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4  –  P R E S E N T A C I Ó

Presentac ió
L’exposició està dedicada als ibers, el nom genèric amb el qual es denomina el conjunt de pobles que van
ocupar el sud, el llevant i el nord-est de la península Ibèrica durant l’edat del ferro. Per il·lustrar aquesta
singular cultura s’ha seleccionat un conjunt de materials representatius que es presenten amb rigor i
accessibilitat al llarg de l’exposició.

Es tracta d’una àmplia mostra que inclou un gran nombre d’elements representatius de l’època: atuells de
ceràmica de diferents tipologies, monedes, eines de ferro per a l’agricultura o altres usos, armes, exvots,
maquetes de poblats fortificats i d’edificis singulars, mostres d’escriptura, escultures de guerrers i de dames
etc. També hi podem contemplar reproduccions de telers de l’època, de molins d’oli, de muralles i cases, o
de tombes amb el seu aixovar tal com es van trobar en el moment de ser descobertes.

Les excavacions i investigacions arqueològiques que s’han dut a terme al llarg dels últims anys en els
nombrosos jaciments que hi ha a la Península han aportat informació i nombroses mostres de restes
materials que han servit de base per renovar la interpretació històrica que es feia de la cultura ibèrica.
Tanmateix, potser perquè desconeixem la seva llengua i no ens és possible desxifrar el significat de la seva
escriptura, encara queda un component d’enigma i de misteri que pot resultar atractiu, especialment per als
joves en edat escolar. En tot cas, l’exposició ofereix un panorama molt complet sobre els pobles ibers, amb
explicacions assequibles i una selecció de materials d’interès per a tots aquells que tinguin curiositat per la
història.

Presentació del material didàctic

La guia didàctica es planteja com a material complementari de l’exposició, destinat a orientar i a facilitar la
tasca del professorat. La seva finalitat és organitzar la informació de l’exposició per tal que resulti manejable
a classe; de vegades reprodueix alguns dels elements exposats i els complementa amb altres recursos
addicionals. És un material diversificat que inclou textos, esquemes, dibuixos, fotografies, mapes i altres
documents relacionats amb els temes que es presenten a l’exposició. Per tant, pot ser útil tant per preparar
la visita a la mostra com per treballar posteriorment a classe els aspectes seleccionats.

La guia es presenta com un conjunt de temes en la qual, de manera general, cada àmbit de l’exposició ocupa
una pàgina doble del dossier. S’estructura en unitats temàtiques destinades a aportar la informació que
serveix de base per fer les tasques que es plantegen en els suggeriments didàctics. Les activitats que es
proposen estan relacionades amb el contingut de l’exposició. Són propostes que presenten diferents graus
de dificultat i que els docents poden incorporar a la seva planificació i adequar a les diferents característiques
i interessos dels alumnes.
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Qui van ser els ibers?

Els ibers van ser un conjunt de pobles independents amb la cultura més avançada de la Península durant
l’edat del ferro. La seva cultura presenta elements comuns, com ara la llengua o l’art, però també té trets
diferenciats segons les zones i els diversos graus de desenvolupament.

Els orígens

El món ibèric es va desenvolupar a partir del segle VII aC pel contacte entre els pobles indígenes que vivien
a la zona sud i al litoral mediterrani de la península Ibèrica i els comerciants fenicis, grecs i cartaginesos:

1. Els comerciants fenicis procedien de l’actual Líban, de ciutats-estat com Biblos, Sidó o Tir. Van fundar nom-
broses factories comercials al litoral peninsular. Cadis, el més antic d’aquests enclavaments, data arqueo-
lògicament del segle VIII aC. Els fenicis van mantenir relacions estretes amb la mítica Tartessos, des d’on
importaven plata, or i coure. En el segle VI aC, les seves ciutats d’origen van perdre la independència, ja
que l’imperi assiri les va ocupar, però tot i així van continuar tenint una certa influència entre els pobles
ibers. Les seves aportacions a la cultura ibèrica van ser importants, entre les quals trobem l’alfabet, el torn
de terrissaire, la metal·lúrgia del ferro, el vi o l’oli.

2. Els pobladors de les polis gregues, especialment de Fòcida (a l’Àsia Menor) i de la seva colònia Massalia
(l’actual Marsella), van establir colònies al sud, al llevant i al nord-est peninsular. Al començament del segle
VI aC van fundar Emporion (Empúries), a la qual van seguir altres ciutats com ara Rhode (Roses). A la
Península buscaven plata, ferro, cereals, sal, llana, etc.

3. Els cartaginesos o púnics procedien de la colònia fenícia de Cartago, situada prop de la Tunis actual. Van
prendre el relleu dels fenicis en el control de les colònies de la costa peninsular. Van transformar moltes
d’aquestes colònies en ciutats pròsperes i en van fundar de noves, com ara Kart Hadtha (Cartagena).

L’arqueologia demostra que durant molts segles els productes grecs i púnics van arribar, de manera directa
o indirecta, als confins del món ibèric i, per tant, és possible que el presumpte repartiment d’àrees
d’influència entre els uns i els altres fos més teòric que real.

Espai geogràfic

La cultura ibèrica va ocupar el sud, el llevant i el nord-est de la península Ibèrica i part del sud-est de la França
actual. Per tant, hi quedava inclosa l’àrea turdetana on, cap a les acaballes de l’edat del bronze, s’havia
desenvolupat la cultura tartèssia, una de les més riques i brillants de la Mediterrània occidental.
La “iberització” va ser més ràpida i profunda al sud, on les influències externes eren més antigues que en
altres zones més aïllades o menys poblades.

Ubicació en el temps

• La cultura ibèrica es va començar a formar al sud de la península Ibèrica cap als segles VII i VI aC, 
coincidint amb la decadència de Tartessos.

• Va assolir el seu màxim apogeu durant els segles V i IV aC.
• En el segle III aC, Cartago es va proposar la conquesta militar de la península Ibèrica, raó per la qual aquest

territori va passar a ser un dels escenaris de la Segona Guerra Púnica que va esclatar entre Roma i Cartago.
• L’any 218 aC, els exèrcits romans van desembarcar a Emporion amb l’objectiu d’aïllar l’exèrcit d’Anníbal, 

el general cartaginès que s’estava acostant perillosament a Roma a través dels Alps.
• Un cop derrotats els cartaginesos, la resistència ibèrica va durar poc temps. Roma es va annexionar l’àrea 

ocupada per la cultura ibèrica, que va ser engolida per la romanització (segle I aC).

El  context  h i s tòr ic
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Proposta d’activitats

• Com a avaluació inicial: Què et suggereix el terme “cultura ibèrica”? Quan va sorgir? Quan i per
què va desaparèixer? Quina àrea va ocupar a la Península?

• Quina influència van tenir els comerciants fenicis, grecs i cartaginesos en la seva aparició? Què                    
buscaven a la península Ibèrica? Com van influir sobre la població autòctona?

• Busca informació sobre les guerres púniques. Qui s’hi enfrontava? Per què? Quines implicacions va 
tenir la Segona Guerra Púnica per als ibers?

• Busca informació sobre Anníbal i els bàrquides, Publi Corneli Escipió, Indíbil, Mandoni i Argantoni.



Els poblats fortificats (oppidum) eren el centre polític, econòmic i de vegades religiós de les comunitats
ibèriques. Generalment s’instal·laven en llocs alts, fàcils de defensar, i construïen muralles i fortificacions. La
seva estructura urbanística s’adaptava a les característiques orogràfiques. Al voltant hi solia haver alguns
llogarrets aïllats, mentre que les talaies o torres de vigilància servien per controlar el territori.

Puig Castellar, a Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona), ocupat entre els segles VII i II
aC, n’és un exemple representatiu. Es tracta
d’un poblat en plataforma, és a dir, amb una
muralla que tanca tot el perímetre de
l’assentament. Se situa en una zona
muntanyosa des d’on es controla
visualment un ampli territori i està
perfectament adaptat a l’orografia. El traçat
urbanístic consta de tres carrers concèntrics,
connectats amb carrerons. Disposa d’un
sistema efectiu de defensa format per una
torre de planta quadrada que protegeix la
porta, davant de la qual hi ha un mur
addicional.

Les muralles protegien les ciutats fortificades, eren
símbols de poder, servien de defensa, impedien el
pas pels punts més accessibles i marcaven els límits.
La tècnica de construcció més habitual consistia a
aixecar un sòcol de pedra sobre el qual es
perllongava la fortificació amb un alçat de tova. En
un principi eren simples murs; tanmateix, la
incorporació de torres, bastions, baluards, obres
avançades i merlets, les van fer més eficaces.

Edificis singulars

Algunes construccions ibèriques destaquen pel fet de
ser més grans i complexes. La seva singularitat, la seva
situació a l’interior dels poblats i els objectes que s’hi
van trobar les vinculen al sistema de creences.

Es tracta d’un edifici monumental al qual

s’atribueixen diversos usos (un palau, que es va

incendiar, un magatzem, un altar amb cendres, etc.)

Urbanisme i  arqui tectura
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Maqueta del poblat ibèric de Puig Castellar (Sta. Coloma de Gramenet, Barcelona).

Muralles del poblat d’Ullastret (Girona).

Maqueta del palau-santuari de
Cancho Roano (Zalamea de la

Serena, Badajoz). Segles VI-IV aC.



L’habitatge

Les plantes dels habitatges ibèrics són de diversos tipus; tanmateix,
abunden les de mides reduïdes, d’uns 35-45 m2, amb un únic espai
rectangular en el qual es desenvolupaven totes les funcions de la vida
quotidiana (descans, magatzem, preparació d’aliments i altres tasques).

La construcció es duia a terme amb un sòcol de pedra i parets de tova,
que gairebé sempre s’elaborava amb terra, sorra, aigua i palla i es coïa
al sol. Les parets es revestien amb fang o guix per tal
d’impermeabilitzar-les i el sòl solia ser de terra calcigada, tot i que en
alguns casos s’empedrava. El sostre, de bigues de fusta, suportava un
entramat vegetal cobert amb argila. És probable que no tinguessin
finestres i que es ventilessin per la porta de l’entrada. De vegades
disposaven de magatzems adossats, de dipòsits enterrats o, fins i tot,
d’un pis superior.

Al mig de l’habitació se situava el foc, que servia per cuinar i per escalfar la
cambra. Els llits eren de fusta o de pell i no devien estar gaire lluny del foc,
almenys a l’hivern. En un banc adossat a la paret o en prestatges es
guardaven les peces de ceràmica que formaven la vaixella i les que es feien
servir per cuinar. El mobiliari es completava amb baguls, cistells, tamborets,
una taula, etc. Una peça important era el molí de mà, que servia per moldre
el gra i convertir-lo en farina. Moldre era una de les activitats domèstiques
més importants. Excavant en les cases s’han trobat molins, eines i peces de
telers.
Quan es construïa un habitatge se sacrificaven animals com a ofrena i se’n
dipositaven les restes sota els fonaments. Els nens també s’enterraven a les cases.

Com calcular quantes persones vivien en una casa:

Sabem que les dones són fèrtils entre els 14 i els 45 anys. Diversos estudis
sobre la població ibèrica indiquen que era una població “jove”, amb una
mitjana de vida d’entre 30 i 35 anys, tot i que alguns individus superaven els
50. A més podem establir algunes hipòtesis:
• Una mortalitat infantil elevada, potser de fins a un 50% de les persones nascudes.
• Segurament les famílies eren monògames: un home, una dona, els seus fills

i alguna persona gran.
• Les parelles es formaven aviat, al voltant dels 15 anys.

Proposta d’activitats

• Els poblats ibèrics se situaven en llocs alts, fàcils de defensar i s’envoltaven de sòlides muralles. Quines
raons explicarien aquesta localització? I la seva fortificació?

• Identifica la muralla, les fortificacions i les cases del poblat de Puig Castellar (diferencia-les amb colors
diferents). Com podries calcular quantes persones vivien al poblat? Quina informació et caldria?
Redacta un informe que expliqui les teves conclusions.

• Compara l’espai que ocupa un habitatge ibèric amb el d’un habitatge actual de tipus mitjà. Hi trobes
gaires diferències?

• Quins objectes hi ha dins l’habitació principal d’una casa ibèrica? Quina utilitat tenien? Fes-ne una llista
i busca’n l’equivalent en un habitatge actual.

Recreació de l’interior d’una casa ibera.

Casa ibèrica de Mas Boscà. Lleida
(segons Junyent i Baldellou, 1972).
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Agricultura

Les restes de fusta, de carbons, de llavors, de fruits o de pol·len que es troben en els jaciments proporcionen
molta informació sobre els conreus i les pràctiques agràries que es desenvolupaven en el món ibèric.
L’agricultura de secà (cereals, vinya i olivera) era la principal activitat econòmica. Alternaven cereals (blat,
civada, sègol) i plantes lleguminoses (llenties, pèsols, mongetes, faves, cigrons, alfals) i d’aquesta manera
s’afavoria la regeneració de la terra. Els fruits (figues, magranes, dàtils, ametlles), l’explotació dels boscos i la
recol·lecció completaven els recursos disponibles, juntament amb la fusta, la mel o les glans. Cal dedicar una
atenció especial al conreu de la vinya i les oliveres, ja que eren productes d’exportació molt apreciats: la seva
venda permetia la importació d’altres productes o de moneda.

L’arada dotada d’una reixeta metàl·lica permetia
conrear superfícies dures o pedregoses. Treballaven
els camps amb l’ajuda de bous, que estiraven l’arada.

Les nombroses eines agrícoles trobades en els
jaciments (podall, càvec, destral, pala, rastell, picot,
trident, magalla, etc.) donen testimoni del gran
desenvolupament de l’agricultura i de la metal·lúrgia
del ferro.

Aliments viatgers

L’oli d’oliva, el vi i la salmorra eren productes molt
apreciats i el seu comerç es va estendre per tota la
Mediterrània. 
Aquests productes es guardaven i es transportaven
en diferents tipus d’àmfores.

Ramaderia

El pasturatge era més important que la cria en estables. Els ramats d’ovelles i de cabres representaven un
recurs econòmic important. També tenien porcs i bòvids. Aquests últims els feien servir com a animals de
tir. De la ramaderia obtenien carn, llana, llet, formatge i força de treball.

Podem saber què menjaven els ibers?

Les abundants restes d’ossos trobades en els dipòsits d’escombraries del poblat ibèric de Calafell (a la costa
de Tarragona) ens proporcionen la informació següent:

Act iv i ta ts  product ives

Tipus d’àmfores destinades
a contenir vi (a) i oli o

salmorra (b i c).
a b c

Escena agrícola. Detall d’un vas d’Alcorisa (Terol).
Museo Arqueológico de Teruel.
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• Ovis aries (ovella) 4,55 %
• Capra hircus (cabra) 1,98 %
• Ovicaprins (ovelles 

i cabres sense distingir) 58,70 %
• Sus domesticus (porc) 18,98 %
• Bos taurus (bou) 5,97 %

• Equus cabalus (cavall) 1,03 %
• Oryctolagus cuniculus (conill) 2,07 %
• Canis familiaris (gos) 0,51 %
• Peixos 3,37 %
• Aviram (majoritàriament

gallines domèstiques) 3,89 %     



Indústria tèxtil

Una certa especialització

Segons l’historiador Joan Maluquer, totes les noies i dones devien filar de manera constant, tal com
demostren les fusaioles trobades als jaciments, tot i que probablement algunes persones o famílies es van
especialitzar en aquestes tasques. Al poblat de la Ferradura, al Montsià (Tarragona), s’han trobat dos telers
en un barri de set cases.

El procés i els instruments per
teixir

Per començar a teixir, es filava la matèria
primera. Es formava un fil que es lligava a
un fus, el qual es feia girar amb l’ajut d’una
peça de ceràmica (fusaiola) que actuava de
contrapès i ajudava a enrotllar el fil. Les
peces es teixien en un teler generalment
format per dues peces paral·leles de fusta,
la superior de les quals sostenia l’ordit. Els
fils es mantenien tensos i verticals gràcies a
uns pesos de pedra o d’argila foradats
(pondus). Després es feia passar el fil

horitzontal amb una llançadora.

Escriptors grecs contemporanis dels pobles ibers ens proporcionen informació sobre
com es vestien

“Els homes van vestits de negre, la majoria porten el sargos, i hi dormen. Les dones porten vestits amb adorns
florals.” (Estrabó, III, 4.17).

“Abans s’importaven molts teixits i, fins i tot avui en dia, les seves llanes estan molt sol·licitades i no hi ha res
que les superi en bellesa.” (Estrabó, III, 2.6).

Els vasos de ceràmica i les estàtues també proporcionen molta informació sobre la indumentària.

Els ibers eren molt hàbils a l’hora de treballar l’espart, amb el qual confeccionaven estores, cistells i cordes.

Proposta d’activitats

• Imagina que estàs excavant un jaciment ibèric... Quines restes materials relacionades amb
l’agricultura, la ramaderia i la indústria tèxtil hi podries trobar? Fes-ne una llista.

• Descriu el molí d’oli de l’exposició (materials, forma, utilitat, funcionament). Per què era important
l’oli en el món ibèric?

• Elabora un gràfic de barres amb les espècies d’animals que van aparèixer a les excavacions del
jaciment de Calafell (utilitza una mateixa barra per ovis aries + capra hircus + ovicaprins). Què
podem deduir del gràfic sobre el que menjaven els habitants d’aquest poblat? Era important la caça?
I la pesca?

• Quines fibres utilitzaven per teixir? Identifica al dibuix del teler els termes subratllats en el text.
• A través de quines fonts històriques podem saber com es vestien? Quina informació podem obtenir

a partir dels vestits? A l’exposició, podríem recollir evidències sobre com es vestia en el món ibèric?

A C T I V I T A T S  P R O D U C T I V E S – 11

Dones iberes teixint.



Moneda,  comerç  i  escr iptura
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La moneda

L’ús de la moneda en el món ibèric ens indica l’aparició de les noves
necessitats generades per l’increment dels intercanvis. La moneda es va
difondre a través del comerç amb les colònies fenícies i gregues i també
com a pagament de serveis als soldats ibers reclutats com a mercenaris.

Primer van utilitzar monedes fenícies, gregues o d’altres procedències i,
més endavant, van encunyar monedes pròpies.

Les primeres monedes de la península Ibèrica es van encunyar a mitjan segle
V aC a les colònies gregues d’Emporion i Rhode; eren còpies autòctones de
monedes gregues i van circular per tota la costa ibèrica. Des de mitjan segle III,
les seques iberes, els tallers on es fabricaven, van produir monedes amb
iconografia i escriptura pròpia fins al moment en què es va imposar totalment la
moneda romana en el segle I aC.

El comerç

Els intercanvis comercials en el món ibèric es van potenciar mitjançant
el contacte amb els mercaders fenicis, grecs i púnics que van establir
enclavaments i colònies en el litoral peninsular. Aquests enclavaments
servien de base per al comerç amb les poblacions autòctones. També
es feien transaccions internes (inter oppida), és a dir, entre diferents
ciutats.

El comerç estava controlat per les altes jerarquies socials, que
s’encarregaven d’emmagatzemar i tornar a distribuir els productes
per tal d’exportar-los, tant si eren metalls (or, coure, plom, plata) com
cereals o fibres tèxtils (espart, llana, lli). També monopolitzaven els
productes d’importació: ceràmica, teixits, objectes metàl·lics o altres
productes considerats valuosos com ara joies, teixits de porpra o
ceràmiques gregues. Amb el control del comerç augmentava el
prestigi de l’aristocràcia i dels grups dominants, que acumulaven béns
de luxe. Per als intercanvis feien servir monedes i, algunes vegades, fins i tot deixaven constància escrita de
les transaccions.

L’arqueologia estudia i cataloga cadascuna de les peces i cadascun dels fragments que s’han trobat en els
jaciments ibèrics. Les peces d’origen grec, púnic o d’altres procedències donen testimoni de la naturalesa i la
intensitat dels intercanvis comercials.

L’escriptura

Estrabó va escriure: “els turdetans tenen una grammatiké i també escrits antics, poemes i lleis en vers...” Els
ibers van conèixer l’ús de l’escriptura a través dels contactes amb els colonitzadors grecs i fenicis; des del segle
IV aC van desenvolupar un sistema propi d’escriptura, i van crear dos tipus d’alfabet: el turdetà i el llevantí.
Malauradament, el significat dels seus escrits continua sent una incògnita. 

Hi ha nombroses restes amb inscripcions, però se sap ben poc de la llengua o les llengües que es parlaven a
l’àrea ibèrica. Diversos estudis duts a terme per Manuel Gómez Moreno, a partir de monedes amb
inscripcions llatines i ibèriques, van permetre comprovar que el nombre de signes ibèrics i llatins en la mateixa
moneda no eren idèntics, motiu pel qual es va deduir que les lletres ibèriques no devien representar només
sons, sinó també síl·labes; per tant, es tractava d’un sistema mixt alfabètic i sil·làbic.

Denari de plata iber (s. I aC)
procedent d’Osca.

Vas grec trobat en una tomba ibera.
Castelló. Museu Arqueològic de la Comarca

de la Plana Baixa (Borriana).



Els ibers utilitzaven diferents suports per a l’escriptura: làmines de plom,
de les quals se n’han trobat més de quaranta, que es gravaven amb
un punxó i es portaven enrotllades; gravat sobre pedra, a les esteles
funeràries, a les escultures, als murs; sobre ceràmica (atuells); a les
monedes i és possible que també fessin servir el cuir per escriure, tot
i que no se’n conserven proves.

En el text gravat en aquesta peça es poden arribar

a interpretar algunes lletres combinades amb signes

de tipus numèric; també s’hi ha identificat un diàleg,

en el qual podria aparèixer el nom del difunt.

Làmina de plom del segle IV aC., trobada al
poblat d’Ullastret (Girona).

Proposta d’activitats

• Si fossis un expert en monedes i algú et portés una moneda d’un poblat ibèric amb la inscripció
“aC 250” què li diries?

• Amb quin nom es coneix l’intercanvi sense l’ús de monedes? Enumera els avantatges de l’ús de
monedes per al comerç.

• A la badia de Roses s’han trobat les restes de la càrrega d’un vaixell grec del segle V aC. Podem
saber si va naufragar abans d’arribar a la costa peninsular o bé quan s’allunyava cap al seu port
de destinació?

• Imagina que ets arqueòleg i que acabes de trobar l’equivalent de la “pedra de Rosetta”. Escriu
una carta informant de les conseqüències que tindrà aquest descobriment per conèixer la cultura
ibèrica.
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Bol de plata amb inscripció ibèrica. Musée du Louvre.

De moment no s’ha trobat cap text bilingüe (per
exemple, iber/grec jònic o iber/llatí) prou extens i
representatiu per permetre desxifrar la llengua.
Coneixem el significat d’algunes de les lletres però no
la llengua en què estan escrites i, per tant, podem
desxifrar els textos però no els podem entendre.

Estela de Sinarcas. S. I aC. 
Museu de Prehistòria de València.



Ceràmica

La introducció del forn per part dels fenicis va comportar l’aparició de noves formes de ceràmica

Un cop extreta, l’argila es triturava i es decantava per depurar-la.

El forn per a ceràmica

La cocció es duia a terme en forns de cúpula i doble
cambra. L’exemple més generalitzat d’aquest tipus de
forn de terrisseria estava construït amb toves sota un
arrebossat gruixut de fang, tenia la planta ovalada o
arrodonida, secció en cúpula amb orifici de tir a la part
superior i la boca d’alimentació en un apèndix respecte
de la planta. L’interior presentava una doble cambra,
cosa que representava un avenç respecte d’èpoques
anteriors, de manera que el lloc destinat a les peces o
cambra de cocció quedava separat de la font de calor
o cambra de combustió per una reixeta. 

La decoració del vas està formada per motius vegetals i

escenes de guerra i és una de les millors mostres de la

complexitat decorativa assolida en les ceràmiques

ibèriques d’estil narratiu.

Té forma de barret de copa alta i és el tipus

de recipient més emblemàtic de la cultura ibèrica.

Ceràmica i  meta l •lúrg ia

Fragment de la decoració del vas dels Guerrers de la Serreta. 
S. III-II aC. Tossal de Sant Miquel. Llíria. València. 

Museu de Prehistòria de València.
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Peces elaborades a mà

Són les més abundants durant els segles VI i V aC, tot
i que mantenen les seves formes i decoracions durant
molt temps. Es feien servir sobretot per guardar
aliments i com a vaixella domèstica.

Peces elaborades amb torn

El torn estava format per dues plataformes giratòries
de fusta unides per un eix. La seva adopció va
permetre modelar peces de ceràmica amb rapidesa i
precisió. Va significar una innovació tècnica i formal
de gran importància. La seva difusió va facilitar el
desenvolupament d’una ceràmica autòctona amb
trets propis.

Kalathos pintat. El Cabecico del Tesoro. Múrcia.
Museo Arqueológico de Murcia.



Proposta d’activitats

• Elabora una llista amb els usos als quals es destinaven els objectes de ceràmica.
• En un jaciment arqueològic ibèric s’han trobat, en el nivell més antic, nombroses àmfores d’origen 

fenici i púnic dels segles IV i III aC i, en el nivell següent (més modern), també moltes àmfores,  
aquesta vegada procedents de la península Itàlica i datades en el segle II aC. Investiga què va passar
a la península Ibèrica a les acaballes del segle III i al començament del II aC per explicar el canvi que
s’observa en el comerç d’aquest poblat.

• La metal·lúrgica del ferro va significar un canvi tecnològic i social de gran transcendència, una
vertadera revolució en relació amb l’època anterior, en la qual dominava el bronze. Investiga i explica
en què consisteix el canvi.

• Explica el procés d’elaboració d’un objecte de ferro. Quines matèries primeres calen?

Ferro forjat

Els ibers van desenvolupar la seva
cultura durant l’edat del ferro. El
treball d’aquest metall, la tecnologia
del qual van aportar els fenicis, és
una de les característiques
distintives d’aquesta cultura
respecte d’èpoques anteriors.

Els objectes de ferro són abundants i
diversos: eines agrícoles, claus,
paletes d’obra, hams, armes (llances
com ara el soliferreum, falcates,
escuts, cascs, etc.).

Bronze

En bronze es fabricaven fíbules per
subjectar peces de roba, campanetes,
hams, compassos, botons, pinces,
braçalets, petites escultures, etc.

El bronze és un aliatge de coure i
estany. La seva metal·lúrgia es va
desenvolupar abans que la del ferro. 

Per fabricar estatuetes utilitzaven el
sistema de la cera perduda.

Or i plata

Eren materials de luxe que
s’utilitzaven per fabricar vaixelles
cerimonials destinades al culte,
joies o altres ornaments.

Metal•lúrgia

“Fins ara, ni l’or, ni la plata, ni el coure, ni el ferro natius s’han trobat a la terra de manera tan abundant
i excel·lent”. Així descrivia Estrabó (geògraf grec, 63 aC - 21 dC) la riquesa metal·lífera de la Península
en la seva “Geografia”. 

El procés de fabricació de peces de ferro

• Extracció del mineral de ferro: es feia en
explotacions a cel obert, es rentava per
eliminar impureses superficials.

• Obtenció de carbó vegetal: s’obtenia cremant
fusta en un forn especial.

• Reducció del mineral de ferro: s’aconseguia
utilitzant carbó vegetal com a combustible. En
aquest procés s’assolien temperatures de
1.200º C que s’aconseguien insuflant aire a
través de mànegues col·locades dins la massa.

• Forjat del ferro: el lingot de ferro obtingut en
el procés anterior es tornava a escalfar a la
forja. Amb cops de martell, s’eliminaven les
impureses i es donava forma a la peça, que es
refredava submergint-la dins aigua; d’aquesta
manera se’n fixava la forma.
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Eines agrícoles de ferro de la zona de València. Aquest
tipus d’estris, molt abundants als jaciments, tenien el
mànec de fusta.



Estratificació social

L’organització social dels ibers era piramidal. Al cim hi havia l’elit aristocràtica que dirigia els
diferents estats locals

• Els membres barons de l’aristocràcia tenien l’estatus de guerrers i les seves tombes eren de caire
monumental. 

• Els sacerdots i les sacerdotesses no formaven una casta estructurada. Les seves funcions, sempre en 
l’àmbit de les classes socials elevades, eren ocasionals.

• La posició dels comerciants era diversa: des del negociant humil fins a l’importador ric. 
• Els artesans no gaudien de cap mena de privilegi social, tot i que la seva feina era molt especialitzada.
• Bona part de la població, tant masculina com femenina, es dedicava a l’agricultura i a la ramaderia.

Un exemple de les diferències socials: la Dama de Baza

L’escultura s’interpreta com a deessa-mare, senyora de la fecunditat –o la versió ibèrica de Tanit–; de tota manera, el

cert és que simbolitza un ésser superior que acull la noble difunta en el seu si i l’apropa a l’esfera supraterrenal.

“Fa 26 anys, excavant la necròpolis ibèrica del Cerro del
Santuario, vaig descobrir en una tomba l’estàtua d’una
dona asseguda en una butaca amb ales que portava un
colom a la mà i tenia un orifici que contenia les cendres
d’una incineració. En l’art ibèric, aquest tipus d’estatuetes
es coneixen amb el nom de “dames”, com la Dama d’Elx o
la del Cerro de los Santos. A la tomba hi havia armes i vam
pensar que es tractava d’un guerrer, però unes anàlisis
posteriors ens van indicar que possiblement es tractava
d’una dona d’entre 20 i 25 anys.

No sabem si l’organització política de la Baza ibèrica era
la monarquia, però les restes arqueològiques ens indiquen
que hi havia enormes diferències socials: hi havia gent
que desplegava la seva riquesa a les tombes, mentre que
altres persones només tenien una urna modesta per
dipositar-hi les seves restes.”

“(F.J. Presedo, “La Dama de Baza, un descobriment 

revelador”, Estrella, 1997)

Est rat i f i cac ió  soc ia l  i  organi tzac ió  mi l i tar

16  –  E S T R A T I F I C A C I Ó  S O C I A L  I  O R G A N I T Z A C I Ó  M I L I T A R

Dama de Baza. S. IV aC. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.



• Cavall: la seva possessió estava restringida a
l’aristocràcia. Els genets utilitzaven el cavall per
llançar-se sobre l’enemic, però era freqüent que
lluitessin a peu, ja que sense estreps tenien poca
estabilitat. 

• Llança: era l’arma principal d’atac, llarga i
pesant. S’utilitzava en el combat cos a cos.

• Escut: se sostenia amb la mà esquerra. Era l’arma
de defensa més important, solia ser circular, feta
de taules de fusta recobertes amb cuir, i es
decorava amb bronze repussat amb formes
radials i un umbó o casquet hemisfèric metàl·lic.

• Casc: era de cuir, amb nervadures de metall i es
rematava amb un plomall.

• Disc-cuirassa: un disc pectoral de bronze, de
vegades repussat i decorat, sobre una base de
cuir. Se subjectava per mitjà de corretges.

• Punyal: espasa curta de frontó amb fulla ampla i
recta.

• Gamberes: canyelleres que protegien des del
genoll fins al turmell.

L’organització militar

“Els ibers portaven una vida d’alarmes i assalts continus, i s’arriscaven en accions de guerrilla però no en grans
empreses.” (Estrabó, III, 5).

Les tombes, les escultures, les pintures a les ceràmiques, les monedes i els textos d’autors grecs i romans ens
proporcionen informació sobre els guerrers ibèrics.

Els nobles del sud i de llevant dels segles VI-V aC combatien amb:

Grup del genet dret davant el seu enemic vençut del Cerrillo Blanco.
Porcuna. Jaén. S. V aC. Museo Provincial de Jaén.

Puntes de llança, soliferreum i falcata. Aquesta
última, un tipus d’espasa amb fulla corbada, més
ampla a la punta que al centre i doble tall dorsal,
és característica dels pobles ibers.

Proposta d’activitats

• Com podem saber que en la societat ibèrica hi havia moltes diferències socials?
• Què entens per “accions de guerrilla”? Descriu un atac dels guerrers ibers contra l’exèrcit romà.
• Classifica les armes següents segons si són ofensives o defensives: escut, llança, falcata, disc-

cuirassa, punyal, casc, soliferreum (semblant a les javelines), gamberes, cavall, etc.
• A la muralla d’alguns oppida s’han trobat cranis enfilats en un llarg clau de ferro. Elabora

hipòtesis sobre la finalitat que es perseguia amb aquesta pràctica.
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Escultura funerària que representa un bou androcèfal. La

seva actitud hieràtica és pròpia d’una criatura d’un altre

món convertida en protectora de la tomba aristocràtica.

Aquest tipus d’éssers presenta paral·lelismes clars amb

les cultures antigues del Pròxim Orient i, especialment,

de la Mediterrània.

Bicha de Balazote (Albacete). Escultura de pedra. Final del s. V-
començament del s.IV aC. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.

Els santuaris i els exvots

Sabem que els ibers tenien santuaris o llocs sagrats de culte, situats en entorns na-
turals privilegiats, que eren vertaders centres de peregrinació, meditació i curació.

Els exvots són objectes que s’oferien als déus com a reconeixement pels favors
obtinguts o que es pretenen obtenir.

N’hi havia de molts tipus, segons els materials amb què es fabricaven (bronze,
pedra, terra cuita, etc.) i les formes (petites figures d’homes i dones, bustos,
estàtues completes, caps-retrat, figures de cavalls, etc.).

Presenten característiques diverses segons el santuari de procedència, un fet que
indica que es retia culte a déus diferents. Gràcies a aquest ritual disposem
d’informació sobre diversos aspectes del món ibèric.

Trobada per casualitat el 1897, aquesta escultura sempre

ha estat envoltada d’una certa polèmica. És de

cronologia discutida i s’ha interpretat de diverses

maneres (simple mortal, sacerdotessa, divinitat funerària,

deessa mare o figura matronal). No sabem si era un bust,

una estàtua dreta o una figura sedent; tampoc sabem si

es tractava d’una urna cinerària o una imatge de culte.

Dama d’Elx. Probablement s. V- IV aC. Museo Arqueológico Nacional.
Madrid.

Rel ig ió  i  món funerar i

Exvot de bronze. Collado de los Jardines (Jaén). Museo Arqueológico Nacional. Madrid.
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Religió

La religió dels ibers ens és bastant desconeguda. No en coneixem els déus, potser perquè només es
mostraven a través dels símbols.

Gràcies a l’arqueologia sabem que éssers fabulosos i bèsties divinitzades protegien les sepultures
aristocràtiques.

També sabem que les anomenades “dames”, possiblement deïtats humanitzades, van tenir un paper important.

Del segle IV daten algunes imatges de divinitats importades (Astarté, Melqart, Artemisa, Demèter, Tanit),
que els ibers potser van adoptar parcialment com a seves.

A les ciutats i els poblats hi havia edificis de culte amb altars on es feien sacrificis d’animals.



Aquesta estructura va servir com a coronament de la tomba d’un rei i és la més

important de totes les torres funeràries iberes que es coneixen.

Té uns 10 metres d’alçada i s’alça sobre una base esglaonada amb quatre lleons

protectors a les cantonades. A sobre, uns relleus que fan referència al més

enllà, amb éssers infernals com a protagonistes, vinculaven el rei amb la

divinitat. L’estil de construcció reflecteix influències fenícies i demostra, a

través d’aquest monument, l’origen orientalitzant de la cultura ibèrica.

Proposta d’activitats

• Imagina que estàs excavant una metròpolis i trobes una urna que conté dues sivelles de bronze, ossos
humans calcinats i, al costat, fragments de vasos, una falcata, dues puntes de llança, part d’un escut,
etc. Quines deduccions podries fer?

• Actualment, existeixen els santuaris? I els exvots? Es fan ofrenes als morts? Són iguals tots els
enterraments? En què es basen les diferències? Pots establir paral·lelismes amb el món ibèric.

• Des de l’antiguitat, les religions han atribuït certs valors als animals. Tenint en compte aquest fet,
indica amb quins valors associaries animals com ara el llop, el be, el gos, el cavall, etc. Hi ha animals
representats a l’exposició?
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(1) Corral de Saus. Mogent (València).
(2) Monforte del Cid (Alacant). És un dels més monumentals. Les restes trobades i la seva
reconstrucció han permès definir l’aspecte d’aquests monuments i el paper que tenien les
escultures d’animals exemptes i de grans dimensions.
(3) Los Nietos (Múrcia).

Reconstrucció del monument funerari de Pozo Moro Chinchilla.
Albacete. Final del s. VI aC. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.

Món funerari

Els enterraments es feien en relació amb l’estatus dels difunts. Per tant, hi havia diferències rellevants.

La cremació

El ritual funerari incloïa la cremació i la posterior col·locació de les cendres i l’aixovar en tombes. Després de
vetllar el cos del difunt a l’habitatge, aquest era transportat en processó fins al lloc de la cremació on, vestit
i acompanyat per algunes de les seves pertinences, era dipositat sobre una pira de llenya. Les restes no
incinerades es rentaven, s’embolicaven amb una tela i es dipositaven dins una urna. Durant el banquet
funerari se sacrificaven animals i part dels aliments es dipositaven dins la tomba. Juntament amb l’urna s’hi
col·locaven objectes com a aixovar.

Les necròpolis

Estaven situades fora dels poblats i van ser utilitzades durant molt temps únicament per les classes
dominants. Cap al nord-est acostumaven a ser camps on l’urna amb les cendres del difunt i l’aixovar es
dipositaven dins fosses o caixes de lloses, que es cobrien amb un túmul o turó de pedres. Al sud i al sud-
est són més extenses i s’hi troben diferents tipus de sepulcres: cistes, sots, túmuls esglaonats, torres, pilars-

estela, composicions escultòriques i cambres funeràries.

Els pilars-estela

Els pilars-estela eren monuments funeraris que
pertanyien a tombes aristocràtiques i que eren caracte-
rístics a l’inici de l’època ibèrica.
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Glossar i

Aixovar funerari: conjunt d’objectes que es dipositaven en un enterrament com a
acompanyament per al difunt. Poden ser joies, armes, recipients de ceràmica o metall o altres
objectes vinculats al mort.

Bichas: animals fantàstics d’aparença monstruosa, amb cap humà i cos animal, d’influència
oriental. Eren venerats pels ibers i probablement s’associaven a les seves sepultures. Per exemple,
la bicha de Balazote (Albacete).

Ceràmica de vernís negre: tipus de ceràmica envernissada de negre i feta amb torn. Inicialment
és d’origen grec i té el valor d’objecte de luxe per als ibers; amb el temps se’n generalitza la
fabricació.

Colònia: enclavament fundat per grups humans procedents de la Mediterrània oriental,
bàsicament fenicis i grecs, que la utilitzaven de base per a l’intercanvi amb la població indígena
de l’entorn. Exemple: Emporion, fundada pels grecs.

Dama: escultura de matrona ibèrica hieràtica i vestida amb túnica, enjoiada i coberta amb un
mantell. Pot ser que fossin sacerdotesses o efígies de difuntes; també se les relaciona amb la
deessa cartaginesa Tanit i la púnica Astarté.

Empori: lloc o mercat on es feien intercanvis entre mercaders de Fòcida i la població nativa.

Exvot: figureta que s’oferia per demanar o agrair favors a la divinitat.

Falcata: espasa ibèrica de ferro i d’ús molt generalitzat. La fulla era curta, corbada i asimètrica i
l’empunyadura solia tenir forma de cap d’au o de cavall. 

Fenicis: poble de comerciants d’origen semític. Van establir colònies al sud i al llevant de la
península Ibèrica a partir del segle VIII aC. Van influir de manera decisiva en el procés de formació
de la cultura ibèrica.

Fíbula: agulla metàl·lica (generalment de bronze o de ferro) que servia per subjectar el vestit,
similar a una agulla imperdible d’avui dia, però de caire més ornamental.

Fus: barra rodona de fusta, més prima cap als extrems, que serveix per filar llana o altres fibres a
mà.

Incineració: ritual funerari en què es cremen les despulles de la persona morta. Els ibers cremaven
els cadàvers vestits i enjoiats i després en guardaven les restes en urnes.

Inhumació: ritual funerari en què s’enterren les restes de la persona morta.

Kalathos: recipient de ceràmica de forma cònica, com un barret de copa alta. Són produccions
molt representatives de la cultura ibèrica que servien per guardar mel i fruits secs o com a urnes
funeràries.

Polis: terme amb el qual es designaven les ciutats-estat gregues.

Soliferreum: arma llancívola semblant a una javelina, feta totalment de ferro.

Tartessos: cultura desenvolupada al sud de la península Ibèrica entre els segles X i VI aC.
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Cronologia

900 aC Desenvolupament de la cultura tartèssia a l’Andalusia actual.

814 aC Fundació de Cartago per part de població fenícia procedent de Tir.

800 aC Assentaments fenicis a Cadis.

770 aC Factories i colònies fenícies al sud-est peninsular.

753 aC Fundació de Roma.

660 aC Fundació d’Ebusus (Eivissa) per part dels púnics.

640 aC Comerç fenici a la desembocadura de l’Ebre.

600 aC Fundació d’Emporion (Empúries) per part de població de Fòcida (grecs).

600-450 aC Desenvolupament de la cultura ibèrica. Necròpolis de Pozo del Moro (Albacete).

475 aC Escultura ibèrica: conjunt de Cerrillo Blanco (Porcuna).

573 aC Conquesta de Tir per part de Nabucodonosor II de Babilònia.

430-400 aC Necròpolis de Los Villares (Albacete).

400 aC Encunyament de monedes de plata a Emporion i Rhode (colònies gregues).

390 aC Destrucció del palau-santuari de Cancho Roano (Badajoz).

300 aC Desenvolupament de tallers ceràmics ibèrics.

233-219 aC Els cartaginesos ocupen el sud i el centre de la península Ibèrica.

228 aC Fundació de Kart Hadthat (Cartagena) per part del cartaginès Asdrúbal.

219 aC Anníbal pren Sagunt.

218-202 aC Segona Guerra Púnica entre Roma i Cartago.

218 aC Desembarcament de l’exèrcit romà a Emporion.

210-206 aC Publi Corneli Escipió, “l’Africà”, s’apodera de les possessions cartagineses a la
Península.

205-206 aC Indíbil i Mandoni s’aixequen contra l’ocupació romana.

195 aC L’exèrcit romà posa fi a les últimes revoltes de les tribus ibèriques contra Roma.

C R O N O L O G I A – 21



Bib l iograf ia

Diversos autors: 1998. Los íberos. Príncipes de Occidente. Actas del Congreso Internacional.
Fundació “la Caixa”. Barcelona.

Aranegui, C.; Martí, M.; Mata, C.; Pérez Ballester, J.: 1997. Damas y caballeros en la ciudad
ibérica. Madrid.

Arribas, A.: 1982. Los Iberos. Barcelona.

Blanco, A.: 1986. Iberos. Historia de España, Historia 16. Madrid.

Blánquez, J. (editor): 1995. El Mundo Ibérico. Una nueva imagen en los albores del año 2000
(catàleg d’exposició). Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Toledo.

Blázquez, J. M.: 2001. Religiones, ritos y creencias funerarias de la Hispania Preromana.
Biblioteca Nueva. Madrid.

Ruiz, A.; Molinos, M.: 1993. Los Iberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico. Barcelona.

Olmos, R.: 1992. La sociedad ibérica a través de la imagen. CSIC, Ministerio de Cultura.

Padros, L.: 1988. “Exvotos ibéricos de bronce. Aspectos tipológicos y tecnológicos”. Trabajos de
Prehistoria, 5.

Ruiz, M.; San Nicolás, M. P.: 2000. Arqueología y antropología ibéricas. UNED. Madrid.

22  –  B I B L I O G R A F I A



El  paper utilitzat per a aquesta publicació és Hello Silk de Unión Papelera, S.A., que té certificat FSC (Forest Stewardship Council), papers originats en boscos 
generats de manera sostenible i dels quals existeix certificació total respecte a la cadena de producció de paper.



KITSCAIXA VALORS
Recursos educatius per a escolars de 8 a 12 anys

L’Obra Social ”la Caixa” ha creat KITSCAIXA VALORS, un recurs educatiu 
per a professors i alumnes de primària que s’organitza en tres kits que es poden 
fer servir d’una manera independent: el d’IDENTITAT, que treballa la valoració 
de les nostres qualitats i la nostra autoestima; el de CONVIVÈNCIA, que inclou 
exercicis d’empatia per millorar la connexió amb els altres i la comprensió mútua, 
i el de RESPONSABILITAT , que ens convida a reflexionar sobre el nostre 
compromís amb l’entorn. 

KITSCAIXA VALORS, una nova iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa” per 
reforçar els valors ètics i la convivència des de l’escola.


