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En 1961, Agustí Duran evocava la 

campanya de l’estiu de 1915 

Era ple estiu i la distància que el separa del poble de 

Sidamunt, l’havíem de resseguir dues vegades cada mig-

dia perquè dinàvem en una casa del poble on havíem co-

negut una dona que sabia moltes cançons que pensàvem 

copiar i oferir a l’obra Cançoner Català. Les mosques, 

abundantíssimes i afamades, ens obligaven a tenir el men-

jadoret gairebé a les fosques, i com que les cançons de la 

bona cantaire eren d’una monotonia ensopidora, no asse-

guraria pas que alguna becaina inoportuna no hagués 

deixat coixa la còpia d’alguna cançó. El sol bleïa; les olive-

res feien una ombra esclarissada que no ens era aprofita-

ble; només a mig camí, uns plançons de figuera estenien 

prop de terra unes fulles amples i molsudes que nosaltres 

preníem per un oasi benefactor i, ajaguts, posàvem el cap 

sota aquella ombra reconfortant que ens donava alè per a 

l’altra meitat del camí. Les penalitats, però, no comptaven 

en una empresa que ja teníem per gloriosa. Les troballes 

eren cada dia més engrescadores. 

Tornant-hi a  
pensar, 1961,  

pp. 74-75 



Primera part. 

 Què en sabem dels ilergets? 



Lentament, pagesos a la plana... 

• La formació de la cultura del Grup del Segre-Cinca 

(1800-1200 a. C.): aldees agràries de l’edat del bronze 

mitjà poblen la plana. Algunes ceràmiques a mà d’aquest 

moment ja al Tossal de les Tenalles. 

• En 1200-800 a. C. es desenvolupa aquesta cultura (edat 

del bronze final): apareixen cases sòlides i poblats tancats. 

 

Cabana de Mimferri, (Juneda, Garrigues) Planta de Genó (Aitona, Segrià), c. 1100 a.C. 



Els primers canvis... amb l’edat del ferro 

• En el període 800-550 a. C. el territori es jerarquitza, i 

apareixen fortaleses, com Els Vilars (Arbeca, Garrigues), 

Albi (Garrigues), Molí d’Espígol (Tornabous, Urgell), tal 

vegada Guissona? (Segarra). 

• Pas a l’edat del ferro i a una elit guerrera eqüestre. 

 

La Fortalesa de Vilars (Arbeca, Garrigues) 



De fora vingueren... 

• Les navegacions fenícies a l’Ebre des de 650 a. C. i la fundació de la 
     grega Empúries (580 a. C.) reporten contactes i novetats. 



La formació de la cultura ibèrica 

• En el període 550-400 a. C. es 

defineix la cultura ilergeta, una 

personal cultura dels ibers, 

• Hi ha canvis en els conreus, en 

la forma de vida, en l’adopció de 

la ceràmica a torn. 

 

Llavors de cereal i molí rotatori de Vilars (s. V aC); 
plats grisos modelats a torn de la Segarra, Pla 

d’Urgell i Garrigues 



Formacions estatals ibèriques  

400-200 a. C. 



Cultura ilergeta: la ceràmica de vernís roig 

com a un dels elements definidors 

Gerra de vernís roig del 
Tosal de les Tenalles, 

finals del segle III a. C. o co-
mençaments del segle II a. C. 



L’arribada dels romans i el món convuls 

de finals del segle III a. C. 

• La Segona Guerra Púnica a Ibèria (218-206  a. C.) 

• Les dues guerres romano-ilergets (206-205 a. C.) 

• La revolta antiromana reprimida per Cató (196-195 a. C.) 

 

Cartaginesos 
Romans del temps  

de la República 

Genets ibers 



Segons Joan Ferrrer i Jané (2005) 

La parla i l’escriptura ibèrica del nordest 

i  l  di  ŕ  da 



Segona part. La descoberta de 1915 



Abans de 1915 

• Precedents: els antiquaris excavadors. 
 

• El Tossal de les Tenalles, primera excavació insti-

tucional (Insititut d’Estudis Catalans) a les comarques 

lleidatanes (1915), precedida de breus treballs pels 

mateixos protagonistes a: 
 

    Tossal del Mor (Tàrrega, Urgell) i  

    La Fogonussa (Sant Martí de Riucorb, Urgell). 



Els protagonistes de l’excavació 

Autorretrat, març 1911 Fotografia (c. 1910-1920) 



Els nom del lloc: Tossal de les Tenalles 

• Tossal Rodó fins a la plantació 

d’oliveres, aprox. 1885. 
 

• Les espones possiblement 

també datin d’aleshores. 
 

• La nova designació popular: 

Tossal de les Tenalles per 

l’aparició en superfície d’abun-

dosos fragments de ceràmica. 
 

• A l’Urgell no es deien fragments, 

es deien padellassos; els pri-

mers arqueòlegs foren batejats 

com “padellassaires”, nom que 

Colominas i Duran es dedicaren 

a introduir a Barcelona. 

 

El Tossal de les Tenalles és més rodó vist 

des de l’oest. 

Les oliveres s’han anat assecant. 



Josep Colominas Roca 

(Barcelona, 1883-1959), estudis de geologia 

• Membre del Servei d’Investigacions 

Arqueològiques de la Diputació de 

Barcelona; Conservador del Museu 

Arqueològic de Barcelona. 
 

• Excavà en diversos llocs de Catalunya, 

País Valencià, Aragó i Illes Balears: 

-Sepulcres megalítics de l’Ausetània (1923) 

-Prehistòria de Montserrat (1925) 

-Les Terracuites cartagineses d’Eivissa 

(1938) 

-Carta Arqueológica de España: Barcelona 

(1944) 

Colominas en el Tossal de les Tenalles, agost de 1915.  

Foto M. Herrera i Ges (Museu Diocesà de Lleida) 



Agustí Duran i Sanpere 

(Cervera, 1887-Barcelona, 1975), arxiver. 

• Excavà al Tossal de les Tenalles i 

Valltorta. 

• Arxiver municipal de Barcelona des de 

1917.  

• Actuació salvant els arxius de Catalunya 

en 1936-1939. 
 

-Els retaules de pedra (1932-1934) 

-Escultura gòtica (1956) 

-El llibre de Cervera (1972) 

-Barcelona i la seva història (1972-1975) 

Duran en el Tossal de les Tenalles, agost de 1915.  

Foto M. Herrera i Ges (Museu Diocesà de Lleida) 



El desenvolupament dels treballs de 1915 

• 4-6 maig. Interrupció. 24 de juliol 

a 8 de setembre. Total: 35 dies! 

• Pluja en primavera i onada de 

calor a l’estiu. 

• Documentació coneguda i poc 

explotada: El Diari d’Excava-

cions de Duran (MAC, 

Barcelona). 

• Documentació publicada en 

2015: 

     - Cartes de Colominas i Duran a 

Francesc Martorell (Arxiu de 

l’IEC, Barcelona). 

     - Cartes de Colominas a Duran 

(Arxiu Comarcal de Cervera) 

Colominas i Duran en el Tossal de les Tenalles  



El diari d’excavacions 



La identificació dels objectes 



Una excavació pionera, no estratigràfica 



Entre el romanticisme... i la destrucció 



La terra 

és un 

llibre,  

els 

objectes 

sense 

context 

no diuen 

gran 

cosa 



Útilització excursionística de la fotografia 

i no científica, 1 



Útilització anecdòtica de la fotografia i no 

científica, 2 



Berenar improvisat, interior de la tenda plantada en agost de 1915 al Tossal de les 

Tenalles. Esquerra: Colominas i Duran; dreta: Duran i M. Herrera i Ges (el fotògraf) 

Fons documental: Museu de Lleida 

Útilització excursionística de la fotografia 

i no científica, 3 



Malgrat tot, un treball no superat a les 

terres de Lleida fins a les primeres 

estratigrafies de Maluquer (1958) 



La victòria del “Padellàs”, lloc on es 

restauraren per primera vegada els objectes 

“El Padellàs” (Servei d’Investigacions Arqueològiques), sota  

la teulada de l’actual Palau de la Generalitat (Barcelona).  

Josep Colominas, Pere Bosch Gimpera i Josep Font (c. 1918-1919) 

Duran ja jubilat, anys 60 



Una carta esmentada per Duran 

Tornant-hi a pensar, 1961, p. 74 



Una carta de Colominas a Duran, 

20 d’agost de 1915 

• Colominas escriu en català 

amb grafia dels antics ibers, 

inspirat per les excavacions. 
  

• El sistema que segueix és 

alfabètic sobre els treballs 

de E. Hübner, anteriors al 

desxiframent de M. Gómez 

Moreno (1922) i en part amb 

imaginació. 

• Primera menció, en broma, 

d’Olestria 

  



Arqueologia i missatges xifrats 

Telegrama de Ch. Leonard Woolley al Pen Museum de Filadèlfia.  

Li comunica el descobriment de les tombes reials d’Ur, en Iraq, ho fa en llatí llatí 



Les targetes en grafia ibèrica, 1 

Tio Duran, parece ser  

(qu)e s’excaven coves 

donat resultats 

esplèndits. [esvàstica] Records 

a les nenones de Tàrre- 

ga. [esvàstica] Escrit a Palma 

(H)otel Balear. 

Cantallut. [rosa dels vents] 

Ciutat (de Mallorca),  

quatre (de) març (1916). 



Les targetes en grafia ibèrica. 2 

Mora, 20 de setembre de 1915 

[esvàstica] 

Amic padellasaire (arqueòleg) 

sóc a Gandesa. [esvàstica] D’aquí 

A Mora hi ha auto a 

les set del matí i a 

les quatre de la tarda, 

mes per Calaceit tant  

sols a les onze del 

matí [esvàstica] 

Adéu. Pep [Dirección]:  

Agustí Duran 

Cervera. 

L’esvàstica apareix decorant tres objectes 

del Tossal, en aquell moment els va fer 

gràcia als excavadors. Ni entre els 

ilergets, ni entre els excavadors tingué la 

més mínima associació ideològica que els 

nazis introduïren des de 1920  



L’origen d’Olesuria - Olestria 

Olesuria (Tossal de les Tenalles), 6 de setembre (1915) 

Amic Duran. Avui el niu (jaciment) ha donat socolències padellasos pintats, 

un trastet de coure, un onochoes amb ba(s)tant saler i una paret nova. 

Demà acabarem el demés, res el matí seré a Tàrrega per tenir una sentada amb 

la Sol. 

Dimecres te telefonaré si vindré el dimecres o (e)l dijous. 

Escriu-me a Tàrrega si (e)t vindrà bé. 

Adéu ―Pep―. 



Segons Joan Ferrrer i Jané (2005) 

La parla i l’escriptura ibèrica del nordest 

Kuleśuŕir 



Tercera part. El Jaciment des de 

1915 a 1989 



La publicació a l’Anuari de l’IEC 1915-1920 



El destí dels materials recuperats 

• El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona patí la Guerra Civil, 

nova restauració d’alguns objectes des de 1940. 

• Avui resten enllà, excepte unes poques peces cedides a l’exposició 

del Museu de Lleida. 

• Hi ha a l’Ajuntament de Sidamon materials procedents d’altres 

intervencions. També a la UB (temporalment) de les darreres 

campanyes. 



El Corpus Vasorum 1958-1965 



El Corpus Vasorum 1958-1965 



Les diverses restauracions d’alguns vasos 



L’època dels reestudis (1950-1975) 

• Balil, A. (1953), “Dos ejemplares de coroplàstia del Tossal de les 

Tenalles (Sidamunt)”, III Cong. Arqu. Nac., Zaragoza, 139-148. 
 

• Barberà, J. (1964-1965), “La cerámica barnizada de negro del poblado 

ilergeta del Tossal de les Tenalles de Sidamunt. Lérida”, Ampurias 26-27, 

135-163. [Principal, J. (1993), “La ceràmica de vernís negre del Tossal 

de les Tenalles (Sidamon, Pla d’Urgell)”, Gala 2, 89-136.] 
 

• Pellicer, M. (1966), “El Tossal de les Tenalles de Sidamunt y sus 

cerámicas pintadas”, Archivo Español de Arqueología 39, 97-112. 
 

• Carreras, T. (1971), Las cerámicas indígenas del poblado ibérico del 

Tossal de les Tenalles de Sidamunt (Lérida), tesis de licenciatura inédita, 

Universitat de Barcelona. 
 

• Junyent, E. (1974), “Acerca de la cerámica de barniz rojo aparecida en 

el área ilergeta”, Pyrenae 10, 109-133. [Junyent, E. i Alastuey, A. 

(1991)-, “La vaixella ilergeta de vernís roig”, Revista d’Arqueologia de 

Ponent 1 9-50.]  



Una acció lamentable: les rases de circa 1970 



Les segones excavacions en el Tossal 

(1980-1989) 

• La recuperació de les ceràmiques de les terreres en 

1980 a 1982: Jordi Pérez Conill (i Ramon Ten). 
 

• El sondeig de 1983: Lluís Marí. 
 

• L’equip estable 1984-1986: Lluís Marí i Ignasi Garcés: 

l’excavació de la cisterna i els murs superficials. 
 

• El tancament del cim 1987. 
 

• La continuació de les excavacions en 1988-1989: Josep 

Maria Puche i Elisabet Sorribes: els sondejos que 

aporten el material més antic. 



Les segones excavacions en  

el Tossal de les Tenalles 

Vista de la cisterna acabats els treballs de 1986 



Els nous estudis (1988-2000) 

• Pérez Conill J. (1988), “Notícia d’un horitzó pre-ibèric al Tossal de 

les Tenalles (Sidamon, Segrià), 7è Col. Inter. d’Arqueologia de 

Puigcerdà, 131-137. 
 

• Marí, L.; Garcés, I. (1988), “Una cisterna pre-ibèrica al Tossal de les 

Tenalles (Sidamon), Recerques Terres de Ponent IX, 7-17. 
 

• Garcés I., Marí, L. Pérez J., Puche J.M. (1993), “Ocupacions de tra-

dició del bronze recent i dels camps d’urnes tardans al Tossal de les 

Tenalles de Sidamon, Revista d’Arqueologia de Ponent 3, 249-286. 
 

• Garcés, I.; Marí, L.; Puche, J.M.; Sorribes, E. (1993), “Un enterra-

ment infantil al Tossal de les Tenalles de Sidamon”, Homenatge al 

prof. M. Tarradell, Barcelona, 527-534. 
 

• Alonso, N. (2000), De la Llavor a la farina, Lattes. 

 



La primera excavació protohistòrica a 

Ponent feta amb mètode Harris 



Una cisterna de l’edat del ferro, 1993 



El projecte: El Tossal de les Tenalles. 90 

anys de recerques (2003-2007)  

• PROJECTE 2003 ACOM 00034, (octubre 2003-octubre 

2005). AGAUR, Generalitat de Catalunya. 

• Ajuts del Museu d’Arqueologia de Catalunya/Barcelona 

(tardor 2005). 

• Ajuts de la Universitat de Barcelona (gener-juliol 2007). 

 



• Un inventari exhaustiu i 

definitiu de tota la 

informació disponible: 

 

• Museu d’Arqueologia de 

Catalunya/Barcelona 

• Ajuntament de Sidamon 

• Universitat de Barcelona 

• Altres grups menors 

 Laura Devenat, Ignasi Garcés i Jordi Pérez, 

primavera  de 2004. Foto: R. Álvarez 

El projecte (2003-2007). Objectius  



El projecte (2003-2007). Els objectes 

menys coneguts 



El projecte (2003-2007). Resultats  

• Base de dades informàtica. 

• 1.956 fitxes només al Museu de Barcelona 

• 273 fitxes campanya 1986. 
 

• La campanya de 1915: 13.974 fragments de ceràmica o d’objectes 

diversos; 1.661 individus i s’han dibuixat a llapis i descrit de forma 

detallada 929 objectes, alguns de gran complexitat. 
 

• La campanya de 1982 ha reportat 441 fitxes, amb un total localitzat i 

revisat, un a un, 5.715 fragments de ceràmica o d’objectes diversos; 

s’han identificat 626 individus. 
 

• Els materials recollits en superfície durant els anys 1977-1979 han 

comportat 160 fitxes, els procedents de l’anomenada Terrera 1: 239 

fitxes i els de l’anomenada Terrera 2: 111 fitxes. 



Estudis recents (2006-2015) 

• Garcés, I.; Pérez Conill, J. (2006), “Inscripció ibèrica ante cocturam 

en el Tossal de les Tenalles (Sidamon, Pla d’Urgell), Homenatge a 

Ramon Boleda, Verdú (l’Urgell), 2004, 53-62. 
 

• Pérez Conill, J. (2009), “Restes amfòriques púniques ebusitanes 16 

o T.8.1.3.1 i imitacions durant la Segona Guerra Púnica a la 

Ilergècia oriental (el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra”, Miscel·lània 

Cerverina 19, 7-21. 
 

• Garcés, I. (2012), “Les infraestructures hidràuliques en les valls del 

Segre i Cinca des de l’edat del bronze final fins al període 

iberoromà”, Cypsela 19, 31-47. 
 

• Garcés, I. (2013), “Una tècnica decorativa ilergeta singular: els 

vasos modelats a mà amb figuracions en relleu del Tossal de les 

Tenalles (Sidamon)”, Mascança 4, 67-76. 
 

• Garcés, I. (2015), “La correspondència de Josep Colominas i Agustí 

Duran relacionada amb l’excavació arqueològica del Tossal de les 

Tenalles (Sidamon), Mascança 6, 199-213. 

 



Cinquena part. Què en sabem del 

Tossal de les Tenalles? 





Una eina del camp ens suggereix els treballs 



Unes armes ens recorden un món que es va 

enfrontar a Roma 



Una modesta tortera recorda el món del filat 



El càlat n 1 d’El Castelillo (Alloza, Terol) 

Fragment modelat a mà amb 
relleu d’unes cames dels Tossal 

Una fragment de ceràmica ens evoca la seva 

visió del món 



Per acabar, un patrimoni cultural 

que cal protegir i aprofitar 

Molí d’Espígol (Tornabous, Urgell) 

Estinclells (Verdú, Urgell) 

Els Vilars (Arbeca, 
Garrigues) 

Detall d’un carrer de Vilars 



El Tossal de les Tenalles... en 2016 

Tasques futures:  

• Estudi i publicació completa de les troballes realitzades en 

1915-1989. 

• Protecció, senyalització i neteja del lloc. 

• Exposició i interpretació al poble de Sidamon. 

• Nous treballs arqueològics? 

 



Fi 

A Jordi Pérez i Conill (1957-2014), in memoriam 

 


