cat/jaciment_edificis_ca.htm
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Amb la pacificació de la comarca, aquests assentaments es van abandonar (Puig Ciutat) 

o transformar en vil·les romanes, com en el cas del Camp de les Lloses. La població es 

va anar concentrant a partir de mitjan segle I aC a la ciutat d’Auso, la mostra més clara 

de la qual és el temple romà (tot i ser del segle II dC), i en vil·les rurals disperses per la 

comarca. 

Així doncs, després de la segona Guerra Púnica la població es desplaça de la muntanya 

a la Plana. La zona del Cabrerès, de Sau i de les Guilleries va quedar despoblada, igual 

que els jaciments més allunyats del pla. En definitiva, la situació de jaciments seguint el 

riu Ter, i els jaciments que actuaven com a barrera defensiva durant l’ibèric ple, 

s’abandonen, o en el cas dels de la zona de Manlleu i Torelló es reconverteixen en 

assentaments romans. L’eix principal passa a ser la via que comunicava la Cerdanya i el 

Ripollès amb la zona de Barcelona, i bona part dels jaciments allunyats d’aquesta àrea 

es van abandonar. Només al Lluçanès en sobreviuen alguns, al voltant de Puig Ciutat, 

reconvertits en assentament militar, i també el Permanyer, que possiblement es 

tractava d’un assentament iber reaprofitat en època romana.  

Amb tot, al final del segle I aC la població es comença a concentrar a la zona de la 

ciutat d’Auso, a la riba nord del riu Mèder, i en aquesta època és quan s’abandonen 

l’Esquerda (Ollich i Castanyer & de Rocafiguera i Espona, 2010), el Clascar, i també 

l’últim focus de poblament al Camp de les Lloses o a Puig Ciutat (que, cal recordar, va 

patir greus danys durant les guerres civils romanes (Garcia, Padrós, Pujol, Sala, & 

Tamba, 2010)). També es van abandonar Can Caseta i Puig Guardial, cosa que sembla 

confirmar una certa concentració del poblament a la zona d’Auso. (Vegeu Mapa 10 de 

l’Annex 3). 
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6.CONCLUSIONS DEL TREBALL 
 

Un cop acabat d’escriure el tema triat, o sigui, l’evolució del poblament i el territori 

dels ausetans, i d’haver representat tota la informació que hem trobat, podem afirmar 

que, en línies generals, s’han acomplert els objectius  proposats al principi. Tot i que  hi 

ha hagut amb algunes dificultats, les hem pogut superar satisfactòriament. 

Pel que fa al principal objectiu del treball, representar en mapes la informació recollida 

sobre les mencions a textos antics, la circulació monetària, la llengua, el poblament i el 

territori dels ausetans, s’ha complert amb escreix.  L’objectiu era fer un petit atles, una 

petita recopilació de mapes sobre la història dels ausetans, ja que fer un atles històric 

complet dels ausetans, detallat i extens, no corresponia a aquest treball. Tanmateix, 

els deu mapes (recollits al final del treball, a l’últim annex) tenen la intenció  de 

mostrar que és possible representar gràficament la informació referida a aquest antic 

poble, i de forma entenedora.  

Per fer aquest treball hem recollit molta informació, per poder treure el màxim 

d’informació dels ausetans i el seu territori, amb l’esforç de síntesi que això comporta. 

També és veritat que si bé ens han contestat moltes preguntes, com més buscaves 

sobre un determinat tema més incògnites noves sortien, que s’hauran d’aclarir amb les 

investigacions i recerques del futur. 

La recerca ha servit per entendre la concepció i el coneixement que tenien els autors 

clàssics sobre els ausetans, que no era precisament gaire extens, almenys el que ens ha 

arribat fins a dia d’avui. Com a coetanis dels ausetans, però, ens han proporcionat una 

informació molt valuosa, sobretot entorn de les guerres púniques. 

Un altre objectiu complert ha estat l’estudi dels jaciments que hi ha Osona, la seva 

classificació (tot i que molt imprecisa perquè molts no s’han excavat) i també llocs que 

podrien amagar més jaciments ibèrics, i que, per tant, caldria estudiar de forma més 

intensa. 
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També hem resolt alguns dels dubtes i objectius plantejats sobre els ausetans 

observant les restes que ens ha deixat la seva llengua, sigui en monedes, en epigrafies 

o en topònims, on hem constatat que la llengua ibèrica no és l’única llengua 

preromana amb empremtes a Osona. Aquest aspecte, tanmateix, requereix una 

recerca molt més exhaustiva per poder treure’n conclusions clares i resoldre les 

diverses contradiccions que existeixen sobre quina era la llengua que parlaven els 

ausetans (per exemple, el seu cabdill es deia Amusic, un nom celta i no iber, però, en 

canvi, al segle II aC encunyaven moneda en llengua ibera). 

Els objectius relacionats amb el paisatge antic, les fronteres i la possible capital també 

s’han portat a terme, però les conclusions es podria dir que són limitades, per la manca 

d’estudis, sobretot del paisatge antic i també de les fronteres ausetanes. Ara bé, ens 

ha servit per poder concloure que l’Esquerda tenia un paper preeminent respecte a la 

resta de jaciments, si bé amb l’estat actual de la recerca no es pot afirmar amb 

seguretat. 

Per acabar, hem pogut constatar uns importants moviments de població entre l’ibèric 

antic i l’ibèric final, representats de forma  entenedora a partir de mapes, i que 

consisteixen en el desplaçament de la població de les muntanyes al pla. Aquest 

aspecte potser és un dels més estudiats sobre els ausetans, però tot i això encara 

presenta incògnites, molt relacionades amb la manca de coneixement que tenim sobre 

els jaciments. 

Pel que fa a l’objectiu de saber la població de l’Ausetània, he arribat a la conclusió que 

amb l’estat de la recerca actual és impossible de saber, ja que no es coneixen ni tots 

els llocs poblats, ni s’han fet estudis destinats a aquest tema. A més, la llarga 

cronologia que presenta l’època ibèrica dificulta encara més aquest coneixement. Així, 

tal com va explicar Montserrat de Rocafiguera a l’entrevista, “tot número que es pugui 

dir, estarà equivocat segur”. 

Pel que fa a l’entrevista,  es va portar a terme quan ja feia un temps que treballava el 

tema, i per tant ja tenia una mínima idea de què preguntar. Cal dir que va servir per 

aclarir molts dubtes i per poder millorar el treball. Gràcies a les explicacions de 
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Montserrat de Rocafiguera, tot i que no li vaig poder fer totes les preguntes que 

m’hauria agradat, es va poder incorporar al treball informació molt valuosa.  

Una altra de les conclusions a què he arribat, després de fer aquest treball, és l’alta 

dispersió d’informació sobre l’Osona Ibèrica (i en extensió sobre la història d’Osona). 

Sobre els ausetans hi ha dos treballs que destaquen per sobre de la resta. Primer de 

tot el llibre Els ausetans i la ciutat d’Ausa, de D. Molas, que serveix per explicar el punt 

de partida, però que és també un llibre antic, escrit el 1982. El segon és el llibre Osona 

Ibèrica. El territori dels antics ausetans, de Montserrat de Rocafiguera, publicat el 1995 

i centrat en les formes d’ocupació del territori, els patrons d’assentament i les 

característiques dels jaciments que es coneixien en aquell moment a la plana de Vic.  

Molta informació s’ha tret de llibres, tot i que antics, destinats al coneixement de la 

història d’un poble determinat (Manlleu, Roda, Gurb...). Tot i això, aquests llibres 

aporten un coneixement limitat sobre els jaciments d’aquestes localitats, així que 

pràcticament tot el treball s’ha basat en estudis, treballs o memòries que apareixen en 

revistes d’arqueologia especialitzades o bé en webs de la Generalitat especialitzats 

dedicats al patrimoni i l’arqueologia.  

Cal dir, però, que els webs necessiten millorar molt. No en el cas del web de Manlleu 

Arqueològic, que està ben explicat i organitzat, sinó especialment els webs de 

patrimoni arqueològic de la Generalitat, que aporten poca informació (o a vegades 

imprecisa o contradictòria), cronologies imprecises o localitzacions inexactes. A més, 

moltes vegades, a les pàgines d’accés públic, no especifiquen on cercar més 

informació. 

De la visita de jaciments se’n poden treure diverses conclusions. Una, l’estat de 

deixadesa en què es troben alguns llocs, poc protegits. Una altra és el fet que hi hagi 

jaciments que tinguin barrat el pas, i que dificulten l’accés al lloc. Tanmateix, també cal 

dir que la visita de jaciments ha servit per treure conclusions sobre els llocs, sobre el 

possible potencial de l’assentament i també per fotografiar-los (tot això es pot llegir i 

comprovar a l’annex dedicat als jaciments ibers més importants de la comarca). 
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Finalment, valoro molt positivament la quantitat de coses que he après. He après a 

elaborar els mapes, a utilitzar i resumir les diverses fonts que donaven informació 

sobre un tema, a preparar i realitzar una entrevista a algú que entén sobre aquest 

tema, i he adquirit molts coneixements dels ibers en general i dels ausetans en 

particular. En general, m’ha aportat molts coneixements nous, alguns de sorprenents 

(com ara la semblances entre el poblament a l’edat mitjana i l’època ibèrica, o la 

diversitat lingüística a l’Ausetània preromana), i també m’ha ensenyat com resoldre els 

diversos problemes que s’han anat plantejant al llarg del treball.  

Crec, com a conclusió final, que aquest treball ha servit per aglutinar, de forma 

general, el coneixement sobre el territori dels ausetans i les seves característiques, els 

seus jaciments i la informació que en tenim, una mena d’estat de la qüestió. 

Personalment m’ha servit per aprendre moltíssim sobre aquest tema tan apassionant. 

Tot i que tenim una extensa informació sobre els antics pobladors d’Osona, és 

necessari continuar la recerca per resoldre totes les incògnites que ens amaguen els 

antics ausetans. Cal seguir excavant i investigant per desenterrar les respostes que van 

quedar enterrades ara fa dos mil anys. I cal fer assequible aquesta informació a tots els 

osonencs que, com jo, gaudeixen amb el coneixement del nostre passat. 
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ANNEX 1:ELS JACIMENTS IBÈRICS AUSETANS 
 

Tot seguit veurem els jaciments més importants que poden ser datats de l’època 

ibèrica. Com que l’ibèric final es solapa amb l’època romanorepublicana, hi ha 

jaciments classificats d’una determinada manera que després canviaran de funció, com 

el del Camp de les Lloses, però sempre classificats segons la funció en època ibèrica.  

Tots segueixen el mateix esquema, organitzats segons la funció que tenia aquest lloc 

en època ibèrica. La descripció del jaciment es fa a partir dels articles, llibres o pàgines 

web que hi fan referència, complementats per les observacions i fotos que hem fet al 

lloc en cas d’haver-lo visitat. 

Tots els jaciments presenten la mateixa fitxa: 

Nom del jaciment Localització 

Descripció del jaciment Tipus de jaciment 

Mapa de la localització 

Coordenades 

Cronologia del jaciment 

Estat de conservació 

Topònims preromans a la zona 

Nom del jaciment: Nom o noms amb què es coneix aquest jaciment. 

Localització: Municipi o municipis i comarca on es localitza el jaciment (tots són a 

Osona o al Lluçanès). 

Descripció del jaciment: És una descripció del jaciment: com és l’entorn, com ha 

evolucionat al llarg del temps, les seves funcions, etc. Com més estudiat està el 

jaciment més llarga és la descripció. També compta amb observacions i fotos fetes per 
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l’autor, i també planimetries o recreacions de l’assentament que s’han fet de les seves 

estructures. 

Tipus de jaciment: Quina classe d’activitat s’hi desenvolupava, si era un assentament 

amb muralles o no, etc. 

Mapa de la localització: Mostra la localització del jaciment en l’actualitat. 

Coordenades: Localització del jaciment en coordenades geogràfiques (en graus 

decimals). 

Cronologia del jaciment: Interval de temps durant el qual va estar ocupat el jaciment 

en anys, si se sap segur. Si no se sap, s’especifica posant “Ibèric indeterminat”. 

Estat de conservació: Explica quina és la situació del jaciment actualment: si està 

protegit i museïtzat, si no s’ha excavat mai, si està destruït, etc. a partir de les 

observacions de les pàgines de la Generalitat o de les visites que hi hem efectuat.  

Topònims preromans a la zona: Aquest petit apartat tracta la presència de topònims 

preromans, indoeuropeus o no indoeuropeus, a la zona on es localitza el jaciment. Les 

dades estan extretes de la llista de topònims de l’apartat 3.3.1.2-TOPÒNIMS 

PREROMANS. 
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L’ESQUERDA, LA POSSIBLE CAPITAL 

L’Esquerda Roda / Masies de Roda, Osona 

L’Esquerda és el jaciment ausetà més extens. 

Està situat al municipi de Masies de Roda, tot i 

que molt a prop de Roda de Ter. Aquest 

assentament aprofita la península de dotze 

hectàrees que forma el riu Ter, en un dels seus 

últims meandres abans d’endinsar-se a les 

Guilleries. Els espadats sobre el riu Ter actuen 

com  a defenses naturals de l’assentament, 

que només és accessible pel nord. El museu de 

l’Esquerda està situat just abans d’arribar a la 

muralla del jaciment (Jaciment Arqueològic de 

l’Esquerda, 2016; Ollich i Castanyer & de 

Rocafiguera i Espona, 2010; Ollich, Ocaña, 

Ramisa, & Rocafiguera, 1995). 

 
Vista del meandre del Ter des de l’Esquerda de 

Roda (Foto: autor). 

Aquest jaciment, que s’excava des de 1977 de 

forma continuada, és un dels més coneguts i 

estudiats del territori osonenc, malgrat que 

bona part encara estigui per excavar (Ollich i 

Castanyer & de Rocafiguera i Espona, 2010).  

Des de fa poc s’han trobat evidències de 

poblament entre l’ibèric ple i les de l’edat de 

bronze, o sigui, de l’ibèric antic. Tot i això, les 

restes són minses i barrejades amb altres 

materials ibèrics, i no permeten datar cap 

estructura. A la Casa 4 s’ha trobat una 

estructura anterior, de la qual s’han recuperat 

Oppida, assentament emmurallat 

amb funcions de centralitat. 

 

41.97491o N 2.31258o E 

Segle X aC- segle I aC (Jaciment 

Arqueològic de l’Esquerda, 2016). 

Està protegit i compta amb un 

museu. Hi ha parts del jaciment 

excavats, però bona part del 

jaciment està encara sense 

excavar.6 Pàgina web: 

http://www.lesquerda.cat/ 

L’Esquerda es troba ben bé a la 

zona del topònim Roda, d’origen 

preromà indoeuropeu. 

 
La zona on es va trobar la iscripció 
ibèrica de les Graus (Foto: autor). 

 
La Casa 4 als nivells de l’ibèric antic 
(Foto: (Ollich i Castanyer et al., 2012)). 

                                                           
6
 Montserrat de Rocafiguera, comunicació oral (07/09/16). 

http://www.lesquerda.cat/
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uns 15 m2. Els seus murs eren molt febles, de 

pedra seca d’uns 40 cm. d’amplada. En 

aquesta habitació s’hi ha documentat una llar 

de foc, i s’hi ha trobat molts materials, 

sobretot fets a mà, a diferència dels que es 

troben als nivells de l’ibèric ple. També s’hi ha 

trobat ceràmiques d’importació, com ara 

ceràmica àtica de vernís negre, i també 

elements de luxe, com una fíbula de bronze o 

denes d’ambre o de pasta vítria. 

També a la Casa 3 s’han trobat restes 

d’ocupació anterior a l’ibèric ple, 

concretament petits murets. Finalment, a la 

Casa 3C s’hi han trobat murets anteriors a 

l’ibèric ple, que anaven associats a ceràmiques 

fetes a torn i a mà, de tipologia del bronze 

final.  

Finalment, a la Casa 4 s’ha trobat un nivell per 

sota del considerat ibèric antic, i s’hi han 

localitzat fragments de ceràmiques fetes a 

torn, que recorden els que s’han trobat a les 

comarques gironines en assentaments de la 

prehistòria tardana. Aquestes troballes es van 

realitzar sobre un paviment de pedres de la 

casa, que data ja segur de l’ibèric antic. 

De fet, segons Montserrat de Rocafiguera, 

s’han trobat evidències de poblament antic en 

diverses zones (com a mínim del segle VII aC),1 

cosa que sembla certificar la importància que 

després va assolir el jaciment en ibèric ple. 

Així, l’Esquerda ja tenia un paper predominant 

a la zona abans de l’ibèric ple i de la 

construcció de l’Oppidum. 

Entre finals del segle V aC i principis del segle 

IV aC es va fortificar el poblat. El primer que es 

va aixecar va ser la muralla i les torres 

defensives, i a partir d’aquí es va edificar la 

resta del poblat. La muralla tenia forma 

rectilínia, i construïda amb lloses de la zona. La 

 

 

 
Murs ibers visibles al jaciment de 
l’Esquerda (Foto: autor). 

 
Nivell excavat en una de les cases de 
l’Esquerda (Foto: autor). 

 
La torre oest de la muralla de 
l’Esquerda (Foto: autor). 

                                                           
1
 Montserrat de Rocafiguera, visita guiada al jaciment de l’Esquerda (17/09/16). 



. Aquells bàrbars d’Osona Ciutadà de Batàvia 

 
 110 

muralla era completament de pedra seca, amb 

una fonamentació a base de grans lloses, i no 

hi havia cap substància que servis per lligar les 

pedres. A la part interior de la muralla hi ha 

diverses recambres de petites dimensions, 

anomenades armora, relacionades amb la 

defensa de la muralla. Les torres eren 

massisses i rectangulars, de mides diferents. 

La torre est mesura 11,20 metres d’amplada, 

mentre que la torre oest mesura la meitat, 5,5 

metres (Ollich et al., 1995). S’ha localitzat 

també una tercera torre, i podria ser que 

encara n’hi haguessin més.2 

 
El carrer principal de l’Esquerda en època ibèrica 

plena (Foto: autor). 

Tenia una planta hipodàmica, copiada de les 

ciutats gregues, amb uns carrers que anaven 

de nord a sud, i uns altres que anaven d’est a 

oest, i en els espais entremig les cases 

ibèriques.3 D’aquests carrers, se n’han 

identificat tres, un dels quals de forma clara, 

que és perpendicular a la muralla i que 

travessava tota la península fins al punt més 

alt (actualment, on hi ha l’església). Les portes 

de les cases donaven a carrerons laterals, que 

al seu torn portaven al carrer principal, una 

característica de diversos assentaments 

protohistòrics. Les cases tenien el sòcol de 

pedra (que s’ha conservat) i les parets i els 

 
Vista del riu Ter des de l’Esquerda. 
Diversos blocs de pedra s’enfonsen al 
riu Ter. Segons Montserrat de 
Rocafiguera, “Allà a prop de 
l’Esquerda, hi ha unes pedres que fan 
pensar que podria ser un possible 
port”7 (Foto: autor). 

 
Vista allunyada del carrer excavat de 
l’Esquerda (Foto: autor). 

 
El carrer principal de l’esquerda en el 
moment en què sortia de la muralla. 
(Foto: autor). 

                                                           
2
 Montserrat de Rocafiguera, visita guiada al jaciment de l’Esquerda (17/09/16). 

3 Montserrat de Rocafiguera, comunicació oral (07/09/16). 
7
 Montserrat de Rocafiguera, comunicació oral (07/09/16). 
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sostre fetes de substàncies vegetals barrejades 

amb fang. A la Casa 2 de l’Esquerda s’ha 

identificat tot el sistema de coberta, que es 

basava en pals que aguantaven l’embigat del 

sostre (Ollich et al., 1995). 

La majoria d’objectes domèstics identificats 

són ceràmica, que era el material de la 

vaixella. La vaixella de luxe era ceràmica 

d’importació, que tenia molta més qualitat, 

com la ceràmica àtica de figures roges. També 

s’han identificat eines de metall i de ferro 

(com ara fusaioles per filar), ornaments de 

bronze i també molins de pedra. No s’han 

conservat els estris de fusta, i els teixits i pells 

que utilitzaven, perquè són matèria orgànica i 

no es conserven tant (Ollich et al., 1995). 

El segle III aC la l’Oppida de l’Esquerda es 

refortifica, tot i que d’una forma defectuosa, 

amb pedres locals sense desbastar, i amb 

forats al parament. Aquestes característiques 

indiquen que el mur podria haver estat fet 

amb molta pressa. Tot i això, el mur tenia set 

metres d’amplada i estava construït a partir de 

tres talussos, successius, que estaven 

reomplerts de terra. Encara que és difícil 

identificar la cronologia d’aquest mur, sembla 

que la refortificació es va dur a terme el segle 

III aC (Ollich i Castanyer, de Rocafiguera i 

Espona, & Amblàs i Novelles, 2012). 

També hi ha la possibilitat que al lloc on 

actualment hi ha les restes de l’església de St. 

Pere de Roda, hi hagués hagut un santuari 

ibèric. A sota dels nivells de l’església va 

aparèixer un nivell diferenciat, on es podia 

reconèixer una zona on hi havia hagut un foc 

intens i continuat. Els materials dataven la 

zona d’entre el segle II i el segle I aC, mentre 

que a sota d’aquest nivell, a la roca, van 

aparèixer uns retalls molt erosionats i un bei 

natural, que travessava de nord a sud. Deixant 

de banda les estructures posteriors, la roca 

 

 
Ceràmiques trobades a l’Esquerda. Els 
dos últims: broc i gerreta ibèrica fets a 
torn, a dalt de tot, fusaiola decorada, 
la segona imatge pertany a un 
fragment de ceràmica d’importació 
grega (Fotos: (Ollich et al., 1995)). 
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presenta una estructura formada per tres 

àmbits. La presència del foc i també el bei 

natural, que segurament duia aigua, fan 

pensar en un possible santuari (Ollich i 

Castanyer et al., 2012).  

La presència de les tres cambres, l’orientació 

del possible santuari i la transformació 

posterior en lloc de culte4 semblen indicar que 

efectivament al lloc de l’església medieval hi 

havia hagut un santuari, tot i que és molt difícil 

afirmar-ho per la manca d’estratigrafia i les 

intervencions precientífiques dels anys 60 

(Ollich i Castanyer et al., 2012). 

 
L’església de Sant Pere de Roda (Foto: autor). 

L’Oppida de l’Esquerda pateix una fortíssima 

destrucció a finals del segle III aC, coincidint 

amb la Segona Guerra Púnica. Tota la 

fortificació es va enderrocar, segons sembla, 

de forma ordenada, i a sobre s’hi va establir la 

població iberoromana, que va construir 

habitatges sobre els enderrocs de les torres, i  

va avançar la muralla, a on actualment hi ha la 

medieval. L’assentament iberoromà va durar 

entre els segles II i I aC, fins que al segle I aC va 

ser destruït de forma violenta per un incendi. 

El poblat no es va tornar a reconstruir. En 

aquesta època canvia sobretot la ceràmica 

d’importació, que passa a ser la campaniana, i 

mostra que després de la destrucció 

l’Esquerda va continuar comerciant amb la 

 

 
L’església de Sant Pere de Roda (Foto: 

autor). 

 
Planta del jaciment amb les dues 
torres, amb les modificacions del segle 
III aC (Foto: (Ollich i Castanyer et al., 
2012). 

 
Reconstrucció hipotètica de la 
fortalesa de l’Esquerda al segle III aC 
(Dibuix: Albert Pratdesaba, (Ollich i 
Castanyer et al., 2012)). 

                                                           
4
 Montserrat de Rocafiguera, comunicació oral (07/09/16). 
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costa. La resta de ceràmica és semblant a la de 

l’ibèric ple, tot i que apareixen amb més 

freqüència ceràmiques grises i els vasos 

pintats. 

Així doncs, l’Esquerda sembla que jugava un 

paper preponderant, de centralitat ja en 

temps de l’ibèric antic, per les dimensions de 

l’assentament que es coneixen. A finals del  

segle V aC- principis del segle IV aC el poblat es 

va refer, i es va planificar la seva construcció a 

partir de la muralla, amb una planta 

hipodèmica. Al segle III aC es va refortificar a 

corre-cuita l’assentament, probablement per 

la inestabilitat que afectava el Mar 

Mediterrani en aquell temps. L’Esquerda, com 

a assentament important (podria tractar-se de 

la capital) pateix fortes destruccions al final del 

segle III aC- principis del II aC, i s’enderroquen 

les imponents muralles.  Finalment, durant 

l’època de l’ibèric final, en plena romanització, 

es van construir habitatges sobre les runes de 

la muralla, fins que al segle I aC un incendi 

destrueix el poblat de l’Esquerda, que no 

tornarà a estar habitat fins a èpoques 

medievals. 

L’Esquerda, molt possiblement i com ja hem 

dit anteriorment, devia exercir en època 

ibèrica una funció de centralitat, d’aquí la gran 

quantitat de sitges que s’han trobat a la 

península.5 La presència del santuari, sembla 

confirmar la preponderància d’aquest 

assentament respecte a la resta. Tot i això 

encara és massa d’hora i s’ha excavat massa 

poc per saber si tota la península estava plena 

de cases o si només tenia una gran població en 

èpoques de conflicte, quan la gent es 

refugiava darrere de les muralles.  

 
Mare de Déu del Padró, que podria 
estar relacionada amb algun ídol 
precristià (Foto: (Ollich i Castanyer et 
al., 2012). 

 

 
Vistes actuals des de dalt de la muralla 
medieval de l’Esquerda (Foto: autor). 
 

 

 

                                                           
5
 Montserrat de Rocafiguera, comunicació oral (07/09/16). 
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LES FORTIFICACIONS 

El Montgròs El Brull, Osona 

El jaciment del Montgròs està situat al 

municipi del Brull, a les faldes del Montseny. 

L’assentament es troba tancant una península 

sobre l’afrau de Montanyà, situada a 750 

metres d’alçada i vorejada per tots cantons 

per cingles, a excepció del cantó est. Pel nord 

hi passa la riera d’Avencó (López Mullor & 

Fierro Macía, 2011; Rocafiguera, 1995). 

 
La fortificació del Montgròs des de l’aire (Foto: 

(Arqueoxarxa, 2012)). 

Les restes més antigues del jaciment se situen 

a l’època del bronze final o dels camps 

d’urnes, o sigui, entre el segle X aC i el segle VII 

aC. Les restes van aparèixer per primera 

vegada el 1982, sota les estructures ibèriques i 

recolzades sobre la roca natural, entre el 

bastió número 1 i la torre principal. 

Posteriorment, s’ha trobat ceràmica de l’edat 

de bronze en altres punts del jaciment, però 

les capes sempre han sigut molt minses i 

arrasades per construccions posteriors (López 

Mullor & Fierro Macía, 2011). 

Posteriorment a aquests estrats hi ha els de 

l’ibèric antic, del qual s’han anat descobrint 

estructures des del 1998. Aquestes estructures 

daten d’entre el segle V i el segle IV aC, però 

no es pot determinar de forma precisa la seva 

cronologia. Tot i això, la presència de 

ceràmiques ibèriques i àtiques al seu interior 

semblen confirmar que la muralla era ibèrica, i 

no del bronze final com s’havia dit (López 

Mullor & Fierro Macía, 2011). 

Assentament emmurallat, 

Fortificació. 

 

41.80356o N 2.27339o E 

Segle X aC- segle II aC (López 

Mullor & Fierro Macía, 2011). 

Està protegit i s’hi han fet 

intervencions per refermar o 

reconstruir algunes muralles. La 

fortalesa està força excavada i 

estudiada. Pàgina web: 

http://www.muralles.cat/inici 

Està situat al municipi del Brull, un 

topònim preromà indoeuropeu, a 

2.800 metres del castell. A dos 

quilòmetres (ja al municipi 

d’Aiguafreda), hi ha el bosc de “les 

Queredes”, amb un nom preromà 

indoeuropeu. 

 
Les restes de la muralla de l’ibèric 
antic, just al davant de la muralla que 
es conserva, que data de l’ibèric ple. 

http://www.muralles.cat/inici
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S’han descobert trams d’una muralla primitiva, 

paral·lela a la que es pot veure actualment. 

Estava construïda a un metre de la que es va 

aixecar posteriorment durant l’ibèric ple i 

tenia una amplada mitjana de dos metres i 

mig. Tenia una llargària que s’acostava als 145 

metres, i la seva funció era tancar la península 

del Montgròs. Actualment només se’n coneix 

una porta, flanquejada per dues torres 

interiors, al sector C6 del jaciment. 

Segurament també hi havia una estructura 

defensiva exterior, que no es conserva ja que 

va quedar arrasada per construccions 

posteriors. També s’ha trobat una paret, de la 

mateixa època, que segueix de forma 

discontínua i paral·lela la muralla primitiva. 

Aquesta estructura s’ha interpretat com el 

tancament d’un cos adossat a la muralla, amb 

diverses portes i que s’utilitzava com a 

aixopluc de la guarnició i també com a 

magatzem (Generalitat de Catalunya, 2014; 

López Mullor & Fierro Macía, 2011). 

Abans de que l’abandonessin i la 

desmuntessin, la muralla primitiva va ser 

reforçada amb un pany d’un metre i mig 

d’amplada màxima, feta de pedres calcàries de 

grans dimensions i atalussada. D’aquest reforç 

també se n’ha trobat un galze (rebaix que es fa 

per encaixar les portes), amb el seu paviment 

a base de terra piconada (López Mullor & 

Fierro Macía, 2011). 

A finals del segle IV aC i principis del segle III es 

va començar a desmuntar la muralla antiga 

per construir-ne una altra de nova. La 

cronologia la donen diverses ceràmiques, com 

ara fragments de ceràmica àtica de vernís 

negre, i també ceràmica grisa ibèrica, que 

donen la cronologia esmentada més amunt 

(Generalitat de Catalunya, 2014; López Mullor 

& Fierro Macía, 2011). 

La muralla es va anar fent a trams, de nord a 

 
El Montgròs vist des de l’exterior de la 
fortificació (Foto: autor). 

 
Les restes de la muralla antiga són les 
més arrasades, pràcticament a nivell 
del terra (Foto: autor). 

 
La porta de la muralla antiga (Foto: M. 
Baldomà, 2009 (López Mullor & Fierro 
Macía, 2011)). 

 
La cara interna de la muralla. 
Aquestes parets perpendiculars, però, 
són medievals, del Mas Montgròs 
(Foto: autor). 



. Aquells bàrbars d’Osona Ciutadà de Batàvia 

 
 116 

sud, i això va provocar que la muralla fos cada 

cop més estreta. La porta, situada a l’extrem 

sud de la fortificació, es va anar fent cada 

vegada més petita, alhora que se 

n’augmentaven les defenses, com ara una 

torre interior i també una protecció exterior. 

En el punt més gruixut, la muralla fa 5,9 

metres d’amplada i amb compartiments 

interiors, de dues plantes d’alçada i amb porta, 

que tenien també una funció defensiva. 

També hi havia un fossat davant d’una part de 

la muralla. Més endavant, el mur s’estreny (3,5 

metres d’amplada) i es torna completament 

massís, i en conseqüència aquesta part de la 

muralla està formada per dues línies 

defensives, una de les quals és la muralla 

estricta i l’altra és una filada de pedres que 

recobria una terrassa intermèdia (López 

Mullor & Fierro Macía, 2011).  

 
Les dues línies de la muralla, amb una terrassa 

intermèdia (Foto: autor). 

Durant el segle III aC la fortificació va patir 

canvis importants, com ara l’edificació de dos 

bastions davant de les cambres internes de la 

muralla (phulactéria) 5 i 6, o la construcció a 

l’interior del recinte d’una estructura de planta 

rectangular, que va tenir planta baixa i pis, i 

que servia per accedir al camí de ronda de la 

muralla. La porta es va empetitir i defensar 

encara més, per dins i el cantó nord, per una 

torre de dimensions respectables amb tres 

cares llises i una de corbada. També durant 

 
La porta de la muralla del Montgròs 
(Foto: autor). 

 
A la muralla gran hi havia unes 
cambres internes, anomenades 
phulactéria (Foto: autor). 

 
Torre que es va construir per defensar 
la porta durant el segle III aC (Foto: 
autor). 
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aquesta refortificació es va construir el punt 

més alt de l’assentament, una mena de torre 

talaia a la part central (López Mullor & Fierro 

Macía, 2011). 

A més, es va tapiar la poterna i segellar i reblir 

diverses phulacteria. Es va crear així un mur 

massís de més de sis metres d’amplada. 

També es va construir una mena de bestorre 

el·líptica, situada al nord-est de la plataforma 

fortificada que precedeix la zona central de la 

muralla (López Mullor & Fierro Macía, 2011). 

 
La torre atalussada, construïda al llarg del segle III 

aC durant la refortificació de l’assentament (Foto: 

autor). 

Als volts de l’any 200 aC, la fortalesa va patir 

fortes destruccions i un incendi, ja que sota les 

capes d’enderroc es va trobar restes de la 

porta cremada. També s’ha localitzat l’embigat 

de l’edifici que estava adossat a la muralla pels 

phulacteria 5 i 6. Aquest embigat havia 

esclafat literalment peces de ceràmica del pis 

de sota. També a la cara exterior de la muralla 

s’han detectat enderrocs de gran potència. Les 

ceràmiques que s’hi van localitzar eren de 

vernís negre (tant del taller de Roses com 

itàliques) i també ibèriques, que van donar 

una cronologia als enderrocs del voltant de 

l’any 200 aC. Aquesta cronologia coincideix 

amb la Segona Guerra Púnica (218 aC-201 aC) i 

la campanya de Cató del 195 aC, però ara per 

ara les tècniques de datació cronològiques no 

permeten diferenciar entre esdeveniments tan 

 
La bestorre el·líptica (Foto: autor). 

 
La poterna, al costat de la torre, 
segellada (Foto: autor). 

 

 
Els dos extrems de la muralla (Foto: 
autor). 

 
Reconstrucció de la fortificació el 
segle III aC.( Infografia amb dades dels 
autors: Javier Ortiz (Centum), 2008, 
SPAL (López Mullor & Fierro Macía, 
2011)). 
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propers, i no es pot saber si el Montgròs va ser 

destruït a causa d’un d’aquests esdeveniments 

o de quin dels dos (López Mullor & Fierro 

Macía, 2011). Així doncs, el Montgròs va 

quedar abandonat i destruït en una cronologia 

molt semblant a la de l’Esquerda, però no es 

va tornar a ocupar probablement per la 

llunyania amb la plana fèrtil i perquè ja no 

tenia cap sentit protegir una frontera que ja 

no existia. 

El Montgròs tenia una funció molt clara a 

l’espai ausetà, controlar la via d’accés a la 

plana que passava per l’afrau de Montanyà i la 

riera d’Avencó, que constituïen un camí 

d’accés ja a l’antiguitat. A més, Montgròs era 

un lloc on la gent acudia a refugiar-se en cas 

de conflicte, ja que la muralla tanca una 

península de nou hectàrees, on s’hi podia 

protegir la gent que vivia a la zona, amb 

ramats inclosos (Rocafiguera, 1995). Tenia una 

gran visibilitat sobre el pas del Congost i les 

costes del Moianès, mentre que pel nord i l’est 

ja quedava protegit per la muralla 

(Rocafiguera, 1995). Devia ser una de les 

fortaleses més importants del territori ausetà, 

que protegia l’entrada sud a la plana, i això 

explica que quedés arrasada al voltant del 200 

aC, quan els romans van envair Ibèria i els 

ausetans s’hi van enfrontar.  

 
Planimetria del Montgròs. En lila la 
part medieval, en groc i blau cel, 
les de l’ibèric antic, i en vermell, 
taronja i blau fosc la muralla de 
l’ibèric ple (s. III aC) (López Mullor 
& Fierro Macía, 2006). 
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El Casol de Puigcastellet Folgueroles, Osona 

El jaciment del Casol de Puigcastellet està 

situat a les primeres elevacions de la Plana 

vers el massís de les Guilleries, en un turó 

allargat de 715 metres d’alçada màxima. La 

base del turó està formada de margues 

eocèniques i, a les parts més elevades, per les 

arenisques gluconítiques de la formació de 

Folgueroles. Pel nord de l’assentament hi 

discorre la riera de Tavèrnoles i pel sud la riera 

de Folgueroles. La zona del jaciment està 

pràcticament coberta de bosc, actualment 

(Molas, Mestres, & Rocafiguera, 1992; 

Rocafiguera, 1995). 

 
El turó del Casol de Puigcastellet vist des de la 

plana de Vic (Foto: autor).  

El jaciment va ser excavat per primera vegada 

els anys 60, quan es van recuperar algunes 

joies de les cambres 4 i 5. La segona 

intervenció va començar l’any 1982 i es va 

allargar fins al 1992. Durant aquesta campanya 

es va excavar per complet la fortificació 

(Generalitat de Catalunya, 2014). 

La fortificació del Casol de Puigcastellet està 

formada per un gran pany de muralla de 64,9 

metres de llargada i 2,5 d’ample, i a la cara 

sud-est hi ha una torre central atalussada. A la 

muralla hi ha adossades deu cambres, deu 

àmbits que s’obren per la cara nord-est. A 

davant d’alguns d’aquests àmbits s’hi ha 

documentat també un pati empedrat (Molas 

et al., 1992; Rocafiguera, 1995). 

Assentament emmurallat, 

Fortificació. 

 

41.93401o N 2.34051o E 

Des del tercer quart del segle III aC 

fins a principis del segle II aC 

(Molas et al., 1992). 

El jaciment és completament 

visible, està excavat quasi tota la 

superfície de la construcció i alguns 

panells al voltant donen informació 

sobre els ibers. És accessible per a 

tothom. 

No s’ha conservat cap topònim 

preromà a prop d’aquest jaciment 

ni a l’àrea de Folgueroles. 

 
El turó vist des de lluny (Foto: autor). 

 
La muralla i la torre per la cara 
exterior de la fortificació (Foto: autor). 



. Aquells bàrbars d’Osona Ciutadà de Batàvia 

 
 120 

La fortificació es va aixecar durant el tercer 

quart del segle III aC, ja que el material trobat 

així ho certifica. Es va assentar directament 

sobre la roca natural, i el primer que es va 

edificar va ser la muralla. Després es van 

construir les parets que tancaven els diferents 

àmbits, i també d’aquesta època data el pati 

empedrat davant dels primers tres àmbits. La 

cronologia la proporciona la presència de 

dracmes emporitanes, i d’imitacions locals 

associades a recipients de ceràmica de vernís 

negre fabricats a Rhode (Molas et al., 1992). 

Durant aquesta època l’ocupació de la 

fortificació va ser total. Als àmbits 9 i 10 s’hi 

portaven a terme activitats domèstiques 

intensament, igual que a la 3. A la cambra 2, 

en canvi, no sembla que s’hi donés una utilitat 

domèstica. L’àmbit 1 s’utilitzava primer com a 

lloc de cuina i d’habitació. Després com a taller 

artesanal per transformar mineral de ferro 

(que el podrien treure del mateix turó de 

l’assentament, ja que hi ha un filó de ferro al 

vessant nord-est (Molas et al., 1992). 

L’altra fase constructiva es va donar a finals 

del segle III aC i a principis del segle II aC, i es 

van edificar més parets de tancament, tot i 

que va coincidir amb una època de progressiu 

abandonament de la fortalesa, ja que algunes 

cambres cauen en desús, es redueix la 

superfície d’algunes cambres i es canvia la 

funció que desenvolupen i també perquè 

alguns dels àmbits s’abandonen de forma 

temporal (Generalitat de Catalunya, 2014; 

Molas et al., 1992). 

Les cambres 9 i 10 van deixar de ser utilitzades 

com a habitatge, i es van utilitzar per guardar 

bestiar. La cambra 2 va quedar abandonada 

durant un temps, i després es va reutilitzar 

com a magatzem i lloc de transformació de 

cereals. La cambra 1 va tornar a ser utilitzada 

com a habitatge, i també la cambra 3, que va 

 
La muralla vista des de sobre (Foto: 
autor). 

 
Detall de la paret exterior de la 
muralla (Foto: autor). 

 

 
Les diverses estances adossades a la 
cara interior de la muralla (Foto: 
autor). 
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ser ocupada de forma temporal (Molas et al., 

1992). 

La fortalesa està construïda amb grans lloses 

del país, lloses de pedra calcària, planes, 

primes, força regulars i sempre sense cap 

morter entremig, eren parets de pedra seca. 

La muralla és recta i massissa, reomplerta de 

lloses grans i pedres petites per dins. Arriba a 

una alçada màxima (el que s’ha conservat) de 

1,82 metres i a una mínima de 0,60 als 

extrems. La muralla actuava com a tancament 

del turó, ja que arriba fins als cingles que el 

delimiten. Precisament als extrems s’obrien 

les portes de la muralla, però no es pot 

confirmar. La torre és rectangular i atalussada 

per la part davantera, i mesura 12,2 metres de 

llargada per 6,3 metres d’amplada. Era una 

torre massissa, i es va construir posteriorment 

adossada a la muralla. La seva situació al lloc 

central de la fortificació afavoria el control 

visual de l’entorn, i molt probablement s’hi 

accedia a través d’estructures de fusta. 

Actualment, l’alçada màxima de la torre és de 

2, 70 metres (Molas et al., 1992; Rocafiguera, 

1995). 

 
Planta del Casol de Puigcastellet (Ajuntament de 

Folgueroles, 2010). 

Els deu àmbits o estances que estaven 

adossats a la muralla per la cara interna tenen 

una planta rectangular, i les seves mides 

oscil·len entre els 4,5 i els 6 metres d’amplada, 

i entre 3,5 i 4,5 de llargada. En total ocupen 

una superfície de 595,16 m2. Els murs que 

separaven les estances actuaven alhora com a 

contrafort de la muralla, i mesuraven uns 1,40 

metres d’amplada. L’entrada als recintes es 

 
Un dels àmbits de la fortificació de 
Puigcastellet (Foto: autor). 

 
Parets dels diferents àmbits de la 
fortificació. 

 
La torre vista des del cantó sud de la 
fortificació (Foto: autor). 
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feia per un dels extrems, i a vegades estava 

marcat per grans lloses disposades al terra 

com a paviment. No se sap de què estava feta 

la coberta, però se suposa que s’utilitzaven els 

arbres de la zona com a bigues, que només 

estarien aguantades per les parets, ja que no 

s’han trobat forats de pal. També se suposa 

que les cobertes de teulades estaven 

inclinades cap a l’interior, per fer lliscar l’aigua 

(Molas et al., 1992). El pati que s’ha 

documentat davant dels àmbits 1, 2 i 3 està 

limitat per murs laterals de poca consistència, 

dels quals es conserva només una filada. 

Davant de les habitacions 8, 9 i 10, a l’altra 

banda, també sembla haver-hi alguna 

estructura exterior semblant al pati mencionat 

anteriorment, fet que donaria més simetria a 

la fortificació (Molas et al., 1992). 

Pel que fa a les activitats que es duien a terme 

a la fortificació del Casol de Puigcastellet, 

només s’ha documentat la ferreria, però 

també se suposa que filaven per la presència 

de fusaioles de terrissa. També s’hi devia 

elaborar recipients de ceràmica a mà. No s’hi 

ha documentat una gran activitat agrària 

destinada a l’exportació (Molas et al., 1992). 

 
Recreació del Casol de Puigcastellet, al plafó 

informatiu del jaciment, (Dibuix: F. Riart). 

El jaciment del Casol de Puigcastellet s’ha 

d’entendre com una de les fortificacions que 

controlaven l’accés a la plana de Vic, 

concretament el camí que es desviava del riu 

 
Les estances interiors de la fortificació 
de Puigcastellet (Foto: autor). 

 
La torre atalussada (Foto: autor). 

 
Detall de les parets de pedra seca de 
l’assentament (Foto: autor). 
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Ter, i probablement mantenia algun tipus de 

relació amb Puig Castellar. Probablement el 

seu entorn devia estar desforestat per garantir 

el control visual de la zona. La seva curta 

ocupació, entre els segles IIII aC i II aC, es 

relaciona amb el moment d’inestabilitat 

provocat per la Segona Guerra Púnica. Es va 

edificar per respondre a aquesta amenaça, 

molt possiblement, i es va abandonar ja quan 

l’Ausetània estava sota domini romà, el II aC, 

fruit dels moviments de població cap al camp 

propiciats pels romans. Així doncs, la fortalesa, 

que feia la funció de punt de control de 

l’entrada a la plana, i també de refugi per les 

persones que vivien a la zona, es va abandonar 

progressivament, no de forma violenta, quan 

ja no s’havia de controlar res perquè tota 

l’Ausetània i les regions del voltant estaven 

sota dominació romana (Molas et al., 1992; 

Rocafiguera, 1995). 

 
La muralla vista des del nord del 
jaciment (Foto: autor). 

 
La muralla vista des de dalt de la torre 
(Foto: autor). 
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Puig Castellar St. Sadurní d’Osormort, Osona 

Aquest jaciment està situat al límit entre els 

termes municipals de Folgueroles i St. Sadurní 

d’Osormort, a la serra de Puig Castellar.  De 

fet, és a la part més alta de la serra, al Turó de 

la Mina. Pel nord baixa la riera de Tavèrnoles. 

 
La serra de Puig Castellar (Foto: autor). 

Al jaciment, que mai no s’ha excavat, s’hi 

poden observar estructures constructives i 

material ceràmic en superfície. Aquestes 

estructures s’han associat a l’època ibèrica a 

partir de la toponímia i de les ceràmiques 

trobades (Generalitat de Catalunya, 2014). 

Sembla que està relacionat amb el Casol de 

Puigcastellet, situat molt a prop. Segons 

Montserrat de Rocafiguera, es tractava d’una 

fortificació com el Casol de Puigcastellet.8 

Quan el vam visitar, no vam trobar les 

estructures que sembla que constituïen la 

fortificació, ni tampoc ceràmiques ibèriques, 

possiblement perquè no vam anar a buscar al 

punt més alt de la serra de Puig Castellar. 

El que sí que vam trobar va ser un muret, no al 

punt més alt, molt tapat per la vegetació, i 

també grans blocs de pedra que semblaven 

tallats per acció humana. Algunes lloses 

s’estimbaven pels vessants de la muntanya. 

A prop del punt més alt, vam poder observar 

tot de pedres escairades escampades per 

terra, que formaven un pedregar, i que sens 

dubte havien pertangut a alguna construcció. 

Possible fortificació/ assentament 

emmurallat. 

 

41.93245o N 2.36046o E 

Ibèric indeterminat (650 / 550 - 50 

aC) (Generalitat de Catalunya, 

2014). 

No s’ha excavat mai, ni estudiat 

gaire. Molt probablement estigui 

conservat sota terra, però ara 

mateix el seu estat és desconegut. 

No té cap topònim preromà a la 

vora, però es troba a prop de la vall 

de Sau, a 2.700 metres del nucli de 

Sta. Maria de Sau. Aquest topònim 

és preromà indoeuropeu. 

 

 
Murs mig emboscats just al principi 
del camí de dalt de Puig Castellar 
(Foto: autor). 
 

                                                           
8
 Montserrat de Rocafiguera, comunicació oral (07/09/16). 
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Més enllà hi havia les restes d’una edificació 

que podia semblar una església, però que no 

devia ser ibèrica perquè les parets no eren de 

pedra seca. 

Aquest assentament, si realment era una 

fortificació, tenia la funció de barrar i controlar 

el pas per un dels camins cap a la plana, el 

mateix que el Casol de Puigcastellet protegia, 

perquè realment els dos jaciments estaven 

situats a prop. Molt probablement, així, es va 

fortificar durant l’ibèric ple, i amb la derrota 

ausetana a la II Guerra Púnica es devia 

abandonar l’assentament, igual que va passar 

a Puigcastellet o al Montgròs. 

 
Murs mig emboscats a Puig Castellar 
(Foto: autor). 

 
Construcció circular al cim de la serra 
de Puig Castellar (Foto: autor).  
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ELS ASSENTAMENTS FORTIFICATS 

Poblat de la Genera Lluçà, Lluçanès 

Aquest jaciment se situa al terme municipal de 

Lluçà, entre Prats de Lluçanès i Lluçà, 

concretament en un pendent dels contraforts 

que separen la plana elevada de Prats de 

Lluçanès de les zones baixes de Lluçà i la riera 

del Lluçanès. El jaciment està situat en una 

zona de bosc, a prop del mas Generes (Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016; Sala 

Bartroli, 2005).  

A la part més alta del contrafort hi ha una 

estructura, d’uns 18 metres d’amplada per 40 

metre de llargada, que està construïda amb 

grans blocs de pedra sense cap lligament (i 

amb reconstruccions posteriors en alguns 

punts). Aquesta estructura assoleix una alçada 

màxima de 2,4 metres a la paret occidental i 

una de mínima a la part oriental, de 1,5 

metres. Al seu voltant i al pendent es poden 

localitzar fragments de ceràmiques ibèriques a 

torn i a mà en superfície. A més, a la part nord 

hi ha una possible torre, que es troba molt 

enrasada, que sembla que controla l’accés al 

perímetre per l’est. Aquesta estructura sembla 

que va ser utilitzada, més tard, com a camp de 

cultiu, cosa que explica la conservació i les 

reparacions als murs (Sala Bartroli, 2005). 

El 2005, al jaciment s’hi va fer un sondeig 

magnètic, a càrrec de R. Sala. Es van trobar 

diverses estructures que correspondrien la 

divisió interna de l’assentament, i també 

elements metàl·lics. Els murs interiors, que 

serien de pedra seca i feta a partir de 

materials locals, s’han detectat sobretot al 

sector sud i sud-est del mur exterior. Aquests 

murs delimitarien habitacions. Els murs que es 

van detectar a la zona central tirant al nord, 

en canvi, semblen estar associats a una 

possible torre o a la porta d’entrada al recinte. 

Assentament possiblement 

emmurallat. 

 

42.03193o N 2.03365o E 

Ibèric indeterminat (650 / 550 - 50 

aC) (Generalitat de Catalunya, 

2014). 

Mai no s’ha excavat, la qual cosa 

provoca que el seu  estat real no 

pugui ser conegut. La Generalitat el 

valora entre regular i dolent, 

tanmateix (Generalitat de 

Catalunya, 2014).  

Es localitza dins de l’àrea del 

Lluçanès, a uns 2.500 metres del 

Castell de Lluçà, un topònim 

preromà indoeuropeu. 

 

 
Murs visibles al Poblat de la Genera 

(Fotos: Walter Cruells, desembre de 

1984. Generalitat de Catalunya). 
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També es van detectar elements metàl·lics, 

sobretot a la part nord del jaciment (Sala 

Bartroli, 2005). 

Aquest jaciment té una ubicació atípica 

respecte la resta de jaciments ibèrics 

coneguts, ja que té un valor estratègic dubtós, 

tot i que estava fortificat. Tot sembla indicar, 

doncs, que el jaciment controlava el camí que 

transitava per l’oest del jaciment. Podria 

tractar-se d’un assentament de caire agrícola, 

cosa que justificaria la posició poc estratègica 

que pren, però la fortificació sembla indicar 

que el Poblat de la Genera tenia un ús militar i 

de control de les comunicacions. Per tant, 

controlaria la zona d’accés a l’actual Lluçà 

(Sala Bartroli, 2005). No s’ha d’oblidar tampoc 

la seva proximitat amb la riera de Merlès, que 

va ser durant un temps frontera entre pobles 

preromans. Així, el Poblat de la Genera podria 

fer també la funció de punt fronterer, a part 

de controlar les comunicacions. Tanmateix, 

això no es podrà saber fins que s’excavi i 

s’estudiï el jaciment. 

 
Resultats de les prospeccions 

magnètiques. En vermell hi ha 

possibles murs, en verd estructures 

dubtoses, i els cercles representen 

elements metàl·lics (Sala Bartroli, 

2005). 
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Puig Ciutat Oristà, Lluçanès 

El jaciment de Puig Ciutat està situat al 

municipi d’Oristà, prop del poble de la Torre 

d’Oristà. L’assentament és al damunt d’un 

turó allargat, a 526 metres d’alçada i té 

aproximadament 5,1 hectàrees de superfície. 

Un meandre de la riera Gavarresa envolta el 

turó, poc abans que la riera d’Olost hi aboqui 

les aigües. Precisament, la Gavarresa ha 

erosionat una cinglera de 50 metres d’alçada 

que envolta al jaciment. Això li dóna una 

posició estratègia de control del pas a la vall 

de la Gavarresa (Garcia, Padrós, Pujol, Sala, & 

Tamba, 2010; Generalitat de Catalunya, 2014). 

 
Un dels camps de l’assentament de Puig Ciutat 

(Foto: autor). 

L’assentament de Puig Ciutat va ser descobert 

els anys vuitanta a causa d’uns treballs 

d’extracció de grava, i va patir el saqueig 

d’aficionats que hi anaven a buscar restes. Des 

del 2010 s’han dut a terme treballs 

d’excavació a Puig Ciutat, i s’han determinat 

tres fases d’ocupació del jaciment. La primera 

fase data del bronze final/ primer ferro, i es 

coneix només per l’aparició de materials 

d’aquesta època en superfície. Es considera 

que l’ocupació es va concentrar al vessant est 

del turó, però no es pot confirmar perquè no 

s’ha excavat la zona, i això no permet 

determinar si queden restes d’estructures de 

l’ibèric antic a Puig Ciutat (Generalitat de 

Catalunya, 2014). 

Assentament emmurallat. 

 

41.94885o N 2.06628o E 

650 aC- segle I aC. 

El jaciment s’està excavant, i fa poc 

que el van inaugurar, però ja hi ha 

algunes estructures visibles i 

arreglades. A més, al jaciment hi ha 

diversos panells informatius.  

Puig Ciutat es troba a l’àrea del 

Lluçanès (topònim indoeuropeu i 

preromà). A menys de tres 

quilòmetres té dos llocs 

denominats “la Trona”, un 

topònim preromà indoeuropeu. 

Finalment, a 1.500 metres hi ha 

Oristà, i pel costat del jaciment 

baixa la riera d’Olost, tots dos 

noms amb arrels preromanes, però 

no indoeuropees. 

 
Uns cingles de 50 metres protegeixen 
Puig Ciutat per tots els cantons menys 
l’est (Foto: autor). 
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La següent fase és la que menys documentada 

està. Se situa entre el principi de l’edat de 

ferro i l’època romana, i se n’ha localitzat 

restes d’una estructura mural a la zona 2. Tot i 

això, el material que es va recuperar no 

permet donar una cronologia clara a 

l’ocupació. A més, l’estructura localitzada està 

arrasada per la muralla d’època romana. Tot i 

això, indica que l’assentament ja estava 

habitat abans de la conquesta romana 

(Generalitat de Catalunya, 2014). 

La fase més estudiada del jaciment correspon 

a l’època republicana. En aquesta fase Puig 

Ciutat s’ha interpretat com un campament de 

l’exèrcit romà del segle I aC, que va ser 

abandonat de forma violenta i brusca a finals 

del segle I aC. D’aquesta època daten la 

majoria d’estructures documentades a Puig 

Ciutat. Tot i que no s’ha excavat en extensió, 

gràcies a les prospeccions amb georadar que 

s’hi ha fet, se sap que el jaciment de Puig 

Ciutat presenta una planta urbanística diferent 

dels campaments romans creats des de zero. 

Així, podria ser que els romans aprofitessin un 

traçat urbà anterior (iber, per tant) i d’aquí 

que el traçat urbà de Puig Ciutat difereixi tant 

del d’un campament romà normal i corrent 

(Garcia et al., 2010). 

 
L’edifici 1 de la zona 2 de Puig Ciutat (Foto: autor). 

La zona 1 del jaciment estava organitzada a 

partir de terrasses, per anivellar el terreny.  En 

aquesta part del jaciment s’han descobert 

 
L’esplanada que correspon a la zona 1 
(Foto: autor). 

 
Part de l’edifici visible a la zona 2 de 
Puig Ciutat (Foto: autor). 

 
Resultats de les prospeccions a la zona 
1 de Puig Ciutat. L’edifici 1 està 
enquadrat (Font: SOT (Garcia et al., 
2010)). 
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diversos edificis, el més important dels quals 

és l’edifici 1, ja que la trama urbana es 

desenvolupa al voltant d’aquest. En els 

diversos edificis que s’han estudiat d’aquesta 

zona, s’hi ha trobat ceràmiques campanianes 

C, i diversos elements metàl·lics, com una 

empunyadura d’un punyal discoïdal de ferro. 

La zona 2 és la que està localitzada al costat de 

la muralla, un mur de grans dimensions i que 

presenta doble cara. Precisament, aquí s’hi 

han descobert moltes restes ceràmiques i 

metàl·liques al nivell d’ús del terra. Aquestes 

peces metàl·liques són clarament bèl·liques: 

puntes de catapulta, puntes de fletxes, 

projectils de fona o una punta de pilum (llança 

romana). A la zona 2 també s’hi han descobert 

dos carrers, que vertebren la zona.  Al nord de 

la zona, s’han trobat dues estructures petites, 

amb els sòcols de pedra i les parets de tàpia. 

En aquestes estructures s’hi han localitzat 

moltes restes arqueològiques: restes de fauna, 

una clau de casa, àmfores, etc. Finalment, al 

centre de la zona 2 s’ha descobert una 

estructura rectangular, de la qual s’han 

localitzat les bigues cremades, i restes de 

carbons, a part de fragments de campaniana C 

(Generalitat de Catalunya, 2014). 

 
Edifici de la zona 1 visible actualment, al costat de 

la muralla (Foto: autor). 

L’assentament de Puig Ciutat va ser ocupat 

durant tota l’època ibèrica, però fins que no 

s’excavi més no es podrà saber si hi va haver 

 
Empunyadura d’un punyal bidiscoïdal 
(Foto: (Garcia et al., 2010)). 

 
Restes visibles de la muralla (Foto: 
autor). 

 
Resultats de les prospeccions a la zona 
2 de Puig Ciutat (Font: SOT (Garcia et 
al., 2010)). 
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intervals d’ocupació. Abans de l’ocupació 

romana ja hi havia població, però la falta 

d’estudi dificulta saber les funcions d’aquest 

assentament, tot i que segurament explotava 

agrícolament el territori del voltant. A més, 

estava situat al costat d’una via de pas 

important (Garcia et al., 2010), cosa que el 

convertia en un magnífic punt de control del 

camí. Després, es va reocupar en època 

romana, quan es va aixecar la muralla i es va 

militaritzar el poblat. Puig Ciutat es va 

convertir així en un campament militar. Això 

va durar fins a mig segle I aC, quan el 

campament va ser destruït de forma violenta, 

incendiat i abandonat. Aquest esdeveniment 

s’ha relacionat amb les guerres civils romanes 

que van afectar Hispània al segle I aC, i es creu, 

concretament, que Puig Ciutat podia haver 

quedat destruït després a causa de la guerra 

civil que va enfrontar Pompeu contra Cèsar 

(Garcia et al., 2010), ja que les restes trobades 

indiquen que tant atacants com defensors 

eren romans. 

 
Restes de murs a prop de la zona 1 
de Puig Ciutat (Foto: autor). 

 
Blocs grans de pedres visibles al costat 
de la zona 1 de Puig Ciutat 8Foto: 
autor). 
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Castell de Besora Sta. Maria de Besora, Osona 

El Castell de Besora està situat en un turó, ja al 

Prepirineu, i està situat sobre el poble de Sta. 

Maria de Besora. A sobre de la plataforma del 

turó, de mitja hectàrea, hi ha també les restes 

del castell medieval i de l’església de Sta. 

Maria, que s’assenten sobre el jaciment iber. 

Pel nord del turó baixa la riera dels Ferrers o 

de la Solana, mentre que vorejant el turó passa 

la carretera BV-5227 en direcció a Sta. Maria i 

Vidrà (Busquets i Costa & Fàbregas i Espadaler, 

2008; Generalitat de Catalunya, 2014; Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016).  

 
L’esplanada del turó del castell de Besora, amb les 

restes del castell al fons (Foto: autor). 

L’any 2005 es va promoure, gràcies a 

l’Associació Amics del Bisaura i l’Ajuntament 

de Sta. Maria, l’excavació del Castell de Besora 

i de l’església de Sta. Maria. Durant aquestes 

excavacions van aparèixer ceràmiques 

ibèriques, barrejades amb ceràmiques 

medievals, en diverses zones excavades. Però 

les troballes més importants es van realitzar a 

la banda oriental de l’esplanada. Al vessant 

oest d’un mur s’hi va trobar ceràmica comuna 

oxidada, reduïda i de pasta bicolor, restes de 

fauna i metalls i també una punta de javelina 

de ferro, que daten l’estructura d’entre el 

segle III aC i el segle I aC (Busquets i Costa & 

Fàbregas i Espadaler, 2008; Generalitat de 

Catalunya, 2014).  

No s’han trobat més murs ibèrics a la zona, ja 

que s’hauria d’excavar més per trobar-los. Tot i 

Assentament possiblement 

emmurallat. 

 

42.12365o N 2.25045o E 

Ibèric indeterminat (650/550 - 50 

aC), però ocupació segura entre els 

segles III aC i I aC (Busquets i Costa 

& Fàbregas i Espadaler, 2008). 

El jaciment s’està excavant, però 

molt enfocat en les restes 

medievals. Actualment no hi ha cap 

senyalització que a la zona hi ha 

restes ibèriques. Les restes 

ibèriques que hi deuen haver estan 

encara sota terra. 

El jaciment està situat al centre de 

l’àrea del topònim Besora (abans 

Bisaura), al mateix turó que el 

Castell de Besora. Bisaura és un 

topònim preromà d’arrels no 

indoeuropees, igual que Llaés (al 

Ripollès), un altre topònim que es 

troba a uns tres quilòmetres del 

jaciment. Més a prop es troba una 

zona denominada “la Trona”, un 

topònim preromà indoeuropeu. 
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això els murs permeten pensar que hi havia un 

hàbitat i també algun foc, ja que s’ha 

documentat un nivell de combustió, amb un 

enterrament perinatal (Generalitat de 

Catalunya, 2014). Durant la visita que hi vam 

fer, no vam saber identificar cap dels murs a la 

vista com a mur ibèric. 

Aquest jaciment té una gran importància dins 

del territori ausetà ja que és el més 

septentrional que s’ha trobat fina ara, i és que 

el nord d’Osona és una zona on s’han 

documentat molt pocs jaciments ibèrics. Així, 

podria limitar l’àrea d’influència dels ausetans 

pel nord, o sigui, es podria tractar de l’últim 

jaciment ausetà abans del “black hole” que hi 

podria haver al Ripollès. A l’assentament no li 

caldria muralla, perquè la roca natural ja actua 

com a protecció. També s’ha de d’esmentar un 

possible doble aturonament entre el turó del 

castell de Besora i el pla de Revell, un turó 

molt aplanat a menys de 800 metres de 

l’assentament, tot i que no s’hi ha localitzat 

mai restes iberes (Busquets i Costa & Fàbregas 

i Espadaler, 2008). 

 
El pla de Revell vist des del castell de Besora (Foto: 

Autor). 

 
Reses de murs que es van excavar 

durant la campanya arqueològica 

(Foto: autor). 

 
Murs visibles a la part més alta del 

turó (Foto: autor). 

 
Punt on es va localitzar un mur amb 

ceràmiques ibèriques associades 

(Foto: (Busquets i Costa & Fàbregas i 

Espadaler, 2008)). 
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Rec de la Fíbula/ Savassona Tavèrnoles, Osona 

L’assentament del Rec de la Fíbula està situat 

sobre el turó de Sant Feliuet de Savassona, de 

4,47 ha. d’extensió. Tot i que es troba material 

pels vessants del turó i al voltant, es considera 

que l’assentament era al lloc on ara hi ha 

l’ermita de St. Feliuet. Al nord de 

l’assentament el riu Ter gira 180o per dirigir-se 

cap al meandre de Casserres, mentre que el 

curs d’aigua més proper és el torrent del Soler 

o del castell, a 450 metres (Generalitat de 

Catalunya, 2014; Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya, 2016; Rocafiguera, 1995). 

 
El turó de Sant Feliuet de Savassona vist des de 

dalt mateix (Foto: autor). 

El 1950 es va prospectar el jaciment per 

primera vegada, i R. Solé va obrir una 

excavació de 40 m2. Els materials que s’hi van 

trobar pertanyien a dues cronologies 

diferents, la primera a l’edat de bronze, i la 

segona a l’època ibèrica. 

D’època ibèrica s’han trobat materials molt 

trossejats, entre ells ceràmica tornejada de 

pasta taronja o grisa, ceràmica feta a mà, i 

també fragments d’escòries de ferro i una 

fíbula de bronze (que dóna un dels noms de 

l’assentament). També, com  hem dit abans, 

s’ha trobat material en superfície pel turó 

(Generalitat de Catalunya, 2014; Rocafiguera, 

1995). 

Com es pot comprovar, la part ibèrica del 

jaciment no s’ha excavat mai de forma 

Assentament possiblement 

emmurallat. 

 

41.95947o N 2.34022o E 

Des del neolític (2300 aC) fins al 

segle II aC (Rocafiguera, 1995). 

Del poblat ibèric no es conserva 

cap estructura, per culpa de 

l’erosió. Durant la pujada al turó hi 

ha algun cartell que esmenta la 

presència d’ibers a la zona, però a 

dalt no n’hi ha cap. Es conserva 

alguna bassa que podria haver 

sigut utilitzada en època ibèrica, 

així com forats de pal a la roca. 

No hem identificat cap topònim 

preromà conservat a la zona de 

Savassona. Tot i que l’origen del 

topònim Savassona no sigui gaire 

clar,  Joan Corominas afirmava que 

venia del llatí (Coromines, 1989). 

 
La pedra del sacrifici, on s’han trobat 
ceràmiques ibèriques, és al peu del 
turó (Foto: autor). 
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científica, i d’aquí el poc coneixement que en 

tenim.  

Durant la nostra visita, no vam poder observar 

cap mena d’estructura dempeus, ni tampoc 

vam veure ceràmiques pel terra. Només a 

prop de l’ermita, hi ha roques amb restes de 

forats de pal. Al costat de l’ermita hi ha tres 

forats, pous que es poden identificar com a 

cisternes, tot i que no podem saber si són 

ibèriques o d’una altra època. També, a davant 

de l’ermita, hi ha uns murs adossats, 

justament en un dels únics punts del turó on 

no es veu la roca mare, però que semblaven 

relacionats amb l’ermita. 

A la resta del turó només vam observar roques 

naturals que podrien haver estat aprofitades 

per fer-hi construccions, però evidentment no 

podem assegurar res. 

En canvi, a baix del turó, als camps del voltant i 

també en un dels vessants del turó, vam 

observar estructures, construïdes de pedra, 

però que no podem saber de quina època 

eren. 

 
Restes de murs als camps del voltant de 

l’assentament, construïts de pedra (Foto: autor). 

Aquest assentament es tractava probablement 

d’un poblat ibèric amb arrels molt antigues  

(per la ocupació neolítica que s’ha registrat als 

peus del turó). La funció del poblat era 

controlar les vies, els camins que recorrien el 

Ter, i per això segurament estava fortificat. A 

més, només té un camí d’accés, cosa que en 

 
Forats de pal davant de l’ermita de St. 
Feliuet (Foto: autor). 

 

 
Cisternes al turó de St. Feliuet. En total 
n’hi ha tres (Fotos: autor). 

 

 
A dalt: carreus al camí cap al turó. A 
baix, un mur en un dels vessants del 
turó (Fotos: autor). 
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facilita la defensa. També des del vessant 

defensiu, presenta un doble aturonament9 

amb el turó on hi ha Sant Pere de Savassona i 

el castell, a 800 metres de l’assentament. 

Aquestes característiques semblen confirmar 

l’interès defensiu d’aquest assentament. 

Evidentment, després de la conquesta romana 

l’assentament va perdre la seva raó de ser i va 

ser abandonat, ja que no s’hi han trobat mai 

restes d’ocupació romana (Rocafiguera, 1995). 
 

El riu Ter vist des de Savassona (Foto: 
autor). 

 

  

                                                           
9
 Sistema defensiu que consistia a assentar-se en punts d’alçada similar, un al costat de l’altre, mentre 

que entremig d’aquests dos punts passava una via, que defensaven. Va ser proposada per Montserrat 
de Rocafiguera al seu llibre Osona Ibèrica. El territori dels antics ausetans. 
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Pla del Castell Tavertet, Osona 

El jaciment del Pla del Castell està situat al 

municipi de Tavertet, en un dels extrems de 

l’altiplà del Collsacabra. L’erosió del riu Ter al 

sud i de la riera de Balà per l’oest han provocat 

que quedi una península d’uns 150 metres 

d’alçada, limitada per penya-segats per tots 

els costats, i només és accessible per un pas de 

150 metres d’amplada. L’assentament tancaria 

la península, i tot el pla del Castell, pel seu 

punt més estret (una àrea de 0,8 km2). 

(Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 

2016; Rocafiguera, 1995). 

 
El turonet on se situa la muralla que tanca el Pla 

del Castell (Foto: autor). 

L’any 1976 J. Sanglas va trobar a la superfície 

del Pla del Castell diversos materials 

arqueològics, com ara ceràmiques fetes a torn 

i a mà, i una punta de sageta de bronze. 

Posteriorment, mentre es buscaven restes del 

poblament de l’edat del bronze al Collsacabra, 

es van localitzar les restes d’una muralla de 

126 metres de llargada, que tancava tot el Pla 

del Castell, d’entre dos i tres metres 

d’amplada i una alçada d’un metre i mig. La 

muralla estava construïda en pedra seca i 

utilitzava lloses i pedres mitjanes locals 

(Generalitat de Catalunya, 2014; Rocafiguera, 

1995). A més, en el pendent davant de la 

muralla es van detectar restes de murs entre 

la vegetació, que també eren de pedra seca i 

situats de forma paral·lela a la muralla. 

Assentament emmurallat. 

 

41.99036o N 2.41358o E 

Des de l’edat de bronze (1500 aC) 

fins al segle I aC (Generalitat de 

Catalunya, 2014; Rocafiguera, 

1995). 

La conservació no és gaire bona. 

Ara se n’ha excavat la part superior 

del poblat, on alguns trossos són 

visibles, però els vessants del turó 

estan plens de murs de pedra seca. 

No hi ha cap cartell explicatiu, 

almenys en el moment en què vam 

fer la visita. 

El Pla del Castell està en una zona 

on abunden topònims preromans 

indoeuropeus. Està situat molt a 

prop de Tavertet i dels cingles de 

l’Avenc, i a quasi 3.000 metres de 

l’antic poble de Sau. No hem 

detectat cap topònim o hidrònim 

preromà no indoeuropeu a la zona. 

 
Part excavada de la muralla, al 

capdamunt del pendent on hi ha 

l’assentament (Foto: autor). 
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La part posterior, adossada a la muralla va ser 

objecte de dos sondeigs l’estiu del 1984 a 

càrrec de M. Molist, W. Cruells i D. Buxó. En 

aquests sondeigs van distingir tres nivells 

d’ocupació. Els estrats superiors corresponien 

a la construcció de la muralla i a un habitatge 

adossat, en el qual va aparèixer un fogar 

circular i un terra construït. També van trobar 

ceràmiques grises i taronges fetes a torn 

(inclús un fragment de ceràmica campaniana) i 

algun fragment de ceràmica feta a mà, a part 

d’objectes metàl·lics com una falç de ferro o 

un botó de bronze. Aquests materials donen a 

la muralla una cronologia d’entre el segle III aC 

i el segle I aC (Generalitat de Catalunya, 2014). 

Als nivells de sota es van localitzar un fogar fet 

amb lloses, que passava per sota de la muralla, 

associat a ceràmiques fetes a mà de pastes 

vermelloses, cosa que el dataria d’entre el 

segle V aC i el segle III aC. A sota encara van 

aparèixer nivells del bronze final, però sense 

cap estructura associada (Generalitat de 

Catalunya, 2014). 

Durant la visita que hi vam fer, vam poder 

comprovar que la muralla situada a dalt del 

pendent s’ha començat a excavar (tot i que no 

hem trobat la memòria arqueològica enlloc, i 

per tant no podem explicar el que es va 

trobar). Però on vam trobar més murs va ser al 

pendent de davant de la muralla, que estava 

molt emboscat. Tal com diu la pàgina web de 

Patrimoni Arqueològic de la Generalitat, 

aquest pendent està ple de murs construïts en 

pedra seca, molt malmesos per la vegetació 

que hi creix. No vam trobar cap resta 

ceràmica, però vam localitzar una gran 

quantitat de murs mig ensorrats per la 

vegetació que semblaven seguir 

paral·lelament el camí que puja a la muralla 

excavada. Evidentment, no podem assegurar 

que fossin ibèrics, però la presència de la 

 
Part excavada de la muralla, on 

sembla que hi ha una paret 

perpendicular adossada (Foto: autor). 

 
Mur enterrat, que va perpendicular a 

la muralla (Foto: autor). 
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muralla ibèrica tan a prop podria indicar que hi 

estan relacionats. 

 
Punts on vam localitzar restes de murs. La zona 

sense bosc és on ara s’està excavant la muralla 

(Mapa realitzat al Google Maps Engine, amb les 

coordenades preses in situ). 

L’assentament del Pla del Castell té un gran 

control visual sobre la part nord-est de la 

plana i el curs del riu Ter, cosa que li permet 

controlar el camí del Ter, i també el camí que 

pujava seguint la riera de Balà cap a Girona. 

Fins avui en dia és el jaciment més oriental 

trobat a la comarca d’Osona, i podria ser el 

primer en territori ausetà, depenent de si la 

frontera seguia exactament la riera d’Osor o 

no. Tot i que sembla que estigui situat en una 

zona lluny de les principals vies de 

comunicació, la zona presenta poblament 

molt antic, cosa que fa pensar que el poblat 

iber va evolucionar a partir d’un poblat 

anterior del bronze (Rocafiguera, 1995). Molt 

probablement, seguint la tendència d’altres 

jaciments situats en zones muntanyoses, va 

ser abandonat després de la conquesta 

romana, ja que se situa massa lluny de la 

plana, i és sabut que els romans van impulsar 

el moviment de la població cap a la plana amb 

la intenció d’augmentar-ne l’explotació 

cerealística (Padrós Gómez, 2010). 

 
Murs localitzats entre la vegetació al 

pendent de davant de la muralla 

(Foto: autor). 

 
Paret mig enfonsada al pendent de 

davant de la muralla (Foto: autor). 

 

 
Murs visibles al pendent de davant de 

la muralla (Foto: autor). 

 
Pedres en filera mig enterrades al 

camí cap a la muralla (Foto: autor). 
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ELS ASSENTAMENTS NO FORTIFICATS 

El Pla de la Noguera Gurb, Osona 

El possible jaciment es troba en les primeres 

elevacions que tanquen la plana en direcció a 

ponent. Està situat en un turó anomenat Pla 

de la Noguera, a la seva elevació més 

occidental. Per sota del turó, discorre la riera 

de St. Bartomeu, afluent del Mèder (Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016). 

El jaciment va ser estudiat per uns aficionats, 

l’any 1920, que van trobar-hi molt material en 

superfície. També afirmaven que hi havia una 

paret amb cambres adossades que, segons 

Bosch i Gimpera, eren atribuïbles a època 

ibèrica (Ponce Vivet, 2002; Rocafiguera, 1995). 

Segons ells, durant l’excavació que hi van 

efectuar els membres de la colla de Gurb, al 

costat dels murs hi va aparèixer molt poc 

material (dipositat al Museu Episcopal). La 

manca de material, juntament amb la 

descripció de les construccions, feien pensar 

en una fortificació (Ponce Vivet, 2002). 

Si realment el jaciment del Pla de la Noguera 

es tracta d’una fortificació, podria tancar la 

plana per ponent, i llavors podria significar que 

l’àrea d’influència, el territori ausetà, estava 

circumscrit a la plana de Vic, i que aquesta 

fortificació protegia la banda de ponent dels 

pobles que habitaven al Lluçanès, que podria 

no ser ausetà. Malauradament, fins que no 

s’excavi el jaciment no se’n podran treure 

conclusions ni saber de què es tractava. 

Possible assentament. 

 

41.94098o N 2.19521o E 

Ibèric indeterminat (650 / 550 - 50 

aC) (Ponce Vivet, 2002). 

No està excavat, només el 1920 

alguns aficionats van excavar-ne 

uns murs que es veien. Per tant, el 

seu estat és desconegut. Ni tan sols 

està registrat a la pàgina web de la 

Generalitat. 

Està a 1.800 metres del Castell de 

Gurb, l’epicentre del topònim 

preromà no indoeuropeu: Gurb. 

 
Foto del Pla de la Noguera (Foto: 

(Ponce Vivet, 2002)). 
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El Clascar Malla, Osona 

El jaciment del Clascar està situat al pla que es 

forma en un turó testimoni erosionat, que té 

una base de margues eocèniques, a la banda 

meridional de la plana. Pel sud baixa la riera 

de Múnter  (Generalitat de Catalunya, 2014; 

Rocafiguera, 1995). 

 
La superfície del Clascar de Malla (Foto: autor). 

El jaciment mai no s’ha excavat, però durant 

unes intervencions dels senyors Vilaplana i 

Sala Moles, es van trobar fragments de 

ceràmiques romanes i també rodes de molí 

(Generalitat de Catalunya, 2014). 

Posteriorment, s’hi han fet troballes 

importants, tant al cim com als vessants del 

turó. Sembla que es tractaria d’un 

assentament sense fortificar, però no se’n 

poden conèixer les estructures per la falta 

d’estudi del jaciment. Possiblement, pels 

materials que van aparèixer a St. Vicenç de 

Malla, devia estar ocupat entre el segle IV aC i 

el segle I aC (Rocafiguera, 1995). 

Durant la visita que vam fer al turó, vam poder 

constatar que es tracta d’un lloc molt més 

extens del que sembla. Està cultivat en la 

major part de la superfície, i enmig del camp 

es poden veure fragments de ceràmiques 

ibèriques, entre d’altres. Hi ha un punt, més 

enfonsat que la resta del turó, que és un 

pedregar, i hi creixen alguns arbres. En aquest 

punt vam observar pedres escairades, a part 

que també hi havia alguna ceràmica enmig de 

la vegetació. També aquí hi ha grans blocs de 

pedra natural que sobresurten. Més endavant, 

Assentament probablement no 

emmurallat. 

 

41.88678o N 2.23209o E 

Incerta, Segle IV aC - segle I aC 

(Rocafiguera, 1995). 

No s’ha excavat mai. Els camps on 

es localitzaria el jaciment estan 

cultivats i, per tant, pot ser que el 

jaciment estigui força erosionat. Hi 

ha una part del jaciment on 

s’observen enderrocs. L’accés és 

complicat i cap cartell avisa que 

allà hi ha un jaciment. 

El jaciment està situat a l’epicentre 

del topònim preromà no 

indoeuropeu Orsal (antic nom de 

Malla). A prop també hi passa el riu 

Gurri, que presenta un topònim 

preromà no indoeuropeu. En canvi, 

no gaire lluny hi ha l’àrea de 

Múnter, que és un topònim 

preromà indoeuropeu. 

 
El punt més baix del turó, que està ple 
de pedres escairades i restes de 
ceràmica. També és on creixen alguns 
arbres (Foto: autor). 
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passada la creu que hi ha al capdamunt del 

turó, vam baixar per un camí més estret i 

emboscat. Allà vam observar diverses parets 

de pedra seca enfonsades i cobertes per la 

vegetació. Pel terra del camí també hi havia 

conjunts de pedres que semblaven tallades 

per l’acció humana. 

Les ceràmiques que vam trobar eren totes 

ibèriques, no en vam trobar cap que es pogués 

associar a una ocupació romana de 

l’assentament (tot i que anteriorment s’hi ha 

trobat campanianes). 

 
Mur al vessant nord-est del turó, per on vam 

baixar (Foto: autor). 

Aquest assentament, relacionat possiblement 

amb la hipotètica necròpolis de St. Vicenç de 

Malla, és molt visible des de tota la part 

meridional de la plana. Aquest fet li dóna una 

bona visibilitat en tota la zona del seu voltant. 

Sembla clar que estava relacionat amb una 

cruïlla de camins d’accés i sortida de la plana: 

la via del Congost, i el pas elevat que a través 

de Collsuspina porta al Moianès i al Bages. 

També devia estar relacionat amb l’explotació 

agrícola de la zona (Rocafiguera, 1995). El fet 

que no estigui fortificat certifica que no seria 

una zona de frontera, sinó un punt de control 

de camins i de control de la producció de 

cereals. Evidentment, aquest jaciment 

necessitaria ser excavat i estudiat en detall 

perquè sembla que té prou potència per 

representar un punt important en l’Ausetània 

ibèrica. 

 
Pedres que sobresurten entre la 
vegetació a dalt del Clascar (Foto: 
autor). 

 
Pedres mig enterrades al camí (Foto: 
autor). 

 

 
Restes de murs al vessant nord-est del 
turó (Foto: autor). 

 
Ceràmiques trobades en superfície als 
camps de dalt del Clascar (Foto: 
autor). 
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Can Caseta Manlleu, Osona 

Can Caseta era un assentament situat en un 

espadat situat a sobre del riu Ter, al sud del 

riu, just quan comença el meandre que forma 

el riu al seu pas per Manlleu. El jaciment està 

situat en el punt més enlairat d’aquest 

espadat, tot i que no assoleix gaire altura. 

Bona part del potencial jaciment està en 

terreny urbanitzat, cosa que en dificulta 

l’estudi (Ajuntament de Manlleu, 2016; Molist, 

1990; Rocafiguera, 1995). 

 
El meandre de Can Caseta vist des de l’aire (Foto 

cedida per Assumpta Grabolosa). 

Els primers estudis i intervencions al jaciment 

es van produir als anys vint, quan es van 

excavar diverses sitges dels afores de 

l’assentament, i els materials que s’hi van 

trobar es van dipositar al Museu Episcopal. 

Entre els materials que es van trobar a les 

sitges hi havia ceràmiques campanianes, 

sigil·lades, àmfores procedents de la península 

itàlica o ceràmiques ibèriques, entre d’altres. 

També es van trobar pesos de telers i 

fragments de ferro i bronze, molins lítics, etc. 

(Ajuntament de Manlleu, 2016; Rocafiguera, 

1995). 

El 1974 es va excavar (sota direcció d’Isabel 

Huntingfort i Dolors Molas) el jaciment, ja que 

s’havia presentat un pla urbanístic que 

n’afectava els terrenys. El jaciment es va 

excavar i va permetre establir-ne la cronologia. 

Els vestigis més antics pertanyien a un 

assentament del ferro antic, que les 

arqueòlogues van relacionar amb les tombes i 

Assentament no emmurallat. 

 

41.99573o N 2.28598o E 

Segle III aC - I dC (Ajuntament de 

Manlleu, 2016). 

El jaciment ha sigut excavat, però 

només una petita part. Tot i això, no 

es va protegir i unes obres de 

construcció van destruir-ne la part 

excavada el 1987 (Ajuntament de 

Manlleu, 2016).  

Can Caseta està situat a 2.000 

metres del Serrat de Corcó, a 

Manlleu, i de la masia amb el mateix 

nom. Aquest topònim és preromà 

indoeuropeu. També es troba a poca 

distància de Roda (preromà 

indoeuropeu, també). 

Però el topònim que li queda més a 

prop és Fugurull, un topònim 

d’origen completament incert. 

 
Les excavacions al jaciment (Foto: 
Manlleu Arqueologia). 
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possible necròpolis localitzada a la zona del 

Fugurull (Ajuntament de Manlleu, 2016). 

Però la part més important del jaciment 

correspon a l’època iberoromana,  del segle III 

aC al segle I dC. Es van descobrir diverses 

estructures, que constituïen el poblat. El 

jaciment presentava una disposició ordenada, 

amb estances de costat alineades davant del 

que semblava una zona de pas. Les 

habitacions, que devien tenir una superfície 

d’entre 25 i 30 m2, estaven tancades per 

parets, d’una amplada d’uns 45 cm, i amb una 

alçada màxima conservada de 60 cm. Les 

parets estaven construïdes amb rierencs i 

margues eocèniques locals, que constituïen, 

com ja hem vist, el sòcol de les parets. La resta 

de l’habitatge estava fet a partir de tapial i 

fang, i de palla i brancatge el sostre 

(Ajuntament de Manlleu, 2016; Molist, 1990). 

Al mig de la zona de l’assentament que es va 

excavar, es va trobar una sitja, la qual cosa pot 

fer pensar en un habitatge on no es 

diferenciava l’espai destinat a viure del que 

estava destinat a qüestions econòmiques. La 

sitja havia servit primer com a graner i després 

com a abocador de deixalles. Els materials que 

es van trobar a dins presentaven una 

cronologia d’entre el segle II-I aC. La sitja 

estava recoberta de còdols, per evitar la 

humitat, i al fons hi havia pedres grans que 

servien de base. En aquesta sitja s’hi van 

trobar aixadells, cosa que indicaria que també 

cultivaven els seus horts, tot i que l’agricultura 

amb més pes fos la cerealística (Ajuntament 

de Manlleu, 2016; Molist, 1990). 

Al jaciment, s’hi han trobat peces de teler 

(cosa que indica capacitat per produir teixits), 

monedes ibèriques (cinc en total, de les quals 

una podria ser del grup monetari ausetà), i 

ceràmiques ibèriques i romanes, amb una 

cronologia d’entre el segle III aC fins al segle I 

 

 
A dalt: parets del jaciment de Can Casta. 
A baix: Sitja que es va localitzar dins 
d’una de les habitacions (Fotos: Manlleu 
Arqueologia). 

 
Planta de les parets excavades el 1974 
(Foto: Manlleu. Aproximació a la 
història, l’entorn, l’economia i 
l’estructura territorial, 1990). 
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dC. A part d’aquests materials, al jaciment 

també s’hi van trobar restes de fauna, i 

objectes fets d’ossos animals (Ajuntament de 

Manlleu, 2016). 

Tot i això, no es pot conèixer l’estructura real 

del poblat perquè actualment forma part del 

nucli de Manlleu (Rocafiguera, 1995). 

El jaciment va ser destruït per culpa d’uns 

treballs de construcció el 1987, tot i els intents 

per reexcavar-lo. Actualment, la zona que es 

va excavar es troba urbanitzada. 

Així doncs, el jaciment presenta una ocupació 

al principi de l’edat de ferro, i es torna ocupar 

per allà al segle III aC, i molt probablement ja 

pren la forma d’assentament destinat a 

l’explotació agrícola, ja que la seva visibilitat és 

petita (només sobre la zona urbana de 

Manlleu) i que llavors devia ser la zona més 

fèrtil de la zona. A més, a part de l’espadat 

sobre el Ter, l’assentament no té defenses 

naturals, ni minerals a prop, la qual cosa 

certifica que l’interès era als camps de cultiu 

de la zona (Rocafiguera, 1995). L’assentament 

iber del segle III aC va tenir continuïtat al llarg 

de la romanització, època en la qual el 

jaciment s’integra en una xarxa comercial a 

escala catalana. D’aquí la presència de 

ceràmiques campanianes (Molist, 1990).  

Possiblement, al llarg del segle I aC 

l’assentament devia evolucionar cap a una 

vil·la agrícola, el tipus d’assentament 

característic d’aquest temps. A partir del segle 

I dC l’assentament és abandonat, no té 

continuïtat, però no se sap per què 

(Ajuntament de Manlleu, 2016; Rocafiguera, 

1995).  

 
A la pàgina anterior: Gerra, exposada al 
Museu Episcopal de Vic, trobada a Can 
Caseta. A dalt: Kalathos ibèric, exposat 
al Museu Episcopal de Vic, trobat a Can 
Caseta (Fotos: autor). 

 
Peces de taler trobades a Can Caseta 
(Foto: Manlleu Arqueologia). 

 
Ceràmiques de la primera edat de 
bronze trobades a Can Caseta (Foto: 
Manlleu Arqueologia). 

 
Dibuix de les activitats econòmiques 
que es duien a terme a Can Caseta 
(Imatge: Manlleu Arqueologia). 

 



. Aquells bàrbars d’Osona Ciutadà de Batàvia 

 
 146 

El Permanyer Muntanyola, Osona 

L’assentament del Permanyer està situat en un 

enclavament del municipi de Muntanyola al 

Lluçanès, al costat de St. Bartomeu del Grau. 

Està situat prop d’una cruïlla de camins, al 

punt on conflueixen el Serrat dels Moros des 

del sud-est i la Serra de Sant Salvador des del 

sud. A prop del mas Permanyer, d’on pren el 

nom, diversos torrents petits baixen en 

direcció al Mèder des d’aquest punt (Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016; Sala 

Bartroli, 2002). 

 
Vista aèria del punt on es van fer les prospeccions  

(Foto: Google Earth). 

En superfície s’hi poden veure fragments de 

tegulae romana, i ceràmiques de pasta de 

sandvitx ibèrica, juntament amb acumulacions 

de pedres que podrien correspondre a 

enderrocs a la part superior del turó. El 2002 

s’hi van fer diverses prospeccions magnètiques 

i amb georadar per intentar descobrir si hi 

havia estructures soterrades. Els resultats van 

demostrar que per la zona prospectada hi 

passava un camí antic, probablement romà, 

amb diverses estructures associades, mentre 

que a la part emboscada on es van fer 

prospeccions van aparèixer diverses 

estructures, que es van identificar amb un 

possible assentament. Per les restes en 

superfície es va proposar una cronologia 

d’època ibèrica a època romana. De fet, és 

Possible assentament. 

 

41.96681o N 2.13950o E 

Ibèric indeterminat (650 / 550 - 50 

aC) i romà indeterminat (200 aC - 

476 dC) (Generalitat de Catalunya, 

2014). 

Aquest jaciment no s’ha excavat 

mai, només s’hi han trobat 

ceràmiques en superfície i s’hi ha 

fet una prospecció. El seu estat és 

desconegut (Generalitat de 

Catalunya, 2014). 

Els topònims preromans més 

propers estan tots dos a més de 

3.000 metres del jaciment. Un és 

Olost, que no és indoeuropeu, 

mentre que l’altre és Alboquers, la 

part “quers” del qual té arrels 

indoeuropees. 

 
En groc, possibles estructures 
detectades a la zona de bosc (Font: 
(Sala Bartroli, 2002)). 
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possible que la part amb més potència del 

jaciment sigui la part emboscada (Generalitat 

de Catalunya, 2014; Sala Bartroli, 2002). 

D’aquest jaciment, donada a la dispersió de 

possibles restes arqueològiques, és una 

incògnita quina funció devia desenvolupar. 

Tanmateix, per la posició del jaciment al costat 

d’una via de pas i la datació de les ceràmiques 

trobades per l’entorn, és possible que es 

tractés d’un punt de servei o control de les 

comunicacions entre el Lluçanès i la plana 

(encara avui s’utilitza per comunicar Olost amb 

Gurb), de cronologia ibèrica i romana. Fins que 

no s’excavi, però, no es podrà saber la 

veritable potència i la utilitat o funció que 

prenia el jaciment del Permanyer (Sala 

Bartroli, 2002). 

 
Restes de camí descobertes fins 
avui en dia al Permanyer (Foto: 
Pere Cascante, 2006 (Generalitat 
de Catalunya, 2014)). 
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Múnter Muntanyola, Osona 

El jaciment de Múnter està situat en un pla 

elevat, just abans que es comencin a alçar els 

serrats que separen la plana de l’altiplà del 

Moianès. El pla està cobert per sediments 

quaternaris, que cobreixen les margues 

rocoses que formen el turó, i està limitat per 

uns camps a l’est i un bosc al nord (Generalitat 

de Catalunya, 2014; Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya, 2016). 

 
Visió del pla on se situaria l’assentament de 

Múnter (Foto: autor). 

L’erosió ha deixat al descobert uns sediments 

on es poden trobar fragments de ceràmiques, 

però no sembla observar-s’hi cap estructura. 

Tot i això, quan mossèn Pladelasala va 

examinar el lloc a principis del segle XX, va 

observar diverses lloses clavades verticalment 

a la zona. De tot el material recollit, s’han 

documentat diversos fragments de vasos 

campaniformes, ceràmiques amb decoració 

incisa i un rascador i una làmina de sílex blanc 

(Generalitat de Catalunya, 2014). Aquest 

conjunt s’ha situat en l’època del bronze. 

En canvi, d’època ibèrica es van trobar 

ceràmiques fetes a torn, de pasta taronja, roja 

o grisa, i també un tros de ceràmica sigil·lada i 

una part d’una nansa iberoromana 

(Generalitat de Catalunya, 2014). 

Quan vam visitar el jaciment, només vam 

poder veure un mur incrustat en una paret 

abans de pujar al pla. No vam poder veure 

ceràmiques ni estructures una vegada vam 

Possible assentament. 

 

41.88380o N 2.21240o E 

Edat del Bronze fins a l’Ibèric 

indeterminat (650 / 550 - 50 aC) 

(Generalitat de Catalunya, 2014). 

El jaciment mai s’ha excavat, però 

es coneix per les troballes que 

s’han fet a superfície. Es desconeix 

el seu estat, i no es pot veure cap 

estructura ni mur. 

El topònim Múnter (del qual el 

jaciment ha pres com a nom) és 

preromà indoeuropeu. A prop 

també hi ha Tona, amb un topònim 

amb el mateix origen. Al nord-est 

s’hi troba el topònim Orsal, 

d’origen preromà no indoeuropeu. 

 

 
Restes de murs enterrats abans de 
pujar al pla on se situa l’assentament 
(Foto: autor). 
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haver pujat, la qual cosa ens va fer dubtar de si 

havíem anat al lloc correcte. 

Per la situació de l’assentament i la seva 

continuïtat en època romana, sembla un 

assentament com Can Caseta o el Pla de 

Conier, dedicat a l’explotació agrària de la 

Plana. A més, està situat ben bé sota els 

serrats que aixequen el Moianès, cosa que 

dificulta que es tracti d’un poblat destinat a 

vigilar una frontera perquè, senzillament, des 

d’allà es veu molt poca cosa. 

 
Vistes des de dalt de l’assentament de 
la zona de Múnter (Foto: autor). 
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Ermita de Sant Sebastià Oristà, Lluçanès 

El jaciment de l’ermita de St. Sebastià està 

situat en un turó de forma ovalada, delimitat 

per un alt cingle pel cantó nord excavat per la 

riera Gavarresa. Està a 250 metres al nord 

d’Oristà (Generalitat de Catalunya, 2014). 

 
El turó de l’ermita de St. Sebastià actualment 

(Foto: autor). 

Mai s’hi ha realitzat excavacions, i bona part 

de la informació que se’n té és perquè el Sr. 

Nuix va recollir fragments en superfície i va 

publicar una nota a la revista Ampúrias el 

1968. Durant la seva prospecció, Nuix va 

recollir fragments de ceràmiques campanianes 

A i B, ceràmica ibèrica pintada, i també 

ceràmiques romanes (a part de medievals). 

Per aquest fet va dir que podria ser que hi 

hagués un hàbitat ibèric al turó (Generalitat de 

Catalunya, 2014). Actualment, després de 

diverses inspeccions, s’han trobat ceràmiques 

de mides força grans tant a la superfície del 

turó com als seus vessants (Ceràmiques 

ibèriques fetes a torn, romanes i medievals). 

També es van documentar, durant la 

inspecció, unes formacions de pedres que 

podrien correspondre a un nucli d’habitació 

iberoromà (Generalitat de Catalunya, 2014). 

Durant la visita que hi vam fer nosaltres, el 

primer que vam observar va ser que part del 

turó havia quedat destruït per la construcció 

de la carretera que pujava fins al capdamunt. 

Això havia deixat una gran quantitat de 

fragments de ceràmica i també restes 

d’estructures visibles al vessant sud-oest del 

Possible assentament. 

 

41.93431o N 2.06251o E 

Ibèric indeterminat (650 / 550 - 50 

aC) i romà indeterminat (200 aC - 

476 dC) (Generalitat de Catalunya, 

2014). 

Mai s’ha excavat, però es poden 

veure restes de murs en superfície. 

És possible que la construcció del 

camí fins a l’ermita destrossés una 

part del jaciment, i d’aquí que es 

trobin tantes ceràmiques pels 

vessants. 

Està situat a l’epicentre del 

topònim Oristà, perquè en aquest 

turó hi havia hagut el castell 

d’Oristà. Oristà és un topònim 

preromà no indoeuropeu. En canvi,  

Lluçanès i “la Trona”, un pla situat 

a 650 metres de l’assentament, són 

topònims preromans i 

indoeuropeus. 

 
Restes de murs al vessant sud del turó 
(Foto: autor). 
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turó, però no podem assegurar que siguin 

ibèriques (perquè també hi vam trobar 

ceràmica medieval, a la zona). Vam veure 

ceràmiques de pasta de sandvitx, les típiques 

ibèriques, i també un fragment de 

campaniana, a part de ceràmiques medievals. 

També, mig enterrades, vam observar restes 

d’altres tipus, com ara un tros d’una 

mandíbula d’un animal. Pel que fa a les 

estructures, vam trobar restes de murs en 

diversos punts, però el més interessant era un 

punt  que tenia dos murs que s’encaixaven 

formant un angle recte. Els murs tenien terra 

entremig de les pedres, però semblaven de 

pedra seca. Alguns semblaven enfonsats, ja 

que hi havia pedres escairades pel vessant del 

turó. 

 
Punt on s’ajuntaven dos murs perpendiculars 

(Foto: autor). 

La funció d’aquest assentament dins del 

territori, fos ausetà o no, no és gaire clara. 

Havia d’estar relacionat amb Puig Ciutat, el 

jaciment que té més a prop, d’alguna manera, 

però no és fàcil veure-hi la relació. Molt 

probablement controlava una via de pas en 

direcció a Puig Ciutat, i que després potser es 

desviava cap a la plana. El jaciment, que no 

devia estar fortificat (almenys per la superfície 

que presenta el turó no sembla que pogués 

estar-ho), controlaria una zona que podria 

estar cultivada i també un camí en direcció a 

Puig Ciutat seguint la riera Gavarresa. Ara bé, 

només amb un estudi més acurat es podrà 

saber-ne les funcions, l’estructura i la realitat 

de l’assentament. 

 
Restes d’una mandíbula animal a prop 
d’una de les estructures localitzades 
(Foto: autor). 

 
Murs visibles al vessant sud, prop de la 
carretera que hi puja, del turó de 
l’ermita de St. Sebastià (Foto: autor). 

 
Ceràmiques trobades en superfície al 
jaciment de l’ermita de St. Sebastià 
(Foto: autor). 
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El Pla de Conier/ El Conier Taradell, Osona 

L’assentament del Pla de Conier o el Conier a 

seques, està situat al municipi de Taradell. Al 

marge dret de l’assentament hi ha la riera de 

Tona, i el punt on es van localitzar queda entre 

les cases del Conier i de Can Pelagats 

(Generalitat de Catalunya, 2014; Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016).  

 
Punt on  es va excavar el jaciment del pla del 

Conier (Foto: autor). 

Durant l’excavació per construir una conducció 

de Gas Natural el 1996, es van descobrir restes 

arqueològiques a la zona del Conier. 

Consistien en diversos murs, que definien dos 

espais rectangulars. Cal dir, però, que no es va 

arribar a excavar tot, ja que dos murs 

continuaven en una zona no excavada. Els 

murs estaven construïts de pedra seca, i 

mantenien una alçada de fins a 70 cm. El 

material trobat, més aviat escàs, estava molt 

fragmentat i no permetia definir de forma 

segura la cronologia d’ocupació del jaciment. 

La majoria de ceràmiques eren ceràmiques 

romanes de pasta taronja i ibèriques de pasta 

de sandvitx. També s’ha trobat algun fragment 

de ceràmica campaniana A i d’àmfora romana. 

A part de ceràmiques, van aparèixer restes de 

metalls, sobretot ferro, i també algun 

fragment de bronze. Tot i això, sembla  que la 

cronologia estaria entre el segle III aC i el segle 

I dC (s’hi ha trobat fragments de ceràmica 

sigil·lada del tipus clara A, cosa que 

Possible assentament. 

 

41.88528o N 2.25205o E 

Força indeterminada, segle III aC – 

segle I aC/ I dC. 

Segons la Generalitat, es conserva 

de forma excel·lent, però no és 

visible perquè es va tornar a 

enterrar. No hi ha cap part visible 

ni cap informació al lloc que indiqui 

la presència de l’assentament.  

El jaciment té diversos topònims 

d’origen preromà al voltant. Un 

d’ells és Tona (la riera de Tona 

passa pel costat), que és 

indoeuropeu, igual que Múnter, 

que està a uns 2.800 metres del 

jaciment. A uns 1.500 metres hi 

trobem el topònim Orsal, i més a 

prop passa el Gurri. Aquest 

hidrònim és, igual que el topònim 

Orsal, no indoeuropeu. 

El topònim Taradell té un origen 

incert, però possiblement antic.  

 
Aspecte d’un punt pla entre els camps 
del Conier, al costat de la riera de 
Tona (Foto: autor). 
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endarrereix la data fins a aquest segle). Així 

doncs, sembla que es tractaria d’un 

assentament vinculat a l’època iberoromana, 

com ara Can Caseta, les Serrasses o Puig 

Guardial (Caballé Crivillés & Subiranas 

Fàbregas, 1998). 

 
Planimetria del tros de l’assentament excavat (60 

m2 aprox. (Caballé Crivillés & Subiranas Fàbregas, 

1998) 

Durant la visita que hi vam fer no vam trobar 

ceràmiques ni tampoc vam observar cap mur, 

ja que després de la intervenció es van tornar 

a enterrar les estructures. 

El Conier es devia tractar d’un assentament 

destinat a l’explotació agrícola, sobretot 

després de l’arribada dels romans a terres 

ausetanes, quan es va accelerar el procés 

d’ocupació de la plana. Probablement, va anar 

evolucionant cap a una vil·la romana 

d’explotació, fins que devia quedar 

abandonada entre el segle I aC i el segle I dC. 

Probablement, es devia abandonar de forma 

no violenta (perquè si no s’haurien detectat 

murs enderrocats, zones cremades, etc.) cosa 

que explicaria per què no hi ha gaires restes de 

material, ja que els habitants s’ho devien 

endur tot. 

 
Agafador de bronze documentat al 
Conier (Dibuix: (Caballé Crivillés & 
Subiranas Fàbregas, 1998)). 

 
Els murs de l’assentament del Conier 
(Foto: (Caballé Crivillés & Subiranas 
Fàbregas, 1998)). 

 

 
Més murs excavats al Conier (Fotos: 
(Caballé Crivillés & Subiranas 
Fàbregas, 1998)). 
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El Castell de Tona Tona, Osona 

El jaciment del Castell de Tona està situat a 

sobre d’un turó testimoni, de 700 metres 

d’alçada sobre el nivell del mar, format de 

margues eocèniques, que s’aixeca al nord-

oest de Tona. Pel nord hi passa el torrent de la 

Font de la Suïssa, on s’han trobat dos forns 

iberoromans, i al sud del turó hi ha el jaciment 

del Camp de les Lloses (Generalitat de 

Catalunya, 2014; Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya, 2016). 

 
El turó del Castell de Tona vist des del Camp de les 

Lloses (Foto: autor). 

Aquest jaciment mai s’ha excavat, però s’han 

trobat restes de ceràmiques ibèriques a la 

cisterna del capdamunt del turó. En un dels 

vessants del turó també s’han trobat restes de 

parets de pedra seca, a part de ceràmiques 

ibèriques i romanes. A més, al sobre el turó 

també hi ha una torre que se l’anomena torre 

romana, tot i que la cronologia sembla datar-

la d’època medieval (Generalitat de 

Catalunya, 2014; Rocafiguera, 1995). 

Durant la visita que hi vam fer no vam 

observar cap estructura que pogués semblar 

ibèrica (prop de la torre hi ha construccions, 

però són modernes). El que sí que vam 

observar és que el turó té uns desnivells molt 

marcats i rectes, tot i que no sabem si tenen 

algun tipus de relació amb una possible 

ocupació ibèrica. També vam localitzar 

diverses ceràmiques al turó, entre elles un 

fragment de ceràmica de sandvitx ibèrica i un 

fragment de ceràmica campaniana. 

L’assentament del Castell de Tona, que 

Assentament no emmurallat. 

 

41.85366o N 2.22336o E 

Ibèric indeterminat (650 / 550 - 50 

aC), amb presència segura entre 

els segles III-I aC (Generalitat de 

Catalunya, 2014). 

Mai s’ha excavat, i això fa que 

potser una part del jaciment es 

conservi sota terra. Actualment és 

impossible conèixer-ne l’estat. 

L’única informació in situ és la del 

cartell que informa que a la 

cisterna s’hi va trobar ceràmica 

ibèrica. 

Es troba a la zona del topònim 

Tona, que té un origen preromà 

indoeuropeu. 

 
A dalt: la cisterna on es van trobar 

ceràmiques iberes. A baix: la torre dita 

romana de Tona (Fotos: autor). 
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possiblement no estava fortificat, controlava 

dues vies de pas molt importants: la via del 

Congost, que es troba a 300 metres del turó i 

que comunica el Vallès amb la plana de Vic, i  

també la via que passava pel nord-oest, 

vorejant el turó, amb direcció a Collsuspina. 

 
El turó del Contracastell (Foto: autor). 

Precisament, el Castell de Tona presenta un 

doble aturonament amb el Contracastell, on 

s’han trobat restes ibèriques i que queda a 

l’altra banda de l’antic traçat de la via cap a 

Collsuspina. A més, té una molt bona 

visibilitat sobre el seu entorn i la part sud de 

la plana de Vic (Rocafiguera, 1995). Així, 

podria controlar tant el pla, que segurament 

estava cultivat, com una zona de 

comunicacions, cosa que segurament donava 

al Castell de Tona una gran importància., 

sobretot a l’època de la romanització, quan al  

peu del turó s’hi va establir el vicus militar del 

Camp de les Lloses. Malauradament, no es 

pot saber res més de les funcions que 

desenvolupava dins del territori ausetà fins 

que no s’excavi.  

 
La superfície del turó del Castell de 

Tona (Foto: autor). 

 

 

 
Ceràmiques trobades en superfície al 

Castell de Tona. Al mig, una 

campaniana, i a dalt i a baix ceràmica 

ibèrica comuna, de pasta de sandvitx, 

molt erosionades (Fotos: autor). 
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Les Serrasses Torelló, Osona 

L’assentament de les Serrasses es localitza al 

municipi de Torelló, en un dels barris 

perifèrics de la vila. Tot i que mai s’ha excavat 

la part ibèrica del jaciment, sembla que podria 

ocupar la península que forma el Ges quan 

conflueix amb el riu Ter (Rocafiguera, 1995). 

 
El jaciment de les Serrasses (Dolors Buxó, 1984 

(Generalitat de Catalunya, 2014)). 

L’única part que s’ha excavat del jaciment es 

va trobar durant les obres realitzades a la 

carretera que anava de Torelló al Conanglell. 

Es van trobar nou tombes d’inhumació i dues 

sitges superposades a les tombes. Només 

dues de les tombes contenien aixovar. S’hi 

van trobar ceràmiques que dataven d’entre el 

segle III aC i el segle I dC, a part d’elements de 

ferro, com ara la punta d’una llança o punyal. 

A les sitges s’hi van localitzar peces de teler, 

fragments d’àmfora romana, ceràmica feta a 

mà (que allarga la cronologia fins al segle VIII 

aC), i també ceràmica sigil·lada (El Secretario 

de Adet, 1953; Generalitat de Catalunya, 

2014). 

El jaciment de les Serrasses està situat en un 

lloc d’escàs valor estratègic, i segurament no 

estava fortificat (Rocafiguera, 1995), cosa que 

significa que probablement es tractava d’un 

assentament destinat a l’explotació agrària de 

la zona. Després de la conquesta romana, tal 

com va passar a Can Caseta o al Puig Guardial, 

l’assentament es va transformar en vil·la 

romana, com proven les ceràmiques de 

cronologia romana i els enterraments 

d’inhumació (el ibers incineraven). 

Assentament no emmurallat. 

 

42.04794o N 2.25810o E 

Segle VIII aC – segle I dC 

(Generalitat de Catalunya, 2014; 

Rocafiguera, 1995). 

S’ha excavat una zona que es creu 

que era una part marginal de 

l’assentament. Bona part del 

possible assentament està 

urbanitzada. La Generalitat diu que 

l’estat del possible jaciment és 

dolent. 

El jaciment està situat al costat del 

riu Ter, un nom molt antic i que 

sembla que és indoeuropeu. 

També li queda molt a prop el 

topònim Torelló, que també és 

preromà i indoeuropeu. 

 

 
Troballes realitzades durant 
l’excavació de les tombes i les sitges 
(El Secretario de Adet, 1953). 
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Puig Guardial Torelló / Manlleu, Osona 

Aquest jaciment està situat a sobre d’un turó 

testimoni a la riba dreta del riu Ter, a l’alçada 

de St. Hipòlit de Voltregà. Està situat entre els 

termes municipals de Manlleu i Torelló, al 

costat de la masia dels Plans (Ajuntament de 

Manlleu, 2016; Rocafiguera, 1995).  

 
El turó de Puig Guardial des del terme de Manlleu 

(Foto: autor). 

El jaciment mai no s’ha excavat, només s’hi ha 

fet algunes troballes en superfície de 

ceràmiques ibèriques, romanes i neolítiques 

(la part neolítica del jaciment no la tractarem 

perquè queda fora de la cronologia).  

Pel que fa al poblat, sembla que estava situat 

en el vessant més abrupte que donava al riu. 

Segons Josep Estrada i Garriga, en un article 

publicat a “Notas de Arqueología de Cataluña 

y Baleares”, a la revista Ampurias XXIV de l’any 

1962, les cases estarien situades en petites 

plataformes, d’aquí l’abundància de 

ceràmiques en aquest vessant. Sembla que els 

murs, igual que a Can Caseta o al Pla del 

Conier, estaven fets amb rierencs i margues 

eocèniques. Encara avui, en algunes 

prospeccions, se n’han pogut observar alguns, 

però, tot i que quan hi vam anar amb motiu 

del treball no en vam observar cap. La 

presència de ceràmiques de pasta de sandvitx, 

típicament ibèriques, juntament amb 

campanianes i també sigil·lades, donen a 

l’assentament una cronologia d’entre el segle 

Assentament no emmurallat. 

 

42.01442o N 2.26069o E 

Segles III aC - I dC (Ajuntament de 

Manlleu, 2016; Rocafiguera, 1995). 

No s’ha excavat mai, i la 

conservació és força deficient per 

culpa de l’erosió. A més, el jaciment 

és pràcticament inaccessible. Tots 

els camins que hi porten estan 

tancats.  

Està situat molt a prop del serrat de 

Corcó, el topònim del qual és 

preromà indoeuropeu. També ho és 

Voltregà, que queda a l’altra banda 

del riu. Finalment, l’hidrònim Ter és 

també preromà indoeuropeu. 

 
L’assentament de Puig Guardial vist des 
de lluny (Foto: autor). 
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III aC i el segle I dC. 

L’assentament situat al turó s’hauria 

abandonat durant el segle I aC, i es va 

construir una vil·la romana al seu lloc, cosa 

indicada per la presència de tegulae (sistema 

de teules que utilitzaven els romans com a 

sostre) (Ajuntament de Manlleu, 2016; Molist, 

1990).  

A més, s’hi va descobrir la que es devia tractar 

de la necròpolis del poblat, tot i que no se n’ha 

conservat cap resta. Es tractava d’una 

necròpolis d’inhumació, amb tombes 

excavades en les graves que formen el terreny. 

Alguns dels individus diuen estaven enterrats 

amb un aixovar funerari, majoritàriament 

ceràmica a torn i recipients de vidre. Aquestes 

restes daten la necròpolis d’entre el segle I aC i 

el segle I dC (Ajuntament de Manlleu, 2016; 

Molist, 1990). 

També podria haver-hi hagut algun tipus de 

taller metàl·lic, per la presència d’escòries de 

ferro, que devia abastar les necessitats de 

l’assentament (Ajuntament de Manlleu, 2016). 

També, al jaciment, els aficionats hi han trobat 

monedes ibèriques, de manera que 

confirmaria la cronologia del segle II aC, quan 

es van emetre la majoria de monedes de les 

seques ibèriques. Actualment, aquestes 

monedes s’han perdut. 

Quan vam visitar el jaciment, de molt 

complicat accés (tots els camins estaven 

tancats) no vam poder observar cap mur, tot i 

que al cim del turó, enmig de la vegetació, hi 

havia el que semblava una paret, però estava 

tapada per ciment de forma barroera i no ho 

vam poder comprovar. Sí que vam trobar 

molts trossos de ceràmiques al vessant del 

turó, tant ibèriques com campanianes, que 

sobresortien del terra. Hi ha una zona, en el 

vessant que dóna al riu, on hi ha acumulació 

de terra plena de trossets de ceràmiques. 

 
El riu Ter des de l’assentament de Puig 
Guardial (Foto: autor). 

 
Vaset de ceràmica documentat a la 
necròpolis del jaciment (Foto: Manlleu 
Arqueològic). 

 

 
A dalt: mur tapat amb ciment a dalt de 
Puig Guardial. A baix: amuntegament 
de terra on abundava el material 
ceràmic (Fotos: autor). 
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Podria ser, doncs, que part del turó s’hagués 

esllavissat, d’aquí la gran quantitat de 

ceràmica en superfície i l’acumulació de terra 

en alguns punts. 

La situació de l’assentament, en una àrea 

plana, amb una gran visibilitat sobre la zona de 

Manlleu i Torelló, amb el riu al costat, fa 

pensar en un assentament de caire agrícola 

iber que es transforma en assentament romà, i 

finalment en una vil·la romana, com Can 

Caseta. Seria un assentament petit (per les 

dimensions del turó) i no se n’han conservat 

els camins que hi pujaven. Això sí, estava 

dedicat l’explotació agrícola de l’àrea del 

voltant del turó i del bosc de ribera que hi 

havia al costat del riu Ter (Ajuntament de 

Manlleu, 2016; Rocafiguera, 1995). 

 

 
Ceràmiques trobades en superfície a 
Puig Guardial (Foto: autor). 
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Camp del Pas Vic, Osona 

L’assentament del Camp del Pas es troba al 

municipi de Vic, al marge dret del riu Gurri. El 

jaciment es va descobrir en un camp elevat, 

entre un camí que voreja el Gurri i el dipòsit 

d’aigua  del mas “el Pas” (Generalitat de 

Catalunya, 2016). 

El jaciment es va localitzar durant la instal·lació 

d’una canonada de gas el 1998, que seguia de 

forma paral·lela el riu. S’hi va fer una 

excavació d’urgència, i es van trobar les restes 

d’un mur de pedra seca de 50 centímetres 

d’alçada, mentre que al seu voltant van 

aparèixer ceràmica ibèrica feta a torn i també 

indígena a mà (Generalitat de Catalunya, 

2014). 

Aquest jaciment s’ha de relacionar amb el 

conjunt de jaciments ja destinats a l’explotació 

agrícola de la plana en època de l’ibèric ple 

(Generalitat de Catalunya, 2014). La seva 

posició no és ni tan sols preeminent a la zona, 

no s’ha triat per fer una funció estratègica. Tot 

i això, podria ser possible que estigués a prop 

d’algun camí que es dirigís cap a l’actual Roda 

seguint el Gurri. Així doncs, seria un jaciment 

semblant al del Pla de Conier, destinat a la 

producció agrícola d’una zona limitada i situat 

prop d’una zona de pas. La pàgina web de la 

Generalitat no informa de si el jaciment va 

tenir continuïtat en època romana. De fet, diu 

que va estar ocupat entre el 400 i el 200 aC 

(Generalitat de Catalunya, 2014). Per tant, no 

podem parlar d’una possible continuïtat en 

època romana, tot i que els assentaments de 

tipologia semblant de la Plana van ser tots 

utilitzats en aquesta època.10 

Assentament possiblement no 

emmurallat. 

 

41.93293o N 2.26886o E 

Ibèric indeterminat (650 / 550 - 50 

aC). Presència segura a l’ibèric ple. 

Aquest jaciment va ser intervingut 

d’urgència, i s’hi va fer una 

excavació. Llavors, es va tornar a 

tapar. Segons la Generalitat, la 

conservació és bona (Generalitat 

de Catalunya, 2014). 

Al costat hi passa el riu Gurri, el 

nom del qual és preromà i no 

indoeuropeu. 

 
La zona on es va localitzar el jaciment 

del Camp del Pas (Foto: Santi Molera i 

Clota, 1999 (Generalitat de Catalunya, 

2014)). 

 

 

                                                           
10 Tampoc hem pogut trobar la memòria arqueològica de la excavació d’urgència, ja que no està penjada 
a internet. 
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Puig de la Carrera Vic, Osona 

El possible jaciment del Puig de la Carrera se 

situa a dalt d’un turó que queda entre les 

masies de la Carrera i de Fontarnau.11 El turó 

està fet de margues eocèniques i sediments 

de terres grises. El curs d’aigua més proper és 

el rec de l’Àlber, un afluent del Gurri 

(Generalitat de Catalunya, 2014; Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016).  

 
El jaciment del Puig de la Carrera (Foto: Walter 

Cruells, 1984 (Generalitat de Catalunya, 2014)). 

El jaciment es coneix perquè el masover de la 

masia de la Carrera, el senyor J. Serra,  hi va 

fer prospeccions, i va informar que hi havia un 

petit muret de pedra seca. A la zona s’hi 

troben ceràmiques fetes a mà i grises fetes a 

torn, però ja no es localitza el muret de pedra 

seca (Generalitat de Catalunya, 2014). 

Si es tractés d’un assentament iber, el Puig de 

la Carrera probablement es tractaria d’un 

assentament dedicat a l’explotació agrària, ja 

que ni està situat en un punt de poca 

visibilitat ni prop d’una via de pas coneguda. 

 

Possible assentament. 

 

41.89617o N 2.21703o E 

Ibèric indeterminat (650 / 550 - 50 

aC) (Generalitat de Catalunya, 

2014). 

Al jaciment hi havia hagut una 

paret visible, però actualment 

aquesta paret ja no és visible. No 

s’ha excavat mai, i per tant si hi ha 

restes, estan enterrades. Ara bé, la 

conservació del turó és dolenta 

(Generalitat de Catalunya, 2014). 

A 1.500 metres del jaciment s’hi 

trobava el castell d’Orsal, que 

presenta un topònim preromà no 

indoeuropeu. A dos quilòmetres, hi 

ha la zona del Múnter, que és un 

topònim preromà, però 

indoeuropeu. 

 

 

 

 

                                                           
11 La localització del jaciment no sembla gaire clara, ja que les diferents pàgines de la Generalitat no el 
col·loquen al mateix lloc. 
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Turó del Polígon Industrial Vic, Osona 

L’assentament del Turó del Polígon Industrial 

es localitza dalt d’un turó format per una base 

de marques eocèniques, mentre que a la part 

superior hi ha sediments de l’època 

quaternària. Es troba al marge dret del riu 

Gurri, dins del municipi de Vic. Als terrenys 

que l’envolten s’hi ha construït el Polígon 

Industrial de Malloles (Generalitat de 

Catalunya, 2014; Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya, 2016). 

A la part alta del turó es van recollir diversos 

fragments de ceràmica feta a mà (de 

dimensions molt reduïdes) i també a torn, a 

part de ceràmiques de pasta grisa oxidada. A 

més, a prop del punt on s’han trobat les 

ceràmiques es poden observar acumulacions 

de lloses i de pedres, que podrien tenir relació 

amb un possible assentament (Generalitat de 

Catalunya, 2014).  

Aquest assentament està massa poc estudiat 

per poder-ne treure conclusions, però per la 

seva situació sembla destinat a l’explotació 

agrícola de la zona, com els assentaments de 

Puig Guardial, el Conier o Can Caseta. És molt 

probable, dons, que datés com aquests 

jaciments d’entre els segles III aC i I aC. La seva 

situació a dalt del turó li donaria control sobre 

una àrea, per on també podria ser que passés 

un camí que anava de Roda a Vic (com avui en 

dia). Per tant, el jaciment estaria situat a prop 

d’un camí, però destinat a l’explotació agrícola 

dels camps del voltant, com la resta de 

jaciments ausetans de localització semblant. 

Possible assentament. 

 

41.95130o N 2.27892o E 

Ibèric indeterminat (650 / 550 - 50 

aC) (Generalitat de Catalunya, 

2014). 

Està situat en una zona que havia 

sigut camps de cultiu, i actualment 

està envoltat de construccions del 

polígon industrial. El seu estat és 

dolent (Generalitat de Catalunya, 

2014). 

Està situat molt a prop del riu 

Gurri, un hidrònim preromà que té 

arrels no indoeuropees. A prop 

també hi queda el “Turó del 

Reixac”, la part “Reixac” és una 

paraula que prové d’una llengua 

preromana i indoeuropea. 

 
Foto del turó on s’han trobat les 
ceràmiques (Foto: Miquel Molist, 1984 
(Generalitat de Catalunya, 2014)). 
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LES NECRÒPOLIS 

St. Vicenç de Malla Malla, Osona 

Aquest jaciment està situat al costat de 

l’església de St. Vicenç de Malla, al peu del 

turó del Clascar, i, per tant, molt a prop del 

jaciment ibèric del Clascar (Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya, 2016; Rocafiguera, 

1995).  

 
L’Església de St. Vicenç de Malla (Foto: autor). 

Durant les obres de restauració de l’església el 

1985, van aparèixer dos blocs de pedra local, 

amb relleus esculpits, sense context 

estratigràfic. El primer bloc té una forma 

allargada i podria ser un pilar, mentre que el 

segon és molt més ample i més baix, i té 

l’aparença d’un paral·lelepípede. El primer té 

esculpit un carro tirat per cavalls, amb dos 

personatges de perfil a sobre. A sota, hi ha dos 

genets muntant sobre els seus cavalls. Al 

segon fragment, s’hi pot observar la lluita d’un 

personatge jove contra un centaure, aguantats 

pel que es coneix com a atlant, ja que a sobre 

del seu cos s’hi recolza l’escena de sobre 

(Generalitat de Catalunya, 2014). 

Hi ha divergències a l’hora de situar 

cronològicament els relleus. Tots els autors 

coincideixen a dir que té caràcter clàssic i 

funerari, però alguns el situen al segle V-IV aC, 

mentre que Isabel Rodà, l’autora que l’ha 

estudiat més, diu que és d’època romana 

republicana. Considera que molt 

Possible necròpolis, monument 

escultòric. 

 

41.88719o N 2.23477o E 

Incerta, Segle V/IV aC - segle I aC 

(Rocafiguera, 1995). 

Actualment, no hi ha cap resta 

visible. Les excavacions que s’hi 

van fer i que van descobrir 

l’escultura s’han tornat a tapar. 

L’estat de les restes soterrades, si 

és que n’hi ha, deu ser prou bo. 

El jaciment està situat a l’epicentre 

del topònim preromà no 

indoeuropeu Orsal (antic nom de 

Malla). A prop també hi passa el riu 

Gurri, que presenta un topònim no 

preromà no indoeuropeu. En canvi, 

no gaire lluny hi ha l’àrea de 

Múnter, que és un topònim 

preromà indoeuropeu. 

 
Relleu trobat a St. Vicenç de Malla 
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probablement l’estàtua és indígena, però 

d’època iberoromana. Creu que un cabdill 

ibèric afavorit pels romans va imitar la manera 

d’enterrar-se dels romans en un panteó. Per 

tant, sembla que seria del segle segon, primer 

abans de Crist.12  Els materials que es troben 

per la zona donen una cronologia d’entre el 

segle IV aC i I aC. (Rocafiguera, 1995).  

El que sembla clar és que pertany a una tomba 

de prestigi, cosa que podria significar que al 

peu del turó hi havia una necròpolis del 

poblat, relacionada amb l’assentament del 

Clascar. La falta d’estratigrafia, tanmateix, ens 

impedeix saber si l’estàtua era ibèrica o 

romana, cosa que només es podria resoldre 

estudiant el Clascar, i intentant relacionar la 

possible necròpolis amb l’assentament. 

 
El relleu més gran trobat a St. Vicenç 

de Malla (Foto:  

(Fotos: http://lesderiesdeclio.blogspot 

.com.es/2012/08/relleus-funeraris-de-

malla.html).) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Montserrat de Rocafiguera, comunicació oral (07/09/16). 

http://lesderiesdeclio.blogspot/


. Aquells bàrbars d’Osona Ciutadà de Batàvia 

 
 165 

Fugurull - Can Caseta Manlleu, Osona 

La localització del jaciment no és exacta, però 

se’l pot situar entre 400 i 500 metres del 

jaciment de Can Caseta, a prop del mas 

Fugurull. La zona actualment està cultivada, 

però en alguns turons propers al mas es 

troben ceràmiques, cosa que pot indicar que la 

necròpolis era a prop (Generalitat de 

Catalunya, 2014). 

El 1920 es va descobrir una sepultura formada 

per una llosa molt consumida, i a sota hi havia 

una capa de cendres i de terrissa d’un pam 

d’alçada. També es van trobar atuells fets a 

mà, carbons, restes d’ossos no cremats i 

fragments de lloses. De tot això, només se’n 

conserven fragments de ceràmica feta a mà, 

de color marro fosc, vermellós. Estan decorats 

amb impressions al llavi, amb cordons 

impresos, impressions de petxina, etc. A més, 

posteriorment s’ha comprovat que mantenen 

una semblança amb els que s’han trobat als 

estrats inferiors de Can Caseta. Les restes 

s’han datat d’entre el 900 i el 500 aC, i 

correspondrien a una necròpolis tant 

d’incineració com de inhumació (Ajuntament 

de Manlleu, 2016; Generalitat de Catalunya, 

2014). Tot i això, el fet de que fos descobert 

als anys vint fa que no estigui estudiat de 

forma científica, i com que no se n’han 

conservat la majoria de materials fa que el 

coneixement que en tenim sigui força escàs 

(Rocafiguera, 1995). 

Per la seva situació i els materials sembla que 

es podria tractar del punt on s’hi enterressin 

els habitants d’un poblat no gaire llunyà, fos 

Can Caseta o fos el seu antecessor. La seva 

situació, a la riba dreta del Ter (Rocafiguera, 

1995), li dóna també una posició estratègica, 

que podria haver estat aprofitada per un 

assentament. 

Possible necròpolis. 

 

41.99151o N 2.27609o E 

Del bronze final a l’Ibèric 

indeterminat (650 / 550 - 50 aC). 

Presència segura durant l’època 

ibèrica antiga (Generalitat de 

Catalunya, 2014). 

La seva àrea està mig construïda i 

cultivada, per tant, és possible que 

el jaciment estigui parcialment 

destruït (Generalitat de Catalunya, 

2014). 

Prop del jaciment hi passa el riu 

Ter. Aquest hidrònim és preromà 

indoeuropeu. També es troba a 

poca distància de Roda (preromà 

indoeuropeu, també). Fugurull és 

un topònim que presenta un 

origen completament incert. 

 
Vista de la zona on se suposa el 
jaciment (Foto: Miquel Molist, 1984 
(Generalitat de Catalunya, 2014)). 
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Camp de les Lloses - Mas Rimbau Tona, Osona 

L’assentament del Camp de les Lloses està 

situat al vessant sud del turó del Castell de 

Tona, dins del nucli urbà de poble. Va ser 

descobert el 1944 després d’uns aiguats que 

van provocar un despreniment de terres 

(Generalitat de Catalunya, 2014; Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016). 

Al Camp de les Lloses l’ocupació més antiga 

data des del bronze final fins a l’inici de l’edat 

de ferro,  ja que s’ha trobat ceràmica a mà que 

ho certifica.  

 
El Camp de les Lloses vist des del castell de Tona 

(Foto: autor). 

Durant els segles IV i III aC es va construir 

l’edifici E, del qual no es veuen els murs, i 

també espais de circulació que estaven 

pavimentats. En aquests punts s’ha trobat 

ceràmica àtica de vernís negre. També de 

l’ibèric ple semblen datar-se les sitges que es 

van amortitzar posteriorment (Generalitat de 

Catalunya, 2014). A més, també del segle III aC 

sembla datar el monument funerari trobat al 

mas Rimbau, situat també al vessant del turó. 

El monument va ser trobat en uns camps de 

conreu on també han aparegut ceràmiques 

romanes, objectes diversos i monedes 

ibèriques i romanes. Es tractava d’una estela 

Necròpolis,13 estructures ibèriques, 

vicus militar. 

 

41.85113o N 2.22433o E 

Del bronze final (900 aC) fins al 

segle II dC (Generalitat de 

Catalunya, 2014). 

Està protegit i disposa d’un museu. 

Part del jaciment està excavat, i es 

pot visitar. Les seves estructures 

són visibles. Pàgina web: 

http://www.campdeleslloses.cat/ 

Es troba a la zona del topònim 

Tona, que té un origen preromà 

indoeuropeu. 

 
Estela funerària localitzada al mas 

Rimbau, exposada al Museu Episcopal 

de Vic (Foto: autor). 

 

                                                           
13 La classificació del jaciment dins de l’apartat de necròpolis és parcial, perquè sembla que només ho va 
ser durant l’època ibèrica antiga i plena. De l’època ibèrica plena daten també algunes estructures, però 
la veritable potència del jaciment és durant la romanització. Per això, com que les fitxes són de 
jaciments ibèrics, se l’ha posat a l’apartat de necròpolis. 

http://www.campdeleslloses.cat/
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de pedra sorrenca vermellosa, amb uns relleus 

que representaven dos guerrers i un animal, i 

que s’ha considerat que era de tradició ibèrica 

(Generalitat de Catalunya, 2014; Rocafiguera, 

1995). 

Però la part més important del jaciment data 

de l’ibèric final/ romà republicà. La primera 

fase és d’entre el 120 aC i el 80 aC (datada a 

partir de campaniana A), i comptava amb els 

edificis A, B, C i E, i també diversos espais de 

circulació. Aquestes estructures s’han associat 

a un vicus militar. Les estructures eren de 

planta rectangular, amb els sòcols de pedra i 

les parets de tàpia (Ajuntament de Tona, 

2008).  En aquesta etapa de l’assentament, 

destaquen els diversos tallers metal·lúrgics de 

bronze i ferro, que són un dels altres elements 

que fan pensar que allà s’hi allotjaven soldats 

(Duran i Caixal, Mestres i Santacreu, Principal, 

& Padrós Gómez, 2015; Generalitat de 

Catalunya, 2014).  

La segona fase d’ocupació del jaciment es va 

portar a terme entre l’any 25 aC i el 60 dC. Es 

van reutilitzar els edificis anteriors, però se’n 

va construir un de nou, l’edifici C, que tindria 

funcions artesanals (tallers metal·lúrgics de 

ferro), culturals i domèstiques. La construcció 

estava feta a partir de grans blocs de pedra, i 

tenia uns murs més escairats. La teulada 

estava coberta de tègules i el terra estava fet 

de terra batuda. Les cases tenien una llar de 

foc i alguns equipaments interns, com ara 

banquetes, forns o conduccions. L’edifici 

s’associa a una vil·la romana destinada a 

l’explotació agrària de la zona (Ajuntament de 

Tona, 2008; Generalitat de Catalunya, 2014). 

Els edificis F i G són difícils de situar 

cronològicament, ja que presenten una 

datació d’entre el període ibèric i el romà. 

Tenien una planta quadrangular i un pati 

obert, en el cas de l’edifici G. També s’hi han 

 
Restes de construccions Cel camp de 

les Lloses (Foto: autor). 

 
Il·lustració de l’edifici A (Imatge: 

(Ajuntament de Tona, 2008)). 

 
Il·lustració de l’edifici B (Imatge: 

(Ajuntament de Tona, 2008)). 

 
 

Il·lustració de l’edifici C, edificat 

durant la segona fase del jaciment en 

època romanorepublicana (Imatge: 

(Ajuntament de Tona, 2008)). 
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trobat restes de tallers metal·lúrgics, cosa que 

indica que la seva utilitat era artesanal. També 

sembla que s’utilitzaven per a tasques 

domèstiques (Ajuntament de Tona, 2008; 

Generalitat de Catalunya, 2014). 

 
Planta del jaciment del Camp de les Lloses. Els 

punts vermells marquen on s’han trobat 

enterraments infantils (Imatge: (Ajuntament de 

Tona, 2008)). 

El jaciment del Camp de les Lloses devia 

mantenir una relació amb l’assentament del 

Castell de Tona al llarg de l’època ibèrica. És 

possible que ja estigués ocupat a l’ibèric ple 

(època en la qual s’establiria la possible 

necròpolis), i que després hagués pres 

importància amb la conquesta romana. Els 

romans haurien ocupat el punt i l’haurien 

transformat en un vicus militar, destinat a 

controlar la construcció d’una de les vies que 

travessaven la comarca, la via de Mani Sergi, 

de la qual s’han trobat mil·liaris.  

Després de la construcció de la via, es devia 

abandonar, i va ser tornat a ocupar i 

transformat en vil·la romana, fins que es va 

abandonar al segle I dC i no va tornar a ser 

ocupat fins a època medieval (Ajuntament de 

Tona, 2008). 

 

 
L’assentament del Camp de les Lloses 

és objecte d’intervencions de forma 

periòdica des de 19991 (Fotos: autor). 

 
Peus amb sandàlia localitzats al Camp 

de les Lloses (Foto: (Ajuntament de 

Tona, 2008)). 

 
Porta-segells d’os, datat d’entre el 120 

i el 80 aC (Foto: (Ajuntament de Tona, 

2008)). 
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ALTRES TROBALLES 

Forn de Ginebres Balenyà, Osona 

Aquest jaciment està situat en un marge 

d’argiles, en una zona conreada, prop de la 

masia dels Ginebres, a Balenyà. La zona està 

formada per sediments, que s’han posat sobre 

les margues eocèniques. Pel costat hi passa el 

torrent de la font Tordera.  

Dolors Molas va confirmar a la seva tesina que 

es tractava d’un forn ibèric. Actualment, 

només queden unes parets de terra 

vermellosa cuita i endurida. Al camp de sota el 

marge ha aparegut algun fragment de 

ceràmica feta a mà i fragments de cagaferro 

(Generalitat de Catalunya, 2014). 

 
(Foto: Walter Cruells, octubre de 1984. Generalitat 

de Catalunya) 

Forn d’explotació ceràmica. 

 

41.84378o N 2.22850o E 

Ibèric indeterminat (650 / 550 - 50 

aC) (Generalitat de Catalunya, 

2014). 

En zona actualment conreada, 

quasi desaparegut (Generalitat de 

Catalunya, 2016). 

Situat a la zona del topònim Tona, 

preromà indoeuropeu. 
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El Pinós/ Can Pinós Centelles / Seva, Osona 

El jaciment del Pinós estava situat a sota de 

l’Hostal del Pinós, al costat de la carretera 

Nacional 152. Es troba en un dels punts a 

l’entrada de la plana. Pel seu costat hi passa el 

riu Congost. 

Només va poder ser estudiat a principis de 

segle per Colominas Roca, que deia que “era 

fet d’adob i d’argila endurida pel foc”. També 

explicava que “Al tall del marge es podien 

comptar nou forats de vint centímetres 

d’amplada, separats per massissos  de dotze 

centímetres de gruix que comunicaven  la 

cambra de cocció i el foc, situades al mateix 

pla horitzontal” (Generalitat de Catalunya, 

2014; Rocafiguera, 1995). 

 
(Foto: Dolors Buxó, novembre de 1984. Generalitat 

de Catalunya) 

Forn d’explotació ceràmica. 

 

41.78684o N 2.24218o E 

Ibèric indeterminat (650 / 550 - 50 

aC) (Generalitat de Catalunya, 

2014). 

Destruït per l’ampliació de la 

carretera (Generalitat de 

Catalunya, 2016).   

A 1.300 metres, ja al municipi 

d’Aiguafreda, hi ha el bosc de “les 

Queredes”, al costat d’Aiguafreda 

de Dalt, que presenta un topònim 

clarament preromà indoeuropeu. 
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Forns de Tona Tona, Osona 

Els tres forns estan situats a l’àrea de Tona. Els 

dos forns de la Vil·la estan als peus del turó del 

Castell de Tona i del Contracastell, al costat del 

torrent de la Font de la Suïssa i l’altre, el Forn 

Antic de la Carretera, als afores del nucli urbà 

de Tona, al punt on la C-17 fa una sortida cap a 

Tona (Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya, 2016). 

El Forn Antic de la Carretera estava situat en 

un marge format d’argiles compactades. Va 

ser estudiat als anys quaranta del segle passat 

per E. Casasses, que explicava que estava 

construït sense pedres, calç, maons o tubs, i 

que estava excavat en  una bossa d’argila de 

poca consistència. També deia que com a 

xemeneia tenia un forat a cada costat. La 

cambra de cocció estava al costat del foc.. Més 

tard, J. Danés i Torres va afirmar que s’hi 

trobaven ceràmiques grolleres, que molt 

probablement eren ibèriques. Tant E. Casasses 

com J. Danés i Torres el consideren ibèric 

(Generalitat de Catalunya, 2014). 

En canvi, Dolors Molas, a partir dels dibuixos i 

les plantes que van deixar els autors abans 

esmentats va considerar que potser era romà 

(Generalitat de Catalunya, 2014). 

Els forns de la Vil·la estan situats en marges 

d’argiles dures al costat del torrent de la Font 

de la Suïssa. Se n’ha conservat només un, ja 

que el Forn Petit de la Vil·la no s’ha conservat. 

Aquest últim tenia una columna al mig del lloc 

on s’encenia el foc per sostenir la cambra de 

cocció, en comptes d’una paret (Generalitat de 

Catalunya, 2014). 

En canvi, el Forn de la Vil·la es conserva en 

l’actualitat. El forn té una planta de combustió 

rectangular o quadrada, d’uns 2,4 metres de 

costat, que està dividit per una paret, que 

forma una doble cambra (Ajuntament de 

Tona, 1981).  

Forn d’explotació ceràmica. 

 

41.84819o N 2.23285o E (F. Antic) 

41.85710o N 2.22310o E (F. Vil·la) 

41.85676o N 2.22244o E (F. Petit) 

Ibèric indeterminat (650 / 550 - 50 

aC) (Generalitat de Catalunya, 

2014). 

Tant el Forn Petit de la Vil·la com el 

Forn Antic de la Carretera estan 

destruïts i no en queden restes. En 

canvi, el Forn de la Vil·la, està 

explicat en un panell, protegit de les 

pluges per una coberta, i prou ben 

conservat, tot i l’erosió a què està 

sotmès. 

Tots tres forns estan situats a la 

zona del topònim Tona, que és 

preromà indoeuropeu. 

 
La superfície del Forn de la Vil·la, on 
s’observen els diversos forats de la 
superfície (Foto: autor). 

 
El Forn de la Vil·la vist frontalment. Una 
paret separa els dos fogars (Foto: 
autor). 
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El fogar i la cambra de cocció es comuniquen 

per una graella de 0,75 metres de gruix, en la 

qual es conserven 26 forats de secció 

quadrada. Per les característiques del forn i les 

ceràmiques trobades al voltant podrien ser 

romans republicans, tot i que per confirmar-ho 

s’hauria d’excavar (Ajuntament de Tona, 

1981). 

Tant el Forn Antic de la Carretera com el Forn 

Petit de la Vil·la no s’han conservat. En canvi, 

el Forn de la Vil·la es pot veure sota una 

coberta que el protegeix de la pluja 

(Generalitat de Catalunya, 2014).  

Aquests forns es poden entendre com a part 

de l’àrea romana de Tona. A l’antiguitat, els 

forns es feien a prop dels tallers artesans. La 

proximitat de les vies republicanes facilitava la 

comunicació entre els forns i l’assentament 

del Camp de les Lloses, que devia ser on es 

venien els productes produïts, on hi havia el 

major mercat (Ajuntament de Tona, 1981). 

 
Recreació del Forn de la Vil·la (Dibuix 
de R. Álvarez (Ajuntament de Tona, 
1981). 
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ANNEX 2: ENTREVISTA A MONTSERRAT 

DE ROCAFIGUERA 
 

Montserrat de Rocafiguera i Espona va néixer a Vic el 1964, i es va llicenciar en 

geografia i història, en l’especialitat de prehistòria, història antiga i arqueologia a la 

Universitat de Barcelona l’any 1987. Des del 1988 codirigeix les excavacions al jaciment 

de l’Esquerda de Roda de Ter, ja que és responsable de l’àrea ibèrica del jaciment. A 

part de l’Esquerda, ha excavat a d’altres jaciments ibèrics, romans o prehistòrics, com 

ara el Casol de Puigcastellet. És professora de l’Escorial de Vic i també presidenta del 

Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona (CIAO). 

És l’autora de diversos llibres, entre els quals destaca Osona ibèrica. El territori dels 

antics ausetans (1995), publicat pel Patronat d’Estudis Osonencs, i ha col·laborat en 

molts d’altres treballs destinats a la divulgació del coneixement arqueològic. A part, ha 

publicat diversos articles en congressos i revistes especialitzades i divulgatives. 

Preguntes i respostes de l’entrevista: 

MR = Montserrat de Rocafiguera 

1.Després de presentar-nos, comencem precisament parlant de la polèmica ubicació 

d’uns ausetans a prop de l’Ebre, segons una cita de Titus Livi.  

MR- Si mai hi va haver uns ausetans a l’Ebre, això no treu que els ausetans també 

visquessin aquí. L’autor que ho va proposar, que es deia Pierre Jacob, que va ser un 

investigador i filòleg francès, va dir que potser hi havia un doblet, és a dir, que hi havia 

dos pobles a Catalunya que es deien ausetans.  

Tot això ve d’una cita de Titus Livi que diu “Ausetanos prope Hiberum”, i Jacob va dir 

que Titus Livi havia de saber que els ausetans estaven a Osona i que, per tant, quan 

deia “Ausetanos prope Hiberum” estava parlant d’una altra tribu. Llavors, Pierre Jacob 

va fer aquesta hipòtesi, que no s’aguanta gaire, perquè està molt bé que hi haguessin 

uns ausetans a prop de l’Ebre, però al segle tercer eren importantíssims i al segle 

segon ja no hi eren, perquè Plini ja no en parla, i això fa pudor de socarrim. Encara que 
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hi haguessin ausetans a l’Ebre, això no treu, en cap cas, que els ausetans també vivien 

aquí. Si hi havia uns ausetans vivint a l’Ebre, es tractava d’un altre poble diferenciat, 

però amb el mateix nom. Ara bé, jo no crec ni que hi hagués un poble a l’Ebre que 

s’anomenessin ausetans. També hi ha el text que diu que els romans dominaven tot el 

nord de l’Ebre,14 però és clar, no et diu fins a on! I jo penso que era fins a la Serralada 

Prelitoral, i per tant els ausetans podien estar al bàndol cartaginès.  

2.L’Esquerda és l’assentament iber més extens i important que es pot atribuir als 

ausetans, almenys fins avui en dia. Podria tractar-se d’algun tipus de capital? 

MR- Bona pregunta. A veure, la capital dels ausetans no està definida del tot. El que sí 

que pots assegurar és que la capital dels ausetans no és a Vic. Això es pot assegurar 

científicament, perquè totes les excavacions que s’han fet a Vic mostren que la ciutat 

és romana. Per tant, aquella idea antiga que deia que l’Auso romana estava sobre 

l’Auso ibèrica està superada. 

Llavors, hi ha una capital dels ausetans? Segurament sí. L’Esquerda és candidata a ser-

ho, però no hi ha prou investigació, tot i tenir-ne molts números, i per tant no es pot 

assegurar. Això sí, té estructura per ser la capital dels ausetans. 

3.Titus Livi parlava d’una ciutat dels ausetans, la que situava a prop de l’Ebre, i deia 

que els romans l’havien assetjat durant trenta dies. Amb l’experiència que té com a 

arqueòloga a Osona, on podria estar ubicada aquesta ciutat? 

MR- Aquest és el gran problema de les fonts. El que sabem és que ha d’estar situada a 

prop d’un riu. Hi havia neu i va quedar assetjada trenta dies. Per tant, hem de pensar 

llocs on es podria ubicar, aquesta ciutat. De fet, aquesta ciutat dels ausetans que 

posen prop de l’Ebre tampoc es coneix, no es coneix cap ciutat a prop de l’Ebre que 

pugui tractar-se de la que descriu Titus Livi. 

Per tant, si la ciutat en realitat es localitza a Osona, es pot tractar de qualsevol dels 

oppida d’altura que tingui un riu al costat. 

 

                                                           
14

 Que servia per descartar els ausetans com a aliats dels cartaginesos, en trobar-se al nord d’aquest riu. 



. Aquells bàrbars d’Osona Ciutadà de Batàvia 

 
 175 

 4.Podria tractar-se de l’Esquerda? 

[Deixa entendre que sí] MR- No et puc dir que ho sigui, però és una candidata sempre 

que considerem que els “Ausetanos prope Hiberum” són aquí. Però si entenem que 

aquest riu “Hiberum” té un nom que alguns autors consideren que respon a la paraula 

“Ibai” ibèrica, que sembla que vol dir ‘riu’ (igual que en basc), podria ser que l’autor 

s’hagués equivocat de riu, i llavors és molt més fàcil d’entendre, tot i que alguns autors 

consideren que no. 

5.Se sap quin nom podrien donar els seus habitants al poblat de l’Esquerda? 

MR- No t’ho puc dir. No ho sé... Home, si poguéssim demostrar que fos la capital, seria 

Auso. Els de fora donen molta importància al Turó del Montgròs, però no. 

6.Quan vam anar al Montgròs, ens van dir que, efectivament, allà no hi havia la 

capital, i ens van dir que podria ser al Clascar de Malla o a l’Esquerda. 

MR- Al Clascar només li trobo un problema: no té riu! L’altre dia van venir els de Malla 

a visitar l’Esquerda (perquè estem intentant que s’excavi) i els vaig dir: Jo crec que 

l’Esquerda era la capital, tret que els de Malla em demostreu el contrari. I els de Malla 

em van respondre: T’agafem el repte. 

Jo diria que el Clascar hauria de ser una cosa més aviat vinculada amb l’últim moment i 

amb Tona, perquè a més a més és un assentament que mira sobre Vic.  

7.S’atreviria a dir quants habitants havia tingut l’Esquerda en època ibèrica?  

MR- No, i et diré per què: de quina època ibèrica parlem? Ara l’estudi del poblat ibèric 

de l’Esquerda el que ens demostra és que té una llarguíssima cronologia, tenim el 

període ibèric antic, el període ibèric ple, el moment en què es produeix la Segona 

Guerra Púnica, i també tenim els segles segon i primer abans de Crist. Això són cinc-

cents anys, i el que tenim és massa general. Tot número que pugui dir, és un número 

equivocat segur.  

A més a més, el que crec és que l’Esquerda funciona com un lloc central, o sigui, que és 

un lloc de referència per a un territori. Per tant, en moments de guerra devia haver-hi 

molta gent protegint-se en aquest lloc, però en èpoques de tranquil·litat hi devia haver 
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molt hàbitat dispers. Per tant, podia variar molt. Em sembla que ha sigut a Ullastret 

que han fet una estimació de la població. 

Sí, 6.000 habitants. 

Sí, i és clar, aquí serien menys. Jo crec que seria més petit, però relativament, perquè 

tampoc sabem l’extensió real de l’ocupació ibèrica a l’Esquerda. Allà sí que tenen l’Illa 

d’en Reixac, que han pogut veure que estava tota atapeïda de cases, i aquí, això no ho 

sabem. 

8.Perquè, a l’Esquerda encara queda un tros molt gran per excavar, oi? 

MR- Oh, i tant! A més a més, aquest any hem excavat en una punta que està a 130, 

140 metres de la part més alta on s’ha excavat sempre, i allà, a l’altre extrem, també 

ha sortit hàbitat ibèric i material ibèric i de l’edat del ferro. Per tant,  tota la península 

és ibèrica, el que no sabem és si tota estava ocupada per cases. 

9.Se sap l’estructura que podia tenir aquesta ciutat? O sigui, si tenia una plaça 

central, etc.? 

MR- Mira, sabem que tenia el que se’n diu planta hipodàmica. O sigui, sabem que el 

sistema urbanístic al segle IV (abans no ho sabem) era copiat de les ciutats gregues. 

Per tant, sabem que tenia uns carrers que anaven de nord a sud, uns altres carrers que 

anaven d’est a oest, i se suposa que entremig hi hauria les cases. D’aquests carrers en 

tenim un, en suposem un altre i tenim un altre possible carrer, que no el tenim gaire 

clar. 

Ara bé, una cosa és la planta i l’urbanisme, que podrien ser d’influència grega; en 

canvi, la tècnica constructiva és ben indígena, ells no copien el sistema constructiu tan 

maco que tenen, per exemple, a Ullastret, ni tenen paletes que coneixen Empúries, 

aquí no. Aquí algú ho mira i aquest algú ho copia a la seva manera, perquè si prens 

mides, no hi ha cap mida que quadri. Les parets que han d’anar rectes es veuen rectes, 

però presenten inclinacions, la pedra que fan servir per construir és la pedra del país; 

per tant, sí que té un toc d’indigenisme que és molt interessant.  
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No ens ha parlat del santuari ibèric de l’Esquerda, què ens en pot dir?  

MR- És una hipòtesi, però jo me la crec bastant, en el sentit que a sota de l’església 

medieval van sortir uns encaixos a la roca, on hi havia molt material ibèric, en tres 

cambres, un foc potent, i molt fet malbé, perquè es va refer a l’època medieval i 

excavat malament pels aficionats de principis del segle XX.  

Però quan mires les mides, mires l’orientació cap a l’est, mires la idea de santuari que 

hi pot haver, el nivell ibèric, aquesta manera de fer amb tres cambres, el terra que puja 

(i pots pensar amb un sostre que baixa, i amb això amb un santuari de tipus oriental), 

els forats que van sortir a la roca podrien correspondre a un baldaquí... I amb totes 

aquestes dades, per l’orientació, per les mides, que diuen que s’assembla al temple B 

d’Ullastret, podem pensar en un temple. I també perquè hi ha un estudi de temples 

ibèrics que el fa la Teresa Moneo, en el qual diu que els temples no tenen una tipologia 

uniforme, perquè són un estat en formació, i per tant copien, i llavors els santuaris 

ibèrics tots són diferents.  

Tot i això, Moneo identifica una sèrie d’elements que s’han de complir perquè una 

construcció es pugui considerar santuari, i aquí es compleixen totes, perquè una de les 

coses és que tingui diferents càmeres, i també es considera molt important que estigui 

sota un lloc de culte. Per tant, molt probablement tenim un santuari, que és un 

element importantíssim per tota la capitalitat dels ausetans. 

Això explica la situació de l’església medieval, perquè està molt ben orientada però 

tanca el meandre, i probablement substitueix un lloc antic. 

10.Ara fa una estona ha esmentat els “oppida”. Què es pot considerar que és un 

‘Oppidum’? 

MR- Oppidum és una paraula que fa servir Juli Cèsar quan parla de les Gàl·lies, però, 

bàsicament, quan parlem d’un oppidum, parlem d’un assentament semiurbà, no ben 

bé ciutat, però gairebé, i fortificat. Per tant, no és només una fortalesa (per tant, el 

Casol de Puigcastellet segurament no seria un oppidum), no és un palau, no és un 

castell, sinó que és un nucli fortificat, com l’Esquerda. 
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 Al territori ausetà tenim dos oppida definits, l’Esquerda i el Turó del Montgròs, perquè 

tanquen un territori (tot i que del Turó del Montgròs no se’n coneix l’hàbitat, però els 

investigadors consideren que n’és un). 

11.Ptolomeu, esmenta quatre ciutats ausetanes al seu atles, entre elles “Baicula”. 

També sabem que una de les monedes, que, suposadament, van encunyar els 

ausetans era “Eusti-Eustibaikula”. S’atreviria a proposar una localització d’aquesta 

ciutat? 

MR- Efectivament, van encunyar 

“Eusti-Eustibaikula” i una altra, 

“Ore”. No m’hi atreviria, però, 

perquè primer, Ptolomeu té 

molts problemes, ja que és molt 

tardà. Això ho escriu molt tard, 

al segle II dC. Quan ho escriu, 

també inclou a dins del territori 

dels ausetans tota la zona de Girona, que és un altre problema, però els gironins i els 

osonencs no tenim cap problema per dir que Girona no formava part de l’ausetània, 

perquè la tipologia dels materials i la tipologia constructiva ho demostren. Per tant, 

Ptolomeu té problemes. 

Sí que sembla que és veritat que “Ore” i “Eusti-Eustibaikula” són ciutats ausetanes, 

almenys en aquest moment tardà. No està demostrat, no ho puc assegurar, però et 

diré que hi ha un lloc que penso que podria ser “Ore”. No hi ha cap poblat, però crec 

que pot ser tot el territori de Sora. Si et fixes amb el nom de Sora, aquí hi ha l’article 

salat, li treus la essa de l’article salat i et queda “Ore”. A més a més, tens “Ore”-Sora i 

Besora, i és que en ibèric “be” (és de les poques coses que se sap) vol dir “per sota  de”, 

i per tant et queda “per sota d’Ore”.  

Això no està demostrat, perquè no s’ha trobat el poblat. Hi ha el de Sta. Maria de 

Besora, que tot just estan començant a excavar, i per tant no ho sabem. A mi se m’ha 

acudit aquesta relació, però potser “Ore” no és ni una ceca numismàtica ausetana, 
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però podria ser que aquest territori del nord (Sora, Besora...) correspongués amb la 

ceca “Ore”. 

12.Abans ha dit que els materials i les tècniques de construcció de l’àrea de Girona i 

de la Selva eren diferents que les d’aquí, quina és la diferència? 

MR- Mira, es veu molt clar amb el material amfòric. Als jaciments ibèrics de tota la 

zona costanera arriben moltes més àmfores, aquí quasi no hi ha àmfores, i això, molt 

probablement és per qüestions d’orografia, entre altres coses. El material arriba de la 

mateixa qualitat, però d’aquest material d’importació n’arriba menys.15 

13.La Garrotxa podia ser ausetana? 

MR- Això no se sap. Bé, la Garrotxa era un territori d’aquests que en un moment són 

d’un cantó, en un moment de l’altre... Aquestes fronteres són molt permeables. Però 

ara a la Garrotxa ha sortit poblament (St. Joan les Fonts, etc.) i llavors per l’altre cantó  

hi ha llocs que es consideren territori indigeta... Llavors també hi ha una menció als 

Olossitani, que apareix en un plom d’Ullastret, però és molt tardà.  

Aquestes comunitats, molt probablement es van anar formant i no totes es van formar 

en el mateix moment, i no totes arriben a constituir-se amb elements autònoms. 

14.Ptolomeu també parla dels castellans a prop dels ausetans. On creu que devien 

estar situats? 

MR- També hi ha hipòtesis diverses sobre el tema i els veuràs posats a molts llocs, hi 

ha gent que diu que són més cap a la zona del Segre, n’hi ha que els col·loquen al 

Lluçanès, però no se sap, perquè tots els que hem identificat els hem identificat  sobre 

la base d’una pretesa toponímia.   
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 Per tant, la quantitat d’àmfores és una de les coses que et permet identificar el jaciment. 



. Aquells bàrbars d’Osona Ciutadà de Batàvia 

 
 180 

15.També tenen un nom que sembla llatí, no lliga gaire amb ser un poble iber. Per 

exemple, ausetans no ve del llatí... 

MR- No, per això podria tractar-se d’una comunitat una mica més tardana. O també 

podria ser una comunitat una mica més primitiva que en un moment donat s’hagués 

ajuntat a les altres.  

Això ho diuen dels ceretans, perquè durant la Segona Guerra Púnica el nom de 

ceretans no surt, i en canvi surt més tard, en època de Cèsar i de Sertori. Llavors, una 

hipòtesi deia (no recordo de qui) que de tres pobles petits se n’havia fet un de gran. 

També hauria pogut passar amb els ausetans, això, eh? 

Perquè jo diria que en una època donada els ausetans podrien ser aquests, en una 

altra època podria ser que se’ls afegissin alguns altres, i en una altra època aquests no 

hi eren. El nucli és el que cal definir, perquè la perifèria canvia en funció del temps. 

Quan la tenim més ben definida? En el temps de les guerres púniques.  

16.Però la plana de Vic era el nucli dels ausetans, oi? 

MR- Jo crec que el nucli era la Plana. 

17.He llegit que utilitza el terme “Black hole” per referir-se a alguns territoris que fan 

frontera entre ausetans i altres pobles. 

MR- Ah! D’això en vaig parlar al Castell de Montsoriu, a Arbúcies. Això va ser un 

congrés sobre arqueologia medieval i jo vaig presentar un article que  intentava fer 

adonar que el model de poblament ibèric ausetà i medieval coincidien. Llavors, aquest 

terme de frontera “Black hole” és molt especialitzat, però hi ha un autor anglès, que es 

diu Timothy Champion, que defineix com eren les fronteres entre territoris a l’època 

prehistòrica, i hi ha diversos autors que el segueixen (Schiffer, etc.).  

Aquest senyor diu que hi ha fronteres de molts tipus. N’hi ha de tipus aglomerades, és 

a dir, que tens dos pobles, un a cada banda de la frontera, i la frontera està ben 

definida (això passa entre el Congo Brazzaville i la República Democràtica del Congo, 

on les capitals, Brazzaville i Kinshasa, estan a tocar), i en canvi, el contrari és una 

frontera ”Black hole”, és a dir, entre un territori i un altre hi ha un espai que no és de 
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ningú. És això, una terra de ningú. Això passa molt en comunitats que estan en un 

procés de formació i que encara no han protagonitzat expansió territorial.  

Aquesta hipòtesi de “Black hole” la vam emetre per al territori del Ripollès, perquè en 

tot el Ripollès no hi ha cap poblat iber estudiat. És estrany que no hi hagi ni tan sols 

troballes petites, i com que a més a més, si mires com estan situats els jaciments 

coneguts d’Osona, fa com una línia (Sta. Maria de Besora, etc.), i sembla que d’aquí en 

amunt  seria una frontera “Black hole”, perquè a l’altra banda tenim molt clar el 

territori dels ceretans, i entremig hi hauria aquest espai buit, que probablement seria 

un espai intermedi. Segur que sortiran coses quan s’estudiï, però és un espai de no-

agressió entre els dos pobles. 

Per això, si eren pobles gaire ferotges, que diguéssim, respectaven un espai entremig. 

Si no eren territoris amb molta expansió, això passa moltes vegades. 

18.A part del Ripollès, n’hi hauria cap més al voltant del territori dels ausetans, de 

“Black hole”? 

MR- Ni idea. Bé, a veure, s’ha d’estudiar tot el cas de les Guilleries, però sembla que a 

les Guilleries hi havia ocupació. Si més no, la toponímia sembla romana, i també hi ha 

el cas del Lluçanès, que és curiós. 

19.Perquè el Lluçanès, podria pertànyer als ausetans? 

MR- Jo tinc la hipòtesi que no, perquè el material que surt a Puig Ciutat és molt 

diferent, però a més a més només surt material de l’últim moment, iberoromà. No en 

surt del període ibèric ple. No ho podem saber. No s’ha estudiat prou l’ocupació en 

època ibèrica, però en tot cas és molt més petita que la iberoromana. Així com s’ha 

trobat material de l’edat del bronze, no s’ha trobat un nivell ibèric, de moment.  

20.Tornant al “Black hole”, la zona entre Tavertet i el Pasteral i el Puig d’Alia, a Amer, 

no podria ser-ho també? 

MR- Això seria una frontera. No sé si un “Black hole”. Jo per aquí situo la frontera, però 

no sé ben bé a on. Perquè hi ha tota aquesta part de les Guilleries, que el que és segur 

és que el Coll de Gria i el Puig d’Alia ja feien de frontera per l’altre cantó, però entre 
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Tavertet i aquesta zona jo diria que encara hi ha alguna cosa. Potser a Querós, cap a 

Rupit hi ha un altre lloc, que no se sap eh?, però que s’hauria d’estudiar.  

Aquí trobem el handicap del topònim Osor,16 però no ho podem saber. La del Ripollès 

és molt més clara. 

21.Juli  Cèsar, a “De bello civili”, explica que, en el marc de la guerra contra Pompeu, 

va demanar als seus aliats, entre ells els ausetans, que l’ajudessin amb blat. Els 

ausetans podien produir excedents agrícoles? 

[Molt convençuda] MR- Sí! Això se sap segur. Mira, a sota l’Esquerda, per exemple, hi 

ha un camp de sitges. Per tant, un camp de sitges al costat del riu probablement és per 

guardar excedents agrícoles. Per altra banda, a l’Esquerda hi ha una fortificació; si hi ha 

una fortificació vol dir que hi ha un grup armat, un grup armat implica diferenciació 

social, i perquè hi hagi diferenciació social hi ha d’haver excedents.  

Per tant, si tu domines aquest excedent, tu el vens, per exemple, a Empúries, allà on 

vulguis, i això genera riquesa per a la classe que controla els excedents. 

22.Què cultivaven els ausetans? 

MR- Això se sap, perquè s’han fet anàlisis carpològiques de les llavors que han sortit als 

diferents jaciments, i això ens permet veure que tenien una agricultura semblant a 

l’actual: blat, tant de l’espècie triticum dicoccum, que és la més antiga, com de triticum 

durum; ordi; recordo que a Folgueroles17 va sortir mill, i crec que també va sortir sègol 

en algun jaciment, però no n’estic segura. 

També algun producte no de regadiu, sinó d’hort, però en molt poca quantitat, 

bàsicament trobem cereal de secà. 

23.S’atreviria a especular, dir com era la vegetació d’Osona fa uns dos mil dos-cents, 

dos mil tres-cents anys? 

MR- Hi ha algun estudi, el que passa és que no hi ha tots els estudis que hi hauria 

d’haver. És a dir, aquí ens faltaria una anàlisi palinològica seriosa per veure l’evolució 

                                                           
16 Que vindria de “limes ausorum”, o sigui, de frontera dels ausetans 
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 Al Casol de Puigcastellet. 
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de la vegetació. Però no cal especular, perquè sí que puc dir coses de la vegetació: per 

exemple, a les anàlisis carpològiques surten cereals i males herbes, i per les males 

herbes es veu que era una vegetació mediterrània, de muntanya mitjana...  

També et diré que tota la plana estava coberta de rouredes, i això se sap segur perquè 

les bigues que vam trobar cremades són de roure.18 També, molt probablement hi 

havia boix, perquè hem trobat alguna peça de boix. A l’Esquerda es pot fer un circuit 

que tracta la vegetació que hi havia en aquella època. 

24.Els ausetans, la fusta que utilitzaven era només el roure? 

MR- No, a l’Esquerda, hem trobat roure, hem trobat faig (que pot voler dir que el clima 

era més fred, o que l’anaven a buscar a les fagedes de les muntanyes del voltant de la 

plana, com la de la Grevolosa), i també hem trobat avet, que l’avet segur que  no 

creixia aquí. Vam trobar una peça d’avet, a dins d’un dels armora,19 i després de molt 

estudiar-la, la conclusió que en vam treure és que molt probablement aquest avet 

venia de lluny, segurament no tan lluny com ara, ja que probablement els boscos 

pirinencs estaven més avançats i la vegetació “freda” es trobava més a la vora. Però el 

que sabem també és que aquest avet servia, aprofitant que els pals eren molt alts, per 

pujar a la torre, ja que es va trobar a sota la torre, i per tant els pals servien per 

guanyar alçada. Els altres arbres no hi arribaven, i per tant segurament per això feien 

servir el pal de l’avet.  

Vam mirar molt si tenia algunes propietats que poguessin servir armamentísticament, 

però no. En canvi, vam trobar que els avets, en temps posteriors, es feien servir per fer 

el pal major dels vaixells, perquè és un dels arbres més rectes i més alts, no el més 

resistent, però sí molt alt, i per això vam pensar que el criteri a l’hora de triar-lo era 

l’alçada. 

25.La plana de Vic, en aquella època, estava tota cultivada, com ara? 

MR- No, això segur que no. No sabem com era, perquè no tenim els estudis 

palinològics, però sí que sabem que no estava com ara. Fins i tot en època medieval, a 

                                                           
18 A l’Esquerda. 
19

 Recambra a la cara interna de la muralla. 
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nosaltres ens sembla que la plana estava coberta de bosc, amb clarianes de granges o 

cases de pagès. Ens sembla, doncs, que en l’època ibèrica havia de ser igual. 

En canvi, els llocs alts (Puigcastellet, l’Esquerda, etc.), estaven pelats per garantir la 

visibilitat. Al revés que actualment, que els llocs alts estan boscosos, i no es veu res. En 

canvi, que estiguessin pelats era extremadament eficient des del punt de vista 

defensiu. 

26.Vostè, que ha excavat a l’Esquerda, que està envoltada pel riu Ter, sap si s’ha 

trobat cap indici que els ibers naveguessin pel riu Ter? 

MR- No, no s’ha trobat cap indici que els ibers naveguessin. Allà a prop de l’Esquerda, 

hi ha unes pedres que fan pensar que podria ser un possible port, i és fàcil pensar que 

es podia navegar pel riu, però no hem trobat (ni tampoc hem fet arqueologia 

subaquàtica) vaixells.  

Sí que hem trobat algun peix, i també hem trobat alguna closca marina, però no sabem 

si va ser comprada, per exemple, a Empúries. Tot i això, a nosaltres ens sembla que el 

riu el freqüentaven, tant de comunicació com de mitjà de transport. 

27.Quan vam anar a Ullastret, l’audioguia explicava que, per exemple, els indigets es 

barallaven amb els ausetans. Es barallaven entre els diferents pobles ibers? 

MR- Sí, no sabem qui es barallava amb qui, però el que sí que està clar és que aquests 

pobles ibèrics, en aquest moment de la cultura ibèrica, s’estan formant com a poble, 

per tant, si tu et formes com a poble i tu t’estableixes en un territori i l’organitzes , 

sempre hi ha complicacions amb els pobles veïns. Evidentment, entre els ausetans de 

l’interior i els indigets de la costa, segur que hi havia batusses, perquè, a més a més, a 

l’Esquerda trobem indicis de batusses importants, perquè trobem llocs incendiats,  

destruccions...  

També sabem que hi ha aliances amb altres pobles, perquè en el context de les guerres 

púniques (i això està molt ben estudiat) sabem per les fonts que quan els romans 

conquereixen el territori català, diguem-ne, tots aquests pobles de l’interior no estan 

conformes amb el nou domini, i protagonitzen tres aixecaments que no els fa mai un 
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poble sol, sinó que els fa un conjunt de pobles ibèrics, entre els quals sempre hi ha els 

ausetans, tant el 205 aC, com el 195 aC, com el 183 aC. 

28.Al llibre “Els ibers del nord”, de Joan Sanmartí i Joan Santacana, es deixava 

entendre que no hi havia unitat lingüística dels pobles ibers. S’atreviria a dir quina 

llengua parlaven els ausetans? 

MR- Parlaven una llengua ibèrica, o sigui, jo diria que es pot considerar que la manera 

que tenien per comunicar-se era l’ibèric. El que passa és que aquesta llengua era molt 

diferent entre el nord i el sud, però com que no l’hem poguda entendre ni deduir, 

podríem parlar d’una llengua ibèrica, encara que ells diguin que podrien ser llengües 

diferents, en el sentit que ells diuen que al sud estarien molt influenciats per fenicis, i 

que el nord té altres influències (hi ha tot el tema de la influència de l’eusquera que no 

està gens clar). Per tant, podem dir que parlaven una llengua que en diem iber. 

Com era aquesta llengua? Podem parlar d’una llengua ibèrica, però que té moltes 

diferències. Però és que a més a més, no tan sols té moltes diferències com a llengua, 

sinó que a més a més té moltes diferències en la forma d’escriure’l. Això no s’ha de 

confondre, perquè els ibers parlen, i parlen més o menys diferent entre ells (suposem 

que s’entenien, però), però a més a més, en l’escriptura (l’iber és una llengua que en 

principi no s’escriu, per tant, aquesta gent, la llengua no la pensen escrita), quan 

arriben els grecs i els fenicis, porten un alfabet escrit, que els ibers aprenen, i adapten 

l’alfabet a la seva llengua, i com que la llengua ja no és igual, la manera d’adaptar -la 

tampoc. ´Però és que a més a més, no tots l’adapten del mateix alfabet, aquí al nord es 

copien més aviat l’alfabet grec, i a més agafen un sistema semisil·làbic,20 i en canvi al 

sud copien l’alfabet fenici, i agafen la idea de so per signe.  

Per tant, això podria ser la mateixa llengua, però hi ha varietats lingüístiques i varietats 

en l’escriptura. I a sobre, sembla que és una llengua que probablement no és ni 

indoeuropea, i per tant és una llengua que se li han mort els parents.21 L’eusquera 

podria ser un parent allunyat, però només potser. 

 

                                                           
20 Amb lletres que representen sons i/o síl·labes. 
21

 O sigui, que no hi ha llengües vives que s’hi assemblin. 
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29.I tot el poble ausetà, tant les elits com el poble ras, parlaven la mateixa llengua? 

MR- No tinc ni idea de què parlaven les elits, que podien haver escrit les inscripcions 

que tenim, però encara menys del que parlava el poble ras. A veure, jo crec que podien 

parlar la mateixa llengua, sobretot perquè les elits surten del mateix lloc que el poble 

ras. No hi ha un procés d’invasió, no són unes elits d’una altra ètnia.  

30.Però hi ha molts llocs amb poblament de l’edat de bronze que sembla que no 

parlaven iber. Hi ha un substrat indoeuropeu a Osona, que podria haver conviscut 

amb els pobladors ibèrics. 

MR- Ves a saber! Per què no havien de parlar iber? D’on ve l’iber? Són aquesta gent, 

que parlaven i evolucionen. Aquest substrat indoeuropeu a Osona ja està incorporat 

en l’iber. És a dir, l’iber ja té un substrat indoeuropeu. L’iber és el que parlen aquí, no 

és que hi hagi dues llengües diferents, no és que hi hagi la gent del poble i que vingui 

una elit ibèrica i es posi al damunt d’aquesta gent, l’elit ibèrica sorgeix de la pròpia 

gent, no hi ha una invasió; per tant, és molt possible que parlin la mateixa llengua, amb 

les variacions diastràtiques degudes. Jo no crec que hi haguessin dues llengües 

diferents. En tot cas, no ho podem demostrar. 

31.No podria ser que l’iber hagués exercit el paper de llengua franca més al nord del 

que avui en dia és el País Valencià? 

MR- No, jo no ho crec, perquè crec que la llengua franca seria el grec o el fenici, Bé, no 

ho sé, potser sí, però en tot cas jo no crec que es pugui saber,  no tenim cap element 

per pensar-ho. Perquè les inscripcions que tenim no només a Osona, sinó a tot 

Catalunya, són sobre vasos i són en iber, i un vas és una cosa domèstica... Podria ser, 

però en tot cas jo no tinc cap element per dir-ho. 

32.Al costat de l’Esquerda hi ha la inscripció de les Graus. L’últim estudi que s’ha fet, 

el va fer vostè. Hi ha alguna novetat? 

MR- Bé, jo no la vaig estudiar, només la vaig transcriure. A més, d’estudi seriós fet fa 

poc no n’hi ha cap. Però l’últim que s’ha dit és que diu “BERIKARS BARKAR 

BULDUMANTIR” i que el “TIR” final segurament està relacionat amb el Ter.  
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Hi ha un estudi, que a mi m’agrada molt, però que als filòlegs no els agrada, que és 

d’un senyor que és d’Alacant que es diu José Luis Román del Cerro, de la Universitat 

d’Alacant, i que aporta una hipòtesi sobre la llengua ibèrica a partir d’una transcripció 

de la “Ofrenda de los pueblos” del Serrat d’Alcoi. Intenta entendre els noms ibèrics a 

partir de la toponímia, com a noms descriptius (com avui en dia serien Casademont, 

Casadevall...). Segons els filòlegs, comet molts errors, però el sistema, a mi, a la plana 

de Vic, independentment dels errors, a mi em serveix. Per exemple, el riu Gurri, sabem 

que ve de l’eusquera, perquè ve de “Gorri”, que vol dir vermell, i quan plou el Gurri 

baixa vermell a Taradell, i d’aquí li vindria el nom.  

Aquest autor diu que “Tir” vol dir curs d’aigua, que totes les gallines que hi ha en 

muntanyes (Matagalls, Gallina Pelada...) i també “Calm” ve d’un “Cal” originari del món 

ibèric que vol dir cim; també parla dels “Mal” (Malla, per exemple). Això ho busca al 

sud d’Alacant, i jo ho he intentat mirar i, si més no, com a hipòtesi està molt bé. El que 

passa, però, és que els filòlegs diuen que té poca validesa científica perquè hi barreja 

noms romans. 

Aquest a mi m’agrada perquè penso que ha avançat una mica, més enllà dels iberistes 

que l’únic que fan és estudiar els antropònims.. 

33.Vic era una ciutat amb dret llatí [al principi m’equivoco i dic romà, però em 

corregeix de seguida], i per tant era una ciutat important. 

MR- Era una ciutat. Important, en algun moment devia ser important, però no era de 

les més importants, que estaven a la costa. Era una ciutat de segon ordre, però era una 

ciutat romana, això si. I no era (això em sembla que ho diu Plini) un “Municipium 

Civium Romanorum”, sinó que tenia la “Ius Latti”, els seus habitants no eren ciutadans 

romans, i no van tenir el dret romà fins que el van generalitzar. 

34.Doncs, com és que a Vic només s’ha trobat un temple? A part d’altres restes 

menys importants, és clar. 

MR- Saps quants temples s’han trobat en tota la Península? Només hi ha tres temples 

que es poden visitar a tot Espanya. A Catalunya només hi ha el de Vic. S’han trobat 
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restes d’altres temples, però que estiguin conservats, només hi ha el de Vic; a Espanya 

n’hi ha un a Mèrida, i llavors un altre a Évora, a Portugal. Això és tot el que hi ha.  

35.No hi hauria res més a Vic, sota la ciutat, de romà? 

MR- No, Vic segurament tenia només un temple, que és prou i suficient. A sota de Vic 

sí que queden més restes, però no més temples, una ciutat amb dos temples... Tàrraco 

o Bàrcino només en tenien un. A Vic, segurament hi havia un fòrum amb el temple.  

36.Si s’aixequés la catedral de Vic, es trobarien restes romanes?  

MR- Sí, si sense aixecar-la se n’hi van trobar. Jo vaig fer una excavació l’any 1993, amb 

en Pep Pujadas i l’Imma Mestres, que no està publicada. En aquesta excavació van 

sortir allà on hi ha els tubs de la calefacció de la Catedral elements d’època romana. Va  

sortir una sitja, va sortir material tardoantic i va sortir una ara romana,22 però que molt 

probablement en el moment de la cristianització li van trencar la inscripció. Tot això 

està sota la Catedral, per tant segur que trobaríem coses, oh, i tant!  

37.Fa poc va sortir la notícia de que s’havia trobat un túnel al costat del temple. Què 

ens en pot dir? 

MR- Sí, aquest túnel és molt controvertit. Hi ha uns arquitectes que diuen que és 

medieval, però jo penso que és romà, però no se sap, perquè no hi ha restes. 

38.Com es pot saber llavors això? 

MR- Excavant-ho i observant el que surt. Jo dic que a mi em sembla romà pel fet que la 

construcció, la manera de construir-lo, es fa tot amb la mateixa eina i es veuen les 

marques; però sobretot perquè al costat de túnel hi ha una fornícula, i també perquè 

en algun lloc sembla que s’hagi volgut resseguir per fer veure que hi havia parets, i 

això, per exemple, ho fan els etruscs. Això són indicis que potser era romà. Però hi ha 

gent que manté que era un passadís del Castell dels Montcada medieval. 

 

 

                                                           
22

 Es tracta d’una mena d’altar. 
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39.En cas de que el túnel fos romà, quina funció tindria? 

MR- Aquest és el gran problema, que no ho sabem. Jo pensava que podia ser una 

canalització d’aigua neta, una canalització que transportés l’aigua per la ciutat romana, 

el que passa és que el pendent no correspon a cap font d’aigua actual.  

40.L’estàtua que es va trobar a St. Vicenç de Malla, què creu, que era romana o 

ibèrica? 

MR- No se sap, perquè es va excavar malament. Per tant, el que et podria dir si era 

romana o era ibèrica s’ha perdut. Com ho saps si una cosa és romana o ibèrica? Per 

l’estratigrafia, que és incontestable. Com que no se sap, s’ha d’anar per hipòtesis. N’hi 

ha dues, una, que diu que és ibèrica i es basa només en paral·lels artístics de caràcter 

grec: diuen que les figures semblen les de la mitologia grega. Però Isabel Rodà, que és 

la que ho ha estudiat més, diu que molt probablement l’estàtua és indígena, però 

d’aquest moment tardà, iberoromà, en el qual un cabdill ibèric afavorit pels romans 

imita la manera d’enterrar-se dels romans en un panteó. Per tant, sembla que seria del 

segle segon, primer abans de crist. Seria ibèrica, però d’aquest últim moment.  

41.El canvi d’ibers a romans va ser un cop brusc, va canviar de cop, o és més aviat un 

procés que s’allarga, més pausat? 

MR- És un procés que s’allarga, i que té moments bruscos. La primera gran sotragada 

va ser el 218 aC amb la Segona Guerra Púnica, en què els ausetans es posen en contra 

dels romans, i perden juntament amb Hanníbal. Un cop passa això, són conquerits pels 

romans, però no accepten l’autoritat romana, i entre el 218 fins al 183 aC els ausetans 

estan contra els romans i, per tant, pateixen campanyes de pacificació, o sigui, que els 

ausetans eren enemics dels romans, diguem-ne. Això canvia a partir de mitjan segle 

segon, perquè comencem a trobar ausetans formant part dels exèrcits romans, i 

comencem a trobar noms d’aquests ausetans ja en època republicana. Aquest és el 

moment en què comença el procés d’organització d’aquest territori, perquè sabem 

que molt d’hora, al segle II aC, es construeix una via romana, que és una via romana 

republicana, que és la via de Manius Sergius, que la coneixem perquè es van trobar els 
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mil·liaris. Tampoc sabem gaire per on anava, però hi ha una via romana important. 

Aquesta via demostra que els romans ja eren per aquí.  

Aquests romans estaven aquí possiblement per acabar de pacificar el territori i tenir-hi 

presència, però encara és una presència militar. D’aquesta època són el camp de les 

Lloses i Puig Ciutat d’Oristà. L’organització del territori en època romana no havia 

arribat encara, i no va ser fins al segle primer abans de crist que es funda la ciutat 

d’Auso. 

42.Precisament, Carles Padrós, parlava d’un possible “Vicus” militar a Sta. Eulàlia de 

Riuprimer. Què ens en podria dir? 

MR- Sí, i ho diu precisament pels mil·liaris, perquè resulta que la milla 1 d’aquesta via 

de Manius Sergius s’ha trobat a Sta. Eulàlia de Riuprimer, i Auso no existia encara, i per 

tant, ell diu (i la hipòtesi és bona) que a la vora de Sta. Eulàlia de Riuprimer, a una 

milla, hi hauria d’haver el lloc d’origen d’aquesta via romana.  

43.Quan van arribar els romans, va canviar molt el paisatge d’Osona? O sigui, van 

crear més conreus i camps, etc.? 

MR- Mira, aquesta és una pregunta que m’agradaria molt poder-te respondre, jo diria 

que el paisatge va anar canviant, de manera progressiva, perquè, d’entrada, es va 

construir la ciutat, i les ciutats romanes sempre tenen la “urbs”, que és la part urbana, i 

també tenen “ager” i “saltus”, és a dir, tenen la part de camp i la part de bosc. Llavors, 

segurament en aquesta ciutat es van anar formant tota una sèrie de vil·les romanes, 

que algunes les coneixem (tot i estar poc excavades), que van anar transformant el 

territori. La forma que tindríem de veure si ha canviat el paisatge és veure si hi ha 

hagut centuriacions. O sigui, que no sabem si aquí els romans van parcel·lar el territori, 

ni si aquest territori ha conservat la centuriació. Jo aposto que sí, però no se sap. 

44.Deixem la història antiga i anem al segle XXI. Com veu el panorama de la recerca 

arqueològica a osona? 

MR- Bé, jo sóc optimista en aquest aspecte, penso que sempre més i mai menys, i 

penso que Osona té prou entitat com per impulsar projectes de recerca arqueològica, i 

de fet s’han trobat moltes coses a Osona. No especialment per al món ibèric, perquè a 
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vegades, el que representa el món ibèric a Osona no s’ha tingut en compte en l’estudi 

del món ibèric general a Catalunya, però sí que penso que d’Osona en surten molts 

arqueòlegs i molts projectes d’investigació que són bons. Per tant, en aquest sentit ho 

veig bé.  

Sí que és cert que la recerca és molt cara i que hi manquen recursos, evidentment, 

però, jo voldria distingir entre la capacitat de fer recerca i els recursos per fer recerca. 

Jo diria que la matèria primera la tenim, per tant, no m’ho vull mirar d’una manera 

pessimista.  

45.Ja per acabar, té algun projecte de futur, alguna publicació en ment, etc.? 

MR- Sí, a veure, estic intentant treure la tesi doctoral (precisament sobre els ausetans i 

la seva localització), i de publicacions n’anem fent. Ara, per exemple, d’aquí poc 

presentarem el que s’ha fet aquests dos últims anys a l’Esquerda a les jornades 

d’arqueologia de la Catalunya Central, a l’octubre, sobretot la part de la primera edat 

del ferro, que és més nova. També presentem una altra cosa a la revista “Ausa” sobre 

castells, sempre anem tenint projectes per anar presentant i anar publicant, tenim el 

camp de sitges de l’Esquerda que s’ha de publicar, sempre tenim coses.  
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ANNEX 3: PETIT ATLES HISTÒRIC DELS 

AUSETANS 
 

 MAPA 1: L’ORA MARÍTIMA D’AVIÈ I LA GEOGRAFIA DE PLINI EL VELL 

 MAPA 2: LA GEOGRAPHIA DE CLAUDI PTOLOMEU 

 MAPA 3: JACIMENTS IBERS I ROMANS D’OSONA I EL LLUÇANÈS  

 MAPA 4: ELS TOPÒNIMS PREROMANS A LA COMARCA D’OSONA 

 MAPA 5: LES SEQUES AUSETANES I LA DISPERSIÓ DE LES MONEDES 

 MAPA 6: LES FRONTERES DEL TERRITORI DELS AUSETANS 

 MAPA 7: EL POBLAMENT AUSETÀ EN ÈPOCA DE L’IBÈRIC ANTIC 

 MAPA 8: EL POBLAMENT AUSETÀ EN ÈPOCA DE L’IBÈRIC PLE 

 MAPA 9: LES GUERRES PÚNIQUES I LES REBEL·LIONS DEL 206-205 aC 

 MAPA 10: EL POBLAMENT AUSETÀ EN ÈPOCA DE LA ROMANITZACIÓ 



 

MAPA 1: L’ORA MARÍTIMA D’AVIÈ I LA GEOGRAFIA DE PLINI EL VELL 

Aquest mapa mostra els llocs esmentats per Plini el 

Vell (23-79 dC) a la seva Naturalis Historia. Aquest 

autor situava els ausetans al peu del Pirineu, passats 

els indigets, i a prop dels jacetans i els ceretans. 

També esmentava els rius Alba i Ticer. El segon 

sembla que designava el Ter, mentre que el primer 

no se sap a quin riu es referia. 

No esmenta ciutats ausetanes ni iberes (només 

pobles preromans); en canvi, sí que esmenta ciutats 

on viuen ciutadans romans. Sembla, doncs, que Plini 

el Vell va barrejar informació de diferents èpoques. 

CATALUNYA SEGONS L’ORA MARÍTIMA D’AVIÈ 

CATALUNYA SEGONS PLINI EL VELL 

L’Ora Marítima és un poema, escrit per Ruf Fest Aviè, un autor del segle IV dC, que es va basar en una carta de 

navegació d’un navegant massaliota, escrit aproximadament l’any 520 aC. El poema descriu el Mediterrani i, en 

conseqüència, les costes iberes. L’ús de topònims molt antics dificulta la localització dels llocs esmentats.  

Aviè esmenta, al nord-est peninsular, els indigets, amb una ciutat anomenada Cypsela, de la qual es desconeix la 

ubicació. A l’interior, prop dels Pirineus Orientals, Aviè parla dels cerets i els ausocerets,  i al nord els sordons, 

amb la ciutat de Pyrenae. Al sud, esmenta diverses ciutats com Tiricas, Salauris, Lebedoncia o Callipolis. Algunes 

estan situades més o menys a la zona on devien estar, mentre que Lebedoncia es desconeix completament a on 

era. També esmenta la colònia de Barcino, fruit de la barreja d’informacions antigues amb més noves (Bàrcino 

va ser fundada en època romana). 

Sembla clar que els ausocerets es correspondrien amb els ausetans que s’esmenten durant la Segona Guerra 

Púnica, cosa que demostra que existien ja al segle VI aC. El fet que els esmenti com a ausocerets indica que 

potser hi hauria algun tipus de connexió entre els ausetans i els ceretans, com per exemple un origen comú.  

 

Mapes creats amb Google Earth© per l’autor, a partir 

dels noms donats als textos a diversos llocs de l’actual 

Catalunya. Es poden entendre millor mentre es 

llegeixen els apartats 3.1.1-L’ORA MARÍTIMA (Ruf Fest 

Aviè) i 3.1.6-LES OBRES GEOGRÀFIQUES. 

 
 
 



 

MAPA 2: LA GEOGRAPHIA DE CLAUDI PTOLOMEU  

Ptolomeu, un autor del segle II dC, és l’autor d’aquest llibre, que consisteix  ni més ni 

menys que en una llista de ciutats amb les seves coordenades, classificades segons el 

grup o poble al qual pertanyien. Tot i que comet força errors (no cal entrar-hi), esmenta 

moltes ciutats, la majoria de les quals no se sap on estaven situades. Al mapa, estan 

representades per una esfera, sense punt negre al mig, del color del poble indígena al 

que pertany. 

No es veuen les ciutats dels castellans (Bassi, Sebendunum, Beseda i Egosa) perquè ni 

tan sols se sap a on vivia aquest poble preromà. Algunes hipòtesis, diuen a la Garrotxa, 

d’altres al Vallès, o fins i tot al Lluçanès o que fossin els mateixos que els bergistans. 

Ptolomeu situa al territori dels ausetans les ciutats d’Ausa (segurament, referint-se a la 

ciutat romana, o sigui, l’actual Vic), Baecula, Gerunda (Girona) i Aquae Calidae (Caldes 

de Malavella). Aquesta situació és considerada per molts errònia, perquè creuen que 

les Guilleries són una barrera natural massa gran perquè els ausetans poguessin 

expandir-se pels dos costats. 

Segons Ptolomeu, els laietans s’estendrien des del riu Rubricatus fins a Blandae. Els 

indigets els anomena juntament amb quatre ciutats, dues a la costa i dues a l’interior, 

per la zona de l’Empordà. 

Als cessetans els col·loca al Penedès i al camp de Tarragona, amb les ciutats de Tarraco i 

Subur (ja esmentada per Plini el Vell). Dels lacetans n’esmenta una llarga llista de 

ciutats, quasi totes indeterminades (tot i que alguns les han associat, sense gaires 

proves, a determinades viles catalanes). El mateix passa amb els ilergets, dels quals 

esmenta Ilerda i una llarga llista de ciutats, entre elles Osca (se suposa que la ciutat 

homònima actual). Finalment, dels ilercavons també en diu unes quantes, de ciutats, 

però cap es pot situar amb precisió i tot són hipòtesis. És sorprenent que no fes esment 

de Dertosa, que era una important ciutat romana. 

 
Una altra cosa que sorprèn és que, tot i esmentar 

pobles ibers, no anomena cap de les ciutats 

ibèriques més importants. O bé aquestes ciutats ja 

han evolucionat cap a la ciutat romana (Iluro, Ilerda, 

Tarraco, Ausa) o bé desapareixen completament 

sense deixar rastre (Bergium, Atanagrum, Hibera, 

Indika). Això podria ser merament producte de la 

barreja d’informacions diferents o bé podria 

demostrar, potser, que al segle II dC encara 

s’anomenava els habitants d’una zona determinada 

amb el nom dels seus pobladors de feia dos-cents 

anys. 

Mapes creats amb Google Earth© per l’autor, a partir 

dels noms donats per Ptolomeu a diversos llocs de 

l’actual Catalunya. Es poden entendre millor mentre es 

llegeix l’apartat 3.1.6-LES OBRES GEOGRÀFIQUES. 

 

Traducció de la Geographia de 
Ptolomeu, pàgina on esmenta els 
ausetans (Magini Padovano, 1621). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 3: JACIMENTS IBERS I ROMANS D’OSONA I EL LLUÇANÈS 

JACIMENTS A LA COMARCA D’OSONA 

JACIMENTS AL CENTRE DE VIC 

JACIMENTS A L’ÀREA DE TONA 

Aquest mapa mostra tots els jaciments d’Osona i el Lluçanès datats d’entre el 600 aC i el 200 dC 

aproximadament. Comprèn tota l’època ibèrica i l’època romanorepublicana i altimperial. La 

informació està extreta de les pàgines web de la Generalitat. 

Amb aquest mapa s’observa clarament que la gran majoria de jaciments s’han descobert a la plana de 

Vic, mentre que a les altres regions d’Osona pràcticament no s’hi ha trobat res, com a Vidrà, Sant 

Pere o l’Esquirol. Això, probablement es deu a la falta d’estudi, ja que per exemple, tots els jaciments 

de la zona del Permanyer i de Sant Bartomeu del Grau van ser descoberts quan es va prospectar el 

terreny, el 2005, per fer una nova carretera. 

Els jaciments més important són sis: El Casol de Puigcastellet, el Montgròs, l’Esquerda de Roda, el 

Temple Romà de Vic, Puig Ciutat i el Camp de les Lloses. Són els més ben conservats i estudiats. Molts 

altres jaciments estan o en curs d’excavació (Sta. Maria de Besora o Pla del Castell a Tavertet) o ja han 

tornat a ser enterrats o directament destruïts (Can Caseta, Puig d’en Planes a Vic, el Pla de Conier...). 

Això sí, en tota la comarca només dos punts concentren un elevat nombre de jaciments, i tots dos 

relacionats amb l’època romana: Tona (amb el Camp de les Lloses, vicus militar romà republicà, o el 

poblat iber del Castell), i Vic, l’antiga Auso romana, fundada ja en època imperial, que manté bona 

part de les restes de la ciutat sota el nucli antic. Altres zones amb concentració alta de jaciments són 

al nord del terme de Vic (força vil·les romanes), Sentfores (Vic), o Torelló, on s’ha localitzat ceràmica i 

elements escultòrics en diversos punts (a part del jaciment iberoromà de les Serrasses). 

Mapa fet amb Instamaps (http://www.instamaps.cat/) a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya. El 

mapa es pot consultar i veure’n els detalls a l’adreça: 

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=f24228505d9ef7a70a7c29b459f41f0d&id=34484

892&title=Jaciments&3D=false 

 

JACIMENTS A L’ÀREA DE TONA 

http://www.instamaps.cat/
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=f24228505d9ef7a70a7c29b459f41f0d&id=34484892&title=Jaciments&3D=false
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=f24228505d9ef7a70a7c29b459f41f0d&id=34484892&title=Jaciments&3D=false


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 4: ELS TOPÒNIMS PREROMANS A LA COMARCA D’OSONA 

Aquest mapa mostra els diferents llocs d’Osona, del Lluçanès i d’alguns municipis 

del voltant que tenen noms preromans, diferenciats segons si tenen l’origen en 

una llengua indoeuropea o no. 

Es pot comprovar, primer de tot, que abunden molt més els topònims preromans 

indoeuropeus que els no indoeuropeus. Als mapes de concentració es veu molt 

clarament que els topònims preromans indoeuropeus estan escampats per tota la 

comarca, especialment a les muntanyes del voltant de la plana, i sobretot, seguint 

el curs del riu Ter. En canvi, els topònims no indoeuropeus estan escampats, i 

concentrats al voltant de Vic, i sobretot a la zona del Bisaura, Sora i Orís, quan el 

Ter acaba d’entrar a la comarca. 

Això no vol dir que hi hagués un lloc de la comarca on es parlés només una llengua 

no indoeuropea o indoeuropea, sinó que les llengües van ser parlades al mateix 

espai (no sabem si al mateix temps). Queda clar, però, que la llengua indoeuropea 

va deixar un rastre en topònims molt més gran que no pas  la no indoeuropea. 

Això pot indicar que la llengua ibèrica, llengua no indoeuropea (parlada en època 

ibèrica, suposadament) no va ser l’única parlada  a Osona, perquè pocs topònims 

han quedat. En canvi, el substrat anterior, l’indoeuropeu, ha deixat una forta 

empremta, cosa que vol dir que es va parlar a tot el territori i durant força temps, 

per la petjada en topònims que ha deixat. 

Això podria demostrar que l’iber   (llengua no indoeuropea) no va ser mai una 

llengua parlada de forma intensa, com sí que ho va ser la llengua indoeuropea 

present a Osona abans  de la cultura iber. 

El mapa es pot consultar i veure’n els detalls a l’adreça: 

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=191d81ac6c92e70849c1d4b

f44cc722d#11/41.9516/2.3408 

TOPÒNIMS PREROMANS D’OSONA 

CONCENTRACIÓ DE TOPÒNIMS PREROMANS 

INDOEUROPEUS 

CONCENTRACIÓ DE TOPÒNIMS 

PREROMANS NO INDOEUROPEUS 



 

 

MAPA 5: LES SEQUES AUSETANES I LA DISPERSIÓ DE LES MONEDES 

LA SEGONA GUERRA PÚNICA AL MEDITERRANI 

LLOC Seca Ausesken Seca Eust-Eustibaikula Seca Ore 

Arenys de Mar, Maresme 1-4 
  

Aude, França 1-4 
  

Azaila, Terol 
 

2 
 

Balsareny, Bages 52 39 9 

Burriac, Mataró, Maresme 34 3 6 

Camp de les Lloses, Tona 25* 
 

Cànoves, Vallès Oriental 5 1 
 

Castellterçol, Moianès 1-4 
  

Cerdanya 1 
  

els Prats de Rei, Anoia 1 
  

Fuentes del Ebro, Saragossa 3 
  

Lleida, Segrià 1-4 
  

Milmanda, Conca de Barberà 1 
  

Monteró, Camarasa, Noguera 1 
  

Oristà, Osona 7 
  

Palamós, Baix Empordà 1 
  

Rubí, Vallès Occidental 1-4 
  

Solsona, Solsonès 1-4 
  

Torrent, València 1 
  

* No hem trobat si eren de la seca Ausesken o de la Seca Eusti-Eustibaikula. 

A partir del s. II aC, els ausetans van començar a encunyar moneda. Tres seques, que van 

encunyar sota diferents llegendes, es consideren ausetanes:  (ausesken), -

 (eusti-eustibaikula) i  (ore). Les monedes emeses per aquestes seques van 

tenir una dispersió més aviat limitada al nord-est de l’actual Catalunya, amb alguna excepció. La 

seca ausesken va ser la més important i la que va arribar fins més lluny, territorialment parlant. 

Va arribar a encunyar monedes de plata (al principi del segle II aC, per pagar als romans). Va 

desaparèixer a finals del segle II aC. 

La seca eusti-eustibaikula (va encunyar amb aquests dos noms) sembla que va tenir una 

circulació molt més limitada, tot i que se n’han trobat al tresor d’Azaila. La resta s’han trobat a 

prop de la Plana. El Museu Episcopal de Vic també en té sota la seva possessió, tot i que no se 

sap d’on provenen.  

Finalment, sa seca ore és la que menys ha emès de les tres. Només s’han localitzat monedes a 

Balsareny i a Burriac,  i també en tenen al Museu Episcopal. No se sap a podia estar situada, 

tanmateix, aquesta seca. 

Mapa creat amb Google Earth©. Les fonts es poden consultar a la bibliografia del treball. 

 

 

LLOCS ON S’HAN TROBAT MONEDES DE SEQUES AUSETANES 



 

MAPA 6: LES FRONTERES DEL TERRITORI DELS AUSETANS 

LA SEGONA GUERRA PÚNICA AL MEDITERRANI 
Aquest mapa és una aproximació perquè és 

pràcticament impossible de saber les fronteres que 

l’Ausetània podia tenir. És evident que al llarg de tres-

cents anys, les fronteres podien variar, però en aquest 

mapa ens hem basat en alguns indicis que podrien 

indicar quin territori pertanyia als ausetans almenys 

en algun moment. 

Dues fronteres semblen definides: la de la riera d’Osor 

(i també St. Sadurní d’Osormort) i la de la riera de 

Merlès. Tots dos hidrònims indiquen la presència de 

una frontera preromana, a part de raons de caràcter 

històric, com l’extensió del bisbat de Vic, que també 

tenia com a frontera aquestes dues rieres. Les altres 

estan agafades a partir d’accidents geogràfics, com 

l’altiplà del Collsacabra per la frontera amb la 

Garrotxa. 

Al mapa es veuen les tribus que potser mantenien una 

frontera amb els ausetans. També hi ha els punts 

roses, que marquen llocs on la toponímia ha deixat 

rastre de construccions antigues. Es pot comprovar 

que alguns d’aquests punts semblen tancar l’hipotètic 

territori, d’un verd més viu.  

Com que el mapa volia representar tot el territori que 

podien haver ocupat, i com que la riera d’Osor sembla 

un límit clar, s’hi ha afegit el jaciment del Coll de Gria, 

al Pasteral, que seria l’últim jaciment ausetà abans 

d’arribar en territori indiget. 

Aquest mapa mostra que falten encara diversos 

jaciments per descobrir, perquè normalment els 

jaciments se situaven a uns 3 quilòmetres entre si. 

Això vol dir que en falten a la part nord de la plana, al 

Lluçanès i a la riba del Congost, a l’àrea de Centelles . A 

Balenyà, de fet, hi ha Puigcastellar (un dels punts 

roses), on l’ajuntament diu que hi ha un jaciment 

ibèric. 
Mapa fet amb Instamaps ( http://www.instamaps.cat ). El mapa 

es pot consultar en detall a l’adreça: 

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=ea

034b5ab84a67fde9104623381b873d&id=34484892#10/41.9386/

2.4170  

http://www.instamaps.cat/
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=ea034b5ab84a67fde9104623381b873d&id=34484892#10/41.9386/2.4170
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=ea034b5ab84a67fde9104623381b873d&id=34484892#10/41.9386/2.4170
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=ea034b5ab84a67fde9104623381b873d&id=34484892#10/41.9386/2.4170


 

MAPA 7: EL POBLAMENT AUSETÀ EN ÈPOCA DE L’IBÈRIC ANTIC 

L’ibèric antic és l’època que transcorre des de l’inici de l’edat del ferro / final del bronze 

(650-600 aC) fins al 450 aC, en què es considera que es canvia a l’ibèric ple. Aquest mapa 

mostra, barrejats, tots els jaciments. Al primer mapa hi ha localitzats tots els jaciments que 

es poden datar de l’ibèric antic, classificats segons en què consisteixen (o què se sospita 

que són). El segon mapa mostra tots els llocs habitats, els assentaments durant aquesta 

època, classificats segons la seva possible importància. Els que tenen el nom en cursiva és 

perquè no hem trobat cap topònim preromà que pogués correspondre a l’assentament. La 

resta porten el nom d’un topònim preromà de la vora que podria  estar-hi relacionat. 

Aquest mapa està comentat i explicat amb més detall al capítol 5.1.1-EL POBLAMENT A 

L’ÈPOCA DE L’IBÈRIC ANTIC.  

Mapa fet amb Instamaps (http://www.instamaps.cat ). El mapa es pot consultar en detall a l’adreça: 

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=ad4b0be86c7506808d3169551098c9

9c#12/41.9966/2.2364  

ELS ASSENTAMENTS DURANT L’IBÈRIC ANTIC 

EL POBLAMANT AUSETÀ DURANT L’IBÈRIC ANTIC 

http://www.instamaps.cat/
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=ad4b0be86c7506808d3169551098c99c#12/41.9966/2.2364
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=ad4b0be86c7506808d3169551098c99c#12/41.9966/2.2364


 

MAPA 8: EL POBLAMENT AUSETÀ EN ÈPOCA DE L’IBÈRIC PLE 

L’ibèric ple  és l’època que va des de l’època de l’ibèric antic (450-400 aC) fins a la Segona 

Guerra Púnica i la derrota dels cartaginesos, amb la conseqüent entrada romana i 

començament de la romanització de la península. Aquest mapa mostra, barrejats, tots els 

jaciments. Al primer mapa hi ha localitzats tots els jaciments que es poden datar de l’ibèric 

ple, classificats segons en què consisteixen (o què se sospita que eren). El segon mapa mostra 

tots els llocs habitats, els assentaments durant l’ibèric ple, classificats segons la seva possible 

importància. Els que tenen el nom en cursiva és perquè no hem trobat cap topònim preromà 

que es pogués correspondre a l’assentament. La resta porten el nom d’un topònim preromà 

de la vora que podria estar-hi relacionat. Aquest mapa està comentat i explicat amb més 

detall al capítol 5.1.2-EL POBLAMENT A L’ÈPOCA DE L’IBÈRIC PLE.  

Mapa fet amb Instamaps ( http://www.instamaps.cat ). El mapa es pot consultar en detall a l’adreça: 

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=df4bafa9b16f925dfc05b6bec7222b80&i

d=34484892#11/41.9985/2.3284  

ELS ASSENTAMENTS DURANT L’IBÈRIC PLE 

EL POBLAMANT AUSETÀ DURANT L’IBÈRIC PLE 

http://www.instamaps.cat/
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=df4bafa9b16f925dfc05b6bec7222b80&id=34484892#11/41.9985/2.3284
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=df4bafa9b16f925dfc05b6bec7222b80&id=34484892#11/41.9985/2.3284


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 9: LES GUERRES PÚNIQUES I LES REBEL·LIONS DEL 206-205 aC 

aaaC 

LA SEGONA GUERRA PÚNICA AL MEDITERRANI 

LA SEGONA GUERRA PÚNICA A CATALUNYA 

 

La Segona Guerra Púnica va suposar l’entrada dels romans a Ibèria. Va començar després de la caiguda d’Arse en 

mans púniques. Seguidament, Hanníbal va marxar cap a Roma, va travessar els Alps i els Pirineus i es va aliar amb 

els pobles ibers de l’interior de Catalunya. 

Per tallar les comunicacions d’Hanníbal, els romans van desembarcar a Empúries el 218 aC mateix. A partir de 

llavors sotmeten els pobles ibers aliats dels cartaginesos, i els guanyen a la batalla de Cesse (218 aC) i assetjant 

Atanagrum i Auso. Llavors marxen cap al sud amb la intenció de capturar Qart Hadsht. Mentrestant, Hanníbal 

anava guanyant batalles a la península itàlica, fins a trobar-se a les portes de Roma, però no la va atacar. La 

derrota cartaginesa a Metaure (207 aC), on va morir Hàsdrubal, i la presència romana al nord d’Àfrica va obligar 

Hanníbal a tornar a Carthago, on va ser derrotat de forma definitiva a Zama (202 aC). 

A Catalunya, els ibers es van aixecar el 206 i el 205 aC contra la dominació romana, saquejant els territoris dels 

sedetans i dels suessetans, aliats dels romans. Finalment, van ser derrotats en un punt indeterminat pels exèrcits 

romans. Indíbil va morir en combat, i la resta de prínceps ibers van ser lliurats als romans. Els ibers es van tornar a 

aixecar el 195 i el 183 aC, però van ser derrotats en tots dos casos. 

Mapa creat amb Google Earth©. Per entendre millor el mapa, es pot consultar mentre es llegeix l’apartat 5.1.3.1-

LA SEGONA GUERRA PÚNICA. 



 

MAPA 10: EL POBLAMENT AUSETÀ EN ÈPOCA DE LA ROMANITZACIÓ 

La romanització va ser un procés que es va allargar des del 200 aC fins a la caiguda de 

la República Romana, el 27 aC. Aquest mapa mostra, barrejats, tots els jaciments. Al 

primer hi ha localitzats tots els jaciments que es coneixen a Osona d’aquesta època. El 

segon mostra tots els assentaments classificats segons la seva possible importància. 

Ambdós mapes mostren el procés d’abandonament dels jaciments en alçada i de la 

banda est, a favor dels assentaments al pla. 

Aquest mapa està comentat i explicat amb més detall al capítol 5.1.3.2-EL POBLAMENT 

A L’ÈPOCA DE L’ÍBÈRIC FINAL-ROMÀ REPUBLICÀ.  

Mapa fet amb Instamaps ( http://www.instamaps.cat ). El mapa es pot consultar en detall a 

l’adreça: 

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=c8388e439c54f1e2fbf4c

b846b69d694&id=34484892#11/41.9409/2.2563 

 

EL POBLAMANT AUSETÀ DURANT LA ROMANITZACIÓ 

ELS ASSENTAMENTS DURANT 

LA ROMANITZACIÓ 

http://www.instamaps.cat/
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=c8388e439c54f1e2fbf4cb846b69d694&id=34484892#11/41.9409/2.2563
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=c8388e439c54f1e2fbf4cb846b69d694&id=34484892#11/41.9409/2.2563

