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Introducció
El projecte de recerca sobre els campaments romans
d’època republicana al sud de Catalunya, dirigit pel Dr.
J. Noguera, va iniciar-se l’estiu de 2006 amb la primera intervenció en el jaciment de la Palma. Fins al 2009
s’han realitzat quatre campanyes d’investigació, finançades pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el premi Pons d’Icart d’arqueologia de
l’Ajuntament de Tarragona i el Grup de Recerca
d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia de la
Universitat de Barcelona.
Els treballs de recerca no es podrien haver dut a terme
sense el contracte de recerca Beatriu de Pinós a
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica de Catalunya
(ICAC), finançat pel Comissionat per a Universitats i
Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Situació del jaciment de la Palma prop de l’antiga
desembocadura del riu Ebre.

Fotografia aèria vertical del riu Ebre al seu pas per la Palma. La zona estudiada se situa entre el pont de l’autopista i el pont
del ferrocarril, però el jaciment també s’estén en direcció sud.
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Aspectes geoestràtegics

La ubicació del jaciment de la Palma reuneix moltes de les condicions que havia de reunir un campament de campanya: ocupa un terreny ampli, pla, fàcil de defensar, proveït d'aigua, amb ancoratges
disponibles i ben comunicat. Així, està situat sobre una gran terrassa fluvial a l'esquerra de l'antiga
desembocadura del riu Ebre, al costat dels darrers estreps de les muntanyes que flanquegen el curs
inferior del riu per l’est. Alhora controlava el principal eix de comunicacions nord-sud, la via Heraklea,
el camí que vorejava la costa i que posteriorment es va convertir en la via Augusta. La importància
d'aquesta via és inqüestionable, ja que sens dubte va ser la que van utilitzar els exèrcits cartaginesos
i romans en els seus desplaçaments. De fet, la configuració topogràfica de la zona obliga que totes
les comunicacions terrestres travessin la terrassa de la Palma, com ho demostra l'itinerari actual de
l'autopista AP7, del ferrocarril Barcelona a València o de la carretera nacional. La situació del campament al costat de l'antiga desembocadura de l'Ebre i de l’antiga línia de costa també permetia controlar la navegació fluvial i marítima. Cal recordar que l'actual delta del riu és una formació posterior a
l'època romana, i que com a màxim existiria una zona de bancs de sorra i aiguamolls. A més l’amplada del riu permetia la navegació dels navilis, com a mínim fins a la ciutat de Tortosa (suposadament
l'antiga Hibera de les fonts). L'existència de ports fluvials està documentada per documents medievals, com per exemple el situat a Camp-redó, dos quilòmetres riu amunt.
La seva situació, a tocar de l'Ebre i sobre una terrassa a quinze metres d’alçada potser va fer innecessària la construcció de defenses artificials. Així, els seus límits naturals serien el tall de la terrassa
fluvial a l’est, el curs d'un antic barranc pel nord i la línia de costa antiga pel sud, mentre que per l'oest
el paisatge ha estat transformat profundament, de manera que qualsevol defensa artificial o límit natural hauria desaparegut.

Imatge Google Earth on s’aprecia la posició estratègica de la palma en el curs inferior del riu Ebre.
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Aspectes geoestràtegics

Imatge Google Earth on s’aprecia la posició estratègica de la palma en el curs inferior del riu Ebre.

La importància estratègica d’aquest indret
ha fet de la Palma escenari d'aferrissats
combats durant diferents períodes de la història. Per exemple, en 1808 les tropes napoleòniques van ser derrotades a Bailén, a la
vall del Guadalquivir, i van retrocedir fins a
l'Ebre per a construir una línia defensiva, en
un episodi que guarda moltes semblances
amb la derrota romana en el 211 aC en el
sud de la península, i la seva retirada posterior al nord de l'Ebre. En 1812 fins i tot una
flota de 18 navilis de transport britànics va
encallar en els bancs de sorra de la desembocadura del riu, fins al punt que cinc d'ells
van ser capturats pels francesos, en un altre
episodi similar al produït en el 217 aC després de la batalla naval de les boques de
l'Ebre entre romans i cartaginesos. Anys
després, durant la primera guerra carlista
(1833-40) i durant l'última (1872-76), la ciutat d'Amposta va ser assetjada i ocupada en
diverses ocasions, i fins i tot hi ha constància del pas de tropes travessant el riu Ebre
per la zona de la Palma el 12 d'octubre de
1874 .
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Monedes de finals del segle XIX, contemporànies a la darrera
guerra carlista, trobades a la Palma.
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Aspectes geoestràtegics
L'últim episodi bèl·lic es va produir
durant la batalla de l'Ebre de
1938, quan tropes de la XIV
Brigada Internacional van realitzar
un sagnant atac de diversió en
aquesta zona, fins al punt que el
batalló Commune de París va ser
totalment exterminat. Com és de
suposar, els treballs de prospecció arqueològica han recuperat
gran quantitat de projectils i
metralla corresponents a aquests
enfrontaments.

Fotografia realitzada per l'aviació alemanya integrada en la Legió Còndor durant la guerra civil
espanyola (1936-39). És interessant observar la
zona abans de les grans transformacions
actuals, i observar les seves més de 100 ha de
superfície.

Imatge aèria del jaciment en l’actualitat, entre l’autopista i el ferrocarril.
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Les fonts escrites en relació al riu Ebre durant la segona guerra púnica
La lectura de les fonts, bàsicament Polibi i T. Livi,
indica que el principal escenari dels combats
durant la fase inicial de la segona guerra púnica a
la península Ibèrica va ser el curs inferior del riu
Ebre. Les hostilitats entre Roma i Cartago no van
començar amb la conquesta de Sagunt en el 219
aC, sinó amb el pas del riu per les tropes
d’Hannibal a la fi de la primavera del 218 aC. El
general cartaginès es va dirigir cap als Alps evitant
la costa entre l'Ebre i els Pirineus, ocupades per
ciutats gregues aliades de Roma i per pobles ibèrics afins a la seva causa. Per a evitar l'enviament
de reforços a Hannibal des de la península
Ibèrica, el 218 Gneu Corneli Escipió va desembarcar a la colònia grega de Emporion i poc després
va derrotar les tropes cartagineses d’Hannó a
Cesse, prop de Tarraco (Polibi III, 76), de manera
que a partir de llavors els romans van controlar el
territori al nord de l'Ebre, mentre que els cartaginesos van establir les seves bases al sud. A l'any
següent el germà d’Hannibal, Hasdrúbal Barca, es
va dirigir amb un exèrcit i 40 naus cap a la desembocadura del riu Ebre, però una flota combinada
romana i massaliota va vèncer en una batalla
naval i va capturar a la major part de les embarcacions cartagineses, de manera que l'exèrcit de
terra comandat per Hasdrúbal es va retirar novament cap al sud (Polibi III, 96; Livi XXII, 19-20).
Durant aquestes etapes inicials del conflicte Publi
i Gneo Corneli Escipió tenien com a objectiu impedir que Hannibal rebés reforços humans i materials de les seves bases a Ibèria. Prova d'això és
que el 216 aC o potser un any més tard,
Hasdrúbal novament es va dirigir cap a l'Ebre per
intentar trencar el bloqueig romà i reunir-se amb
Hannibal en el moment més crític del conflicte a la
península Itàlica. Per la seva banda, els romans
van creuar l’Ebre per barrar el pas de l'exèrcit cartaginès. (CITA 1)
CITA 1
Con la inquietud de estas preocupaciones reúnen sus
tropas junto al Ebro y, una vez cruzado el río, después
de deliberar largamente si acapamrian frente al campamento de Asdrúbal o si les bastaría con atacar a los
aliados de los cartagineses para que el enemigo demorara la marcha que tenía prevista, se disponen a atacar
la ciudad más opulenta entonces de aquella comarca,
ciudad llamada Hibera por el río que tenía cerca (Livio,
XXIII, 28, 9-11; trad. J. A. Villar).
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Després d'una sèrie de moviments tàctics, els dos
exèrcits es van enfrontar en un lloc indeterminat a
mig camí entre les ciutats indígenes d’Intibilis i
Hibera. Després del que sembla un intent fracassat per repetir l'estratègia seguida per Hannibal a
Cannas, l'exèrcit cartaginès va ser derrotat. La
batalla d’Hibera no ha merescut especial atenció,
però va tenir una gran importància en l'esdevenir
de la segona guerra púnica, ja que no només va
evitar l'arribada dels reforços esperats per
Hannibal, sinó que Cartago va haver de desviar a
Ibèria les tropes que tenia preparades per enviar
a la península Itàlica.
Entre el 214 i el 212 aC només coneixem els fets
succeïts a Ibèria per la versió de Livi, que esmenta una sèrie de victòries romanes a la vall del
Guadalquivir. Actualment la majoria d'investigadors posen en dubte aquestes accions, ja que
l'escenari d'aquests suposats combats estava
excessivament allunyat de la zona de control
romana, que en aquests moments encara se cenyia al nord del riu Ebre. Probablement es tracta
d'una invenció dels annalistes per enaltir la figura
dels Escipions i suavitzar la seva posterior derrota. Més aviat sembla que els romans es van dedicar a operacions de poca volada, i que van anar
avançant lentament i per etapes cap al sud,
seguint la façana marítima mediterrània. Així, en
el 215 aC es dirigeixen a Intibili, i en el 212 aC
conquereixen Sagunt, una base d'operacions des
d'on els era més fàcil internar-se dins la vall del
Guadalquivir. De fet, serà a partir de llavors que
es decidirà canviar d'estratègia per a finalitzar la
guerra a la península (Livi, XXV, 32). Amb aquestes noves directrius, a inicis de la primavera de
l'any 211 aC els Escipions es van internar en el
cor del domini cartaginès, però van cometre l'error
de dividir les seves forces, per la qual cosa van
ser derrotats i morts. Només la resolució i la capacitat organitzativa d'un oficial de cavalleria, L.
Marci, i d'un llegat de Publi, T. Fonteius, es va
aconseguir reagrupar i retirar les escasses tropes
rere el riu Ebre, encara que segurament va ser la
divisió existent entre els generals cartaginesos el
que va evitar la destrucció de l'exèrcit romà. És en
aquests moments quan es produeix la primera
menció, encara que ambigua, sobre la localització
d'un campament romà al costat del riu Ebre.
(CITA 2)
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Les fonts escrites en relació al riu Ebre durant la segona guerra púnica
CITA 2
...se acordó elegir un jefe del ejército en los comicios
militares después de fortificar el campamento al lado
de acá del Ebro, relevándose unos a otros en la vigilancia de la empalizada y en los puestos de guardia...
(Livio, XXV, 37, 6-7; trad. J. A. Villar).

Malgrat la gravetat de la situació, la conquesta de
la ciutat campana de Càpua en el 211 aC va permetre alliberar una gran quantitat de tropes i
enviar a Ibèria un contingent de 12.000 soldats i
1.100 genets comandat pel propretor G. Neró, qui
va assumir el comandament de les tropes de L.
Marci i T. Fonteius. La versió de Livi d'aquests fets
ens proporciona la segona menció d'un campament romà al costat del riu Ebre, molt més explicita i que podem relacionar amb l’anterior.
( CITA 3)
CITA 3
Este ejército embarcó en Puteólos y Nerón lo condujo
a Hispania. Llegó a Tarragona con las naves, desembarcó allí las tropas, y después de varar las naves
armó también a las tripulaciones para incrementar el
número de tropas; partió hacia el Ebro y se hizo cargo
del ejército de Tiberio Fonteyo y Lucio Marcio (Livio,
XXVI, 17, 2-3; trad. J. A. Villar).

A pesar d'alguns passatges de dubtosa veracitat,
probablement les tropes sota el comandament de
Neró van romandre a la defensiva, i no va ser fins
a l'arribada en el 210 aC de nous reforços comandats per Publi Corneli Escipió (el posterior Africà)
que els romans van recuperar la iniciativa. En el
209 aC Publi va plantejar una nova estratègia per
derrotar els cartaginesos: en lloc de enfrontar-se
en una batalla a camp obert en territori enemic, es
va dirigir a Qart Hadasht (Cartagena), la ciutat
més important i la base d'operacions sobre la qual
basculava el poder militar púnic a Ibèria. La rapidesa de l'atac i la descoordinació dels exèrcits
cartaginesos, molt allunyats del teatre d'operacions, va facilitar el seu èxit. En qualsevol cas, Livi
esmenta que a l'inici de la campanya P. Escipió va
concentrar les tropes al costat de la desembocadura del riu Ebre. Es tracta de la cita més explicita sobre l'existència d'un gran campament situat a
la Palma. (CITA 4)

Mapa de la península ibèrica amb les principals batalles
durant la segona guerra púnica (218-206 aC).

CITA 4
En Hispania, a principios de la primavera, Publio
Escipión botó al mar sus naves y mediante un edicto
citó en Tarragona a las fuerzas aliadas auxiliares, y
ordenó a la flota y las naves de transporte dirigirse de
allí a la desembocadura del río Ebro. Después de dar
orden de que acudieran también allí las legiones
desde los cuarteles de invierno, él salió de Tarragona
con cinco mil aliados para unirse al ejército (Livio,
XXVI, 41, 1-2; trad. J. A. Villar).

La conquesta de Qart Hadasht va representar un
canvi radical en el desenvolupament de la guerra.
A partir del 209 aC tots els combats es van produir
al sud de la península, en territori cartaginès. Així,
en el 208 aC P. Corneli i Hasdrúbal Barca es van
enfrontar a Baecula, una batalla que podria haver
estat una victòria tàctica del general cartaginès, ja
que va aconseguir escapolir-se de l'exèrcit romà i
dirigir-se al nord per a enviar reforços al seu
germà Hannibal, encara que a l'any següent va
ser derrotat i mort al nord d'Itàlia. Finalment, en el
206 aC els romans van derrotar definitivament els
cartaginesos a Ilipa, de manera que els romans
van començar a plantejar-se l'ofensiva final al
nord d'Àfrica. Precisament durant les suposades
discussions sobre la conveniència d'atacar el cor
del territori cartaginès abans d'expulsar Hannibal
de la península itàlica trobem l'última referència
de Livi, en boca de Fabi Màxim, sobre la presència de tropes romanes acampades a la desembocadura de l'Ebre. (CITA 5)
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CITA 5
Navegando a lo largo de las costas de Italia y de la Galia en un mar libre de enemigos abordaste con tu flota a
Ampurias, una ciudad aliada; desembarcadas las tropas, las condujiste hacia unos aliados y amigos del pueblo
romano, a Tarragona, por parajes que no ofrecían el menor peligro; posteriormente la marcha desde Tarragona
fue atravesando guarniciones romanas; junto al Ebro estaban los ejércitos de tu padre y de tu tío... (Livio, XXVIII,
42, 3-4; trad. J. A. Villar).
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Treballs de Camp
Els treballs de camp desenvolupats en el jaciment
de la Palma entre els anys 2006 i 2009 han tingut
com a objectiu principal la localització d’estructures constructives o de nivells arqueològics inalterats. Al mateix temps, un segon objectiu passava
per la recuperació i situació exacta del major nombre de restes materials mobles en superfície.
Evidentment, cal tenir en compte que els campaments de campanya són jaciments arqueològics
amb unes característiques pròpies, ja que són
assentaments que poden tenir una durada molt
curta, de tan sols un dia, o de mesos o fins i tot
anys, tot depèn de consideracions estratègiques i
de la durada del conflicte. La seva construcció
respon a criteris d'eventualitat, i per això generalment van ser aixecats amb materials lleugers, de
fàcil i barata obtenció, com la fusta, la terra, etc.
Per la seva curta durada, i pel caràcter perible d'aquests materials, són jaciments gairebé invisibles,
molt difícils d'identificar.
Els mètodes i tècniques emprats han estat la prospecció intensiva, la realització de fotografies
aèries, prospeccions geofísiques, sondejos, el
decapat sistemàtic de grans superfícies de terreny
i l'ús de detectors de metalls.
En una primera intervenció es va realitzar una
prospecció visual sobre uns 50.000 m2, per tal d’identificar l’extensió i la cronologia del jaciment,
així com les zones amb més possibilitats d’èxit
mitjançant la prospecció geofísica.
Arran d'aquesta primera intervenció es va realitzar
una prospecció d’aquest tipus en una franja de
terreny de 15.000 m2, una zona on havíem havia
detectat una especial concentració de materials
ceràmics. L'objectiu era detectar anomalies geomagnètiques relacionables amb estructures constructives ocultes (fosses, forats de pal, estacades,
murs, etc). El resultat va ser poc esperançador, i
tots els sondejos de comprovació van resultar
negatius. També es van realitzar una sèrie de fotografies aèries, que tan sols van permetre observar
una anomalia cromàtica deguda al creixement
diferencial de la vegetació, provocada pel que
sembla una antiga depressió natural que travessa
el jaciment. En qualsevol cas entre els anys 2007
i 2009 s'han prosseguit els treballs de prospecció
intensiva mitjançant el decapat sistemàtic de 5 ha
de superfície i la seva prospecció mitjançant
detectors de metalls. El resultat ha estat espectacular, ja que s'han recuperat nombroses monedes, projectils de plom, puntes de fletxa i de llança, estaques de tendes de campanya, fíbules de
bronze i molts altres objectes metàl·lics.

Treballs de topografia en el jaciment de la Palma.

Prospecció geomagnètica.

Sondejos de comprovació.

El fet que no s’hagin documentat estructures positives (murs, terraplens...) o negatives (fosses,
forats de pal...) no és gens sorprenent. Aquesta
absència està determinada pel tipus de materials
utilitzats i per la seva provisionalitat. A més, segurament el sòl original ocupat per les legions romanes a la Palma ja ha desaparegut a conseqüència
de la remoció del terreny produïda pels treballs
agrícoles, de manera que només es conserven els
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materials arqueològics fora de context estratigràfic. En qualsevol cas, gràcies a la prospecció sistemàtica hem pogut recuperar un gran nombre de
restes materials en superfície que sens dubte són
producte de l'activitat de tropes assentades en
aquest indret durant la segona guerra púnica.

Treballs de prospecció amb detectors de metalls
(campanya de 2007)

Treballs de fotografia aèria mitjançant globus aerostàtic
(campanya de 2008)

Fotografia aèria de la Palma.
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El material ceràmic
La primera campanya arqueològica realitzada a
la Palma l’any 2006 es va centrar en la prospecció terrestre del jaciment. Es va llaurar superficialment una superfície de 40.000 m2, per facilitar la
prospecció visual. Posteriorment va ser dividida
mitjançant estaques i goma elàstica en 131 unitats
de 30 metres de llargada i 10 metres d’amplada,
que van ser prospectades sistemàticament per un
equip de set persones. Es van recollir 419 fragments ceràmics, dels quals el 72% corresponien a
àmfores grecoitàliques, el 24% eren ibèrics i un
4% indeterminats. En una segona zona de 10.000
m2 es va prospectar sense llaurar i sense transects, però en aquest segon mètode de prospecció es va situar cada resta arqueològica mitjançant una estació total. En aquest sector es van
recollir 129 fragments ceràmics, dels quals el 54%
corresponien a àmfores grecoitàliques, el 41%
eren ibèrics i un 12% indeterminats.
Les àmfores grecoitàliques presenten els pivots
massissos i allargats, amb vores inclinades uns
45º, i es poden datar entre finals del segle III i inicis del segle II aC. Quant a la ceràmica ibèrica, la
major part correspon a material de transport i
emmagatzematge. Finalment cal ressaltar que la
vaixella itàlica pròpia del moment, la campaniana
A, és totalment absent. Evidentment hem de
suposar que els legionaris no feien dures i esgotadores marxes carregats amb fràgils plats o
vasos de ceràmica, sinó que amb l’equip devien
transportar recipients més resistents, de pell, fusta
o metall.

Tipus i cronologia de les àmfores grecoitàliques de la
Palma.

Àmfores grecoitàliques del museu arqueològic de
Cartagena.

És evident que som davant d’un jaciment amb una
gran dispersió de materials en superfície, i amb
una densitat molt baixa, entorn de 125 fragments
per hectàrea, que es correspon prou bé amb el
que coneixem dels campaments militars de caràcter provisional. El percentatge d’àmfores importades i llur cronologia només es pot explicar per la
presència de tropes romanes, i segurament per
l’arribada fins la Palma de naus d'aprovisionament.

Planta de la prospecció sistemàtica realitzada a la Palma
durant la campanya d’agost de 2006, amb la densitat de troballes.
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El material ceràmic

Fragments de vores i pivots d’amfores grecoitàliques recuperades durant la campanya de 2006.
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Armament
Les restes d’armament trobades a la Palma no
són especialment abundants. Evidentment no és
tracta d’un camp de batalla, on la seva presència,
tot i que també minoritària, és més habitual que
les que podem trobar en un campament abandonat.
Fins al moment només s’han recuperat dotze
glandes de plom -tots sense inscripcions o marques -, una punta de llança, una punta de pilum
lleuger, una punta d’un probable pilum catapultarium i quatre puntes de fletxa de bronze.
Tenim els nostres dubtes respecte a la punta de
llança, ja que podria pertànyer a la necròpolis de
la primera edat del ferro de Mas de Mussols,
situada en el mateix indret. De fet les prospeccions han recuperat baules i penjolls amb forma
de xai, de bronze, que sens dubte procedeixen
d’aquest cementiri. El mateix problema presenten
dues puntes de fletxa de bronze, amb àpendix
lateral en forma d’arpó, de clara filiació fenícia o
púnica que podrien datar-se en el segle VII aC,
però tampoc es pot excloure una cronologia de
finals del III aC. La presència d’armament cartaginés en un campament romà no ens ha d’estranyar, ja que els romans van obtenir diverses victòries a l’entorn del riu Ebre, de manera que se
l’haurien apropiat fàcilment (Livi XXI, 60).

Projectils de plom (campanya 2006)

Foners hispans.

Llança de ferro.

Possible pilum catapultarium
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Monedes
Un dels aspectes més interessants del campament de la Palma és l’abundància de monedes recuperades. Fins a la campanya de 2009 s’han recuperat gairebé dues-centes, de les quals un 75% corresponen a monedes amortitzades durant la segona guerra púnica. De fet, la presència de monedes del
segle II-I aC, d’època imperial, medievals o modernes confirma que el lloc va ser ocupat constantment,
molt probablement com a indret per on es creuava el riu Ebre.

Dispersió de les monedes amortitzades durant la segona guerra púnica. Campanyes de prospecció 2006-2009.
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Monedes
Pel que fa a les monedes “perdudes” a finals de
segle III aC, cal dir que és un conjunt coherent
amb els fets narrats a les fonts escrites: monedes
romanorepublicanes i de les ciutats gregues aliades d’Emporion i Massàlia i monedes púniques,
entre les quals les hispano-cartagineses són
especialment abundants. Aquesta massiva presència de peces púniques (entorn del 40%) s’explica per les derrotes que van patir els exèrcits
cartaginesos a les rodalies de l’Ebre: Cesse (218
aC), a la batalla naval de l’Ebre (217aC), Hibera
(216-215 aC) i potser en Intibilis (215 aC), de
manera que les tropes romanes s’haurien apoderat de la impedimenta, armament i de les monedes (Livi XXI, 60).
Per una altra part, el fet que només 15 de les
monedes siguin de plata confirma que és un lloc
on les monedes estan en ús, circulen, i que no es
tracta d’un tresor.
Pel que fa a la cronologia cal pensar que l’absència de denaris, quinaris i sestercis suggereix una
amortització posterior 211 aC, moment en què s’inicia la seva encunyació. Ara bé, les tropes romanes a la península sembla que no van ser dotades
de recursos econòmics per Roma. De fet, la revol-

ta dels 8.000 soldats del campament de Sucro es
va produir per la falta de pagament del seu salari
(Polibi XI, 28, 3-6), de manera que és possible
que els denaris no arribessin a la península fins
després de la segona guerra púnica.

Procedència de les monedes recuperades en el campament romà de la Palma. 1. Romano-republicanes (43); 2. Hispano-cartagineses (37); 3. Cartago (9); 4. Gadir (1); 5. Ebusus (8); 6. Emporion (8); 7. Massalia (18); 8. Neapolis (2); 9. Siracusa (1);
10. Ibèriques (2); 11. Ptolomeu I Soter o Ptolomeu II (1); 12. Lisimac (1); 13. Alexandre Magne? (1).
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Monedes
El lot de monedes amortitzades durant la segona
guerra púnica està format per peces romanorepublicanes, hispano-cartagineses, cartagineses
i d’Ebusus, bronzes de Massalia i de Neàpolis,
divisors d’Emporion, divisors ibèrics d’imitació
d’Emporion, dos bronzes d’Arse-Sagunt, tres
tetradracmes hel·lenístiques, un bronze d’Hieró
de Siracusa i un bronze de Gadir.
Entre les monedes romanes cal destacar una
didracma romano-campana de l’emissió cap de
Mart/cap de cavall (RRC 13/1) del 280-276 aC, i
tres quadrigats encunyats (RRC 28/3). Ara bé, les
monedes més abundants són els bronzes romano-republicans anteriors al 215 aC, seguides per
les monedes de bronze hispano-cartagineses
encunyades entre el 221-218 aC. En tercer lloc
cal destacar la presència de monedes gregues
poc habituals, com peces de Neàpolis del 270-250
aC i un bronze d’Hieró de Siracusa, però sobretot
petits bronzes de Massalia, amb anvers amb cap
d’Apol·lo i revers amb brau envestint, datades
entre el 215-200 aC.

Didracma romano-campana (280-276 aC)

Quadrigat RRC 28/3 (225-212 aC)

Unça RRC 38/6 (217-215 aC)

Moneda hispano-cartaginesa (221-218 aC)

Bronze de Neapolis (270-250 aC)

Shekelde Cartago (218-209 aC)

Hieró II de Siracusa (274-216 aC)

Tetradracma hel·lenística de Ptolomeu I o II (305-284 aC)
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Restes Campament

Reconstrucció d’un campament romà amb tendes de campanya
més informació a: http://www.friendsandheroes.tv/largeroman-tents.html

D’entre les restes metàl·liques recuperades a la
Palma, les estaques de tendes de campanya són
un dels elements que millor permeten defensar
l’existència d’un campament romà.
Fins fa uns certs anys, se suposava que aquestes
estaques havien de ser similars a les trobades en
els campaments que envoltaren Numància
(Schulten 1927, 1931, Luik 2002). Es tracta de
peces de ferro d’uns 30-40 cm de llargada, amb
una anella a la part superior. Actualment sembla
que les estaques de tenda de campanya serien
més petites, de fet molt similars a les estaques
actuals. Es caracteritzen per una llargada inferior,
entorn dels 20 cm, i per una secció quadrangular.
A vegades a la part superior presenten un petit
apèndix, probablement per assegurar la unió amb
la corda. Estaques d’aquest tipus s’han trobat en
els campament de la Palma (Ble et alii 2009), el
Pedrosillo (Gorgues et alii 2009), en campaments
relacionats amb la batalla de Baecula (Bellón et
alii 2009) o la Carisa. Per tant, és possible que
l’estaca de superiors dimensions fos destinada a
lligar cavalls o altres animals de transport
(Gorgues et alii 2009).
Estaques trobades en els campaments numantins
(Luik 2002, Taf. 22-23)
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Altres metalls
Creiem que es significatiu que durant les prospeccions arqueològiques a la Palma s’hagi recuperat
un gran nombre de fragments de plom, informes o
retallats. De fet, són extraordinàriament abundants, i probablement són conseqüència d’una
intensa activitat metal·lúrgica. Els únics objectes
de plom amb forma són diversos ponderals i dotze
glandes.
Però el material metàl·lic amb forma identificable
més nombrós és el de bronze, sobretot el relacionat amb objectes d'ús personal, restes de vaixella,
etc. Així, fins al moment s'han recuperat vuit fíbules, diversos aplics de nanses d’envasos, un petit
escarabeu alat, amulets, fragments de petites
estatuetes, estris mèdics o quirúrgics, agulles de
cosir de grans dimensions, i moltes altres peces
pendents de classificar.

Aplic de vas de bronze amb forma de cap d’ocell.

Fíbules de bronze recuperades a la Palma.
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Introducció
Les intervencions a l’exterior del poblat ibèric del
Castellet de Banyoles formen part de la segona
fase del “Projecte de recerca arqueològica sobre
els campaments militars d'època republicana en el
curs inferior de l'Ebre. 2006-2010”. Fins al
moment s’han realitzat quatre intervencions
arqueològiques entre l’any 2007 i 2009, subvencionades per l’ajut 2007 ACOM 00030 (cofinançat
per l’AGAUR i l’Ajuntament de Tivissa) i la
Direcció General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya.
Els treballs de recerca no es podrien haver dut a
terme sense el contracte de recerca Beatriu de
Pinós a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica de
Catalunya (ICAC), finançat pel Comissionat per a
Universitats i Recerca del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya.

Situació del poblat ibèric i del campament del Camí del
Castellet de Banyoles a tocar del riu Ebre, sobre el gual del
mas de Molló.

L. Brull, A. Schulten i S. Vilaseca duran la visita de l’investigador alemany al Castellet de Banyoles en els anys 40. Interior de
la torre nord (MASV).
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Context històric: Fons escrites
Immediatament després de ser derrotats i expulsats els cartaginesos de la península ibèrica en el 206
aC, Gneu Corneli Escipió va haver d'enfrontar-se al primer aixecament indígena, encapçalat per la tribu
dels ilergets comandats per Indíbil i Mandoni, als quals es van afegir altres tribus de les rodalies (Polibi,
XI, 32; Livi, XXVIII, 24, 3-4). La insurrecció va ser sotmesa però a l'any següent es va reproduir liderada pels mateixos protagonistes. Els procònsols L. Corneli Léntul i L. Manli Acidí van travessar el territori ausetà per a sotmetre els revoltats, concentrats en territori sedetà (Livi, XXIX, 2, 1-2). En el 200 aC
novament el procònsol C. Corneli Ceteg va obtenir una victòria en territori sedetà (Livi, XXXI, 49, 7).
Durant l'any 197 aC el procònsol C. Semproni Tudetà és derrotat i mort en un lloc indeterminat de la
nova província de la Hispania citerior (Livi, XXXIII, 25, 8-9). En aquest període es produeix una revolta
generalitzada que provoca el desembarcament a Empúries d'un exèrcit consolar sota comandament de
M. Porci Cató (Livi, XXXIV, 8, 4).

Malgrat la victòria inicial i els seus esforços, no sembla que la revolta es pugui donar per extingida ja
que el mateix cònsol ha de sotmetre novament als sedetans, ausetans i suessetans (Livi, XXXIV, 20,
1). Fins i tot la repressió de Cató no va ser definitiva ja que després de la seva marxa el pretor S. Digici
va perdre la meitat de les seves tropes (Livi, XXXV, 1, 1-2). De fet, les lluites en aquest territori es perllonguen fins a l’any 183 aC, quan el prètor A. Terenci Varró va enfrontar-se als celtibers que ocupaven
l’Ausetània de l’Ebre (Livi, 39, 56).
És evident que durant els primers anys del segle II aC es van produir incessants rebel·lions indígenes
contra els romans i que el principal escenari dels combats va ser l'interior de la vall de l'Ebre, en terres
dels ausetans, ilergets, sedetans i suessetans. A més, cal suposar que si Tarraco continuava sent la
principal base d'operacions romana, moltes de les seves incursions s’haurien realitzat travessant el
territori dels ilercavons, en el baix Ebre.
És en aquest context que el poblat del Castellet de Banyoles adquireix una gran importància geoestratègica, ja que controla el curs de l'Ebre al seu pas per la depressió de Móra, així com la via d'accés
que, des de l'interior del baix Aragó, territori ausetà, es dirigeix cap a la costa i per tant cap a Tarraco.
De fet, està just damunt del gual que facilita el pas del riu seguint aquesta ruta, el mas de Molló.
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Poblat ibèric: Antecedents de la recerca

Els inicis de la investigació en el Castellet de
Banyoles cal cercar-los a principis del segle XX, ja
que durant els anys 1912, 1925 i 1927 es van produir un seguit de troballes fortuïtes i espectaculars, que van fer d’aquest jaciment, fins i tot abans
de la seva excavació, un dels més importants de
Catalunya. Els objectes de luxe d’or i plata són
molt abundants i diversos, tot i que només alguns
es poden considerar com a veritables tresors des
del punt de vista arqueològic.
A conseqüència d’aquestes troballes entre els
anys 1930 i 1942 es van realitzar les primeres
intervencions arqueològiques, dirigides per L.
Brull, primer a l’entrada del jaciment (1930 i 1937)
i després al barri adjacent (1942-43) Aquestes
intervencions van posar al descobert un sistema
defensiu constituït per dues torres pentagonals
que flanquegen l’entrada, a la qual s’arriba després d’un estret pas natural d’uns cent metres de
llargada i menys de quatre metres d’amplada.
Amb posterioritat, fins a l’inici de les excavacions
actuals, només va haver-hi intervencions puntuals
per part de R. Pallarés (1983-84), i algunes actuacions d’urgència com a conseqüència de la
instal·lació de la tanca metàl·lica, però que no van
tenir una gran incidència en la comprensió general del jaciment.
Finalment l’any 1998 el Grup de Recerca
d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia
de la Universitat de Barcelona va reprendre els
treballs d’investigació, sota la direcció de D.
Asensio, M. Miró i J. Sanmartí. L’objectiu d’aquests treballs és l’excavació en extensió del
poblat i la seva revalorització patrimonial.

Patera dels peixos, procedent de l’anomenat tresor III de
Tivissa (1927)

Patera del llop, procedent de l’anomenat tresor III de Tivissa
(1927).

Vasos de plata (tresor III de Tivissa, any 1927)
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Poblat ibèric: Antecedents de la recerca

Distribució dels sectors del jaciment excavat en els diferents períodes.

D’esquerra a dreta, Rafel Mauri (mosso que duia la tartana), Jaume Fornós (treballador de l’Ajuntament i aleshores fotògraf
local) i Lluís Brull en el sector immediat a l’entrada al jaciment.
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Poblat ibèric: Excavacions recents
Des de l’any 1998 s’han reprès els treballs a l’extrem nord-oest del jaciment, amb l’objectiu d’excavar en extensió una gran superfície, per tal de
conèixer la trama urbana i determinar les fases
més antigues del jaciment.
Els treballs han revelat l'existència de grans cases
articulades entorn de patis oberts, al voltant dels
quals es disposen diversos recintes de planta rectangular allargada. En total, entre pati i estances,
els edificis assoleixen superfícies entre 250 i 300
m2, dimensions inèdites en la resta de poblats de
la zona.
Quant a la tècnica de construcció, els murs apareixen encaixats en trinxeres de fonamentació,
que retallen les graves naturals. L'amplada d'aquests sòcols és generalment de 30 o 40 cm, i

una alçada d'uns 20 a 40 cm. Al damunt hi havia
un alçat de toves, segons mostra la troballa d'algun fragment en els nivells d'enderroc.
L'estratificació és molt senzilla, ja que només es
documenten nivells d'enderroc formats directament sobre les graves naturals, utilitzades com a
sòls.
Pel que fa al material ceràmic les importacions
més antigues recuperades corresponen a ceràmiques àtiques de mitjans o segona meitat del segle
IV. Però en els nivells d’amortització dels edificis
predomina la campaniana A sobre altre tipus de
vaixella d’importació, mentre que les importacions
de ple segle III aC són escasses: algun fragment
del Taller de Roses i de ceràmica pseudocampaniana ebusitana.

Planta del poblat del Castellet de Banyoles, amb les zones excavades.

Fotografia aèria del sistema defensiu, amb la torre nord excavada
durant 2007.
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Poblat ibèric: Excavacions recents

Fotografia aèria de la zona excavada entre 1998-2007.

Entre els materials són particularment rellevants
les monedes, de plata i molt ben conservades. Es
tracta de dracmes ibèriques d’imitació emporitana
i de monedes romanes encunyades en el 211208.
Sembla que cal datar les estructures constructives
documentades en el segle III aC, ja que les peces
datables més antigues, de la segona meitat de
segle V o de mitjans o el tercer quart del segle IV
aC, han estat trobades en nivells superficials o bé
en estrats formats a finals del segle III. Tampoc
s’ha documentat l’existència de nivells datables,
amb seguretat, anteriors al 225 aC.
Per una altra banda des de l'any 2008 els treballs
d'excavació s'han centrat en la torre nord i el barri
adjacent per l'extrem oest. S'ha identificat una
estructura urbana molt similar a la identificada en
el barri sud durant els treballs de L. Brull durant
1942-43, amb una poterna lateral d'accés.
Igualment s'ha definit la muralla que delimita el
poblat, formada per dos murs paral·lels continus,
units per murs transversals mes curts, és a dir,
una muralla amb compartiments interns, sobre la
qual probablement existiria un pas de ronda.
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Dracma ibèrica de la seca Kum (campanya 1999).

Victoriat romà (campanya 1999)
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Poblat ibèric: Revisió documentació L. Brull
La revisió de la documentació conservada per la
família Brull (diaris d’excavació, fotografies, cartes...) ens ha permès recuperar molta informació
sobre les excavacions antigues. Així, per exemple, hem pogut comprovar la presència de murs
de toves dins les torres actualment desapareguts,
o que la torre nord havia estat trobada parcialment
destruïda per “efecte del pic”. Sense descartar
aquesta hipòtesis, cal considerar la possibilitat
que la seva destrucció s’hagués produït per l’acció dels impactes de grans pedres, llançades des
de l’exterior. A més, també es menciona que les
torres, després d’excavades, van ser reconstruïdes, de manera que la imatge que actualment de
les torres de l’assentament és errònia, ja que no
es tracta d’un basament de pedres uniforme amb
la mateixa alçada, sinó que els murs de la torre
podrien haver estat més alts.
Per una altra banda, també cal tenir en consideració els materials conservats en els museus de
Reus i Barcelona, procedents de les torres, com
quatre àmfores greco-itàliques amb un índex de
fragmentació que indica que el material es va
recuperar sencer o gairebé sencer, de manera
que cal pensar que les torres es van colgar d’una
manera ràpida. Aquesta dada és important, ja que
implica que el sistema defensiu no es va tornar a
utilitzar després de la seva destrucció a inicis del
segle II aC.

Àmfora greco-itàlica procedent de l’enderroc de les torres
(MAC)

Imatge de la torre sud durant la seva excavació l’any 1930, on s’observa un mur de toves a l’esquerra de la seva entrada,
actualment desaparegut (arxiu Brull).
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Poblat ibèric: Consideracions geoestratègiques
El poblat ibèric del Castellet de Banyoles està
situat sobre una gran terrassa fluvial de forma
triangular, tot just al costat del riu Ebre, entre Móra
i Ginestar, a 9 km a l'oest de Tivissa (Ribera
d’Ebre).
La seva situació presenta una gran importància
geoestratégica. Es tracta del major assentament
ibèric al sud de Catalunya, una veritable ciutat de
4,2 ha que controla el curs de l'Ebre al seu pas per
la depressió de Móra, així com la via d'accés que,
des de l'interior del baix Aragó, territori ausetà, es
dirigeix cap a la costa i per tant cap a Tarraco. De
fet, està just damunt del gual que facilita el pas del
riu seguint aquesta ruta, en el mas de Molló.
Per tant, el domini d’aquest punt permetria controlar tant la circulació per via fluvial nord-sud, com la
comunicació terrestre en sentit est-oest.
La importància del Castellet de Banyoles es va
evidenciar en època medieval, quan Barcelona va
adquirir aquest indret per descarregar el blat
d’Aragó i transportar-lo per via terrestre fins a
Hospitalet de l’Infant, evitant així les taxes que feia
pagar la ciutat de Tortosa.
Finalment cal recordar que al nord del jaciment se
situa la conca del riu Siurana, una zona amb
mines de galena argentífera, productora de plom i
plata.

Imatge de la cubeta de
Móra, amb la situació del
poblat (vermell) i del
campamen (blau).

32

Mapa del curs inferior del riu Ebre, amb la situació del
Castellet de Banyoles i les vies de comunicació més significatives.
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Poblat ibèric: Consideracions geoestratègiques

Fotografia aèrea de 1957 (vol americà) de la zona ocupada pel poblat ibèric del Castellet de Banyoles (vermell) i pel campament del Camí del Castellet de Banyoles (blau).

Fotografia aèrea de 1977 de la zona ocupada pel poblat ibèric del Castellet de Banyoles i pel campament homònim, on
s’observa el desnvolupament del gual de mas de Molló (fletxa) i l’inci de la construcció de l’estació de bombeig de gas al
sud del poblat. En verd, el camí entre la costa i l’interior de la vall de l’Ebre.

Fotografia aèrea de 1984, on s’observa el desenvolupament del gual de mas de Molló (fletxa) i la construcció de la canonada de gas que travessa el campament del Camí del Castellet de Banyoles en direcció a l’estació de bombeig de gas.
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Campament romà: Introducció
Els treballs d’investigació en el campament romà del Camí del Castellet de Banyoles es van iniciar a
conseqüència d’una sèrie de prospeccions puntuals entre 1999 i 2005 en els camps de conreu situats
a l’est de les torres d’entrada al poblat, on es van recollir fragments de ceràmica ibèrica i àmfores grecoitàliques de finals del segle III o inicis de segle II aC (Noguera 2007). Aquestes restes materials suggerien una ocupació de l’indret contemporània a la de l’assentament. A més, durant els primers treballs
realitzats en el poblat ibèric es mencionava la troballa, en les seves rodalies, de monedes de bronze
de la República romana, en concret un as i un triens anònims (Serra Ràfols, 1949, 200).
Igualment, cal afegir un lot de monedes procedent de col·leccions particulars que va ser dipositat en el
Museu Comarcal del Montsià, al qual hem tingut accés. Es tracta d’un conjunt on destaca l’elevada presència de monedes de bronze romanorepublicanes, al costat de victoriats, denaris, sestercis i quinaris,
per tant posterior al 209 aC, i molt probablement datable entre el 206 i el 190 aC (Tarradell-Font,
Noguera 2009). De manera que disposàvem d’una sèrie d’indicis que suggerien l’existència d’un jaciment situat sobre una terrassa fluvial d’unes 11 ha, que per l’est limita amb el poblat, separat per un
estret pas de 150 metres de longitud i menys de 10 metres d’amplada, mentre que per l’oest està delimitat per un segon estretament d’uns 50 metres d’amplada màxima, un jaciment que vam anomenar
Camí del Castellet de Banyoles.
Entre els anys 2007 i 2009 s’ha desenvolupat un projecte de recerca arqueològica basat en la prospecció sistemàtica del jaciment. Les quatre campanyes s’han realitzat sobre 8,6 ha del total de 11,6 ha que
ocupa. La resta de terreny no prospectat correspon a camins, zones boscoses, marges i terreny immediat a petites cases de pagès.

Fotografia aèria de la zona ocupada pel campament del Camí del Castellet de Banyoles, on s’observa la rasa de la canonada de gas que el travessa.
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Vista aèria obliqua des de la posició ocupada per les torres d’accés al poblat de la terrassa ocupada pel campament del
Camí del Castellet de Banyoles. En primer terme, l’istme d’accés al poblat.

Parcel·lari actual de la partida del Castellet de Banyoles.
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Resultat dels treballs de prospecció en el jaciment del Camí del Castellet de Banyoles. Concentració del material ceràmic.

L’objectiu de la recerca arqueològica en el jaciment del Camí del Castellet de Banyoles va ser
intentar localitzar restes constructives o nivells
arqueològics no alterats que es poguessin relacionar amb les restes documentades en superfície.
Els treballs van consistir en la instal·lació d’una
malla formada per transects de 30x10 metres i la
posterior prospecció i recollida sistemàtica de
materials. Els resultats van confirmar una gran
dispersió de materials ceràmics, en la seva major
part ibèrics, però també d’àmfora greco-itàlica.
També es va poder localitzar una relativa concentració en els transects situats en un sortint de la
terrassa fluvial que es projecta paral·lelament a la
terrassa fluvial ocupada pel poblat ibèric.
Al mateix temps un equip amb 6 detectors de
metalls va prospectar completament cada un dels
287 rectangles de prospecció de 300 m2, de
manera que es van recuperar i situar sobre plantes de distribució del material arqueològic tots els
elements metàl·lics, com glandes de plom, virolles
de llances, monedes i molts altres objectes.

Implantació de la quadrícula de prospecció mitjançant nivell
òptic.
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Treballs d’instal·lació de la quadricula de prospecció.

Quadrícula senyalitzada mitjançant estaques de ferro.

Delimitació dels transects mitjançant goma elàstica.
Prospecció visual i recollida de materials ceràmics.
Prospecció amb detectors de metalls.
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Una vegada realitzada la prospecció terrestre, es
va realitzar la prospecció geofísica sobre dues
zones. La primera zona corresponia a una concentració de materials ceràmics documentada a
uns 350 metres al nord-est de les torres pentagonals, mentre que la segona zona de prospecció es
va realitzar sobre l’istme de l’entrada al poblat ibèric. Els resultats d’aquesta prospecció indicaven
anomalies magnètiques que suggerien estructures constructives, però malauradament tots els
sondejos de comprovació van resultar negatius.
De fet, aquests sondejos van certificar l’escassa
potència de terra en el conjunt de la terrassa fluvial, de manera que després dels treballs agrícoles difícilment s’hauria conservat alguna cosa. En
el cas de l’istme de l’entrada, sembla que existiria
una anomalia magnètica que podria correspondre
a una depressió natural o a un fossat artificial.
En definitiva, malgrat recuperar un gran nombre
d’objectes arqueològics en superfície, ha estat
impossible documentar estructures constructives
en el jaciment, ni tan sols negatives. En aquest
sentit cal recordar que el jaciment està travessat
d’est a oest per una conducció de gas. Aquesta
conducció va ser instal·lada després d’excavar
una gran rasa de més de 1,5 metres profunditat,
però malgrat que es va fer un seguiment continuat
dels treballs, no es va documentar cap estructura
arqueològica seccionada.
Per completar els treballs d’investigació també es
van realitzar una sèrie de fotografies mitjançant un
globus aerostàtic, des de posicions i angles diferents, però el terreny, aspre, sec i dur, no facilita
l’observació de restes amagades en el subsòl mitjançant fotografia aèria.

Treballs de prospecció geofísica (SOT Prospection)

Utilització d’un aparell de georadar a la zona de l’istme d’accés al poblat (SOT Prospection)

Perfil de georadar de la zona de l’istme (SOT Prospection)
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Situació dels sondejos prospecció campanya 2009.

Sondejos de comprovació, amb resultat negatiu.
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Campament romà: Material ceràmic
Pel que fa als resultats de la prospecció, cal dir
que dels 708 fragments recuperats durant la prospecció de 2007, el 88% corresponen a ceràmica
ibèrica, majoritàriament material de transport i
emmagatzematge (àmfores i tenalles), mentre
que el 12% són fragments d'àmfores greco-itàliques. Això representa una densitat molt baixa de
material ceràmic en superfície, entorn dels 163
fragments ceràmics per hectàrea.
Les àmfores greco-itàliques presenten pivots
massissos i allargats i les vores inclinades uns
45º, característiques pròpies de les produccions
de finals del segle III o inicis del segle II aC.
La vaixella itàlica pròpia del moment, la ceràmica
campaniana A, és minoritària, gairebé inexistent.
Aquesta baixa representació és anormal en els
contextos d’hàbitat contemporanis, com passa per
exemple dins del mateix poblat, però és normal si
la comparem amb altres contextos campamentals.
Així, succeeix el mateix en el campament romà de
la Segona Guerra Púnica de la Palma i també són
molt escasses en els Planos de Mara (Segeda).
És evident que els legionaris no realitzaven llargues i dures marxes carregats amb fràgils plats o
gots de ceràmica, sinó que amb l'equip havien de
transportar recipients més resistents, de pell, fusta
o metall. L'absència de vaixella en els campaments legionaris es repeteix en els castra aestiva
de les guerres càntabres, on no s'ha documentat
ceràmica sigil·lada.
Finalment, també cal destacar que no s’ha recuperat cap tipus de ceràmica de cuina. La dieta
bàsica de les tropes havia de ser el pa, la polenta,
i la carn rostida o cuita, de manera que els utensilis havien de ser fàcilment transportables, lleugers
i resistents, cosa que exclou la ceràmica.

Quantificació comparada entre el material ceràmic procedent
de les prospeccions i el material procedent de les excavacions de l'interior del poblat, on únicament el 0,5% dels fragments corresponen a àmfores greco-itàliques i l’1% a campaniana A, mentre que el 98% dels fragments pertanyen a produccions locals. Per tant, cal descartar la possibilitat que el
jaciment sigui una continuació extramurs de l'hàbitat.

Vores d’amfores greco-itàliques del Camí del castellet de Banyoles. Campanya de 2007.
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Campament romà: Monedes
Fins al moment en el Camí del Castellet de
Banyoles s’han recuperat 13 monedes de plata i
24 de bronze. La majoria de les monedes són
romanorepublicanes, entre les quals hi ha 4 bronzes anteriors a l'aparició del denari, 16 monedes
de plata i bronze del 211-208 aC, i 3 bronzes del
segle II aC.
Els 4 bronzes romanorepublicans anteriors al
denari, de la sèrie semilibral dels anys 217-215
aC, són una unça i tres semiunces. De les 16
monedes del 211-208 aC, 9 són monedes de plata
de la República romana. Es tracta de 2 victoriats,
3 denaris, 1 quinari i 3 sestercis. Aquestes emissions concorden cronològicament amb les emissions romanorepublicanes trobades en el poblat
del Castellet de Banyoles. Les set monedes romanes restants, de finals del segle III aC, són de
bronze: tres asos, un semis, dos triens i un sextans. Quatre d'aquestes peces van ser encunyades a Sardenya, i una d'elles reencunyada sobre
un bronze púnic de la mateixa illa, mentre que les
altres tres són de l'emissió anònima RRC 56.
Completen el conjunt unes poques monedes emeses a la península ibèrica: una dracma i un tetartemorion d'Empúries, dues dracmes d'imitació ibèrica d'Empúries i un bronze de Neàpolis
(Campània). Aquesta última és una peça de la
sèrie Cap masculí/Genet, realment excepcional i
corresponent a les últimes emissions de la ciutat.
Els pocs exemplars que coneixem són de la sèrie
Cap d'Apol·lo/Brau androcèfal, com els documentats en el campament romà de la Palma.
Finalment, les monedes del segle II aC són poc
nombroses, únicament tres bronzes RRC i un
exemplar ibèric de la seca de Lauro.
Cronològicament és un lot que es desmarca dels
anteriors i cal relacionar-lo amb els bronzes ibèrics recollits en els nivells superficials del poblat.
Segurament procedeixen d'una reocupació posterior de l'assentament, datada a partir de finals del
segle II aC, però amb unes estructures constructives actualment gairebé arrasades.

Sesterci, RRC 44/7, 211 aC

Victoriat, RRC 44/1, 211 aC

Denari, RRC 74/1, C.VAR, 209-208, Sicília

Quinari, RRC 44/6, 211 aC

Percentatge de les monedes segons la seva procedència
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Semiunça, RRC 38/7, 217-215 aC

As, RRC56/2, posterior al 211 aC

Triens, RRC 65/4, AVR, Sardenya, 209 aC

Sextans, RRC 64/6c, Dt., Sardenya, 210 aC

Dracma d'Empúries
(Villaronga 2003, grup 3, CNHAAA p. 22 nº 37)

Dracma ibèrica d'imitació

Bronze de Neàpolis, meitat (Taliercio Fase IV b, sèrie 8)
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Campament romà:Armament
Els treballs de prospecció en el jaciment del Camí
del Castellet de Banyoles han recuperat una gran
quantitat de projectils de plom. A mes, també son
habituals a l'interior del jaciment, tant en les excavacions recents com en els treballs realitzats per
L. Brull, tal i com hem pogut documentar en els
magatzems del Museu d'Arqueologia Salvador
Vilaseca de Reus i del Museu d'Arqueologia de
Catalunya. Fins al moment hem pogut identificar
mes de 50 glandes, tots ells sense inscripcions o
marques.
Per una altra banda, hem documentat una gran
virolla de ferro en el Camí del Castellet de
Banyoles, que per les seves dimensions pot
correspondre a un portaestendard. Però també
hem identificat altres virolles mes petites que sens
dubte corresponen a l-extrem inferior de llances, i
fins i tot un fragment d'espasa.
Cal afegir que durant les excavacions de la primera meitat del segle XX al voltant de les torres es
van recuperar projectils de balista i de catapulta.
El seu excavador, L. Brull, menciona projectils de
pedra de 9 kg i 20 cm de diàmetre.
Malauradament tots els nostres esforços per localitzar aquests projectils de pedra han estat inútils.
Igualment es menciona la recuperació de projectils de catapulta, dards de ferro d’uns 15 cm de
llargada, dipositats en els museus mencionats.

Possiblement som davant d’un dels exemples
més antics d’artilleria de torsió romana a la península ibèrica. Aquesta artilleria es defineix per una
plataforma de fusta que, mitjançant un sistema de
cordes en torsió, permet llençar dards a grans distàncies i amb un gran poder de penetració. Aquest
tipus d’artilleria té el seu origen en el desenvolupament de la poliorcètica en el món hel·lenístic,
d’on va passar als cartaginesos, com es pot
observar en el seu ús durant el setge de la ciutat
de Sagunt en el 219 aC. A partir d’un moment
indeterminat, potser des de la primera guerra
púnica, i amb tota seguretat durant la segona, els
romans van adoptar aquest armament, que va ser
present en les legions romanes fins a la fi de l’imperi.

Gran virolla del Camí del Castellet de Banyoles.

Glandes de plom procedents de les prospeccions en el Cami del Castellet de Banyoles.

43

