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Capítol 1 
Introducció 

 
La guerra va tenir un paper fonamental en el desenvolupament de les societats protohistòriques, 
i els pobles ibers no en foren cap excepció. A dia d'avui els investigadors de la Segona Edat del 
Ferro coincideixen en considerar que la guerra hi era omnipresent, fet que s'ha traduït en un 
creixent nombre de publicacions durant les darreres dècades sobre temes tan diversos com ara 
la cavalleria, les tàctiques de combat emprades o la composició dels exèrcits preromans. 
Aquesta tendència s'ha vist acompanyada sovint pel buit generat per les fonts literàries, el qual 
ha propiciat que la investigació científica recorregués a l'estudi del registre arqueològic, 
especialment de l'armament, amb la finalitat de comprendre millor la cultura estudiada. 
 
1.A. Objectius, metodologia i estructura del treball 
Aquest treball neix amb la voluntat de realitzar una síntesi de les principals línies d'investigació 
desenvolupades en els darrers anys sobre la guerra en el món ibèric, parant especial atenció a 
les fonts i les metodologies utilitzades pels diferents investigadors i, conseqüentment, els 
resultats obtinguts. D'aquesta manera, mitjançant l'anàlisi de les principals publicacions 
dedicades a aquest tema, entre les quals s'inclouen articles o tesis doctorals, s'ha intentat 
elaborar un estat de la qüestió de la recerca actual que permeti presentar-ne una visió global, 
fins ara inexistent, exceptuant-ne l'obra de Francisco Gracia (2003) on l'autor analitza des de la 
seva perspectiva múltiples factors relacionats amb la guerra.  
Els diversos treballs publicats recentment posen de manifest la diversitat d'interpretacions d'un 
mateix subjecte, motiu pel qual creiem que és interessant la realització d'aquest estudi per tal 
d'establir les principals línies interpretatives per conèixer com i per què els investigadors partint 
d'una mateixa base documental arriben a conclusions tan diferents i sovint oposades. En conjunt,  
aquesta diversitat de models sobre la guerra en el món ibèric respon a una concepció que va 
més enllà d'aquesta i que engloba el conjunt de la societat ibèrica, esdevenint ambdues 
premisses fonamentals en el coneixement de les comunitats ibèriques. 
La metodologia emprada en aquest treball ha estat la recerca bibliogràfica. En aquest sentit, la 
lectura i anàlisi de les recents publicacions a les quals hem tingut accés han permès comparar i 
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confrontar les conclusions extretes pels diversos investigadors, així com determinar des de quina 
perspectiva cadascun d'ells han interpretat les fonts disponibles. En efecte, el treball no 
consisteix en un estudi específic de la guerra en el món ibèric, sinó que té per objectiu principal 
l'anàlisi de les tendències interpretatives dels investigadors en l'estudi de diferents aspectes 
d’aquesta. 
La realització d'un estat de la qüestió sobre la investigació de la guerra món ibèric implica, 
lògicament, abastar el conjunt del territori on es desenvolupà la cultura ibèrica a la Península 
Ibèrica. Només aquesta àrea permetrà complir l'objectiu del treball i, per tant, presentar uns 
resultats vàlids per al conjunt dels pobles ibèrics (Fig. 1). Tanmateix, cal tenir present que el 
volum de documentació disponible per a les diferents àrees sol ser diferent, en part com a 
conseqüència d‘una recerca desigual.  
Respecte al marc cronològic, aquest ve donat per les fonts utilitzades (realia, literàries i 
iconogràfiques) pels diversos autors en les anàlisis de les diferents problemàtiques englobades 
dins el tema de la guerra presents en aquest treball. No obstant, sí que podem fixar unes dates 
límits emmarcades dins la Segona Edat del Ferro: des de mitjans del segle VI aC fins a la victòria 
romana sobre els pobles del nord-est peninsular el 195 aC i l'inici de la romanització, procés que 
canvià considerablement l'estructura social i militar dels pobles ibers i la manera de concebre'n la 
guerra. 
Les característiques del treball ens obliguen a acotar els diferents elements analitzats. És per 
això que problemàtiques que van més enllà de les estrictament relacionades amb la guerra no 
són tractades en aquest estudi. Per aquesta raó no es fa referència als estudis realitzats sobre 
els cranis enclavats ni les espases amortitzades, principalment exposades en espais comunitaris 
i estretament relacionades amb la pràctica cultual i amb una forta càrrega simbòlica (Rovira, 
1998; Prado i Rovira, 2015; Gracia, 2015).  
En el mateix sentit, per adequació al tema del nostre estudi l’anàlisi historiogràfica de la devotio 
militar ibèrica, institució de dependència personal juntament amb la clientela o la fides, no serà 
desenvolupada donada la seva càrrega religiosa, aspecte que tal i com sostenen diversos 
investigadors és el tret distintiu respecte a les altres formes de clienteles militars (Prieto, 1978: 
132; Quesada, 1994: 120). Finalment, l’estudi de les institucions militars s'emmarquen dins les 
institucions polítiques ibèriques, l'anàlisi de les quals deriva essencialment dels textos literaris i 
les dificultats implícites en ells. Raó que ha dut a investigadors com ara Muñiz (1994) al 
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plantejament de la validesa de la via etnogràfica i comparativa, tema que no podem 
desenvolupar aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1  El territori rallat correspon al món ibèric entre els segles IV i III aC. 
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El treball s'estructura en tres grans blocs agrupats segons la temàtica dels diferents aspectes 
analitzats en cadascun d'ells per tal de complir els objectius proposats. Conseqüentment, els 
principals capítols són les tàctiques i les formes de combat; l'exèrcit; i la guerra i la societat. 
Convé subratllar que d'acord amb la finalitat del treball de definir només les diferents 
perspectives actuals des de les quals els investigadors han realitzat recentment l'estudi i la 
interpretació de les dades existents, no hem inclòs un capítol destinat a la història de la 
investigació1.  
El capítol dos, dedicat a les tàctiques i formes de combat, està dividit en diversos apartats 
corresponents als diferents tipus de lluita desenvolupats segons els investigadors en el món 
ibèric, esdevenint el fil conductor del treball. Així doncs, es tracta del capítol més llarg ja que els 
elements analitzats en ell són centrals en la recerca actual sobre la guerra entre els ibers, 
disposant consegüentment de la major bibliografia. 
El tercer capítol, l'exèrcit, s'ha dividit en diferents apartats segons els tipus de cossos militars 
descrits pels investigadors, presentant també la recerca duta a terme sobre el comandament 
militar, la marina de guerra i el reclutament. Aspectes vinculats per la comunitat científica a les 
tàctiques i a les formes de combat. 
El quart i últim capítol principal, guerra i societat, és el més general i en ell s'analitzen diferents 
aspectes relacionats pels investigadors amb la guerra, entre els quals s'inclouen les institucions 
de dependència personals, els mercenaris o els efectes sobre la població. 
Finalment, aquests tres capítols són completats amb unes breus conclusions on es resumeixen 
les principals tendències interpretatives actuals sobre la guerra en el món ibèric. 
  

                                                           
1 Quesada (1997a) realitza una magnífica síntesi dels treballs prèviament realitzats sobre la panòplia i la guerra en el món ibèric, fent èmfasi en les publicacions més destacades des de finals del segle XIX.   
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Capítol 2 
Tàctiques i formes de combat 

 
L'increment del coneixement en els darrers anys de les formes indígenes de combatre i els 
canvis que es produïren al llarg dels segles ha accentuat les discrepàncies entre investigadors. 
Les dificultats d'estudiar els períodes anteriors a la segona meitat del segle III aC com a 
conseqüència de la manca de textos i l'escassa i fragmentada documentació conservada, 
juntament amb el perill d'extrapolar segles enrere la informació disponible d'ençà de l'arribada de 
cartaginesos i romans a partir de mitjans del segle III aC en el marc de la Segona Guerra Púnica 
(218-201 aC), ha originat l'anàlisi de les dades existents des de diferents plantejaments 
metodològics, sovint diametralment oposats. 
 
2.A. La lluita heroica  
La recerca duta a terme per Fernando Quesada constitueix la referència en la definició i 
identificació del combat singular entre campions com el mode de combat característic durant els 
moments inicials de la cultura ibèrica (mitjans segle VI - finals segle V aC), oposant-se així a la 
tradició investigadora que sostenia el combat individual i el predomini de les tàctiques de guerrilla 
com l’única forma de combat dels pobles ibers des del segle VI fins al III aC (Moret, 1996: 237 
ss.). El model heroic de combat proposat per Quesada deriva de la concepció de les armes 
documentades en les necròpolis, juntament amb les associacions en els conjunts funeraris i les 
combinacions d'aquestes, com el reflex de l'evolució tàctica i dels canvis en la concepció del 
poder entre les comunitats ibers, mostrant l'estreta relació entre la forma de guerrejar i 
l'organització social de les estructures territorials ibèriques (Quesada, 2009a: 118). Aquest 
plantejament metodològic és compartit per altres investigadors entre els quals destaca Gustavo 
García, qui proposa en la seva tesi doctoral determinar la influència de l’armament La Tène en 
les formes indígenes de combatre a través de la comprensió i estudi de les associacions 
d’aquestes armes en els seus contextos, especialment el funerari. Aquest àmbit ha estat 
considerat per García com l’únic context fiable a l’hora d’estudiar la panòplia sense introduir 
distorsions (García, 2011: 697). No obstant, aquesta idea ja havia estat matisada per Quesada 
en reconèixer l’existència d’alguns exemplars que molt probablement eren armes de luxe o inclús 
fabricades exclusivament per a dipositar al conjunt funerari (Quesada, 1997a: 169).  
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En aquesta línia, la identificació de les possibles formes de combat entre els pobles ibers es 
realitza a través de la distinció prèvia de quatre grans fases de la panòplia ibèrica; destacant-ne 
pel tema que ens ocupa la "fase antiga o panòplia aristocràtica", pròpia de la lluita de campions i 
datada entre mitjans del segle VI aC i finals del segle V aC (Quesada, 1997a; 2002b). Quesada 
indica que al segle V aC les tombes amb armes són escasses, tot i que a l’àrea catalana se'n 
localitzen amb certa freqüència, però sovint mostren panòplies amb un ric armament defensiu 
metàl·lic, vinculat a l'aristocràcia local (Quesada, 1997a: 634). En aquest sentit, entre els 
conjunts d’armes documentats Quesada en destaca la presència d’espases, escasses durant el 
“Ferro I” a Catalunya i a Llevant, i la introducció d’innovacions tecnològiques lligades a una sèrie 
de canvis en la tradició tàctica (Quesada, 2002b: 37). El canvi més significatiu es produeix en la 
seva dimensió: ara més curtes i gruixudes respecte a les fulles d’estoc del període anterior, 
reflectint així "un tipo de lucha que requería menos espacio para blandir la espada” (Quesada, 
2009a: 116). No obstant, tot i aquest seguit de modificacions en les espases, l’arma ofensiva per 
excel·lència pel combat cos a cos segueix sent la llança llarga i pesada, acompanyada d’una 
més lleugera per ser llançada abans d’entrar en el combat cos a cos (Quesada, 2002b: 38). 
En l'anàlisi de la panòplia documentada, Quesada fa especial atenció a l'armament defensiu: 
molt complet i amb bona part dels objectes amb components metàl·lics, especialment de ferro i 
bronze, i per tant, més cars que els fabricats amb materials orgànics i només a l'abast d'un pocs 
individus. En efecte, les armes indiquen una diferència social com a símbols de prestigi i poder i 
són el punt de partida de la identificació d’una aristocràcia guerrera que combatria amb una 
panòplia completa bastant pesada i costosa, amb armes decorades i luxoses com a reflex del 
seu rang social (Quesada, 2009a: 117), adaptada al combat cos a cos i on el factor heroic seria 
essencial. Valors aristocràtics “arcaics” reflectits en els conjunts escultòrics de Porcuna i Elx, els 
quals evidencien la importància de la iconografia com a recolzament del model proposat a partir 
de l'armament. En ambdós conjunts es representa un episodi heroic mostrant, segons Quesada, 
que els ibers del segle V aC tindrien les seves pròpies narracions èpiques (en un clar 
paral·lelisme amb la Ilíada d'Homer), sent habitual entre aquests aristòcrates guerrers la caça, 
els grans banquets i les narracions d’episodis èpics. Elements tots ells associats a l'aristocràcia 
heroica com a model de concepció del poder (Quesada, 1997a: 653; 2002b: 40-41) (vide infra, 
4.A.). D'aquesta manera, malgrat la documentació de puntes de fletxa en tombes aristocràtiques, 
per exemple a la necròpolis de Gran Soley (Barcelona), per Quesada s’haurien de relacionar 
amb la cacera i no amb la guerra, on els arcs no eren socialment acceptats (Quesada, 2009a: 
117) (vide infra, 3.B.1.). 
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Gracia, d'acord amb Quesada, sosté que el grup escultòric dels guerrers, pertanyent al conjunt 
honorífic de Cerrillo Blanco (Porcuna), esdevé el millor exemple de factura ibèrica de la 
representació de les gestes de l’heroi (Gracia, 2003: 108 ss.). Conseqüentment, Gracia indica 
que “constituye una excelente representación de las ideas básicas del combate heroico en el 
mundo ibérico: la lucha individual realizada por los aristócratas” (Gracia, 2003: 109), tipus de 
combat característic fins a finals del segle V aC amb la formació dels exèrcits de base gentilícia i 
la incorporació massiu de guerrers. Gracia relaciona també la figura de l’heroi guerrer combatent 
a peu mentre sosté el cavall com un element més de la representació de l’estatus de l’heroi, 
símbol de l’aristocràcia. Aquesta interpretació és compartida per Quesada, que indica que el 
cavall, element aristocràtic per excel·lència, no seria utilitzat com a arma de guerra sinó com a 
mitjà de transport al camp de batalla (Quesada, 1998: 173). 
En conjunt, a través de l'estudi de la panòplia aristocràtica característica entre mitjans del segle 
VI i finals del segle V aC, partint del supòsit de les dades arqueològiques com a reflex dels 
modes de combat entre els ibers, juntament amb la importància de la iconografia i els contextos 
funeraris en els quals apareixen, els diferents investigadors coincideixen en indicar que el 
combat cos a cos entre campions aristòcrates a peu i amb pesades llances seria el tipus de 
combat característic entre els pobles ibèrics del sud-est, el Llevant septentrional, el Llevant i 
l'àrea catalana; tot i que durant l'Ibèric Ple els autors clàssics recullen alguns combats singulars 
de campions que s'haurien de vincular a la importància de l'honor en la guerra (García, 2006: 75; 
Quesada, 2009a: 112). Així, aquests tipus d'armes inadequades pel combat en guerrilla i pel 
combat en falange o formacions tancades, explicaria que no s'hagin documentat armes 
hoplítiques d’origen grec al llarg del segle V aC, ja que les formes de combat arcaiques encara 
serien presents entre els pobles protohistòrics peninsulars (Quesada, 1997a: 620), basades en la 
lluita singular de campions recolzats per una massa anònima. En aquest sentit, malgrat la 
inexistència d'indicis en l’arqueologia i en la iconografia de la presència de tropes de segona línia 
que combatessin al costat dels campions, és molt possible tal i com sosté Quesada la seva 
participació en els combats mitjançant lligams de dependència o clientela amb els membres de 
les elits  (Quesada, 2009a: 119).  
 
2.B. La guerra de moviment i sorpresa  
Tradicionalment, la historiografia ha concebut la guerra en el món ibèric com un enfrontament 
entre guerrilles, sense cap tipus d'organització i basades en les tàctiques més elementals: la 
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ràtzia i l'emboscada, sent fonamentals el factor sorpresa i la rapidesa. En contra del combat 
singular de campions i la lluita a camp obert, la qual implica un mínim grau de sofisticació, Pierre 
Moret d'acord amb la proposta de García Bellido (1945) a la dècada del 1990 defensava la ràtzia 
com la forma habitual de guerra entre els ibers, basada essencialment en el robatori de bestiar i 
amb la sorpresa com a element primordial, sent una pràctica endèmica a moltes regions de la 
Península Ibèrica. Certament, les referències a les emboscades o a la guerra de guerrilla són 
abundants en els textos literaris (Moret, 1996: 239).  
Els nombrosos indicis documentals en les fonts literàries clàssiques foren completades amb 
l'anàlisi realitzat per Fernando Quesada de les armes de la necròpolis del Cabecico del Tesoro 
(Múrcia), entre les quals predominaven les armes de puny (Quesada, 1989a). No obstant, a 
diferència de l'arqueòleg espanyol, qui associava aquesta panòplia a la infanteria lleugera i al 
combat cos a cos en formació tancada, per Moret la llança o l'espasa curta, lleugeres i fàcils de 
manejar, eren pròpies de l'emboscada i la guerrilla, tàctiques militars basades en la rapidesa 
d'acció (Moret, 1996: 241). Paral·lelament, l'ús d'unes tàctiques poc desenvolupades i limitades 
s'apreciava, segons Moret, en la limitació tècnica de les fortificacions ibèriques, les quals 
responien a aquesta forma de combatre: la seva finalitat era posar un obstacle infranquejable a 
la majoria dels atacs enemics, mostrant una concepció molt simple dels recintes fortificats i 
revelant un total desconeixement de la guerra estàtica entre els ibers (Moret, 1996: 262). 
Aquest model de guerra aplicat als segles IV i III aC en els darrers anys ha rebut una atenció 
renovada, en bona part gràcies a que aquest període és el millor documentat arqueològicament, 
tot i que des del punt de vista iconogràfic i de les fonts clàssiques les dificultats són múltiples. 
Tanmateix, els textos literaris també esdevenen una font fonamental en l'estudi del mode de 
combatre dels ibers.  
Respecte a l'anàlisi de la informació arqueològica, de nou l'obra de Quesada marca un abans i 
un després en el coneixement de la guerra entre les comunitats ibèriques durant aquest període, 
el qual ha dividit en dues fases: una primera "fase plena o panòplia generalitzada", datada entre 
principis del segle IV fins a mitjans del segle III aC, i una segona "fase avançada o panòplia 
simplificada", des de l'últim terç del segle III al I aC. Seguint el plantejament metodològic aplicat a 
la "fase antiga" (vide supra, 2.A.), l’estudi de les associacions d’armes en els conjunts funeraris i 
l’evolució tipològica de l’armament (en aquest cas, ofensiu) són el punt de partida de l’anàlisi de 
l'autor. Durant la primera fase, l’investigador ha constatat el predomini de les armes ofensives 
dissenyades pel combat a peu i a poca distància en detriment de les armes llançades (pila i 
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soliferreum), que fins aleshores havien estat l'element principal de la panòplia ibèrica vinculada al 
combat de campions; i una sèrie de modificacions de les armes (destacant-ne la falcata) per tal 
d’adaptar-les al combat en formació tancada i cos a cos. Combat que distaria molt de la guerra 
de guerrilles protagonitzada per infants lleugers, on les armes propulsades i llançades tindrien un 
clar domini sobre les demés armes (Quesada, 1997a: 654). Segons Quesada, aquest marcat 
increment del coneixement de l'armament ibèric es deu al creixement de les necròpolis a partir 
de ca. el 400/380 aC, així com a l’augment de tombes amb armes. És precisament la 
generalització de les armes en els contextos funeraris que dóna nom a aquesta fase (Quesada, 
2002b). 
Quesada indica que el gran canvi respecte al període anterior es produeix en la renovació de les 
combinacions d’armes de les panòplies, que dóna lloc a un conjunt d’associacions típiques que 
duren fins a la Segona Guerra Púnica (Quesada, 2002b: 42), i en la simplificació de l'armament, 
especialment el defensiu, tendint a l'ús de materials peribles i, per tant, menys costosos 
(Quesada, 2009a: 120). Així, els objectes metàl·lics de la fase anterior ricament decorats i amb 
un alt cost són substituïts per elements defensius menys costosos fabricats amb materials 
orgànics, els quals no han deixat pràcticament cap evidència arqueològica. Aquest seguit de 
canvis en la panòplia, segons Quesada, estan estretament lligats a un fenomen de major abast 
que afectà les formes de combat i l'organització de la societat ibèrica. D'aquesta manera, la 
panòplia típica d'aquesta fase (amb una certa estandardització) no seria adequada pel combat 
sempre en guerrilla, sinó per tropes capaces de combatre cos a cos i en ordre tancat i, quan fos 
necessari, en ordre obert (Quesada, 1997a: 615; 2002b: 48-49), sent improbable l'existència 
durant la major part del segle IV aC d'una verdadera cavalleria ibèrica com a conseqüència de 
l'escassetat d'arreus documentats (Quesada, 2009a: 121). Tanmateix, és probable que els 
enfrontaments entre campions aristòcrates precedissin els combats (Gracia, 2006: 75; Quesada, 
2009a: 112). 
Pel que fa als escassos elements iconogràfics, per Quesada l’absència de representacions de 
l’arc i les fletxes a l’escultura i la pintura vascular durant l’Ibèric Ple, suports en els quals sovint 
s’hi reflecteixen les idees i les aspiracions de les elits socials, juntament amb les poques restes 
materials, pot respondre a una sèrie de factors similars al que es donaren al món grec entre els 
segles VIII i IV aC. Així, l’escassa utilització de l’arc a la guerra estaria relacionada amb el 
menyspreu aristocràtic vers aquesta arma, la qual era considerada traïdora i menyspreable. 
Concepció que respondria a la idea de que el veritable combat era l’enfrontament dels exèrcits 
cos a cos, a camp obert i en formació tancada, que permetia derrotar a l’enemic amb coratge 
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(Quesada, 1989b: 190). No obstant, Quesada sosté que l'arc continuaria sent emprat per la caça 
i ara, a diferència del període anterior, seria utilitzat per la infanteria lleugera; formada per homes 
lliures equipats amb armes lleugeres (més senzilles i barates) que combatrien juntament amb els 
seus iguals i els seus caps en agrupacions força compactes (Quesada, 2002b: 58; 2009a: 121). 
Aquesta visió és totalment oposada a la sostinguda per Francisco Gracia, qui defensa que a 
partir del segle IV aC, paral·lelament a la introducció del combat en formació tancada entre les 
tribus ibèriques, es generalitza l’ús de l’arc i la fona com a armes bàsiques per augmentar la 
potència de tir i la lluita a distància (Gracia, 2003: 195) i, per tant, que l’arc no pot ser considerat 
com una arma menyspreable (Gracia, 2000: 145-146) (vide infra, 3.B.1.). 
D'altra banda, tal i com ha constatat Quesada, l'anàlisi del significat tàctic de les combinacions 
mostra, per primera vegada, fortes variacions regionals en les panòplies (Quesada, 2009a: 121), 
sent aplicable aquest tipus de guerra a l'Alta Andalusia, al sud-est i al Llevant. Deixant de banda 
la Baixa Andalusia, on les armes hi són absentes, especialment per l'escassetat de necròpolis 
documentades, pel nord-est peninsular l'excel·lent treball de García sobre les armes de tipus La 
Tène esdevé l'obra essencial per comprendre les tàctiques militars emprades en aquesta regió 
durant la "fase plena" (García, 2006; 2011). Continuador del model proposat per Quesada, 
García indica que la introducció de l’espasa La Tène al nord-est peninsular com a mínim des de 
finals del segle IV aC estaria relacionada amb un canvi de concepció en la forma de combat 
entre els ibers, ara caracteritzat per les lluites a camp obert i en formacions tancades (García, 
2006: 64, 67, 196). En aquest sentit, l’armament pesat característic dels combats singulars des 
de mitjans del segle VI aC fins a finals del segle V aC seria substituït a principis del segle IV aC, i 
fins a mitjans del segle III aC, per armes de tradició celta i espases la Tène, de major dimensió si 
les comparem amb les mediterrànies, relacionades amb la incorporació o rebuig d'innovacions 
tàctiques (García, 2011: 387 ss.). Simultàniament a la seva introducció s’introduí l’scutum 
procedent de la panòplia gala: la seva major alçada, juntament amb un seguit d’innovacions 
tecnològiques com ara el reforç metàl·lic a la part alta de l’escut, mostren el predomini del cop 
tallant des de dalt. En efecte, l'adopció del binomi espasa La Tène-scutum per part dels romans i 
el coneixement que tenim sobre la seva capacitat de combatre en formacions molt tancades, són 
testimonis segons aquest investigador del combat campal cos a cos entre els pobles ibers del 
nord-est de la península (García, 2006: 67-68). 
Pel tipus d'armament i per la seva estructura i morfologia és pel que García dedueix que des del 
segle IV aC, i especialment des del III aC, l'armament característic dels pobles del nord-est 
peninsular podia ser utilitzat en espais oberts o tancats segons la conveniència, en ser 
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manejables en un espai menor (García, 2011: 388-389). En aquest sentit, García ha constatat 
que entre les armes d’asta autòctones del nord-est peninsular comencen a guanyar rellevància 
les llances de tradició La Tène, vinculades a una sèrie de canvis en el seu ús tàctic. En efecte, 
els exemplars conservats semblen indicar una intencionalitat diferent respecte els formats locals 
destinats al seu ús d'estoc. D'aquesta manera, l’augment de l’amplada de la punta repercutiria en 
una major contundència en el moment de colpejar l’enemic (García, 2011: 632-633), reflectint el 
predomini tàctic d'aquestes armes sobre l'espasa, esdevenint la llança l’arma ofensiva més 
important de la panòplia ibèrica (García, 2011: 738), tal i com succeí de manera similar en el món 
grec amb la llança pesada dels hoplites o al món itàlic entre els etruscs i els romans. 
Segons Quesada, a finals del segle III aC, en el marc de la Segona Guerra Púnica, es produí una 
renovació de les influències externes i conseqüentment una renovació de l'armament ibèric, sent 
ara més lleuger i simplificat. Aquesta sèrie de modificacions en la "panòplia generalitzada", 
característica de la "fase plena", donaren lloc a la fase "avançada" associada a una "panòplia 
renovada", datada entre l'últim terç del segle III aC i el segle I aC (Quesada, 2009a: 122)2. Pels 
diferents autors que tracten aquest tema, els textos literaris esdevenen, tot i la seva parcialitat a 
l’hora de narrar els fets, la millor font per a l’estudi d’aquest període, aportant una gran quantitat 
d’informació d’altíssim valor inexistent per a les fases anteriors. La contrastació de les fonts 
literàries amb les dades arqueològiques, juntament amb l'aparició de les ceràmiques amb figures 
humanes, la rica iconografia de les escultures i els exvots i les fonts numismàtiques, 
converteixen aquesta darrera fase del període estudiat en la millor documentada per la 
historiografia especialitzada en aquestes qüestions. En aquest sentit, Gracia ha demostrat que el 
text d’Estrabó (mitjans segle I aC – 20 dC), obra geogràfica i etnogràfica i no històrica, ha estat 
emprat per la historiografia tradicional per defensar l’atac per sorpresa i la ràtzia com a sistema 
de combat paradigmàtic de les comunitats ibèriques, malgrat que ni Polibi ni Titus Livi 
s’estranyen de que els ibers combatessin a camp obert en formació tancada (Gracia, 2006: 81).  
La introducció de noves armes i la conseqüent modificació de la panòplia tradicional ibèrica és 
explicada per Quesada per un seguit de variacions en les tàctiques, arran de la cada cop major 
participació de grans contingents de guerrers ibèrics en els exèrcits cartaginesos i romans 
(Quesada, 2003a: 84), tal i com ho constaten les nombroses referències a l'ús de contingents 
ibèrics per part d'Aníbal i Escipió en els textos clàssics. D'aquesta manera, l’augment de la 
                                                           
2 Per adequació al tema del nostre estudi només ens centrarem en les primeres dècades, fins a la victòria de Marc Porci Cató el 195 aC a la batalla d'Emporion. 
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implantació militar cartaginesa a la península a partir de la segona meitat del segle III aC donà 
lloc a la introducció d’un seguit d’armes, com ara l'escut oval o els cascos de bronze de tipus 
Montefortino, adaptades als nous tipus de guerra més intensius, característics de les Guerres 
Púniques, basades en l’enfrontament campal entre grans contingents d’infanteria (Quesada, 
2003a: 72 ss.). Paral·lelament, la seva participació com a infanteria mixta al llarg dels segles III i 
II aC, capaços de combatre en formació i desplegats com a guerrilla tal i com ho testimoniegen 
els autors clàssics, esdevé per Quesada una bona mostra de la forma de combat emprada pels 
ibers fins aleshores (Quesada, 1997a: 657-659; 2002b: 54; 2003a: 85). De manera similar les 
fonts literàries, la numismàtica i la pintura vascular testimoniegen el combat mitjançant 
nombroses unitats de cavalleria al llarg del segle III aC (Quesada, 1997a: 615-616; 2003a: 87), 
indicant el seu definitiu desenvolupament com a tropa de combat al llarg d'aquest segle (García, 
2011:93; Quesada, 2009a: 123). 
El principi metodològic d'utilitzar les fonts literàries com a indicador del model tàctic dels pobles 
ibers també es reflecteix en l'obra de Gracia. Així doncs, el buit documental produït per la falta de 
descripcions en els textos clàssics d'enfrontaments directes entre exèrcits ibers, ha estat superat 
per Gracia a partir de l'anàlisi de l’ús dels mercenaris ibers per part dels exèrcits romans o 
cartaginesos en les mateixes fonts, els quals participaren activament en enfrontaments a camp 
obert entre unitats organitzades. Gracia indica que qualsevol cap militar utilitza les seves tropes 
amb l’objectiu d’extreure’n el màxim profit (Gracia, 2003: 257 ss.) i, per tant, l’ús de contingents 
ibers en combats en formació tancada indica un coneixement previ d’aquests plantejaments 
tàctics. Aquesta interpretació usa els molts exemples recollits pels autors clàssics, com la batalla 
de Trèbia (218 aC) que és suficientment explícita pels investigadors actuals del coneixement dels 
ibers de la batalla campal, en situar Aníbal les tropes mercenàries ibèriques al centre de la 
formació per fer front a les legions consulars dirigides per Tiberi Semproni Longo i Publi Corneli 
Escipió. Tàcticament la lluita en ordre tancat exigia un entrenament específic i “derivaba de la 
aplicación de una determinada y propia concepción respecto a la forma de hacer la guerra” 
(Gracia, 2003: 266), malgrat que la batalla campal no excloïa la ràtzia per destruir les fonts de 
subministres i els recursos econòmics.  
Finalment, els enfrontaments a camp obert contra els romans també han estat considerats 
reveladors de les tàctiques i formes de combat emprades pels ibers, caracteritzades pel combat 
cos a cos en línia de batalla (Quesada, 2009a: 124). Aquesta hipòtesi també ha estat defensada 
per García basant-se en el relat de Titus Livi sobre la revolta d'Indíbil i Mandoni i la batalla 
d'Empúries del 195 aC, qui mostra la importància del combat cos a cos entre els pobles del nord-
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est peninsular (García, 2011: 756-757, 763), o per Gracia en constatar l'existència d'una idea 
comú de guerrejar, evidenciada per la capacitat de les comunitats ibèriques de fer front als 
exèrcits romans i púnics (Gracia, 2003). No obstant, malgrat l'existència de tàctiques complexes i 
estructurades, més del que s'ha cregut tradicionalment, l’absència de referències literàries i 
arqueològiques a l’ús de màquines de guerra i a la tàctica de setge entre els ibers ha generat un 
intens i enriquidor debat, examinat en el següent apartat. 
 
2.C. La guerra de setge 
La guerra estàtica i, consegüentment, la difusió i grau d'assimilació del coneixement de la teoria 
poliorcètica desenvolupada en el Mediterrani central i oriental entre els ibers ha estat, i continua 
sent, un dels aspectes més importants en el debat sobre la guerra en el món ibèric. L'aplicació 
dels tractats teòrics sobre poliorcètica en les fortificacions ibèriques, les quals són analitzades 
des de la perspectiva de l'ús de l'artilleria de torsió i les màquines de guerra, són el punt de 
partida de l'obra de Gracia. En aquest sentit, per l’autor les obres dels tractadistes grecs que 
d'ençà del segle V aC recopilaren les innovacions tècniques i tecnològiques sobre els sistemes 
de defensa i assalt d'una fortificació, entre els quals destaquen Enees el Tàctic i Filó de Bizanci, 
són de gran importància en l'anàlisi del coneixement tàctic i estratègic sobre l'ús de les 
fortificacions per part dels ibers. 
En contra de les tesis que sostenen que els ibers no foren capaços d'aplicar els nous conceptes 
poliorcètics (Moret, 1996; 1999), i partint de la premissa que l’arquitectura militar respon sempre 
conceptualment a les necessitats estratègiques i a les amenaces del moment, Gracia nega la 
única possibilitat d'assalt a un oppidum a partir del segle V aC mitjançant la traïció o l'assalt per 
sorpresa (contra Moret, 1996: 262-263). Així, més enllà de l'arquitectura de prestigi, per l’autor  
les fortificacions complexes3 han d'estar estretament relacionades amb la presència de tropes 
capaces de dur a terme accions a gran escala, entre les quals s'inclouria el setge (Gracia, 2000: 
136). De tal manera que la limitació tècnica i tecnològica dels ibers defensada per Moret segons 
Gracia no estaria justificada. En efecte, Gracia indica que la planificació de les fortificacions, 
almenys d'aquelles més importants dins l'estructura de poblament jerarquitzada del món iber, es 
dugué a terme tenint en compte l'existència de setges complexos, recorrent per tant a esquemes 
poliorcètics i al coneixement de les tècniques de setge. Planificació en la qual la funció defensiva 
                                                           
3 Gracia (2001: 156) es refereix a un sistema defensiu complex aquell destinat a protegir el nucli de població d'un setge.  
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jugava un paper fonamental, especialment la capacitat de foc dels defensors (Gracia, 2001: 156 
ss.).  
En la línia anterior, Gracia defensa la preferència de la fona i l’arc respecte a la llança o el 
soliferreum com a projectils llançats des de les torres i les muralles per realitzar el foc de 
cobertura degut al seu major abast, juntament amb el nombre menor de moviments que 
implicaven, els quals reduïen les possibilitats de rebre l’impacte del foc de cobertura atacant 
(Gracia, 2000: 143). Defensa estàtica efectuada des de la pròpia línia de muralla o des dels 
diversos elements defensius de la fortificació que es combinava amb la defensa agressiva o 
mòbil, basada en un atac ràpid, sovint per sorpresa, dels assetjats contra les tropes assaltants a 
les proximitats de l'oppidum. Tàctica, tal i com ha considerat l'investigador, que no podia ser 
improvisada ja que implicava la construcció de poternes i, per tant, havien de ser concebudes 
durant la planificació constructiva del sistema defensiu (Gracia, 1997a: 213 ss.; 2000: 149; 2006: 
106), revelant el coneixement previ de la defensa que seria emprada, així com les 
característiques necessàries perquè aquesta fos efectiva. Per Gracia, en efecte, la presència de 
sistemes defensius avançats concebuts per a la pràctica de la sortida dels oppida és 
especialment intensa entre els poblats de l’àrea catalana, destacant-ne el Puig de Sant Andreu 
(Ullastret)4 i el Castellet de Banyoles (Tivissa) (Gracia, 2006: 106).  
Paral·lelament, la muralla Frigoleta del Puig de Sant Andreu (Ullastret) o La Picola (Santa Pola), 
per Gracia, confirmen l’ús de sistemes defensius adaptats als cànons concrets de balística, 
premissa sense la qual el foc de barrera utilitzat en la defensa de les fortificacions davant l’avanç 
de les tropes enemigues era ineficaç (Gracia, 2006: 86-87). Segons l’autor, és significativa la 
referència de Titus Livi a l’atac a Atanagrum el 218 aC comandada per Cneu Corneli Escipió, en 
el qual el foc de barrera dels defensors ilergets arribava a les màquines romanes. Distància que, 
segons Gracia, no hauria estat possible cobrir únicament amb l’ús d’armes de mà (Gracia, 2006: 
90). Teoria vinculada amb les puntes de fletxa documentades al Puig de Sant Andreu i a l’Illa 
d’en Reixac (Ullastret), les quals són relacionades per Gracia amb l’ús de dues gastraphetes 
durant el segon o tercer quart del segle IV aC, introduïdes a través dels mercenaris ibers 
presents a Sicília a principis del segle IV aC (Gracia, 2006: 91-92). Certament, els mercenaris 
ibers juntament amb el contacte amb els comerciants i colons establerts al litoral i l'observació 
dels sistemes defensius construïts a les diferents colònies, són per Gracia les principals vies 

                                                           
4 L'investigador fa referència a la porta 2 del Puig de Sant Andreu (Ullastret), adjacent a la torre 5 i protegida per un petit mur que l'ocultava; veure Prado (2009). 
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d'entrada de les innovacions i millores poliorcètiques desenvolupades al Mediterrani a partir del 
segle V aC (Gracia, 2000: 134). 
En l’estudi i identificació del grau de coneixement poliorcètic entre els ibers per Gracia és sens 
dubte rellevant la fortificació del Tossal de Manises (Alacant), datada a la segona meitat del 
segle III aC (posterior al 238 aC). De factura púnica, la presència de peces d’artilleria i sistemes 
defensius avançats ha estat relacionada amb la necessitat de fer front a un possible atac iber; 
elements concebuts per a la defensa contra maquinària de setge totalment innecessaris si les 
comunitats indígenes els desconeguessin  (Gracia, 2006: 82-84). A l’àrea del sud d’Alacant altres 
recintes emmurallats com ara El Puntal (segle IV aC) o La Picola (segle V aC) presenten 
sistemes de fortificació tècnicament avançats, mentre que la modificació de les torres circulars i 
quadrangulars del Puig de Sant Andreu (Ullastret) i la seva reconversió en torres pentagonals 
s'hauria de relacionar com una resposta a l'impacte dels projectils d'artilleria (Gracia, 2006: 109). 
Luis Berrocal sobre aquest element indica que El Turó del Montgrós (El Brull), datat al segle III 
aC i situat a les proximitats d'Emporion, és un dels millors exemples documentats de la utilització 
de muralles de casamates en el món ibèric. Coneixement relacionat amb l'artilleria de defensa i 
la tàctica de setge que no s'entén sense la influència que exercí la colònia grega sobre les 
poblacions indígenes veïnes, tot i que la introducció de màquines de guerra de torsió dataria 
entre finals del segle III aC i principis del II aC en el context de la Segona Guerra Púnica 
(Berrocal, 2004: 46). 
Els arguments de Gracia a favor de l'existència habitual de setges entre els ibers han estat 
qüestionats per Moret i Quesada. Les objeccions d’aquests autors estan fonamentades en el fet 
de que, segons ells, no disposem de cap indici que indiqui que els ibers poguessin practicar el 
setge per assaltar una fortificació, sent minoritari el paper del progrés poliorcètic mediterrani en el 
món ibèric. Moret atribueix a les fortificacions, més enllà de l'element defensiu, una gran 
importància com a símbol del poder i integració política de tots els habitants de la població 
(Moret, 1998: 83). No obstant, l'historiador francès ha demostrat que només en uns pocs oppida 
es pot identificar l'existència d'una planificació arquitectònica fruit de la intervenció de les elits 
locals dirigents, sent el cas més singular Ullastret, la complexitat i la racionalitat del qual s'hauria 
de relacionar amb Emporion, punt de difusió de les noves tècniques entre els pobles veïns. 
D'aquesta manera, Moret sosté que el o els especialistes que intervingueren en el projecte 
arquitectònic s'hagueren de formar a la veïna colònia grega, l'únic emplaçament on es podia 
impartir aquesta formació, fet que explicaria que es segueixi amb un grau força elevat d'exactitud 
el model metrològic grec, tot i ser-hi present la intervenció indígena (Moret, 1998: 85 ss.), 
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convertint-lo en un oppidum excepcional5. En canvi, en el sistema defensiu del Castellet de 
Banyoles (Tivissa), similar al del Puig de Sant Andreu segons Gracia (vide supra, en aquest 
mateix capítol), l'esquema geomètric de les dues torres pentagonals, datades al segle III aC 
seguint el model hel·lenístic, malgrat ser adaptades al propòsit per les quals foren concebudes, 
il·lustra perfectament la funció essencial d'aquesta construcció: es tracta d'una obra de prestigi 
que té la finalitat d'enaltir les classes dirigents locals i la pròpia ciutat, deixant en un segon pla la 
funció defensiva (Moret, 1996: 217; 1998: 89 ss.). Segons Moret, es demostrava així que la 
monumentalització del recinte fortificat dels principals assentaments ibèrics, tot i mantenir la 
funció de protegir, tenia com a finalitat última mostrar quina era la seu del poder polític i 
econòmic a les poblacions veïnes. 
La constatació de les limitacions de les fortificacions ibèriques, malgrat mostrar un major 
dinamisme i una tendència a explotar millor les possibilitats de les estructures defensives 
respecte el Bronze Final, ha revelat el predomini del flanqueig limitat a la porta principal, com ara 
en els poblats de Castellet de Banyoles (Tivissa) o el Castell de la Fosca (Palamós) (Moret, 
1996: 117-118). Aquesta pràctica per Moret resulta realment indicativa de que la funció principal 
de les torres en els oppida no era la tàctica de flanqueig sinó la vigilància, esdevenint la forma 
més efectiva de contrarestar la tradició bèl·lica ibèrica que privilegiava el factor sorpresa sobre el 
setge (Moret, 2001: 138-139, contra Gracia, 2000; 2006)6. Hipòtesi fonamentada també en 
l'existència, tal i com hem vist, de pocs trams de muralla amb torres situades a intervals regulars 
en les fortificacions ibèriques, posant en dubte l'eficàcia de l'aplicació pràctica dels principis 
poliorcètics des del punt de vista tàctica. En aquest sentit, a diferència de Gracia, la poterna o 
portella adjacent a la torre 5 del Puig de Sant Andreu (Ullastret) tindria la finalitat d'impedir o 
dificultar l'assalt frontal i permetre la sortida a l'exterior del poblat dels defensors sense ser vistos 
pels atacants, d'acord amb la guerra de moviment i de sorpresa que caracteritzava els pobles 
ibers, reflex d'un total desconeixement de la guerra estàtica (Moret, 1996: 130).  
Sobre la base de les idees exposades, Quesada afirma que a dia d’avui està fora de dubtes la 
interpretació del Tossal de Manises (Alacant) com una defensa avançada de Carthago Nova i, 
per tant, de factura cartaginesa. Construïda a la segona meitat del segle III aC, en destaca 
l’existència de torres rectangulars de tres cambres dissenyades per albergar peces d’artilleria, 
vinculades a la defensa contra la màxima amenaça possible: Roma (Quesada, 2007: 89-90), i no 
                                                           
5 Olmos (2008) analitza amb gran detall i encert l'aplicació d'un model metrològic grec a les estructures defensives del Puig de Sant Andreu d'Ullastret. 
6 Contràriament a la tesi defensada per Moret, Berrocal (2004: 56-57) ha constatat que les possibilitats de defensa que deriven d'un bon domini visual són molt àmplies. 
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els pobles ibers tal i com sostenia Gracia (2006: 82-84). Així mateix, respecte a La Picola (Santa 
Pola) Quesada indica que quan el recinte fou edificat la maquinària de setge al Mediterrani 
occidental estava tot just en una fase molt inicial i, per tant, les seves fortificacions no foren 
concebudes com una resposta a un exèrcit que utilitzés màquines d’artilleria (Quesada, 2007: 
79). En aquest sentit, l’investigador afirma que les fortificacions són concebudes per front a la 
màxima amenaça possible (i coneguda) tendint a la sobredimensió, especialment en els 
principals assentaments (Quesada, 2007: 76). Principi que ha de ser tingut en compte ja que la 
presència d’elements defensius teòricament avançats i complexos no implica l’existència d’una 
guerra de setge complexa, tal i com ha quedat demostrat segons l’autor. Cas similar al de la 
Bastida de Les Alcuses (Moixent ), on tot i la presència d’elements arquitectònics relativament 
elaborats des del punt de vista defensiu, les portes i les muralles “no están diseñadas para 
resistir ningún ataque serio incluso de nivel más elemental” en paraules de Quesada (2007: 85), 
reflectint uns escassos coneixements poliorcètics malgrat el gran esforç i voluntat que hi 
dedicaren en la seva construcció. 
D'altra banda, la suposada existència de puntes de gastraphetes a Ullastret en contextos del 
segon i tercer quart del segle IV aC, considerades per Gracia com el testimoni de l'existència de 
màquines de guerra entre les comunitats ibèriques (Gracia, 2006: 91-92), ha estat desmentida 
posteriorment per Quesada (2007: 95-97). Els arguments aportats per l’investigador fonamentats 
en els estudis dels especialistes Marsden i Snodgrass són per l’autor concloents al respecte: es 
tracten de puntes de fletxa de tipologia grega característiques “en el ámbito griego desde antes 
de época clásica, perdurando hasta el periodo helenístico” (Quesada, 2007: 96), negant així l’ús 
de màquines per part dels ibers en cronologies antigues, poques dècades després de la seva 
invenció a Siracusa. 
Tornant a la proposta de Gracia, l'estudi dels textos clàssics referents al territori peninsular i a la 
Segona Guerra Púnica, entre els quals destaquen Polibi (c. 200-180 aC) i Titus Livi (59 aC-17 
dC), i en menor mesura Sili Itàlic (26-101), ha completat la nombrosa informació obtinguda a 
través de l'anàlisi de les fortificacions ibèriques sobre les tàctiques i les formes de combat 
emprades en l'assalt i defensa dels recintes fortificats. Malgrat que la seva lectura ha de ser 
essencialment crítica i en la mesura del possible ha de ser contrastada amb les dades 
arqueològiques des d’una perspectiva allunyada de la parcialitat que sovint els caracteritza, 
esdevenen de gran importància en tractar-se de testimonis contemporanis o relativament 
pròxims als fets tractats i, per tant, fonamentals per a la reconstrucció històrica del període iniciat 
amb la conquesta bàrquida. 
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Els assalts a fortificacions púniques peninsulars per part d’exèrcits ibèrics recollits a l’obra de 
Titus Livi són, per Gracia, suficientment reveladors del coneixement poliorcètic de les estructures 
militars ibèriques, i més si partim de la idea que els defensors cartaginesos sí que tenien 
coneixements poliorcètics i empraven les màquines de guerra (Gracia, 2006: 102). No obstant, 
entre totes les referències al conflicte en territori peninsular el setge de Sagunt per Aníbal Barca 
el 219 aC s’ha convertit en l’únic setge a un assentament iber entre el 238 i el 195 aC del qual se 
n’ha conservat el relat, esdevenint així de gran importància. Gracia ha constatat que durant el 
setge a Sagunt Titus Livi, Sili Itàlic i Apià descriuen l’atac a posicions cartagineses per part dels 
defensors per tal de destruir les màquines; esdevenint un perfecte exemple de defensa mòbil 
contra les obres de setge (Gracia, 2006: 103). En la línia anterior, la construcció del fossat, i la 
conseqüent ampliació del model de fortificació, respondria a la necessitat d’evitar que s’accedís 
amb facilitat al peu de la muralla i s’ataqués mitjançant torres mòbils i ariets. Alhora que la 
solució adoptada pels saguntins de construir una nova muralla, descrita per Titus Livi i enunciada 
per Filó de Bizanci, una vegada enderrocada una part de la muralla inicial mostraria el 
coneixement dels preceptes del tractadista grec per part dels ibers (Gracia, 2006: 110, 113). 
També en seria un bon exemple, segons Gracia, l'ús de forques i ganxos per part dels defensors 
d'Orongis el 207 aC (Gracia, 2006: 112) o el projectil impregnat de matèries inflamables (falarica) 
utilitzat pels saguntins per fer front a les tropes bàrquides, demostrant el coneixement de 
tàctiques i sistemes de setge entre les tribus ibèriques a finals del segle III aC. Convé subratllar 
que els projectils de foc eren utilitzats contra les màquines de guerra alhora que infonien gran 
temor entre els soldats enemics com a conseqüència de les greus ferides que causaven (Gracia, 
2000: 142).  
En últim lloc, Gracia sosté la idea que Aníbal en el seu camí cap als Pirineus intentà passar el 
més allunyat possible de la costa catalana, sota la influència d’Emporion, amb la finalitat d’evitar 
l’enfrontament amb els pobles locals i l’assalt als principals assentaments, entre els quals 
destacaven Kesse, Burriac i Ullastret, com una mostra més per pensar que el bloqueig dels 
oppida devia ser una pràctica freqüent i estesa entre les tribus ibèriques a partir de la segona 
meitat del segle III aC (Gracia, 2006: 115 ss.). Situació semblant a la narrada per Titus Livi 
després de la victòria romana sobre els pobles del nord-est peninsular el 195 aC, quan el cònsol 
Marc Porci Cató ordenà la destrucció de les fortificacions a canvi de no exercir represàlies amb 
l’objectiu d’evitar la conquesta i, per tant, el prolongament dels combats i la pèrdua de molts 
efectius militars (Gracia, 2006: 118 ss.).  
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Les conclusions extretes per Gracia de l'anàlisi de les fonts literàries de nou posen de manifest 
les diferències respecte les hipòtesis defensades per Moret i Quesada. Així, Pierre Moret a 
través de l'anàlisi de les fonts literàries indica que en cap text es menciona el setge per part de 
tropes ibèriques, mentre que quan aquestes es defensen d'un setge realitzat pels exèrcits púnics 
o romans la resposta és inadequada o improvisada (Moret, 1996: 261-262; 2001: 140), mostrant 
el desconeixement de les tècniques poliorcètiques entre els ibers. En el mateix sentit, la sortida 
del poblat per combatre a camp ras no s'hauria de relacionar amb una defensa agressiva sinó a 
la concepció de la guerra com un enfrontament a camp obert (vide supra, 2.B.). On els setges 
curts (de pocs dies) serien els característics, responent a la ineficàcia de les fortificacions 
ibèriques enfront les tàctiques de setge, juntament amb l'armament no especialitzat, tal i com 
s'aprecia en les fonts clàssiques en la ràpida desfeta enfront les armes i les màquines de setge 
romanes sent Sagunt i Orongis les excepcions, ja que ambdues ciutats resistiren gairebé un mes 
l'assalt romà (Moret, 1996: 261). Èxit parcial de la defensa enfront el setge que s'hauria de 
relacionar amb la capacitat d'adaptar-se a les noves tàctiques militars, com en el cas de Sagunt 
amb la falarica incendiària, descrita per Titus Livi i que correspondria a l'adaptació d'una llança 
utilitzada a camp obert, i en la utilització en la defensa d'Orongis d'armes amb certa 
especialització fruit dels lligams comercials amb la ciutat cartaginesa de Tyr (Moret, 1996: 256-
257). Idea reflectida en l'obra de Quesada, segons qui l'ús d'aquest element s'hauria de 
relacionar amb la presència de tropes cartagineses (Quesada, 2003b: 133). Respecte a la 
falarica, Quesada indica que mitjançant el sistema que descriu Titus Livi qualsevol arma pot ser 
utilitzada si és necessari com a arma incendiària, sent inexistents fins a època imperial romana 
les armes incendiàries concebudes per a tal fi (Quesada, 1997: 342-343). 
Precisament Quesada, conscient dels problemes que comporta l’ús dels textos clàssics per a 
l’estudi del període preromà, renuncia a la seva utilització com a font vàlida cenyint-se a les 
restes arqueològiques. Al mateix temps que adverteix, en clara al·lusió a Gracia, que “las fuentes 
literarias no pueden cobrir el hueco (documental) por mucho que lo intentemos” (Quesada, 2001: 
147). Partint d’aquesta premissa, juntament amb la falta de testimonis sobre un setge en territori 
peninsular abans del 219 aC, Quesada nega la possibilitat d’extrapolar el coneixement sobre 
poliorcètica dels saguntins al segle V aC i a la resta de la Península Ibèrica, qüestionant la 
validesa de l'aplicació dels relats de Titus Livi (referents al 218-206) a la discussió entorn a 
l'existència de setges en el món ibèric des del segle V aC (Quesada, 2001: 146-147). De la 
mateixa manera que invalida l’obra de Sili Itàlic com a font històrica per a l’estudi de les 
fortificacions ibèriques com a conseqüència de l’exageració poètica que realitzà l’autor 
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(Quesada, 2001: 146) i constata que les fonts literàries testimonien assalts sobtats i no setges de 
llarga durada i, per tant, el setge de Sagunt no pot ser extrapolat atès que és un cas únic en el 
món ibèric donada la seva especial relació amb Roma i que fos realitzat per cartaginesos i no 
ibers (Quesada, 2007: 91). 
En general, l'anàlisi de les fortificacions ibèriques realitzada per Gracia ha demostrat l'existència 
d'una sèrie d'elements defensius d'una certa complexitat, l'origen dels quals caldria cercar en el 
Mediterrani central i oriental, que confirmarien el coneixement per part dels ibers de les tècniques 
de poliorcètica més avançades i, per tant, l'ús de màquines de guerra i de tàctiques de setge 
com a forma habitual d'assaltar un recinte fortificat. Hipòtesi recolzada en les fonts literàries, 
especialment les referents a les tècniques de defensa que utilitzaren els saguntins el 219 aC per 
fer front a l'ús de maquinària de guerra per part d'Aníbal. No obstant, tal i com ha constatat 
Quesada (Quesada, 2007), el conjunt de fortificacions analitzades corresponen a una regió 
específica del món ibèric i no al seu conjunt, extrapolant així les dades i les conclusions de la 
zona catalana, especialment entorn a la colònia grega d'Emporion, a altres regions amb unes 
dinàmiques diferents, mostra de la importància de la relació entre l'aparició d'elements 
poliorcètics a la península i els contactes amb els assentaments colonials reflectida també en el 
Llevant, a les proximitats de les zones sota influència cartaginesa (Quesada, 2003b: 130 ss.; 
Berrocal, 2004: 67). 
En relació amb la limitació tècnica de les fortificacions ibèriques defensada per Moret i Quesada, 
la inexistència d'un model metrològic predeterminat aplicat a les estructures defensives (Moret, 
1996: 120) i la limitació del flanqueig a les portes en la majoria de fortificacions, els punts més 
dèbils del recinte emmurallat, juntament amb el cas de Sagunt recollit a les fonts clàssiques on 
els defensors surten a l'exterior de l'oppidum per combatre l'enemic, serien una bona mostra de 
la no predominança en el món ibèric de la defensa estàtica, reflectint la incapacitat d'adaptar-se 
a la tàctica de setge cartaginesa i romana (Moret, 1996: 262; Quesada, 2003b: 133) i que la 
defensa en el món ibèric al segle III aC es realitzaria a través de lluites estacionals i relativament 
breus entre veïns propers, amb la voluntat de combatre l'enemic que saquejava els camps i 
robava el bestiar, sent insòlita la captura d'un oppidum donada la dificultat d'assaltar un nucli 
fortificat sense la utilització de cap tècnica poliorcètica complexa o elemental (Quesada, 2003b: 
108 ss.). Com hem vist, aquesta tàctica és totalment oposada a la sostinguda per Gracia, qui 
defensa que els sistemes de lluita emprats pels saguntins, entre ells la defensa mòbil, 
s'ajustarien als descrits per Enees el Tàctic a la seva obra Poliorcètica, datada al segle IV aC 
(Gracia, 1997: 225). 
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En el marc d'aquest debat historiogràfic és realment rellevant la falta de testimonis arqueològics i 
literaris que demostrin l’ús de tècniques i tàctiques de setge en el món iber preromà, sumat al fet 
del desenvolupament relativament tardà de la poliorcètica en el món grec (finals segle V aC - 
principis segle IV aC) i l’ús a partir de mitjans del segle III aC de la maquinària de setge per part 
de Roma, la principal potència militar del Mediterrani centreoccidental del moment (Moret, 2001: 
141; Quesada, 2007: 92 ss.). Arguments tots ells suficients per Pierre Moret i Fernando Quesada 
per considerar, a l’espera de noves dades arqueològiques, el desconeixement de les tècniques 
poliorcètiques i la maquinària de setge per part dels ibers abans de l’arribada d’Aníbal Barca al 
territori peninsular, l'any 237 aC.  
 
2.D. La guerra complexa 
L'afirmació de Gracia de l'existència del setge com a pràctica habitual entre els ibers implica 
l'acceptació de la capacitat de dur a terme accions militars a gran escala. Resposta tàctica i 
estratègica, juntament amb l'aparició d'unitats militars adaptades als nous modes de combat i a 
la defensa (i conquesta) del territori, associada a l'augment de la complexitat de les estructures 
socials i polítiques ibèriques. D'aquesta manera, seguint el debat entorn al nivell d'aplicació dels 
principis poliorcètics d'origen mediterrani a les fortificacions ibèriques, la difusió i assimilació de 
les innovacions hel·lenístiques en l’armament i en les formes de combat per part dels ibers ha 
estat vinculada a la (possible) introducció en el món ibèric dels sistemes de guerra avançats i 
complexos característics de les principals potències militars del Mediterrani centreoriental. 
El concepte de guerra complexa respon als conflictes entre estats formats per grans contingents 
de tropes, res a veure amb els exèrcits reduïts d’origen nobiliari, amb la finalitat “de variar la 
estructura geoestratégica de amplias regiones” (Gracia, 2003: 163). Aquest nou tipus de guerra, 
tal i com s'ha indicat, modificà les tàctiques i l’estratègia militar utilitzades fins aleshores i, 
conseqüentment, s’introduïren nous elements com ara la logística, les fortificacions avançades o 
les construccions navals, de les quals no en tenim constància en el món ibèric (vide infra, 3.C.). 
En aquest sentit, Gracia relaciona aquests conflictes a gran escala amb el resultat de la transició 
de la lluita heroica a l’enfrontament entre estats, modificant-se completament la concepció i 
l’estructura de l’exèrcit conegudes fins aleshores. No obstant, a diferència de les poleis del 
Mediterrani central o les ciutats de la Lliga Etrusca el model que caracteritzà les comunitats 
iberes fou l’exèrcit tribal (Gracia, 2003: 165). 
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Pel que fa al món ibèric, Quesada indica que arqueològicament no hi ha cap indici que indiqui 
l'existència de punts fortificats en el territori que actuessin com a defensa de la frontera, ni molt 
menys d'estats ibèrics (Quesada, 2003a: 88; Gracia, 2003: 299), alhora que tampoc s'han 
identificat zones frontereres amb buits poblacionals (Quesada, 2003b: 134). La dificultat rau en la 
multitud de possibles interpretacions de les dades arqueològiques i la gran quantitat 
d'excavacions en superfície realitzades que no permeten extreure'n resultats concloents. Motius 
pels quals l'investigador ha proposat l'excavació sistemàtica de les torres per determinar-ne la 
cronologia de la seva construcció i el seu ús o usos al llarg del temps. Tanmateix, tot i aquest buit 
en la recerca, Quesada accepta que les talaies no eren desconegudes en el món ibèric al segle 
III aC, afirmació recolzada en els textos de Titus Livi, i que serien molt útils contra les ràtzies 
(Quesada, 2003b: 137). En el mateix sentit, el conjunt escultòric d’El Pajarillo (Huelma) ha estat 
interpretat per Gracia, donada la seva situació en un lloc de pas entre l’Alt Guadalquivir i la foia 
de Guadix-Baza, com un monument que marcaria el límit fronterer d’un territori controlat per una 
estructura política (Gracia, 2003: 114). Hipòtesi semblant a la proposta de frontera de barrera 
realitzada per Bonet i Mata per la zona del Camp de Túria basant-se en l'existència de diverses 
fortificacions situades circularment al voltant del Tossal de Sant Miquel (Llíria) (Bonet i Mata: 
1991). Aquest model ha estat qüestionat per Moret quan defensa que aquest seguit 
d'assentaments estarien destinats a l'agricultura i, per tant, la funció militar defensiva seria 
complementària (Moret, 1996: 158 ss.). Per Quesada, complementant Moret, s'ha de tenir en 
compte que l'existència de guarnicions permanents destinades al control de recursos o llocs 
estratègics implica la presència de soldats mobilitzats i, per tant, la seva professionalització. Les 
poques informacions al respecte indiquen que aquestes talaies estarien ocupades de manera 
semi permanent per famílies, combinant vigilància i activitat econòmica i no per soldats destacats 
com a guarnició (Quesada, 2003a: 88; 2009a: 128). 
Respecte a l’estratègia utilitzada pels ibers, Quesada sosté que la guerra era concebuda “en 
base personal y de carácter ocasional, estacional y de saqueo” (Quesada, 1997a: 661) evitant 
així l'aniquilació de la comunitat derrotada. Res a veure amb la guerra de setge formal 
relacionada amb l'existència d'exèrcits molt ben estructurats i organitzats, característics de fases 
posteriors ja sota domini romà. Model de guerra defensat per Gracia que era innecessari, seguint 
la hipòtesi de Quesada, en la lluita a camp obert. No obstant, Gracia ha destacat la importància 
de l'enfrontament entre els pobles del nord-est peninsular i l'exèrcit de Marc Porci Cató, ja que la 
concepció tàctica descrita per Titus Livi respondria a un plantejament estratègic complex, el qual 
implicava, donada la finalitat última de les accions dels ibers: l’expulsió dels romans del seu 
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territori, dur a terme una campanya militar a llarg termini i, per tant, la planificació de les accions, 
el reclutament i entrenament de les tropes i un sistema logístic i d’avituallament que permetés el 
desplaçament i manteniment de l’exèrcit, sense menystenir la necessitat d’establir aliances i 
obtenir permisos de trànsit per territoris aliens (Gracia, 2003: 275). Tanmateix, per Quesada,  els 
autors clàssics, la única font que podria aportar dades al respecte ja que l'estudi de l'armament, 
tot i ser de gran importància per qüestions tàctiques i simbòliques, no ens aporten cap mena 
d'informació a nivell operacional o estratègic i no citen com les comunitats ibèriques afrontaven el 
finançament de la guerra i, per tant, les possibles teories són meres aproximacions (Quesada, 
2003b: 106). 
Tot i la falta de testimonis, l'organització d'operacions militars en funció dels cicles estacionals 
està fora de dubtes segons els diferents investigadors, combatent en aquells mesos més propicis 
pels desplaçaments dels exèrcits i l’obtenció de subministres: entre la primavera i mitjans de 
tardor (Quesada, 1997a: 661; Gracia, 2003: 144 ss.). No obstant,  Gracia, a través de l'anàlisi 
dels textos literaris, ha constatat la pràctica habitual entre les tribus ibèriques d’exigir 
subministres a les comunitats aliades o sotmeses (Gracia, 2003: 148.). En aquesta línia, per 
aquest investigador el relat de Titus Livi de l’atac del cònsol Marc Porci Cató al campament iber 
el 195 aC indicaria que aquests coneixien l’aquarterament i les nocions bàsiques per a establir 
un campament permanent (Gracia, 2003: 281), símptomes de la complexa organització de què 
disposaven com a clara mostra de “la adopción en la estrategia ibérica de los planteamientos de 
la guerra compleja” (Gracia, 2003: 283; 2006: 81). Aquesta tesi és totalment oposada a la de 
Fernando Quesada, qui sosté que la inexistència d'estats ibèrics que es fessin càrrec de les 
despeses generades per la guerra, com ara l'aprovisionament de les tropes o la paga dels 
mercenaris, juntament amb la presència d’elements militars arcaics en el món ibèric a finals del 
segle III aC indiquen la gran diferència en el desenvolupament militar entre les comunitats 
ibèriques i les potències centre mediterrànies (Quesada, 2003a: 89), reflectida en la capacitat 
política de l'exèrcit romà "de afrontar, organizar y sostener guerras a gran escala” (García, 2011: 
756). 
 
2.E. Recapitulació 
La visió tradicional de la guerra en el món ibèric com un enfrontament entre guerrilles i la ràtzia 
com a única forma de combat ha estat contestada en els darrers anys per alguns autors. La 
proposta metodològica de Quesada d'identificar les formes de combat a través de la distinció 
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prèvia de diferents fases en la panòplia ibèrica, partint de la premissa que l'evolució de les armes 
reflecteix canvis en la forma de combatre, ha esdevingut fonamental en el seu estudi. D'aquesta 
manera, l'associació funcional de les armes en contextos funeraris, juntament amb la seva 
tipologia i les representacions iconogràfiques, ha permès, segons aquesta línia d’investigació, 
identificar el combat heroic entre campions aristòcrates com el característic dels segles VI i V aC 
(Quesada, 1997a: 634; 2002b: 37-41; 2009a: 116-119). La panòplia aristocràtica completa, 
pesada i costosa que entre finals del segle V i principis del IV aC, paral·lelament a un procés de 
generalització de les armes a les tombes, s'hauria anat modificant, hauria donat com a resultat 
un armament defensiu molt més simple i senzill, vinculat als enfrontaments a camp obert i en 
formació tancada (Quesada, 1997a: 615; 2002b: 48-49; 2009: 119 ss.). 
Batalla campal entre soldats situats sobre el camp de batalla, sense la necessitat de la 
participació de grans contingents, que respondria segons Quesada a les lluites estacionals i 
relativament breus entre veïns propers, on la fortificació seria emprada com a refugi en cas 
d'atac fins que aquest cessés tal i com es desprèn de la lectura de les fonts clàssiques 
(Quesada, 2003b: 108 ss.). En aquest tipus de guerra la captura dels poblats fortificats seria 
infreqüent donat el desconeixement de la tècnica poliorcètica per part dels ibers, hipòtesi basada 
en les limitacions tècniques i tecnològiques identificades per Moret (1996: 117-118, 120) en bona 
part de les fortificacions ibèriques i, en la inexistència de testimonis textuals i arqueològics 
respecte a l'ús de màquines de guerra i de tècniques de setge complexes abans de la Segona 
Guerra Púnica.  
Model totalment oposat al de Gracia en defensar l'ús de sistemes poliorcètics complexos per fer 
front els setges durant el període preromà. La seva tesi està fonamentada en l'anàlisi de les 
fortificacions i la constatació de la presència d'elements defensius relacionats amb la difusió i 
assimilació per part dels ibers dels tractats teòrics sobre poliorcètica desenvolupats al 
Mediterrani centreoriental a partir del segle V aC, així com el relat de Titus Livi i altres autors 
clàssics del setge de Sagunt del 219 aC per part de les tropes d'Aníbal Barca, on les tàctiques de 
defensa emprades pels saguntins reflectirien que el bloqueig dels oppida era una pràctica 
freqüent i estesa entre els pobles locals (Gracia, 1997; 2001; 2003; 2006). Aquestes tècniques i 
tàctiques de setge vinculades per Gracia a les operacions militars a gran escala, han estat 
negades per Quesada en defensar la clara diferència entre el desenvolupament del món 
hel·lenístic i el món ibèric, acusadament marcat a finals del segle III aC (Quesada, 2003a: 90). 
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Capítol 3 
L'exèrcit 

 
L'estructuració de l'exèrcit iber i l'existència de determinats cossos militars, com ara l'artilleria o la 
cavalleria pesada, deriven del grau de complexitat i desenvolupament associat pels investigadors 
a les comunitats ibèriques i als modes de combat que empraren. La comparació amb altres 
societats similars però millor conegudes, paral·lelament a la contrastació arqueològica de les 
fonts clàssiques, han esdevingut de gran importància en l'aprofundiment de la concepció de l'arc 
entre les elits indígenes o el nombre de soldats que podien disposar els caps militars en 
moments excepcionals,  demostrant sovint l'estat inicial de la recerca i les diferents metodologies 
utilitzades. 
 
3.A. El comandament militar  
El coneixement de l'organització des del punt de vista territorial i polític del món ibèric a la 
segona meitat del segle III aC, per Quesada, és necessari per intentar comprendre com es 
produïa la defensa i lideratge de les comunitats ibèriques, tema que es surt dels límits temàtics 
del nostre estudi. No obstant, les fonts literàries permeten distingir, segons l'investigador, tres 
possibles models bàsics: confederacions agrupades sota un líder; concepció entorn d’un 
monarca, amb una major unificació tant de l'exèrcit com del territori; i en darrer lloc, un espai 
territorial únic governat per un monarca. En tots els casos el líder polític semblaria ser que 
exerciria també el poder militar (Quesada: 2003b: 117 ss.). 
En aquesta mateixa línia, coneguda la cautela i precaució que hem de tenir a l’hora d’analitzar 
les variades expressions emprades pels autors grecs i romans per definir el tipus de poder i 
autoritat ostentada pels dirigents de les comunitats ibèriques, Muñiz a través de la via etnogràfica 
i comparativa amb altres pobles mencionats a les fonts clàssiques ha definit els diferents termes 
utilitzats d'acord al tipus de poder exercit pels líders locals. Entre aquests en destaca el terme 
princeps per referir-se a aquell membre de la comunitat que exercia una autoritat i sobirania en 
funció del seu prestigi i respecte reconegut en el seu grup. Sent la seva principal funció la 
defensa de la comunitat enfront els estrangers mitjançant la diplomàcia i la negociació, 
encarregant-se així d'establir aliances militars i posar fi als conflictes iniciats. El tipus de sistema 
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de govern que definia el seu poder, atorgat per les elits, era l’oligarquia nobiliària o aristocràtica 
(Muñiz, 1994: 93). En aquest sentit, el concepte imperium es refereix, a diferència de la institució 
civil magistratus o principatus, a la direcció de la guerra, constatant que els caps militars, com 
ara Indíbil o Mandoni, als textos clàssics són definits com a duces i imperatores i els seus 
corresponents grecs (Muñiz, 1994: 95). Tanmateix, d'acord amb Quesada, un factor a considerar 
en aquesta anàlisi és l'ambigüitat amb què els autors clàssics es refereixen als diferents líders 
indígenes: "Livio denomina a Indíbil como regulus (y Apiano dinastes), Polibio emplea el término 
de basileus, que indicaría una monarquía consolidada" (Quesada, 2003b: 118). 
Conseqüentment, la gran quantitat de models identificats derivaria de les fonts analitzades i les 
possibles interpretacions que se'n poden fer, fruit de la dificultat d'utilitzar termes propis d'una 
cultura per descriure una societat aliena i desconeguda. 
D'altra banda, en la direcció de la guerra esdevenien essencials les relacions de dependència 
entre els diferents individus, aspecte estretament relacionat a l'exercici del poder polític en el si 
de les societats ibèriques. Tot i les diferències respecte al nombre de persones lligades 
mitjançant lligams de clientela (Quesada, 2003b: 123, contra Ruiz, 2000: 13), els investigadors 
coincideixen en la importància de la relació entre els aspectes de la guerra i l'estructura clientelar 
tal i com ho testimoniegen els textos literaris. El cas d’Indíbil és un dels més representatius del 
funcionament en cas de guerra del sistema d’aliances amb base clientelar característic dels 
pobles ibers. Els autors clàssics es refereixen a aquest aristòcrata en els enfrontaments contra 
Roma del 218 aC com a règul d’ilergets, ausetans i lacetans indistintament, associació que 
reflectiria l’existència d’una coalició militar entre aquests diferents grups ètnics, vinculats entre 
ells i liderats pel líder ilerget (Ruiz, 1998: 298). De manera similar succeiria dotze anys més tard 
quan el 206 aC, després de que circulés la notícia de la mort de Publi Corneli Escipió, amb qui 
Indíbil havia establert una sèrie de lligams de dependència personal, el cap iber es considerà 
lliure del pacte i s'aixecà en armes contra l'exèrcit romà (Quesada, 1997a: 661; Gracia, 2003: 
137-138). De nou, Indíbil apareix descrit com el líder militar de la confederació d'aquestes 
diferents ètniques agrupades sota la seva direcció en la qual cada poble proporcionava soldats, 
malgrat desconèixer la temporalitat d'aquesta aliança militar i el seu caràcter (merament ofensiu 
o si també es donava com a aliança defensiva) (Quesada, 2003b: 118).  
Dels indicis anteriors, Quesada conclou que els caps militars eren aristòcrates l’autoritat dels 
quals derivava del seu llinatge i no del seu carisma (idea compartida per Gracia, 2000: 135) i les 
aliances en temps de guerra eren concebudes en clau personal. En aquest sentit, “estos líderes 
vendrían rodeados de una clientela fiel sobre todo al linaje” (Quesada, 2003a: 87), concepte 
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totalment oposat a la idea de soldat professional, tal i com haurien estat alguns caps mercenaris 
ibèrics que combateren a Sicília o Itàlia. Conseqüentment, els líders militars serien els mateixos 
que dirigirien la societat en el dia a dia (Quesada, 2003b: 148). Aquesta hipòtesi és totalment 
diferent a la de Muñiz, qui sosté que l’exercici del poder militar i civil estava perfectament separat 
i delimitat, i només en casos excepcionals ambdues esferes de poder requeien sobre un mateix 
individu; vigència que es cenyia a la resolució del conflicte que els havia provocat. De tal manera 
que la gran experiència militar d’un cap podia ser suficient perquè se li seguís confiant la direcció 
de les operacions militars. Segons el mateix autors, dels textos clàssics també deriva la idea que 
era l’assemblea militar, diferenciada del poder civil, qui elegia el comandant. L’assemblea era 
l’òrgan militar que estaria format pels ciutadans en edat de portar armes, qui alhora que també 
tindrien la capacitat de destituir el membre elegit per la direcció de la guerra si les expectatives 
dipositades en ell no es complien (Muñiz, 1994: 94).  
Per la seva part, Gracia ha identificat dos sistemes de designació dels caps militars en funció de 
la composició de l’exèrcit, depenent de si estaven formats per una única o vàries estructures 
político-territorials sota un únic comandant, tot i que el relat de l'enfrontament entre Indíbil i 
Escipió l'any 205 aC indica que les diferents tropes es mantenien agrupades per tribus sota la 
direcció dels seus caps naturals, tal i com ho han recollit diferents investigadors (Muñiz, 1994: 
98; Gracia, 2003: 308-309; Quesada, 2003b: 148). Paral·lelament, per Gracia la participació de 
les comunitats ibèriques en campanyes militars a gran escala implicava coneixements 
estratègics per part dels caps militars i, òbviament, l’establiment de tractats entre les diferents 
tribus i estructures ibèriques (Gracia, 2003: 275),  acords que podien ser establerts a títol 
personal (fides) i la durada dels quals quedava condicionada a la vida dels que establien el 
pacte, o de forma permanent entre les estructures polítiques comunitàries (Gracia, 2003: 209). A 
la vegada que entre els elements essencials per al desenvolupament de la guerra complexa 
s'inclouria un sistema de comandament unificat i escalonat (Gracia, 2006: 80-81 contra Quesada, 
1997: 654) (vide supra, 2.D.). 
Finalment, en relació als períodes anteriors al desembarcament bàrquida i al posterior domini 
romà, l'anàlisi de les panòplies dipositades en les tombes juntament amb la identificació de les 
formes de combat i la seva evolució (vide supra, 2.A. i 2.B.), els investigadors coincideixen en 
que les elits locals ocuparien els principals comandaments militars, de la mateixa manera que es 
reflecteix en el textos literaris a partir de la Segona Guerra Púnica (Ruiz, 1998: 293; Quesada, 
2009a: 127).  
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3.B. L'estructura 
3.B.1. La infanteria  
La predominança del combat a peu entre els pobles ibers convertí els infants en la massa 
principal dels seus exèrcits, la diferenciació dels quals s'establia en el tipus d'armament de què 
disposaven. D'aquesta manera, partint dels estudis de Quesada (1997a) i García (2011) sobre 
les armes dipositades en els conjunts funeraris i les seves combinacions i associacions, la divisió 
laxa de l'exèrcit entre infanteria lleugera i pesada es realitza a través de la riquesa dels seus 
membres i, conseqüentment, de la panòplia que podien proporcionar-se. Sent més completa la 
d'aquells que posseïen una major capacitat econòmica, reflectint alhora la importància de 
l'armament com a símbol de poder i de prestigi social. Durant l'Ibèric Antic les fonts disponibles 
indiquen l'existència d'una infanteria muntada formada per les elits aristocràtiques que utilitzarien 
el cavall, símbol del seu estatus, com a mitjà de transport fins al camp de batalla, on combatrien 
a peu (Quesada, 1998: 172). Aquesta afirmació és recolzada d'una banda en l'escassetat 
d'arreus i el tipus d'armament documentat, i d'altra, en les representacions iconogràfiques com 
ara les del conjunt escultòric de Porcuna (Jaén), datat a principis del segle V aC. Paral·lelament 
és molt possible, tot i que no disposem de dades al respecte, que aquests campions aristocràtics 
estiguessin acompanyats per una infanteria formada per individus que tenien accés a les armes 
corresponents a estrats més baixos (Quesada, 2009a: 119).  
Per Quesada, la importància de la infanteria s'accentuaria durant l'Ibèric Ple, quan el gruix de 
l'exèrcit a partir del 390 aC estaria format per camperols o artesans lliures, amb el suport de serfs 
que exercirien de tropes lleugeres i d'escuders (Quesada, 2003b: 123). La hipòtesi de Quesada 
es fonamenta en la generalització de les armes a les tombes i la seva tendència a ser més 
lleugeres i simples i, en conseqüència, a ser accessibles per una part de la població que fins 
aleshores n'estava exclosa (Quesada, 2002b). Així, els homes lliures capaços de costejar-se 
l’armament adequat combatrien juntament amb els seus iguals i els seus caps en agrupacions 
força compactes (Quesada, 2002b: 58). En el mateix sentit s'expressa Gracia, qui a través dels 
vasos pintats de l'estil "de Llíria" defensa l'estructuració de l'exèrcit en infanteria i infanteria 
muntada7 i, en funció de l'armament amb què es representen els infants, defineix l'existència 
d'infants lleugers i infants pesats (Gracia, 2003: 307) i l'ús mixt de les unitats d'infanteria d'acord 
                                                           
7 Gracia (2003: 307) es refereix als cavallers que empraven el cavall com a mitjà de transport fins al camp de batalla però combatien a peu.   



Màster en Recerca en Humanitats      

34  

amb Quesada (Quesada, 2003a: 85; Gracia, 2006: 81). D'altra banda, Quesada indica les 
múltiples combinacions possibles per referir-nos al nombre de soldats que formarien les unitats 
militars. Malgrat mostrar-se contrari a definir una xifra exacta, a través de les fonts clàssiques 
referents a la Península Ibèrica i a la Segona Guerra Púnica fixa "el orden de magnitud" per 
l'àmbit ibèric a finals del segle III aC entre 1.000 i 2.000 homes en campanyes normals; entre 
3.000 i 7.000 per expedicions de rellevància; i de 25.000 a 40.000 en casos decisius; estimant en 
menys de 3.000 soldats els participants en enfrontaments entre diferents pobles ibèrics 
(Quesada, 2003b: 145).  Lògicament la concepció d'un exèrcit estructurat deriva de l'acceptació 
de la batalla campal i en formació tancada com el model de guerra característic entre els ibers, 
en contraposició a la guerra de guerrilles proposat tradicionalment com l'enfrontament típic del 
món ibèric (Moret, 1996: 238). 
El possible ús de l’arc i la fona per una infanteria lleugera de les quals no en tenim 
representacions escultòriques i pictòriques ha estat àmpliament debatut pels investigadors, 
revelant opinions completament contradictòries al respecte. Quesada, a finals de la dècada de 
1980 mitjançant l'estudi del material arqueològic d'un total de 74 jaciments, incloent-hi alguns de 
la Meseta, constatà un canvi de tendència en l'ús de l'arc a partir de la segona meitat del segle V 
aC, tendint a desaparèixer del registre arqueològic i l'art ibèric (Quesada, 1989b: 180; 1997a: 
171). Per aquest investigador l’absència de representacions de l’arc i les fletxes a l’escultura i a 
la pintura vascular durant l’Ibèric Ple, suports en els quals sovint s’hi reflecteixen les idees i les 
aspiracions de les elits socials, juntament amb les poques restes materials documentades, podia 
respondre una sèrie de factors similars al que es donaren al món grec entre els segles VIII i IV 
aC. Així, l’escassa utilització de l’arc a la guerra estaria relacionada amb el menyspreu 
aristocràtic vers aquesta arma, la qual era considerada traïdora i menyspreable. Aquesta 
concepció respondria a la idea de que el veritable combat era l’enfrontament dels exèrcits cos a 
cos, a camp obert i en formació tancada, que permetia derrotar a l’enemic amb coratge 
(Quesada, 1989b: 190). D'aquesta manera, un dels motius del rebuig de l’arc com a arma, pròpia 
dels estrats socials més baixos, seria la voluntat dels aristòcrates d’excloure de la guerra als 
pobres, la qual es basaria en la lluita en falange (Quesada, 1989b: 191)8. Aquesta afirmació 
parteix de la premissa que el sistema tàctic és definit "por los prejuicios y costumbre del grupo 
dominante en la sociedad concreta”, el qual podia oposar-se a l’ús d’unes armes determinades 
(Quesada, 1989b: 191). Respecte a les fonts literàries, seguint en la mateixa línia, l'investigador 
                                                           
8 Recentment Quesada (2009: 122) ha demostrat que aquest tipus de combat no es donaria en el món ibèric i sí "el combate entre líneas de batalla cerradas y organizadas". 
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indicava que no es menciona ni una vegada l’ús o l’existència de l’arc com a arma de guerra o de 
caça per part dels pobles ibers entre els segles IV i II aC (Quesada, 1989b: 185 ss.), malgrat ser 
una arma realment útil en el combat tancat (Quesada, 1989b: 186). 
Anys més tard i gràcies a un major coneixement de l'armament i les tàctiques militars el mateix 
Quesada indica que tot i el rebuig com a arma de prestigi,  reflectida per la iconografia amb els 
codis i valors de l'elit, això no implicaria que no fos utilitzat pels membres lliures més pobres de la 
societat (Quesada, 1997a: 474 ss.). Tanmateix, tot i constatar la inexistència de representacions 
iconogràfiques d’arcs, fones o fletxes en el món ibèric, l'arqueòleg reconeix que els ibers 
conegueren l’arc i la fona. No obstant, l'escassetat de testimonis arqueològics indicaria que 
aquestes armes de tir serien utilitzades per caçar, mostrant així la seva poca importància a la 
guerra (Quesada, 2001: 150). Per l’autor aquesta hipòtesi queda reforçada per la seva absència 
en el registre funerari i les fonts literàries, on sí abunden les demés armes, entre els segles V i 
finals del II aC, juntament amb els molts exemples en els textos clàssics que senyalen la poca 
importància de l'arc com a arma en el Mediterrani central i occidental (Quesada, 1989b: 188-
189). Pel que fa a la fona, Quesada afirma que seria una arma casi inexistent entre els pobles 
ibers a diferència de la importància que assolí entre els balears, no havent-hi indicis de la 
utilització de projectils de plom en contextos bèl·lics en època preromana mentre que són 
especialment abundants al segle I aC (Quesada, 1997a: 480; 2001: 151). 
El silenci de les fonts literàries respecte a l’armament ibèric ha estat també evidenciat per Moret 
(1996). No obstant, l'arqueòleg francès vincula la disminució de la seva presència en els camps 
de batalla i en les necròpolis com a conseqüència de la seva utilització únicament com a arma 
defensiva i, per tant, resultat del canvis que es produïren en les tàctiques i en l'especialització de 
l'armament militar (Moret, 1996: 259). En el mateix sentit, Moret indica que la fona seria una 
arma molt utilitzada en la defensa de les fortificacions gràcies a la seva gran capacitat de tir i a la 
facilitat d’obtenir-ne munició. Una bona mostra en seria la descoberta de grans quantitats de 
projectils a les proximitats de les muralles, destacant-ne Ullastret i Tossal del Moro (Tarragona) 
els quals daten dels segles IV i V aC respectivament (Moret, 1996: 258). Aquesta tesi és 
sostinguda també per Gracia, qui destaca la importància dels projectils en la defensa dels 
recintes fortificats basant-se en la perillositat i dificultat d’utilitzar les armes d’asta pròpies de la 
panòplia ibèrica, la llança o el soliferreum, des de dalt de les muralles o les torres per al foc de 
barrera com a conseqüència de la seva poca amplada (Gracia, 2006: 93-94). Tot i que per 
Gracia,  l’arma preferida utilitzada en la defensa de les fortificacions fou l’arc i no la fona, malgrat 
el gran nombre de projectils documentats, convertint-se la primera en l’arma ideal per realitzar un 
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foc de barrera constant i efectiu sobre els assaltants (Gracia, 2006: 96). De manera que malgrat 
documentar-se possibles arsenals de projectils prop dels elements defensius dels poblats, fet 
que demostraria el seu ús en els setges, la fona seria utilitzada principalment a camp obert ja 
que la major possibilitat d’encert i d’obtenció de projectils la convertirien en una arma realment 
eficaç, arribant a una distància de 200 metres (Gracia, 2003: 216).  
La crítica a la proposta de Quesada sobre l'ús i la importància de la fona com a arma entre els 
ibers ha estat completada per Aranegui. A diferència de Quesada la investigadora, tot i 
reconèixer la poca documentació disponible (i sovint discutible) de l’ús de la fona en el món ibèric 
entre els segles V i IV aC, indica l’existència de suficients dades per defensar la introducció dels 
projectils de fona de plom en el territori peninsular a través del contacte amb grecs i itàlics des 
del segle IV aC, incrementant-se durant la Segona Guerra Púnica amb el reclutament de tropes 
auxiliars per part de l’exèrcit romà (Aranegui, 1998: 50). Davant la manca d’indicis arqueològics 
del seu ús abans del segle II aC, Aranegui fonamenta la seva hipòtesi d'una banda en el costum 
clàssic d’utilitzar projectils de plom, testimoniejat en el seu ús per part dels etruscos des del segle 
VI aC o les múltiples  mencions en els textos clàssics (Polibi, Xenofont o Tucídides) de l’ús de la 
fona entre els exèrcits grecs del segle V aC, tot i que el seu origen en aquest territori es remunta 
al tercer mil·lenni aC (Aranegui, 2003: 46 ss.). I d'altra banda, en el fet que el seu correcte ús 
implicava un entrenament previ d’un cert temps, juntament amb la menció a les fonts clàssiques 
de la fona com a arma utilitzada pels ibers mercenaris (Aranegui, 1998: 51). Per l’autora, aquests 
són indicis suficients per defensar que en el món ibèric s’empraren els projectils de fona de plom 
abans de l’arribada bàrquida, remuntant-se fins al segle IV aC. 
Aquest punt de vista és compartit per Gracia en relació al paper de l'arc des del punt de vista 
militar quan indica l'existència de nombroses referències al seu ús en el món grec i el gran 
nombre de puntes de fletxa documentades en el món ibèric (superior a l’inventariat), mostrant per 
tant que la comparació entre els sistemes de lluita grecs i ibers i l'escassetat de dades 
arqueològiques, dues de les premisses emprades per Quesada, reflecteixen l'ús generalitzat i 
acceptat de l'arc en la guerra entre ibers. A més de la dificultat de suposar la concepció dels 
ibers d'aquesta arma ja que no disposem de cap font escrita referent al món ibèric, malgrat 
manifestar que un cop coneguda aquesta arma i provada la seva eficàcia, "ningún grupo, ejército 
o estado renuncia a su empleo si puede otorgarle una ventaja decisiva" (Gracia, 2001, 161). 
Gracia recorda que Titus Livi indica que durant les campanyes d’Escipió a la Península Ibèrica el 
207 aC el general romà es veié obligat a incloure tropes auxiliars d’arquers (reclutats sobre el 
terreny), fet que sumat a la necessitat de contrarestar “el profuso empleo del arco entre sus 
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oponentes, cartagineses e iberos” (Gracia, 2006: 98), confirmaria la tradició de l’ús de l’arc entre 
les comunitats ibèriques,  defensant l’existència d’unitats d’infanteria lleugera entrenades i 
especialitzades, amb evidents projeccions en l'ordre social (Gracia, 2000: 145-146), en l’ús 
d’armes de tir (foners i arquers) durant, al menys, el segle III aC. 
 
3.B.2. La cavalleria 
Tradicionalment l’acceptació de l’ús del cavall per a usos militars i l’existència d’una cavalleria 
emprada en el camp de batalla ha derivat de l’acceptació del seu ús, des dels inicis de la cultura 
ibèrica, per part de l’aristocràcia guerrera com a símbol de prestigi. No obstant, estudis recents 
de la cultura material, especialment procedent de contextos funeraris, les fonts literàries i les 
representacions iconogràfiques han demostrat per alguns autors que el raonament deduït 
d’aquestes premisses és erroni. Els estudis de Quesada sobre l'ús del cavall en el terreny militar 
per part dels ibers han permès diferenciar dues formes diferents de concebre'l: com a mitjà de 
transport i com a cos militar.  
El vincle entre el cavall i l'aristocràcia com a element de prestigi associat al seu estatus social i al 
seu poder econòmic i polític es mostra des de l'Ibèric Antic. L’anàlisi de Quesada de dues 
escultures de genets utilitzades com a esteles funeràries a la necròpolis de Los Villares 
(Albacete), datades al segle V aC, mostra la identificació dels individus enterrats sota les 
escultures com a aristòcrates a cavall i no com a guerrers a cavall si tenim en compte l’absència 
d’armes en ambdós conjunts. És també rellevant el guerrer de Porcuna rematant un enemic a 
peu mentre subjecte el seu cavall, representant la concepció aristocràtica del guerrer noble: un 
cavaller que es desplaça fins al camp de batalla amb cavall i combat a peu (Quesada, 1998: 172; 
Ruiz; 1998: 299; Gracia, 2003: 109; García, 2011: 765). En aquest sentit, el combat entre 
campions aristòcrates a peu, l’absència d’estrep i la panòplia emprada (Quesada, 1997a: 610; 
2002b: 37-38) demostren, segons Quesada, la inexistència del combat muntat durant el segle V 
aC. Per l’autor, aquesta hipòtesi és recolzada per les dificultats tàctiques de combatre a cavall i 
el seu manteniment extremadament costós, fins i tot per a un aristòcrata (Quesada, 1997a: 171), 
juntament amb la necessitat d’un mínim nombre de genets (individus procedents de les elits) 
difícilment possible en un entorn territorial reduït format per un únic oppidum important. Aquesta 
interpretació l’autor la vincula a un model político-territorial majoritari en el món ibèric al segle V 
aC que dificultaria l’existència d’exèrcits mixtes amplis amb tropes d’infanteria i cavalleria 
(Quesada, 1998: 171).  
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A partir de finals del segle V aC, i especialment el segle IV aC, Quesada ha constatat que les 
representacions iconogràfiques de cavalls i  genets són més variades, tot i que les imatges de 
combats hi són absents. Certament, el cipo funerari de la necròpolis de Jumilla (Múrcia, segle IV 
aC) n'és un bon exemple, ja que les imatges representades en cap cas fan referència a l’àmbit 
militar (Quesada, 1998: 173). Cas similar és el dels exvots procedents dels santuaris de l’Alta 
Andalusia i el sud-est peninsular, entre els quals no hi ha cap genet amb actitud de combat9. En 
aquest context també és important el disseny de la falcata que no té en compte les necessitats 
tàctiques de la cavalleria (Quesada, 1997a: 161) i els escassos arreus de cavall documentats en 
les sepultures entre els segles IV i III aC, moment en què les armes es generalitzen com a part 
del conjunt funerari (Quesada, 2002b: 42), apareixent majoritàriament associats a armes i en 
tombes especialment riques com a expressió de l’estatus del guerrer noble i no com a element 
de guerra (Quesada, 1998: 174-175). Per l’investigador,  coincidint amb altres, aquesta 
singularitat està relacionada amb la concepció del cavall durant l’Ibèric Ple com a símbol de 
prestigi restringit a un grup reduït d’aristòcrates guerrers, sent militarment molt minoritari i 
irrellevant (Gabaldón i Quesada, 1998: 22; García, 2011: 82). 
El segle III aC suposa un canvi substancial, principalment per la presència cartaginesa i romana 
a la Península Ibèrica en el marc de la Segona Guerra Púnica, respecte a la naturalesa de les 
fonts de què disposem. Entre aquestes en destaquen les fonts literàries que constitueixen una 
informació de gran importància i la ceràmica figurada de “l’estil de Llíria” apareguda durant el 
conflicte bèl·lic, en la qual s’hi representen freqüentment genets amb acció de combat fins 
aleshores inexistents, indicant noves formes de combat muntat (Quesada, 1998: 176), juntament 
amb la infanteria muntada típica dels períodes anteriors interpretada per Gracia (Gracia, 2003: 
307). Per Quesada, l’existència de poques referències concretes en els textos clàssics d’una 
cavalleria ibèrica, els més fiables de nou són Polibi i Titus Livi, són representatives de la 
importància incipient d’aquest cos militar des de mitjans del segle III aC, tot i el mal coneixement 
de les seves capacitats tàctiques, representat en l’enfrontament descrit per Livi entre Indíbil i 
l'exèrcit romà el 205 aC. Per l’autor, aquest desconeixement podria reflectir, a més,  una mala 
interpretació de l’historiador romà en tractar-se de tropes que es movien a cavall però combatien 
a peu (Quesada, 1998: 177).  

                                                           
9 Quesada (1998: 174-176) realitza l'estudi a partir de les necròpolis de Cabezo Lucero (Alacant), La Senda (Múrcia), Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla), El Cigarralejo (Múrcia) i Cabecico del Tesoro (Múrcia). 
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Quesada sosté que el desenvolupament d’una vertadera cavalleria ibèrica hauria estat el resultat 
de l’aparició d’entitats polítiques de major dimensió que les anteriors, fet que possibilitava reunir 
contingents militars majors; de la influència de les tropes mercenàries indígenes reclutades pels 
cartaginesos des de mitjans del segle III aC amb l'arribada dels Barca a la península; i el 
contacte amb els pobles celtibèrics els quals disposaven des del segle IV aC d'una cavalleria 
irregular (Quesada, 1998: 178). En efecte, l'investigador indica que l'augment de l'existència 
d'unitats de cavalleria en el món ibèric a partir del segle III aC no seria exclusivament a través de 
la influència púnica (Quesada, 2003a: 85). Aquest argument també és defensat per García quan 
assegura que els pobles celtibèrics comptaren amb una cavalleria com a cos militar coordinat i 
homogeni a partir del segle IV aC, a diferència del món ibèric (García, 2011: 770-771). Altrament 
Ruiz suggereix, d'acord amb la idea de Quesada, que l’aparició de la cavalleria com a cos militar 
durant el segle III aC s’explicaria per la generalització de la clientela i el conseqüent augment 
dels membres aristocràtics representats en el segon nivell de la necròpolis de Baza (Granada), 
facilitant així l’aparició de noves unitats militars (Ruiz, 1998: 299). 
Si bé és cert que el model de Quesada sobre l'ús militar del cavall entre els ibers és acceptat a 
dia d'avui, Gracia defensa la importància creixent de la cavalleria pesada emmarcada dins 
l'aparició "de un ejército complejo que aplicara conceptos estratégicos y tácticas de combate 
avanzadas" (Gracia, 2006: 81). En contra de Quesada qui indica que la cavalleria ibèrica seria 
molt diferent dels hetairoi macedònics, que carregaven en formacions romboïdals o triangulars i 
anaven armats amb una llarga llança (Quesada, 2003a: 85-87), sent del tot improbable 
l'existència d'una cavalleria pesada carregant amb llança en anterioritat a la presència púnica i 
romana a la península (Quesada, 1997a: 433). De la mateixa manera que l'existència d'una 
verdadera cavalleria ibèrica des del segle III aC no impossibilitaria la presència de genets, 
desenvolupant funcions d'exploradors per exemple, al segle IV aC (Quesada, 2009a: 121); la 
lluita a cavall des de lluny, habitual entre els pobles mediterranis; o el seu ús en la persecució 
dels enemics una vegada derrotats, els quals serien blancs fàcils. És sobradament coneguda 
l'alta mortalitat entre les tropes derrotades durant la fugida i persecució (Gracia, 2003: 35, 39 ss., 
148; García, 2006: 71). 
En conjunt, per alguns autors el paper militar del cavall en el món ibèric no sembla ser molt 
diferent al de la resta de pobles mediterranis, sent almenys fins al segle IV aC el combat a peu el 
característic dels pobles ibers, un tipus de lluita reflectida en el cèlebre monument escultòric de 
Porcuna (Jaén) datat a principis del segle V aC. En aquest sentit, donat el seu ús exclusiu i 
minoritari, Quesada indica que una dotzena de genets no suposava una avantatge tàctica 
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(Quesada, 1997a: 171). A partir de l’entrada de la península en el marc de l’enfrontament entre 
romans i cartaginesos comencem a tenir noves fonts d’informació, entre les quals destaquen les 
escenes figurades en la ceràmica de "l’estil de Llíria" i els textos literaris, que apunten a 
l’existència al llarg del segle III aC de suficients cavalls i genets com per formar una vertadera 
cavalleria com a arma segons els investigdors que han tractat aquesta qüestió (Quesada, 1997b; 
Gracia, 2003: 307). Aquest procés ha estat relacionat per Quesada d’una banda amb la 
descomposició de les antigues aristocràcies heroiques característiques dels segles VI-IV aC, fet 
reflectit en la generalització de la panòplia i l’augment del nombre de guerrers (Ruiz, 1998: 299; 
Quesada, 2002b: 47); i d’altra banda, com una resposta a les noves necessitats militars de 
cartaginesos i romans i el conseqüent reclutament de tropes indígenes d’infanteria i de cavalleria, 
especialment nombrós a mitjans del segle I aC durant les guerres civils romanes (Quesada, 
1997b). 
 
3.B.3. L'artilleria 
El possible ús de l'artilleria per part dels ibers s'emmarca dins el debat entorn a l'existència de 
fortificacions complexes com a resultat de la pràctica habitual de les tàctiques de setge en el món 
ibèric, reflex del coneixement de les tècniques poliorcètiques avançades desenvolupades en el 
Mediterrani central i oriental. Tema tractat en un altre apartat i que no repetirem aquí (vide supra, 
2.C.), malgrat que sí que pararem atenció en aquells arguments emprats pels investigadors per 
afirmar-ne i qüestionar-ne el seu ús en els enfrontaments entre les comunitats ibèriques des del 
segle IV aC. 
La defensa de Gracia de l'existència de màquines de guerra en el món ibèric abans del 
desembarcament bàrquida es fonamenta en “la aplicación de los principios poliorcéticos de 
origen mediterráneo en la construcción de fortificaciones" (Gracia, 2000: 141) tenint en compte el 
seu coneixement. N'és un bon exemple, per l’autor, l'oppidum del Puig de Sant Andreu 
(Ullastret), el qual disposa d'un dels sistemes defensius més avançats del territori peninsular. La 
torre de l’Istme ha estat relacionada per l'investigador amb la instal·lació d’una màquina de 
guerra amb la finalitat d’augmentar-ne l’abast del tir donada la seva posició elevada i 
predominant respecte el seu entorn (Gracia, 2000: 142), resposta tècnica a l'ús de peces 
d'artilleria que també es reflecteix segons Gracia en l'existència d'alguns murs apuntats amb la 
finalitat de produir un efecte de deflació i reduir l'impacte dels projectils llançats contra els 
elements defensius, com ara a la Porta 1 del mateix poblat o a la torre pentagonal de La Serreta 
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(Alcoi) (Gracia, 2000: 150). Tal i com també s'aprecia en les dues torres pentagonals del 
Castellet de Banyoles (Tivissa), construïdes al segle III aC per protegir la porta d'entrada a 
l'oppidum del llançament de projectils, sistema de protecció considerat pels tractadistes clàssics 
com el millor contra l'ús de l'artilleria. En el mateix sentit, Gracia relaciona la construcció de les 
superestructures de les muralles d'adob i tàpia amb la utilització d'ariets i l'impacta de projectils i 
la reducció de la seva eficàcia, ja que la terra esmorteïa el cop a diferència de la pedra (Gracia, 
1997: 213; 2000: 151). Constatant així l'aplicació de models mediterranis en les fortificacions 
ibèriques. 
La crítica a Gracia per part de Moret i Quesada rau en que aquest investigador realitza les seves 
afirmacions a través de l'anàlisi d'uns pocs oppida, majoritàriament catalans, influenciats pel 
contacte amb els grecs I deixa de banda el gran nombre de fortificacions conegudes arreu del 
territori peninsular,  mostrant una visió parcial i esbiaixada de la realitat (Moret, 2001: 143; 
Quesada, 2007). Respecte a la torre rectangular de l'Istme d'Ullastret, associada per Gracia a la 
instal·lació d'una màquina de guerra, malgrat reconèixer la dificultat de la seva interpretació, 
Moret sosté que és difícil relacionar-la amb l'adaptació de les torres a la nova maquinària de 
guerra ja que la seva datació, segle IV aC, és simultània a l'aparició de l'artilleria en el món 
hel·lenístic (Moret, 2001: 142). Esdevenint un cas excepcional en el món ibèric juntament amb El 
Turó del Montgrós (El Brull) i La Picola (Santa Pola) com a conseqüència de la forta influència 
hel·lenística (Moret, 1996: 255; Quesada, 2001: 148). Mentre que la torre pentagonal de La 
Serreta que flanqueja la porta oriental i principal, a la qual Gracia fa referència, es tracta realment 
d'una torre trapezoïdal irregular i la seva construcció no respon a criteris poliorcètics, demostrant 
una mala interpretació de la seva funció (Moret, 1996: 216 ss.; 2001: 142; Quesada, 2007: 88-
89). Aquests autors parlen d’un mal coneixement per part dels ibers dels principis poliorcètics 
aplicats en els models hel·lenístics reflectit també en el Puig de Sant Andreu (Ullastret) i El Turó 
del Montgrós (El Brull), malgrat ser excepcionals donada la seva complexitat, com a 
conseqüència "precisamente porque ellos no empleaban dichas máquinas” (Quesada, 2001: 
148) i no practicaven la guerra de setge (vide supra, 2.C.). 
Paral·lelament, Moret assenyala que l'ús d'adob o terra en la construcció dels edificis (en aquest 
cas, defensius) és coneguda des de l'Edat del Bronze i no estaria relacionat amb (el suposat) ús 
de màquines de guerra, ja que a partir del segle II, quan sabem que aquestes eren utilitzades a 
la Península Ibèrica, la seva utilització decaigué (Moret, 1996: 189; 2001: 141-142). De la 
mateixa manera que Berrocal sosté que el seu ús en la construcció de les muralles reflectiria una 
forta personalitat cultural dels poblats que l’utilitzaren (Berrocal, 2004: 36). D'aquests indicis els 



Màster en Recerca en Humanitats      

42  

investigadors conclouen que el registre arqueològic no demostra que les fortificacions ibèriques 
des de l’Ibèric Ple responguessin a tècniques de setge (molt elaborades) entre les quals 
s’incloguessin les màquines de guerra, negant l'ús de l'artilleria entre els segle IV i III aC (Moret, 
1996: 255; Quesada, 2001: 147). En el mateix sentit s'expressa Berrocal, qui defensa la 
introducció de les màquines d'artilleria de torsió entre finals del segle III aC i principis del II aC 
(Berrocal, 2004: 46). Finalment, Moret indica que a dia d'avui és impossible demostrar si les 
idees recollides per Enees el Tàctic i Filó de Bizanci eren conegudes per les elits ibèriques i si els 
ibers practicaven setges a l'estil hel·lenístic (Moret, 2001: 139).  
Davant el buit arqueològic i iconogràfic fruit de la inexistència de restes materials que confirmin la 
presència de màquines de guerra en assentaments ibers, sent els únics testimonis del període 
romà republicà una vegada invalidades les puntes de gastraphetes documentades a la Illa d’en 
Reixac (Ullastret) (Gracia, 2006: 91-92 contra Quesada, 2007: 95-97), Gracia recorre a les fonts 
clàssiques. En aquest sentit, Sili Itàlic menciona la utilització de ballestes focees per part dels 
saguntins en la seva  defensa contra els cartaginesos el 219 aC. Tot i que l'investigador és 
conscient que les afirmacions del poeta llatí poden ser apòcrifes, la distància dels projectils 
llançats pels defensors d'Atanagrum el 218 aC contra els romans, d'acord amb el relat de Titus 
Livi, revelaria l'ús de màquines per part seva (Gracia, 2000: 141; 2006: 90). Ambdós autors 
també fan referència a l'ús de la falarica durant la defensa de Sagunt, artefacte descrit per Titus 
Livi com una arma llancívola individual i per Sili Itàlic com un projectil llançat amb l'ajuda de 
màquines (Gracia, 2000: 142; 2006: 92-93). 
Aquestes escasses cites en els textos literaris de l'ús de màquines de guerra part dels ibers en 
els enfrontaments contra cartaginesos i romans a finals del segle III aC esdevenen de gran 
importància per Gracia a l'hora de defensar l'existència de màquines en el món ibèric (Gracia, 
1997; 2000; 2001; 2003; 2006). No obstant, l'argument de l'ús de ballestes focees per part dels 
saguntins ha estat invalidat per Quesada i Moret ja que Sili Itàlic és l'únic autor que en fa 
referència, i ambdós investigadors han posat de manifest el perill de considerar com a històrics 
els relats d'aquest poeta, sent normalment productes de la seva imaginació (Quesada, 1997a: 
334; 2001: 146; Moret, 2001: 141). Pel que fa a la falarica l'arqueòleg francès sosté que es 
tractaria d'una javelina modificada en arma incendiària, idea totalment oposada a la descripció 
que en fa Titus Livi, qui hi hauria afegit una sèrie de detalls resultant-ne una arma totalment 
diferent a la ibèrica: una arma de projecció de gran dimensió utilitzada en la defensa dels 
recintes fortificats. Moret indica que el seu nom caldria cercar-lo en el món etrusc (Moret, 1996: 
260). La hipòtesi de Moret és similar a la de Quesada, qui defensa que es tractaria d'una javelina 
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o pilum amb estopa presa i no un projectil llançat mitjançat una màquina (Quesada, 1997a: 334 
ss.; 2001: 149). Criticant-ne conseqüentment "la extrapolación siglos atrás en el tiempo de 
acontecimientos narrados en una época que fue, por definición, excepcional" (Quesada, 2001: 
146). 
3.C. La marina de guerra 
L’absència de referències a la presència de soldats ibers en els vaixells romans o púnics 
tradicionalment s’ha relacionat amb el desconeixement de la navegació per part de les 
comunitats ibèriques, reduïnt-se a l’ús de petites embarcacions per a pràctiques de pesca. No 
obstant, Gracia indica que la interpretació de diverses cartes comercials de Pech Mahó i 
Empúries ha posat de manifest que els ibers coneixien des del segle VI aC els navilis de fons pla 
dedicats a la navegació de cabotatge (Gracia, 2003: 296). Així mateix, és interessant el recent 
treball de Raimon Graells (2014) sobre els mercenaris ibers quan revela la seva participació 
naval arran d'una lectura de Tucídides. La possible construcció de navilis atenencs per part de 
mercenaris ibers ha estat criticada per García y Pérez ja que el text no sembla fer referència, al 
menys de manera directa, a la seva participació en el procés constructiu i sí, en canvi, com a 
tropa naval encara que no fossin ells qui tripulessin les naus (García i Pérez, 2015: 162). 
Tanmateix, l’escassa informació disponible no permet extreure’n conclusions concloents sobre el 
seu ús pels pobles ibèrics, “y mucho menos, defender la existencia de combates navales entre 
flotas iberas” (Gracia, 2003: 298), fet que implicaria una logística i una estratègia que a dia d'avui 
resulten del tot improbables. 
 
3.D. El reclutament 
Les dificultats a l'hora de comptabilitzar el nombre de tropes que conformarien els exèrcits ibers i 
fixar el sistema (o sistemes) de reclutament que les diferents unitats polítiques i líders ibers 
haurien emprat són múltiples, reconeixent els investigadors la impossibilitat d'extreure informació 
de les dades arqueològiques, mentre que les fonts clàssiques, la única viable, presenten també 
molts problemes. Respecte a l'Ibèric Antic i fins a finals del segle V aC de l'estudi de les armes i 
l'organització social i política del món ibèric Quesada afirma que els campions aristòcrates 
estarien acompanyats probablement per individus vinculats als membres de les elits mitjançant 
lligams de dependència o clientela, dels quals no en tenim cap testimoni arqueològic o 
iconogràfic (Quesada, 2009a: 119). Amb el pas dels combats heroics als enfrontaments campals 



Màster en Recerca en Humanitats      

44  

i el procés paral·lel de generalització de les armes en les tombes des de principis del segle IV aC 
(vide supra, 2.B.), l'investigador constata l'accés a aquestes, ara més senzilles i barates, d'un 
nombre més gran de persones respecte a la fase anterior i, per tant, una major participació en els 
enfrontaments. Així, el gruix d'aquests exèrcits a partir del 390 aC estaria format per camperols o 
artesans lliures que combatrien juntament amb els seus iguals; homes capaços de pagar-se el 
seu propi armament (Quesada, 2002b: 58; 2003b: 123).  
El caràcter personal i estacional de la guerra reconegut pels investigadors (Quesada, 1997a: 34 
ss., 661; 2003b: 108 ss.; Gracia, 2003: 90, 144 ss.; García, 2006: 197) implicaria la participació 
restringida en els exèrcits d'un petit segment del total de la població, lligat a les elits a través de 
relacions de dependència personals quedant-ne exclosos la resta de membres de la societat. 
Efectivament, Gracia sosté la inexistència d'un exèrcit permanent i el reclutament dels soldats 
per un temps determinat com a resposta sempre a factors exteriors (Gracia, 1997: 204); i en la 
mateixa línia s'expressa Quesada, qui indica que els models mediterranis més probables pel 
món ibèric serien la milícia de camperols lliures o les clienteles militars extenses negant el 
caràcter permanent de l'exèrcit (Quesada, 2003b: 129). Negació reflectida també en l'obra de 
Moret quan defensa que els pobles ibèrics preromans no posseïen estructures militars estables i 
conseqüentment tampoc exèrcits permanents. Així, tots els homes serien guerrers ocasionals 
que complementarien les seves tasques quotidianes amb les activitats militars (Moret, 1996: 
238). Aquesta hipòtesi està relacionada amb la negació de qualsevol tipus d'estructura estable i 
d'activitat militar elaborada (vide supra, 2.B.). 
Pels diferents autors, el panorama descrit canvià radicalment a partir de finals del segle III aC 
amb la Segona Guerra Púnica i l'arribada de milers de soldats cartaginesos i romans al territori 
peninsular. Els enfrontaments entre els pobles locals i les dues potències militars del moment i 
l'excepcionalitat dels exèrcits ibèrics corresponents a les fases de la conquesta bàrquida i 
romana ha estat posada de manifest per  Gracia. En efecte, per aquest investigador, els textos 
clàssics descriuen exèrcits formats per grans contingents de tropes, fet que s’hauria de 
relacionar amb la motivació dels enfrontaments per “mantener la libertad y la independencia 
política de las estructuras sociales indígenes” (Gracia, 2003: 90). Com a conseqüència del 
moment singular les tropes haurien estat formades per tots aquells capaços d’empunyar una 
arma, a diferència dels períodes anteriors on la guerra responia a la voluntat i interessos de les 
elits i, per tant, la participació era minoritària i exclusiva d'uns pocs. Precisament aquest període 
és el millor conegut al disposar de dades referents als exèrcits ibers i al nombre de soldats que 
en formaven part gràcies al relat dels autors clàssics. 
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La confederació de diferents pobles sota la direcció d'Indíbil i Mandoni en la revolta contra Roma 
del 206 aC recollida en els textos literaris mostra, segons Quesada, que cada poble 
proporcionava soldats, actuant els contingents dels pobles subordinats a la jerarquia del més 
poderós com a tropes auxiliars. El relat de Titus Livi esdevé de gran importància en narrar que 
els ibers formaren sobre el camp de batalla segons la seva ètnia o poblat i empraren ensenyes i 
armes que permetessin reconèixer el grup, encara que no se'n conserva cap (Muñiz, 1994: 98; 
Quesada: 1997a: 660, 662; 2003b: 147; 2009a: 123). D'altra banda, l'investigador indica que la 
formació d'aquesta confederació s'hauria de relacionar amb la superioritat militar d'un poble 
sobre la resta i a la creació de clienteles, o bé, a l'aliança a través de matrimonis aristocràtics, 
desconeixent si es tractaven d'aliances temporals o no (Quesada, 2003b: 118-119). Al respecte, 
Muñiz indica que els pactes entre famílies i llinatges aconseguits a través de les unions 
matrimonials eren molt més segurs que els que es sustentaven en la fides, a més d’afavorir 
l’augment del poder polític a través de l'increment del patrimoni nobiliari i l’enfortiment dels 
lligams gentilicis (Muñiz, 1994: 96). La importància dels lligams de clientela en la mobilització de 
les tropes en cas d'enfrontament bèl·lic també es reflecteix en l'aportació militar del règul Culchas 
a l'exèrcit romà el 206 aC, abans de la batalla d'Ilipa. L'anàlisi de Ruiz de les fonts ha permès 
definir el nombre total de soldats de què disposava l'aristòcrata iber a finals del segle III aC i, 
conseqüentment, el nombre de clients directes o indirectes que establia el pacte (Ruiz, 2000). 
Quesada i Gracia coincideixen en la impossibilitat d'establir el nombre total d'efectius que 
formaven els exèrcits autòctons, podent només realitzar una aproximació a partir de l'època 
d'Aníbal (ca. 218 aC), malgrat que les diferències entre ells de nou es fan evidents a l'hora 
d'interpretar i examinar les xifres de caràcter militar citades a les fonts clàssiques. En aquest 
sentit, Gracia considera que les xifres recollides són àmpliament desproporcionades i responen a 
fins propagandístics, amb la finalitat d'enaltir les virtuts i capacitats dels generals i soldats 
romans enfront la barbàrie i desorganització de les tribus bàrbares (Gracia, 1998: 108; 2003: 
149), ja que si ens basem ens aquestes seria impossible la subsistència física de les tribus. 
D'aquesta manera, la informació proporcionada per Apià sobre l’exèrcit de 40.000 homes que 
s’enfrontà a Cató a la batalla d’Emporion el 195 aC implicaria, aplicant la variant d’ocupació 
familiar de mòduls de cinc individus per unitat d’habitació, un total de 200.000 persones. Nombre 
que es duplicaria si tenim en compte, d'acord amb Gracia, que habitualment la quantitat de 
persones reclutades per aquest període es fixa al voltant del 10% del total de la població, i per 
tant, si les dades proporcionades per Apià fossin certes, estaríem parlant de l’existència de 
400.000 persones a les proximitats de la colònia grega. Dades que l’arqueologia fins a dia d’avui 
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no ha pogut afirmar (Gracia, 1998: 108). No obstant, la descripció dels exèrcits reunits pels 
diferents cabdills militars fa pensar que es tractarien de grans contingents d’homes, reflectint una 
gran capacitat de reclutament per part dels caps militars o polítics (Gracia, 2000: 136). 
Per la seva part Quesada indica que l'anàlisi dels textos clàssics posa de manifest la gran 
varietat en el nombre de contingents reclutats, diferint considerablement segons el tipus de 
combat. En efecte, hem d’entendre que no implicava la mateixa mobilització de tropes una ràtzia 
petita sobre un camp, des d’unes desenes fins a pocs centenars d’homes, o una confederació de 
diferents pobles que podia arribar a agrupar un total de 25.000 a 40.000 soldats (Quesada, 
2003b: 145; 2009a: 125). Malgrat que l’estudi ha estat realitzat basant-se en anàlisis 
demogràfiques de poblament aplicades al món ibèric i, per tant, ens movem en un marc teòric 
eminentment especulatiu, és important subratllar que aquestes dades, segons Quesada, 
equivalen a xifres per altres societats conegudes. Alhora que els textos de Polibi i Livi mostren 
unes xifres d'efectius possibles i no gens exagerades pel context històric de finals del segle III 
aC. A diferència de Gracia, l'investigador defensa que els 30.000 infants i 4.000 genets reunits 
pels ilergets i els seus confederats el 205 aC no implicarien una població total superior a les 
200.000 persones per aquesta àrea, sent totalment proporcionada i factible (Quesada, 2003b: 
144). En canvi, per Quesada d'acord amb Gracia són més discutibles les estimacions sobre les 
baixes patides pels diferents exèrcits ibers derrotats per cartaginesos i, posteriorment per 
romans, ja que parteixen de xifres totalment exagerades (Quesada, 2009a: 126). 
 
3.E. Recapitulació 
L'acceptació de l'enfrontament campal com la tàctica habitual dels pobles ibers implica el 
reconeixement de l'existència d'una estructura militar mínimament estable i elaborada. Així, la 
visió tradicional de guerrilles desorganitzades ha estat substituïda per alguns autors per exèrcits 
temporals i organitzats, formats per individus lligats per vincles de dependència personal als 
membres de les elits locals encarregats de dirigir les operacions bèl·liques (Quesada, 2003a: 87; 
2003b; 2009a: 119 ss.; Gracia, 2000: 35; 2003: 90, 144 ss.). 
La definició de les formes de combat a través principalment de l'estudi de les armes dipositades 
en els conjunts funeraris, realitzat per Quesada (1997a; 2002b) i García (2006; 2011) a partir de 
la idea de les necròpolis ibèriques com a mostra fiable de la realitat social, ha permès identificar 
diferències en l'armament i, conseqüentment, els diferents cossos militars en què s'estructurava 
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l'exèrcit iber. Quesada a través de l'estudi de les restes materials i les representacions 
iconogràfiques ha revelat la predominança del combat a peu fins al segle III aC, i la importància 
del cavall en el món ibèric entre els segles VI i IV aC com a símbol d’estatus i prestigi de 
l’aristocràcia (Quesada, 1998: 171 ss.). No obstant, respecte a l’ús militar de l’arc durant l’Ibèric 
Ple les diferències entre els investigadors han evidenciat les dificultats d’extreure’n conclusions 
fruit dels pocs indicis textuals i arqueològics, motiu pel qual Quesada ha recorregut a la 
comparació amb el món grec o etrusc (Quesada, 1989b, contra Gracia, 2003; 2006; Aranegui, 
1998). Alhora que han posat de manifest la importància de l'estudi dels materials d'antigues 
excavacions i dels magatzems dels museus en el coneixement de les societats protohistòriques 
peninsulars. 
La defensa de Gracia (1997: 213; 2000: 151; 2006: 90) de l'existència d'un exèrcit complex que 
dugués a terme campanyes militars a gran escala en anterioritat al desembarcament bàrquida i, 
per tant, apliqués tàctiques de combat avançades entre les quals s'inclouria el setge i l'ús de 
màquines de guerra, ha estat criticada per diversos investigadors (Moret, 1996: 255; Quesada, 
2001: 147; 2009a: 126 ss.). En aquest sentit, Quesada sosté que el reconeixement de la tècnica 
de defensa contra les màquines de setge (copiada dels models mediterranis de fortificació) no 
significava el seu ús per part dels ibers; de les quals a dia d'avui no en tenim cap indici de la 
seva existència a la península abans del conflicte romano-cartaginès. L'excepcionalitat del 
període de la Segona Guerra Púnica es reflecteix entre altres coses en els enfrontaments entre 
grans contingents de tropes tal i com ho descriviren els autors clàssics, esdevenint aquests la 
principal font per al coneixement de les comunitats ibèriques. Tanmateix, sovint les diferents 
interpretacions dels textos impossibilita la definició d'un únic model, exemplificat en la varietat de 
conceptes utilitzats per referir-se als líders ibers (Muñiz, 1994; Quesada, 2003b: 118) .  



Màster en Recerca en Humanitats      

48  

Capítol 4 
Guerra i societat 

 
La rellevància de la guerra entre els ibers es deu, en bona part, a la importància del caràcter 
militar de les elits i la perpetuació del seu poder polític i econòmic a través de la lluita,  factor que 
ha esdevingut fonamental en el coneixement de les formes de combat en el món ibèric, 
estretament lligades als canvis socials i polítics en el si de les comunitats ibèriques. Elements 
tant diversos com les relacions clientelars, vinculades a l'aparició d'un nou sistema de govern a 
principis del segle IV aC, o el paper dels mercenaris en la difusió de noves tècniques militars 
mostren la relació entre la guerra i la societat ibèrica, així com la impossibilitat de concebre-les 
independentment. 
 
4.A. Les institucions de dependència personal 
Tradicionalment s'ha considerat l'arqueologia com l’única capaç de dur a terme la contrastació i 
el desenvolupament de l’estudi de les relacions socials en el món ibèric, malgrat que sovint ha 
estat un tema analitzat superficialment centrant la recerca en les formes de poder polític 
desenvolupades en el si de les societats ibèriques (Ruiz, 2000: 12)10. Donada la importància de 
la clientela i la fides en la guerra especialment des del segle IV aC i la consolidació de les 
nobleses gentilícies, a través de diversos plantejaments metodològics emprats pels investigadors 
intentarem aproximar-nos a l'estructura i funcionament de les societats clientelars ibèriques. 
Segons Muñiz, deixant de banda els lligams consanguinis, la via de connexió entre el grup 
nobiliari i la resta de grups socials era la clientela, institució que tendia a la consolidació de 
l’aristocràcia i a accentuar els desequilibris entre els diferents membres de la comunitat (Muñiz, 
1994: 98; 1996: 158), alhora que regia pràcticament totes les seves relacions socials.  
La descomposició de les antigues aristocràcies heroiques, característiques dels sistemes 
d'organització tribal durant els segles VI-V aC (Gracia, 2003: 47), i l'aparició de l'aristocràcia 
militar amb organització gentilícia donà lloc a un seguit de canvis en la concepció de la guerra i 
les formes de combat, substituint-se la lluita heroica pel combat cos a cos i en formació tancada 
entre exèrcits formats per un nombre major de contingents. Conseqüentment, Ruiz defensa les 
                                                           
10 Resulta interessant la breu síntesi de Ruiz (2000: 11-13) de les principals línies de recerca tradicionals. 
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formes de guerra gentilícia en el món ibèric a partir del segle IV aC a través de la concepció dels 
exèrcits ibèrics com a milícies gentilícies. En aquestes guerres gentilícies, d'acord amb el món 
itàlic i per oposició a les guerres cíviques, els membres de la família aristocràtica exercirien les 
principals funcions en el camp de batalla mentre que els seus clients actuarien com a infanteria 
lleugera auxiliar (Ruiz, 2000: 13). Aquesta tesi és semblant a la sostinguda per Gracia quan 
afirma  que la base dels exèrcits seria gentilícia, originats del control per part de la noblesa militar 
d'una part de la població a través de les relacions gentilícies (Gracia, 1997: 201 i 226; 2003: 
109). En canvi, Quesada intueix un major desenvolupament en la tipologia de la guerra 
(Quesada, 2003b: 123 ss.), malgrat que pel que fa a la base de l’exèrcit ibèric entre els segle IV i 
III aC l'investigador indica que les dades disponibles actualment no permeten assegurar si es 
tractaria d’una milícia clientelar o una milícia cívica timocràtica. No obstant, Quesada a través de 
l’estudi armamentístic proposa “un ejército basado en clientelas militares, con probablemente 
convivencia de ambos modelos” (Quesada, 2009a: 127) i format majoritàriament per homes 
lliures, camperols i artesans (vide supra, 2.B. i 3.B.1.), a diferència del període anterior la base 
del qual era l'aristocràcia. Tanmateix, i d'acord amb Ruiz, les elits locals continuarien ocupant els 
principals comandaments militars (Quesada, 2009a: 127) (vide supra, 3.A.). Aquesta crítica al 
model de Ruiz es fonamenta en el seu caràcter exclusivista, entenent que no tota la societat 
ibèrica estava lligada mitjançant lligams de clientela i no existia un monopoli de les armes per 
part de les aristocràcies clientelars (Quesada, 2003b: 122 ss.). 
La recerca d'indicis de llaços de clientela en el món ibèric en els darrers anys ha estat 
encapçalada per Ruiz a partir del ja mencionat cas del règul Culchas i la seva aportació militar a 
l'exèrcit d'Escipió el 206 aC (vide supra, 3.D.). La singularitat del model proposat rau en la 
contrastació de la informació proporcionada per Polibi i Livi sobre el líder ibèric i el territori que 
governava a finals del segle III aC, ubicat al sud de l’Alt Guadalquivir (Ruiz, 2000). D'aquesta 
manera les dades obtingudes a través de l’anàlisi de les fonts clàssiques han estat emprades per 
Ruiz per tal d’identificar el nombre de persones lligades per lligams de clientela a Culchas, 
prenent com a punt de partida la distribució territorial dels vint-i-vuit oppida sota el seu domini i la 
grandària de l’oppidum de Puente Tablas (Jaén), ben conegut arqueològicament. Alhora 
aquestes premisses han estat utilitzades per determinar el nombre total d’habitants i la mitjana 
de persones dependents per relacions de clientela. Paral·lelament, a través de l'estudi d'aquest 
darrer jaciment l'investigador ha identificat l'espai clientelar al centre de l'altiplà ordenat 
geomètricament, juntament amb dos nivells de jerarquia social i dependència clientelar 
diferenciats però en funcionament alhora, revelant la importància de l'oppidum com a "expresión 
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espacial básica del grupo aristocrático y el factor identificador de toda la comunidad" (Ruiz, 2000: 
15) i com a punt de partida per a la conquesta de nous territoris (Ruiz, 2000: 17).  
En aquesta línia, l’estudi del mateix Ruiz de l’àmbit funerari de la necròpolis de Baza (Cerro del 
Santuario) corresponent al segle IV aC ha permès establir una aproximació a l’estructura d’un 
grup gentilici clientelar mitjançant l’anàlisi dels materials constructius de les tombes, la seva 
complexitat constructiva, la seva distribució espacial i la riquesa dels conjunts funeraris dipositats 
en elles. Així, Ruiz ha identificat cinc nivells de dependència tot i que la comprensió de l’últim no 
ha estat possible: els dos primers nivells correspondrien als individus aristocràtics en la mesura 
que ordenaven l’espai funerari, a més de documentar-s’hi les panòplies més completes revelant 
la inherent funció militar aristocràtica; mentre que els dos següents pertanyerien a l’estament 
dels clients. La configuració de l’espai, segons l’investigador, mostraria un desdoblament en les 
relacions clientelars entre els prínceps i els seus clients similar al sistema reflectit en l’espai urbà 
de l’oppidum de Puente Tablas (Jaén), on tal i com hem vist la disposició de les cases del poblat 
i la seva ordenació respondrien a l’existència de dos nivells diferents de clientela (Ruiz, 1998: 
292; 2000: 13-15). Convé ressaltar, segons Ruiz, que l'estructura del grup es pot interpretar des 
del factor militar, és a dir, a partir de l'accés o privació a les armes i la seva possessió en funció 
de les relacions de gènere i edat, jerarquització que implicava la conversió en temps de guerra 
del grup gentilici en una unitat militar: la cúria clientelar, esdevenint un element essencial en la 
reafirmació del poder del príncep i en les seves guerres "privades" (Ruiz, 1998: 293, contra 
Quesada, 2003b: 122 ss.).  
En relació als edificis gentilicis, Gracia defensa que aquests poden ser identificats a partir de la 
presència d’estances dedicades a l’emmagatzematge, al culte, a la vivenda i a la manipulació i 
transformació alimentària (Gracia, 1998: 102-104). L’edifici aristocràtic de la zona 14 del Puig de 
Sant Andreu (Ullastret) seria un bon exemple de la interrelació en un mateix espai d’unitats 
constructives amb funcions de magatzem, residència i culte, les excavacions del qual han 
mostrat la capacitat de control i emmagatzematge dels productes agrícoles per part del grup 
familiar que ocupava el lloc, testimoni del seu poder en la comunitat (Martín et alii, 2004: 275). En 
aquest sentit, els seus excavadors han destacat la situació central del conjunt edilici que s'hauria 
de vincular segons Gracia, seguint la hipòtesi de Ruiz, amb el fet que “la topografía de los 
‘oppida’ responde a conceptos organizativos de base parental o clientelar” (Gracia, 1998: 104), 
plasmant en l'urbanisme l'estructura social de la comunitat.  
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Les conclusions de Ruiz extretes de l'anàlisi de la necròpolis de Baza (Granada) parteixen de la 
consideració de l’arquitectura (materials emprats, dimensió, situació, etc.) i dels conjunts 
funeraris (objectes preciosos, objectes d’importació, armes, etc.) de les necròpolis com a 
elements indicatius de la riquesa i el grup social al qual pertanyien els individus enterrats en 
elles. Aquest model ha estat criticat per altres en considerar que “no siempre el poder económico 
y político marcharon unidos, al menos en el tiempo, de manera que una tumba rica en objetos no 
siempre es la tumba de un rey o un príncipe” en paraules de Muñiz (1996: 163). Fent referència 
també a la intenció de reunir el més valuós pel difunt ja que el trànsit al més enllà era un fet 
excepcional, podent reflectir per tant, un nivell econòmic que no es corresponia al de la realitat 
quotidiana. Consideracions que també poden ser aplicades a l'estudi del poblat de Puente 
Tablas (Jaén) tenint en compte l'estat parcial de les excavacions: només dues de les nou illes de 
cases de la zona pretesament clientelar han estat excavades.  
Els autors clàssics esdevenen fonamentals en el coneixement de la fides, institució vinculada a 
les relacions de dependència i a la concepció personal del poder polític. En aquest sentit, de la 
lectura dels textos literaris Ruiz reconeix un elevat grau de comprensió per part de Publi Corneli 
Escipió de les relacions de dependència indígenes, especialment evident en l'alliberament el 209 
aC de diversos hostatges familiars d'Indíbil exigits pels cartaginesos, i la posterior vinculació 
personal entre el líder local i el militar romà, no amb l'Imperi romà, que es traduí en el suport 
militar en la batalla de Baecula un any més tard (Ruiz, 1998: 297-298). En efecte, el regal de 300 
cavalls per part d'Escipió als caps ibers després de la victòria sobre les tropes d'Asdrúbal Barca 
ha de ser entès, segons Gracia, com una forma d'agraïment i reafirmació dels lligams de 
dependència personal establerts anteriorment entre les parts implicades (Gracia, 2003: 137-138). 
Així mateix, la importància de la cultura del regal entre els ibers amb un fort component simbòlic i 
de reconeixement social ha estat constatada per Muñiz, qui indica que el seu ús estaria 
relacionat amb la consolidació de l'estatus i el prestigi entre els clients (Muñiz, 1994: 99; 1996: 
160-161).  
D’altra banda, l’existència d’institucions de dependència en les comunitats ibèriques s’ha posat 
en relació amb l’ús del banquet com a vincle personal entre els guerrers i els seus caps, o a 
nivell més institucionalitzat entre les diferents estructures polítiques ibèriques. Certament, tal i 
com indica Quesada la "crátera del desfile militar” del Cigarralejo (Múrcia) podria representar un 
d’aquests banquets, a semblança del sistema homèric entre el basileus i els hetairoi (Quesada, 
1994b: 120). De la mateixa manera que l’investigador apunta al consum, sovint desmesurat, de 
l’alcohol abans d’entrar en combat per part dels guerrers ibers ja que era una pràctica estesa 
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entre els mercenaris grecs de Sicília, entre els quals hi havia ibers. En aquest sentit, per 
Quesada a priori res sembla indicar que els pobles ibers es mantinguessin al marge d’una 
pràctica documentada al llarg de la història de la guerra (Quesada, 1994b: 121-123). L'estudi del 
consum de menjar i begudes i la seva relació amb l'organització social ibèrica realitzat per 
Quesada es basa en la comparació cultural creuada amb altres pobles dels que disposem més 
dades, amb la finalitat de traçar unes línies d’anàlisi que puguin ser aplicades al món iber d’acord 
a la documentació disponible.  
 
4.B. Els mercenaris 
La importància de l'activitat mercenària i les seves implicacions tècniques i ideològiques arreu del 
Mediterrani és un dels objectes d’anàlisi més complexos com a conseqüència de la difícil 
combinació entre les dades de les fonts literàries, parcials i fragmentades, i l’arqueologia. 
Tradicionalment la pobresa ha estat considerada com la principal causa de l’aparició, ja des del 
segle V aC, de tropes mercenàries peninsulars, especialment procedents de l’àrea celtibera, 
incorporades en els exèrcits grecs i cartaginesos i posteriorment en els romans. Empobriment de 
les societats provocada per l’accentuada desigualtat econòmica i social existent, en una clara 
analogia amb les societats feudals. Conseqüentment, el bandolerisme i el mercenariat eren 
considerades les dues úniques sortides per aquells homes més forts, caracteritzats segons 
Estrabó pel seu caràcter bel·licós (García-Gelabert i Blázquez, 1987-1988: 258). En els darrers 
anys les causes que propiciaren l’allistament de guerrers ibèrics com a mercenaris han estat 
extensament debatudes per la historiografia, sent l’obtenció d’honor i prestigi militar, associats a 
les possibilitats d’ascens social, i l’obtenció d’una paga i un preuat botí de guerra les principals 
hipòtesis (Gracia, 2003: 78 ss.). 
A partir de les relacions entre els mercenaris i els contractants Gracia ha identificat dues fases 
ben diferenciades: la primera, entre el segle VI aC i la conquesta bàrquida, ajustada en sentit 
estricte a la pràctica del mercenariat, a diferència de la fase iniciada amb la Segona Guerra 
Púnica (218 aC - 201 aC)  on l’aliança entre les comunitats locals i els exèrcits púnics i romans 
fou el procés predominant d’obtenció de noves tropes per part de les dues potències (Gracia, 
2003: 78). Respecte a aquesta segona etapa cal fer una especial referència a la dificultat, inclús 
impossibilitat tal i com sostenen alguns investigadors (García i Pérez, 2015: 168), de distingir 
arqueològicament entre els conceptes de mercenari i auxiliar; evidenciat en el seu ús 
indistintament per part de Quesada i Gracia (vide infra, al final d'aquest mateix capítol). 
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La idea tradicional dels soldats mercenaris com a difusors de la hel·lenització en territori 
peninsular a la dècada del 1990 va ser qüestionada per Quesada, en considerar els agents 
comercials mediterranis els transmissors de les idees hel·lenístiques com a conseqüència de 
l'alta mortalitat entre els soldats mercenaris ibers (Quesada, 1994a). No obstant, en els darrers 
anys Gracia, en el marc de l'estudi de la introducció i difusió a la península de les tàctiques de 
setge i dels sistemes defensius més avançats desenvolupats en el Mediterrani central i oriental 
des del segle V aC, ha defensat els mercenaris ibers com una de les principals vies d'entrada 
dels avenços tècnics i tecnològics militars a la Península Ibèrica (Gracia, 2000: 134; 2006: 77) 
(vide supra, 2.C.). Aquesta hipòtesi l’ha fonamentat en la gran participació documentada, segons 
l’autor, en els textos clàssics, destacant-ne Tucídides i Diodor de Sicília, de mercenaris ibers en 
els enfrontaments entre les principals potències durant els segles V, IV i III aC (Gracia, 2006: 77). 
És rellevant la presència de contingents de mercenaris ibers entre les tropes cartagineses 
liderades per Aníbal que participaren en la conquesta de Sicília el 410 aC,  data que s’atribueix a 
la introducció de les màquines de guerra i la guerra de setge al Mediterrani central (Gracia, 2006: 
73). O la referència en el marc de l'expansió de Dionís el Vell i les disputes entre Tebas i 
Esparta, de la sol·licitud d'aquesta darrera polis al tirà de Siracusa de l'enviament de tropes 
celtes i ibers per fer front als soldats tebans (Gracia, 2003: 83). 
Les conclusions de Gracia difereixen de la tesi proposada per Quesada en defensar, 
fonamentant-se en una cita de Timeu, que la majoria de mercenaris ibers que combateren arreu 
del Mediterrani entre els segles V i III aC no tornaren a la Península i, per tant, el seu paper com 
agents d'aculturació hauria estat insignificant (Quesada, 1994a; 2001: 150). Tanmateix, 
l'investigador reconeix que alguns caps ibers mercenaris haurien retornat als seus llocs d'origen, 
però sense conèixer suficientment les tesis poliorcètiques per ser aplicades correctament tal i 
com s'aprecia en diverses fortificacions peninsulars, com ara al Castellet de Banyoles (Tivissa), 
al qual ens hem referit anteriorment (vide supra, 2.C.). En efecte, Moret ha intentat demostrar les 
limitacions del seu sistema defensiu, reafirmant així la idea del prestigi, i no la funció defensiva, 
com la raó essencial de la seva construcció (Moret, 1996: 217; 1998: 89 ss.).  
Retornant al plantejament de Gracia, a diferència de Quesada, l'arqueòleg barceloní suggereix 
que si els mercenaris ibèrics no haguessin retornat mai el mercenariat hauria estat entès com 
una emigració permanent i no pas com una manera d'augmentar l'estatus social i econòmic i, 
conseqüentment,  desapareixeria la raó principal de l'allistament de nous soldats (Gracia, 2003: 
80; 2006: 79). De manera paral·lela, l'absència de conjunts monetaris significatius entre els 
segles V i III aC, corresponents a la soldada, i la inexistència d'un patró monetari en el món ibèric 
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han estat emprats per Quesada com arguments en contra del seu retorn (Quesada, 1994a). No 
obstant, Gracia indica que la circulació monetària entre els pobles ibers es coneixia des del segle 
VI aC tal i com ho demostra, segons ell, el contingut de les cartes comercials d'Empúries i Pech 
Mahó, juntament amb les grans quantitats de plata i or procedents de la península que aportaren 
els cònsols i procònsols a l'erari romà durant la Segona Guerra Púnica, revelant tot plegat la 
importància de la cultura monetària entre les comunitats ibèriques a finals del segle III aC 
(Gracia, 2006: 79-80). En el mateix sentit, convé destacar que Gracia pren com a punt de partida 
de la seva anàlisi la narració de Polibi, més fiable que la de Timeu, qui relata que una vegada 
acabada la Primera Guerra Púnica els combatents mercenaris pogueren retornar a Cartago des 
de Sicília, prova del reclutament temporal de mercenaris per part de Cartago (Gracia, 2006: 80). 
En general, a partir d'aquests indicis Gracia atribueix a la participació dels mercenaris ibers en 
els conflictes bèl·lics del Mediterrani a partir del segle V aC la constant evolució tipològica de les 
armes, de les formes de combat i de concebre la guerra que progressivament desembocaren en 
el desenvolupament de la guerra complexa entre les comunitats ibèriques (Gracia, 2003: 201; 
2006: 80-81) (vide supra, 2.C. i 2.D.). 
Recentment la proposta de Gracia ha estat completada amb l'obra de Graells (2014) a través de 
l'estudi de les restes materials, intentant així identificar possibles indicis d’activitat mercenària a 
través del registre material: realia i iconografia. L'aproximació fonamentalment arqueològica per a 
l’estudi del mercenariat ibèric, referit al conjunt del territori peninsular, porta a l’investigador a 
centrar la seva anàlisi entre els segles VII i IV aC, ometent així els testimonis documentals del 
segle III aC. En conjunt, Graells enfront d’aquelles visions més escèptiques sobre l'impacte que 
tingué el mercenariat en el desenvolupament de les seves societats d'origen, a través de l'estudi 
de les importacions, especialment armamentístiques tot i que la moneda o altres objectes de 
prestigi també són tinguts en compte, defensa una gran mobilitat dels soldats de fortuna i el 
retorn als seus territoris d'origen d'una bona part d'aquests (Graells, 2014, contra Quesada, 
1994a). Malgrat que el plantejament metodològic emprat per Graells comporta, segons Pérez i 
García una visió parcial i fraccionària del tema en qüestió (García i Pérez, 2015: 160-161), 
ambdós investigadors manifesten la importància de l'estudi dels elements que tradicionalment 
han estat obviats per la historiografia com una de les principals aportacions d'aquest treball, 
emmarcat dins el renovat panorama actual sobre el mercenariat que, més enllà de la dimensió 
militar, comprèn aquest fenomen com a un procés a gran escala que implicà una gran mobilitat i 
interacció entre els diferents pobles del Mediterrani antic (García i Pérez, 2015: 164). 
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Pel que fa a la segona fase del mercenariat iniciada el 218 aC, el conflicte romano-cartaginès 
suposà, segons Quesada, la participació de nombroses tropes indígenes en els exèrcits 
cartaginesos i romans, donant lloc a un seguit de variacions en les tàctiques i la conseqüent 
modificació de la panòplia tradicional ibèrica (Quesada, 2003a: 84). L'estudi de l'armament 
ofensiu ibèric realitzat per l'investigador mostra la tendència a ser cada cop més simple i lleuger, 
especialment a partir del segle II aC amb la incorporació d'auxiliars ibèrics com a infanteria 
lleugera en l'exèrcit romà. Així doncs, s'introduïren nombroses noves armes en el territori 
peninsular que responien a una producció estandarditzada i massiva, sent utilitzades tant per 
romans com pels cartaginesos (Quesada, 2002b: 52-54). La seva freqüent participació en els 
enfrontaments a camp obert en formació tancada i el seu ús com a infanteria mixta durant la 
Segona Guerra Púnica, tal i com ho testimoniegen els textos clàssics, han estat interpretats per 
Quesada i Gracia com una mostra del seu coneixement previ esdevenint fonamentals en l'estudi 
dels modes de combatre durant l'Ibèric Ple (Gracia, 2003: 266; 2006: 98; Quesada, 2003a: 85) 
(vide supra, 2.B.). De la mateixa manera es manifesta García, qui indica que a partir del 195 aC 
els ibers són integrats en les dinàmiques de guerra romanes, actuant com a auxiliars malgrat que 
aquestes tropes indígenes continuaren emprant durant un llarg temps l'armament autòcton 
(García, 2006: 197-198). Encara que a mesura que els pobles ibers cada vegada es veieren més 
immersos en el conflicte romano-cartaginès pel domini del Mediterrani occidental, l’armament 
ibèric i les tàctiques militars, juntament amb la concepció de la guerra, poc a poc s’anaren diluint 
fins a desaparèixer. 
Per altra banda, un aspecte molt menys estudiat ha estat la presència de tropes mercenàries 
peninsulars al servei d'altres pobles de la Península. A finals dels anys 1980 García-Gelabert i 
Blázquez (1987-1988) mitjançant l'anàlisi de l'armament representat en escultures i del dipositat 
en tombes com conjunt funerari defensaren la presència de mercenaris del centre peninsular a 
les zones costeres del sud de la Península, notablement riques i necessitades de contingents 
militars. Aquesta tesi partia de les diferències econòmiques existents entre les societats 
reclutadores i reclutades, corresponent a aquestes últimes pobles poc jerarquitzats i, per tant, 
sent el mercenariat indicatiu del nivell de desenvolupament socioeconòmic dels societats 
protohistòriques (García-Gelabert i Blázquez, 1987-1988: 260). Tot i aquesta fràgil proposta, 
Fernando Quesada sosté que el principal motiu de l'absència d'estudis són les poques 
referències textuals i les fragmentades restes arqueològiques, les quals impossibiliten a dia 
d'avui indagar en aquesta matèria (Quesada, 2003b: 128). 
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4.C. La guerra i la població 
La concepció de la guerra com una funció social quotidiana i un element de cohesió social en el 
món ibèric és una idea acceptada a dia d'avui per la comunitat científica. D'aquesta manera la 
guerra esdevenia un dels pilars fonamentals del manteniment i la reafirmació de la condició 
social i el poder de les elits: classes dirigents que ostentaven el poder polític i militar i que 
mitjançant les guerres consolidaven i augmentaven el seu prestigi (Gracia, 1998; 2003: 41 i 96; 
Quesada, 2003b; García, 2006: 73 i 197). En efecte, més enllà dels objectius econòmics de la 
guerra, el prestigi i la vergonya dels líders ibers, a qui s'associaven les responsabilitats i les 
lleialtats, eren uns dels principals motors de la lluita (Quesada, 2003b: 115). Aquest fet explicaria, 
tal i com indica García, que al segle III aC en els textos clàssics es relatin combats entre 
campions, el desenllaç dels quals tenia un efecte demolidor sobre la moral de les tropes del líder 
derrotat, formades principalment per grups socials de rang inferior (García, 2006: 75). Honor i 
valor reservats a les elits que en última instància responien al dictamen diví, justificant del seu 
estatus.  
En aquesta línia, Gracia i Quesada sostenen que la funció militar durant els segles VI i V aC 
estaria estrictament reservada a la classe aristocràtica mitjançant el combat d'herois. La finalitat 
d'aquests combats singulars seria doble: mantenir la posició predominant d'aquests membres i 
cohesionar i mantenir l'estructura social preestatal (Quesada, 2009a: 116 ss.; Gracia, 2003: 40). 
No obstant, a començaments del segle IV aC Quesada ha constatat, a través de l'estudi de 
l'armament ibèric, que es produeixen una sèrie de modificacions en les combinacions d'armes a 
les panòplies donant com a resultat un procés de generalització de les armes en les tombes 
(Quesada, 1997a: 611 ss.). Generalització, estandardització i simplificació de les armes, 
especialment de l'armament defensiu, que revela segons l'investigador un canvi en l'estructura 
social i en les formes de guerra en el món ibèric, així com la inexistència d'un grup guerrer 
exclusivament aristocràtic com en el període anterior (Quesada, 1997a: 611 i 632 ss.; 2003b: 
122-123) (vide supra, 3.B.1.). Aquest procés de generalització de les armes observat en el món 
funerari també es reflecteix en el context de poblat. Quesada, a través de l'estudi de la seva 
localització, fent èmfasi en aquells nuclis urbans que s'abandonaren sobtadament, conclou que 
no es produí un control de les armes per part d'un determinat grup social atès que  no es 
documenta una concentració d'aquestes en cases o palaus senyorials i, per tant, tindrien accés a 
elles bona part de la població, els homes lliures (Quesada, 2009b: 162). En aquest sentit, Gracia 
indica que en els combats en grup cos a cos característics d'aquesta fase (vide supra, 2.B.), on 
preval la idea de grup sobre la d’individu, es mostra la importància de la guerra com a element de 
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cohesió social a través de l’acció conjunta del grup i, per tant, reflecteix l’existència d’una 
estructura social dels sistemes político-econòmics ibèrics totalment diferent dels segles VI i V aC 
(Gracia, 2003: 42-43 i 114).  
En una societat com la ibèrica on el caràcter militar de l’elit que la governa és predominant, les 
armes es constitueixen en un símbol de poder i riquesa (Quesada, 1997a: 162 ss.). La seva 
importància com a símbols del prestigi i l'estatus de les elits ibèriques es reflecteix en l'ordre 
emesa per Marc Porci Cató el 195 aC, després de la victòria a la batalla d'Emporion, d'entregar 
totes les armes com a fórmula de submissió de les tribus ibèriques al poder romà. 
Paral·lelament, la transcendència de les armes com indicatiu social es manifesta, d'acord amb 
García, en la relació entre el cost de fabricació de l'arma i l'estatus del individu portador. Un bon 
exemple és l'espasa de tipus La Tène caracteritzada per tenir la beina metàl·lica, l'èxit tàctic de la 
qual sol acompanyar-se d'un gran valor com a element simbòlic vinculat a les elits aristocràtiques 
donat el seu elevat cost, inaccessible per una gran part de la població. Entès com un objecte de 
prestigi, malgrat no ser exclusivitat dels nobles, juga un important paper en el manteniment de la 
posició social dels grups dirigents, funció reflectida en diverses activitats com ara la guerra o la 
caça (García, 2006: 73). Cas similar és el de les falcates. L'estudi de les seves decoracions ha 
revelat que sovint els rics damasquinats de plata de les fulles o les empunyadures emfatitzen, 
d'acord amb Quesada, la capacitat econòmica dels guerrers que les posseeixen i, 
conseqüentment, del seu estatus com a guerrer i home lliure, pràctica que no seria 
exclusivament emprada en contextos antics sinó que s’estendria en el temps (Quesada, 1997a: 
163-164). Convé ressaltar que la majoria de les armes ibèriques documentades procedeixen de 
contextos funeraris (vide supra, 2.A. i 2.B.). Tanmateix, Quesada subratlla que les necròpolis no 
són un reflex del conjunt de la societat, sinó només d'una part d'aquesta i probablement les elits 
eren les úniques que tenien accés a l'enterrament en les necròpolis de cremació (Quesada, 
1997a: 633). Aquesta hipòtesi és defensada per García, qui indica que les combinacions d'armes 
més senzilles eren també més assequibles i, per tant, tindrien un major abast social malgrat no 
estar documentades (o poc sovint) en l'àmbit funerari. Absència que demostraria que només 
tenien accés a l’enterrament a dites necròpolis aquelles persones amb un major poder i capacitat 
adquisitiva (García, 2011: 751-752). 
D'altra banda, és destacable l’absència de dades respecte al desenvolupament de la guerra 
entre ibèrics abans de la conquesta bàrquida, sent difícil determinar les conseqüències que tenia 
la guerra entre els pobles peninsulars. Malgrat aquest desconeixement degut a l'escassetat de 
fonts, Gracia indica que hi ha una sèrie de pràctiques presents en tots els conflictes bèl·lics i els 
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enfrontaments entre les comunitats ibèriques no en foren una excepció. La conseqüència 
immediata després de la derrota militar és sens dubte la pèrdua de la independència política de 
l’estructura política derrotada. En efecte, tal i com ho recolliren els autors clàssics, la presència 
de Cartago primer i Roma després en territori peninsular implicà, una vegada derrotats, la 
necessitat del manteniment dels territoris ocupats mitjançant la força. En aquest sentit, Gracia 
vincula la destrucció i la conquesta de les fortificacions amb la descomposició del sistema polític i 
social (Gracia, 2003: 139; 2006: 120). Desmembrament de les antigues estructures polítiques, 
socials i econòmiques que s'hauria produït segons Quesada a partir del segle II aC, poc després 
de la introducció de les tècniques de setge complexes (Quesada, 2009a: 114, contra Gracia, 
2006). Precisament, Gracia afirma que la imposició de contribucions econòmiques i l’exigència 
d’ostatges i esclaus foren introduïdes per les potències mediterrànies a partir de finals del segle 
III aC, en el context de la Segona Guerra Púnica i la posterior conquesta de la península (Gracia, 
2003), a diferència de Quesada qui defensa l'existència durant l'Ibèric Ple de la condició servil i, 
per tant, d'esclaus presoners de guerra en el món ibèric tal i com succeïa a la resta del 
Mediterrani i de l'Europa continental. Segons aquesta investigador l'estatus de llibertat era la més 
valuosa qualitat a defensar, ja que estava estretament relacionada amb l'honor i el prestigi dels 
líders de les comunitats indígenes, inclús per sobre de la pròpia vida (Quesada, 2003b: 107-109).  
L’estudi principalment de les fonts clàssiques i les panòplies ha permès constatar, tal i com hem 
vist anteriorment (vide supra, 3.B.1. i 3.D.), que la majoria dels homes lliures que formaven part 
dels exèrcits ibers eren agricultors i ramaders, però també artesans i comerciants (Quesada, 
2002b: 58; 2003b: 123; Gracia, 2003: 88 i 306). La participació d’aquests estrats socials més 
baixos en les campanyes, pels quals seria una forma de promoció social (Gracia, 2003: 91), 
implicava la seva planificació tenint en compte que una gran part de la mà d’obra que treballava 
els camps i desenvolupava activitats artesanals i econòmiques era absent, malgrat que en el 
global de la mà de la força de treball dones, nenes i ancians hi eren inclosos (Gracia, 2003: 90). 
Tot i les discrepàncies entorn a la veracitat de les xifres citades en els textos literaris (vide supra, 
3.D.), i deixant de banda el moment excepcional de finals del segle III aC, és evident que la 
mobilització de milers d'individus havia de significar un esforç per les comunitats ibèriques i més 
si tenim en compte que els homes morts en combat havien de ser reemplaçats. En aquest 
context l'avituallament de les tropes en campanya esdevenia un dels principals reptes pel cap 
militar, sent la rapinya dels subministres i la destrucció dels recursos, juntament amb la crema 
habitual dels camps, fonamentals en l'èxit de l'empresa militar; accions totes elles que tenien 
greus conseqüències sobre les poblacions locals. Pel que fa a la Península Ibèrica, tal i com 
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assenyala Gracia, la principal (i gairebé única) font d’informació al respecte és Titus Livi, qui 
tracta amb especial atenció les campanyes militars dels exèrcits romans a partir del 218 aC, data 
en que desembarcaren a Empúries (Gracia, 2003: 148). Efectivament, el seu relat és 
transcendental en la defensa de Gracia de l'adopció de plantejaments i tàctiques complexes per 
part dels ibers (vide supra, 2.D.). 
 
4.D. Recapitulació 
El canvi identificat en la composició social dels exèrcits ibers a principis del segle IV aC, reflectit 
en la generalització de l'armament i una major participació de la població fins aleshores exclosa, 
es relaciona amb l'aparició de l'aristocràcia militar amb base gentilícia. El model de Ruiz (2000: 
13) defensat per Francisco Gracia (1997: 201 i 226; 2003: 109) d'un exèrcit basat en clienteles 
militars ha estat qüestionat per Fernando Quesada (2003b: 123 ss.; 2009a: 127), qui a través de 
l'estudi de la panòplia ibèrica reconeix la dificultat d'extreure'n conclusions concloents. En aquest 
sentit, els avenços en el coneixement dels poblats i necròpolis ibèriques en els darrers anys, 
juntament amb l’excavació d’assentaments fins aleshores desconeguts i la millora de les 
tècniques emprades, ha permès a Ruiz (1998; 2000) definir determinades àrees com a espais 
clientelars a partir, generalment, de la seva ordenació geomètrica. No obstant, l'excavació parcial 
dels jaciments i les dificultats de l'estudi dels contextos funeraris evidencien la cautela amb què 
s’han analitzat els resultats. 
Per alguns autors, les societats ibèriques es caracteritzen per la importància dels valors guerrers 
en l’estructuració social, destacant-ne l’armament com a element definidor del grup social 
dominant. Així, d'acord amb els treballs de Quesada (1997: 162 ss.) i García (2006: 73), les 
armes esdevenen símbol del poder i l'estatus de les elits alhora que la guerra resulta essencial 
en el seu manteniment i en la cohesió de la societat. Paral·lelament, l'avituallament o la mortalitat 
entre els combatents durant les campanyes militars són aspectes indispensables en el 
coneixement de les conseqüències dels conflictes bèl·lics sobre les poblacions ibèriques. 
Tanmateix, per Gracia les escasses referències en els textos literaris i la impossibilitat del seu 
estudi des de l'arqueologia suposen a dia d'avui uns obstacles infranquejables (Gracia, 2003). 
D'altra banda, respecte al mercenariat Gracia (2000: 134; 2006: 77) defensa els mercenaris ibers 
com una de les principals vies d'introducció i propagació dels avenços militars i tàctics des del 
segle V aC. Hipòtesi totalment oposada, com hem vist en anteriors capítols (vide supra, 2.C.), al 
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model de guerra proposat per Quesada, qui sosté que tot i que alguns cabdills ibers haurien 
pogut retornat l'aplicació dels principis poliorcètics en les fortificacions ibèriques revela el seu mal 
coneixement (Quesada, 1994a; 2001: 150). Tanmateix, Graells (2014) mitjançant l'anàlisi del 
registre arqueològic mostra la importància dels mercenaris en el desenvolupament de les 
societats peninsulars en anterioritat al desembarcament bàrquida, moment a partir del qual 
s'inicià el reclutament massiu de tropes indígenes per part de l'exèrcit cartaginès i, poc després, 
pel romà. 
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Capítol 5 
Conclusions 

 
L'anàlisi de les publicacions dels darrers anys sobre la guerra en el món ibèric ens ha permès 
comprendre i definir els diversos models proposats pels investigadors, resultat de punts de 
partida sovint totalment diferents i contraris. A grans trets podem diferenciar tres paradigmes: la 
guerra de guerrilles; el combat singular de campions i la batalla campal; i la guerra de setge. En 
tots ells es reflecteix el grau de desenvolupament de la societat ibèrica concebut pels 
investigadors, fonamentat en el tipus de guerra i d'exèrcit associat per aquests als pobles ibers. 
La visió tradicional descriu la ràtzia i l'emboscada com el sistema de combat característic del 
món ibèric. Dels treballs publicats recentment l'obra de Moret esdevé una bona mostra d'aquesta 
forma de concebre la guerra entre els ibers. L'autor, seguint aquesta línia d'investigació, associa 
aquestes tàctiques elementals a una societat poc desenvolupada, reflectida en les limitacions 
tècniques i tecnològiques de les fortificacions ibèriques (Moret, 1996: 117-118; 216 ss.; 237 ss.; 
2001: 142). En aquest sentit, malgrat que Moret identifica la influència mediterrània en alguns 
oppida, principalment a prop de colònies com ara Emporion (Moret, 1998: 85 ss.), l'investigador 
sosté que la concepció simple de la majoria dels recintes fortificats respon a la guerra de 
guerrilles, totalment oposada al combat organitzat, revelant així la inexistència de la guerra 
estàtica i de qualsevol tàctica elaborada (Moret, 1996: 130; 262; 2001: 148). Segons aquesta 
tradició els textos literaris, destacant-ne Estrabó o Titus Livi, i les armes documentades a la 
necròpolis del Cabecico del Tesoro (Múrcia) són uns excel·lents testimonis d'aquesta forma de 
combatre caracteritzada per la rapidesa d'acció i la lluita entre agrupacions desorganitzades de 
soldats ocasionals, reflex de la inexistència d'una estructura militar estable (Moret, 1996: 238-
241). En conjunt, es tracta d'un model de guerra totalment oposat al del món hel·lenístic fruit de 
les diferències entre la complexitat de la cultura grega i la ibèrica. 
El paradigma tradicional difereix de la proposta de Quesada de la lluita de campions aristòcrates 
i la batalla campal com les formes de combatre entre els pobles ibèrics durant els segles VI i III 
aC. Aquest model es fonamenta principalment en l'estudi de l'armament majoritàriament localitzat 
a les tombes, malgrat no ser la única font emprada. D'aquesta manera, mitjançant l'anàlisi de la 
tipologia de les armes i les seves combinacions i associacions en els conjunts funeraris 
l'arqueòleg defineix diferents tipus de panòplies (Quesada, 1997a; 2002b; 2009a), corresponents 
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a l'ús de diferents tàctiques de combat i, per tant, reflex de l'evolució de la forma de guerrejar 
entre els ibers. Per Quesada, en efecte, les modificacions en les armes es deuen a la introducció 
de noves tàctiques militars, vinculades als canvis en l'estructura social i a la concepció del poder 
(Quesada, 2009a: 118). En la mateixa línia s'expressa García, qui realitza l'estudi de les armes 
tipus La Tène documentades a la Península Ibèrica (García, 2006; 2011). Aquesta recerca, 
completada amb l'anàlisi iconogràfica de monuments escultòrics com els de Porcuna (Jaén) o 
Elx (Alacant), ha permès a Quesada definir els combats singulars d'aristòcrates com els 
característics de les aristocràcies heroiques dels segles VI i V aC (Quesada, 1997a: 653; 2002b: 
40-41; 2009a: 118-119). Hipòtesi defensada també per Gracia (2003: 108 ss.). 
El model proposat per Quesada pels segles IV i III aC defineix la guerra com estacional i 
ocasional, durant breus períodes de temps i entre pocs contingents, sense la finalitat de la 
destrucció total de l'enemic. En aquest sentit, els estudis de l'armament realitzats per Quesada 
(1997a; 2002b) i García (2006; 2011) han constatat, segons aquests investigadors, el pas de la 
lluita heroica a les batalles campals en formació tancada pròpies de les aristocràcies militars amb 
base gentilícia. Paral·lelament als canvis en l'organització social de les comunitats ibèriques 
entre finals del segle V i principis del IV aC, Quesada identifica un procés de generalització i 
simplificació de les armes localitzades a les tombes relacionat amb el seu accés per part d'uns 
estrats de la població exclosos fins aleshores, donant lloc a uns exèrcits formats majoritàriament 
per homes lliures, camperols i artesans (Quesada, 2002b: 58; 2003: 123; 2009: 127). Així doncs, 
per Quesada i García l'estudi de les armes, la iconografia i les fonts literàries mostra l'existència 
d'exèrcits estructurats, malgrat que la cavalleria com a cos no s'hauria desenvolupat fins el segle 
III aC (Quesada, 1998; 2003a; García, 2011). D'altra banda, segons Quesada, les fortificacions 
ibèriques revelen un mal coneixement de les tècniques poliorcètiques desenvolupades en el 
Mediterrani central i oriental a partir del segle V aC, testimoni de l'assalt per sorpresa o traïció 
com la forma habitual de captura d'un recinte fortificat (Quesada, 2007: 85). Aquesta tesi és 
fonamentada per la inexistència de referències en les fonts clàssiques de la pràctica de setges 
per part dels ibers, a diferència del combat en formació tancada, juntament amb la manca de 
dades arqueològiques respecte a l'ús de màquines de guerra part d'aquests (Quesada, 1997a: 
342-343; 2001: 147; 2007: 95-97). 
En general, aquest paradigma concep la guerra com un mitjà de manteniment i de reafirmació 
del poder de les elits, per les quals les armes constitueixen un símbol de prestigi (Quesada, 
2003b; García, 2006). Per Quesada, els textos clàssics reflecteixen la concepció de les 
responsabilitats militars i socials en clau personal i no estatal, alhora que mostren que els 
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comandants militars són també els mateixos que dirigien la societat, la qual estava fortament 
marcada pel caràcter militar de les classes dirigents (Quesada, 1997a: 162 ss.; 2009a: 127). 
Aquest tipus de guerra, d'acord amb l'investigador, semblant al característic del món itàlic o de la 
Grècia clàssica, reflecteix, per tant, la complexitat del món ibèric. Paral·lelament, Quesada sosté, 
a través de l'anàlisi de les fonts clàssiques i les limitacions de les fortificacions ibèriques, el paper 
residual dels mercenaris en el desenvolupament de la societat ibèrica (Quesada, 1994a; 2001: 
150), situació que canvià radicalment a partir de finals del segle III aC i l'inici del desmembrament 
de les estructures socials, polítiques i econòmiques indígenes. 
En darrer lloc, Gracia defensa el setge i l'ús de peces d'artilleria com a pràctiques habituals entre 
els pobles ibers durant els segles IV i III aC. Aquesta hipòtesi es fonamenta en l'anàlisi per part 
de l'arqueòleg de les fortificacions ibèriques prenent com a punt de partida l'ús de l'artilleria de 
torsió i l'aplicació dels principis poliorcètics descrits i defensats pels tractadistes grecs a partir del 
segle V aC. Convé subratllar la importància en aquest model del mercenariat en la introducció i 
difusió dels sistemes de guerra avançats i complexos característics de les principals potències 
militars mediterrànies (Gracia, 2000: 134; 2003: 201; 2006: 73, 77, 80-81). Efectivament, per 
Gracia, els sistemes defensius dels oppida ibèrics demostren la pràctica de la tàctica de setge i 
la defensa passiva en el món ibèric, la qual era combinada amb la defensa agressiva, juntament 
amb la pràctica d'accions militars a gran escala (Gracia, 1997a; 2000; 2001; 2006). Teoria 
recolzada en el relat dels autors clàssics, especialment de Titus Livi, del setge de Sagunt del 219 
aC per part d'Aníbal Barca, la importància del qual rau en el fet que es tracta de l'únic setge a un 
assentament iber documentat. D'acord amb l'investigador, el seu relat esdevé el testimoni de les 
tàctiques i formes de combat emprades pels ibers en la defensa i assalt de les fortificacions 
ibèriques (Gracia, 2006: 102 ss.). Així mateix, malgrat l'escassetat de dades respecte a 
l'estratègia i a la logística dels exèrcits ibers, per Gracia la narració de Titus Livi de la batalla 
d'Empúries del 195 aC mostra l'existència d'una complexa organització d'aquests i el seu 
coneixement dels plantejaments de la guerra complexa (Gracia, 2003: 283; 2006: 81). En resum, 
aquest model de guerra pels segles IV i III aC proposat per Gracia és similar al del món 
hel·lenístic o púnic, revelant conseqüentment un molt alt nivell de desenvolupament de la 
societat ibèrica. 
En resum, aquestes tres visions sobre la guerra en el món ibèric es fonamenten en la societat 
ibèrica i el grau de desenvolupament atribuït pels investigadors, alhora que la concepció 
d'aquesta societat es justifica amb la concepció de la guerra per part d'aquests, en un procés 
sense fi i donant lloc a models diametralment oposats.  
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