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ANNA P UJOL 1 PUIGVEHi 

L'estudi de la formació i desenvolupament de la cultura iberica a les comarques 
gironines de I'Emporda, La Selva i el Girones ens va portar a qüestionar-nos-en 
la problematica socio-económica. Ens ha semblat oportú de presentar en aquesta 
I1 a Reunió d'Economia Antiga de la Península Iberica les hipótesis, més aviat que 
dades concretes, que tindran d'anar-se confirmant i afinant en un futur. 

L'existencia d'estructures d 'ús comunal en alguns poblats (sitges en les places 
d'Ullastret i El Castell de La Fosca; una fossa d'escombreries en la plac;a del poblat 
de Puig Castellet; un forn en l'espai central de poblat de La Creueta) , juntament 
amb el taranna polític, fins on podem coneixer-lo, d'aquests indígenes, fa pensar 
que deurien tenir un sistema de producció primitiu, comunal. L'agricultura era la 
principal activitat económica. No creiem que es fes necessari un repartiment anual 
de la terra perque la població d'aquests nuclis indígenes no era prou gran en relació 
al territori que depenia de cada poblat. A més, era una terra bona que no feia neces
saria una gran superfície per habitant; d'altra banda, !'agricultura estava suficient
ment desenvolupada com per donar collites suficients per a la comunitat. De tota 
manera es podria matitzar entre les zones més planeres del litoral i les de )'interior 
de La Selva i el Girones, més muntanyoses, que donen la impressió d'haver-se poblat 
densament en un moment més tarda que les anteriors. 

L'estudi geografic i del poblament permet d'apropar-nos a la sociologia. Sem
bla que els noms romans de tribus assenyalen unes unitats comarcals, diferents unes 
de les altres, no tant per la seva cultura material, ja que no es noten massa diferen
cies en els seus productes quan la civilització iberica esta totalment formada , pero 
sí que existeix una diferencia cronológica en la formació d'aquesta, degut a dificul
tats de comunicació (per exemple La Garrotxa o )'interior de La Selva). El matís 
que diferencia unes de les altres és molt lleu , més quan més a prop esta el terme 
de comparació. Pero , de tota manera, estem convenc;uts que la zona costera com
presa entre les Alberes i el Tordera estava només ocupada per la tribu deis Indike
tes. Solament després de la fundació romana de Gerunda, en el segle - 1, podria 
acceptar-se un traspas e poblament d' Aussetans de la plana de Vic cap el pla de 
~ i rona . La cita famosa de Ptolomeu quan diu que Gerunda era deis Aussetans, 
no es pot projectar a eríodes cronologicament anteriors. 
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Sempre s'ha dit que el comen;, amb la introducció de luxes i comoditats, pro
du"ia una rapida estratificació interna en els grups tribals, estratificació que porta
ria a la creació d'una aristocracia hereditaria acumuladora de riqueses i poder, ben 
documentada entre els Ilergetes. En canvi, aquesta «quasi realesa» com la qualifi
quen els textos escrits, no es pot documentar entre els Indiketes. La nostra opinió 
és que aquesta estructura no va poder arribar a consolidar-se per l'existencia de 
la colonia grega d'Emporion, amb la que des de molt aviat els indígenes havien 
arribat a una simbiosi massa forta, dificultant la formació d'estructures polítiques 
indígenes puxants en tota la zona litoral d'ella depenent, des del Tordera a les Albe
res. Inclús podríem parlar d'una «perdua d'identitat» d'aquests íbers de les contra
des gironines costeres, molt marcada en canvi en les tribus de més a l'interior. 

Les diferencies de criteri entre l'interior i la costa no arranquen de les Guerres 
Púniques o de la posterior arribada deis romans, sinó que des d'abans del -600, 
amb I'arribada de les primeres naus orientals, es va conformant una estructura polí
tica, social i económica que en moments de trasbalsaments polítics com els que hem 
dit topara ambla deis pobles de l'interior, fet del qual Roma sabra aprofitar-se'n 
bé. Aquestes rivalitats les tenim documentades en territori gironí per les tres tabe-
1/ae defixionis trobades en unes tombes d'Empúries i datades a finals del segle 1, 

que fan palesos els diferents punts de vista que, inclús en un moment tan tarda, 
hi havia entre Olossitani i Indiketes. 

Així dones, la colonització focea, integradora de les influencies i canvis iniciats 
abans del -600, va significar per a les comarques costeres un lent pero continu 
doll d ' influencies socials, economiques i culturals des de tan aviat i en una zona 
tan ben preparada per la precolonització, que ens impedeix de poder parlar d'una 
brusca desintegració deis modus de producció primitius i d'una accelerada diferen
ciació social. El procés que en l'interior de Cata:Junya, entenguis Ilergetes, es pro
duira en els segles - IV i - III, i perles mate1xes dates en les tribus ve"ines deis Indi
ketes (Ausentans, Castellans) en la zona costera s'hauria de buscar molts segles 
abans, entre el -700 i el -600, i per aixo, per haver-se anat gestant d'una manera 
molt lenta i en uns primers contactes superficials amb els pobles comerciants orien
tals, el canvi d'estructures és menys brusc i acusat, o, paradoxalment, ho és molt 
més, tant, que de fet no es veu una ruptura a partir del -600 perque el canvi havia 
comenc;:at a donar-se des l'arribada del grup de camps d'urnes del -700. 

El nou modus de producció no deuria d'ésser massa coherent, en estar els nuclis 
indígenes dirigits per Emporion a partir del -600, tant en la seva producció com 
en les importacions . La manca d'una elit dirigent forta fa que cada poblat actüi 
amb independencia deis altres i que els seus beneficis estiguin en relació solament 
amb la seva ubicació geografica (facilitat de comunicació terrestre i marítima). La 
no existencia de classes socials en cada nucli (exepció feta, potser, d'una elit admi
nistrativa a Ullastret) implica que la riquesa beneficiés per un igual a la col·lectivitat. 

El procés de canvi d'estructures i d ' aculturació pot paral·lelitzar-se fins a cert 
punt amb el produit en les tribus germaniques perla conquesta romana, pero amb 
una gran diferencia: els lents canvis introduits en les societats germaniques per 
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1' lmperi, per imitació i intervenció, es tornaran contra la mateixa Roma quan les 
tribus germaniques hagin aconseguit una major diferenciació social i alts nivells 
d'organització militar i política . En el cas deis grecs i els íbers aixo era inviable pe! 
mateix caracter de la colonització grega. De fet, les formes polítiques aristocrati
ques que hem anomenat entre els íbers de !'interior són fruit deis contactes amb 
els púnics i els romans pero no motivades per la colonització grega. Recordem que 
els Helysiques, els íbers del territori de Narbona, participaren en les campanyes deis 
cartaginesas a Sicília a comen~aments del segle -V. Tot aixo refor~a la teoría, ja 
sabuda i que estem tractant , d'una diferenciació política i económica entre les tri
bus de !'interior i les de la costa, aquestes lluny del contacte cartagines, gravitant 
en d'altres estructures socials i polítiques . El pas d' Aníbal per Illiberris (Elne) i el 
territori deis Helysiques no implica, al nostre entendre, per part de les tribus de 
Sordons i Helysikes altra trascendencia política que el fet que no podia passar per 
la costa degut a la política filorromana d'Emporion; pero, en canvi, aquests indí
genes del Rosselló i del Llenguadoc Occidental mostren una absencia de presa de 
partit que, pensem, deuria d'esser usual en aquestes tribus costeres, mancades d'unes 
estructures polítiques fortes, com seria també el cas deis lndiketes. 1 si aixo passa 
en un context beJ.lic, tarda, aquesta teoría es reafirma molt més pe! període ante
rior, de pau, deis segles -V i - IV . Els reiterats contactes comercials d'Emporion 
amb Ebussus i el Sudest peninsular en els segles -V, -IV i inclús - 111, no fan més 
que intensificar aquesta línea de conducta de les tribus indígenes. Subsidiariament 
es dedueix que un paper polític efectiu d'Emporion comen~a amb !'arribada deis 
romans, o poc abans de la seva arribada efectiva, a nivell de dirigir i intervenir 
en !'actitud política deis Indiketes (potser l'abandó d'Ullastret i d'altres poblats 
podría estar en relació amb aquesta política) . Solament a partir de l'ocupació romana 
assitim a l'aparició de capitalitats de cada tribu, com il·lustren bé les ceques mone
taries; fins a aquell moment l'únic sistema polític-social que existeix és la tribu amb 
una distribució comarcal i uns centres-mercat en cada una d'elles (Emporion/lndika 
en 1' Alt Emporda, Ullastret en el Baix, Porqueres en la comarca de Banyoles) . Una 
prova d'aixo és que quan Cató l'any -195 ve a pacificar les tribus del N. de l'Ebre, 
rep als senatores omnium civitium, és a dir, els caps de família en representació 
deis seus pobles (nuclis habitats), en un regim polític democratic, en un estat social 
i economic indeferenciat per manca, o més bé, per la bona distribució de la riquesa. 

En realitat és aquesta fussió de dos societats, aquesta aculturació primerenca 
i el pas a una economía basada en el comer~ deis excedents agrícoles, el que permet 
parlar de final de procés en el segle -VI, -V; ja en el primer podem parlar de cul
tura iberica com a resultat d ' aquests canvis d'estructura económica i de cultura, 
i aixo sois s'explica per uns previs contactes «precolonials». En el segle - VI podem 
parlar d'un món nou, d ' una nova societat que florira en el segle següent sense cap 
mena de dubtes, fruit d'un llarg procés d'uns tres-cents anys d'evolució . Malgrat 
el gran paper que en aquesta nova cultura juga el factor tradicional (fabricació de 
ceramica ama, sistema d'intercanvi perles operacions comercials, !'agricultura com 
a base económica de la vida del poblat, poca divisió del treball, costums ancestrals 
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com el culte al crani ... ), el factor colonitzador aportara quelcom més que un «ver
nís», sera capa~ de provocár l'aparició d'una nova !lengua i, per primera vegada, 
d'una escriptura, relaci(l)nada pos'siblement la seva aparició ambles necessitats comer
cials, !'\moneda, l'augment de la producció agrícola pera la seva exportació i, con
seqüentment, l'augment del poder adquisitiu deis indígenes, la creació de noves neces
sitats i el canvi deis seus gustos, i inclús la introducció de nous deus o l'adaptació 
deis seus al ritual i religió deis grecs (culte a Artemis efesia). Sens dubte que la pres
sió cultural va ésser molt forta, potenciada per la dependencia económica deis indí
genes. El canvi religiós, l'últim reducte, indica fins a quin punt. No fa falta insistir 
en el caracter desigual d'aquesta relació. 

Mar~ 1982 
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