
1 graner 
de Pontos 

L'exposidó 
«El graner de i'Emporda» 
ai Museu Arqueológic 
de Sant Pere de Galligants. 

El Museu d'Arqueologia de 
Catalunya - Girona ha niuntat una 
important exposició sobre el 
poblat ibéric de Mas Castellar de 
Pontos (Alt Empordá). Es va 
poder veure del 21 de maig al 13 
de desembre de 1998 a l'església 
del monestir de Sant Pere de 
Galligants, seu del museu a 
Girona, i durant la primavera de 
1999 es va presentar al Museu 
Arqueológic de Bairelona. 

L'exposició culmina tota una 
etapa d'investigacions al poblat 
prehistoric de Mas Castellar. 
L'inierés arqueológic del lloc fou 
descobeit en primer lloc pels 
mateixos propietaris del mas, la 
familia Llavanera. El 1968 
comcnt^á a ésser conegut pels 
arqueólegs i s'hi van fer les 
primeres excavacions. Ais anys 
70 el Centre d'investigacions 
Arqueológiques de Girona hi 
excava les sitgcs de l'anomenat 
Camp de Baix, i a partir de 1989 
s'hi han anat desenvolupant 
diversos projectcs d'investigació 
que, dirigits per Enriqueta Pons, 
han comportat excavacions i 
estudis que han fel concixer 
aquest lloc entre ets especialistcs 
de Fedat del ferro i els arqueólegs 
en general. 

Historia d'imes excavacions 

Aquesta exposició ha fet 
arribar tota aquesta tasca feta fms 
ara al gran públic. En aquest 
sentit és un exemple a seguir per a 
moltes excavacions. L'únic punt 
feble de les exposicions és la scva 
tcmporaliíat: cal estai' ja interessal 
peí tema, assabentar-se de la seva 
existencia i visitar-les en el 
monient oportú. En el noslre cas 
la seva vida s'ha allargat grácies a 
la presentado de Barcelona. No 
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sé si després sera simplement 
desmuntada. Jo cree que seria 
interessant trobar un lloc per la 
part gráfica, potser a Pontos 
mateix, on seria el complement 
ideal de la visita al lloc. Sigui 
com sigui, en perdurará el bon 
catáieg que se n'ha fet. molt 
cumplet, qu.̂  comporta una 
primera part amb les 
informacions generáis, molt 
aprofundides i escotes per 
especialistcs. amb una segona 
part amb l'inventari, la descripció 
i la fotografía deis objecles 
exposats. Molts autcTs i 
coMaboradors hi han pailicipat, 
Ramorn Buxó, Enriqueta Pons i 
Anna 'Vargas han redactat la 
major ,parl deis textos, i Ramón 
Buxó ii vSonia Bla.sco n'han 
coordimat redició. 

La L investigado a Mas 
Casíelllar ha tiiigut en compte tots 
el.s aspoectcs de la vida en el 
poblat,;, i l'exposició n'és el refíex. 
Com e=l medí ambient que hi 
havia aabans de Tücupació del lloc 
per Fhnome s'ha anat transformant 
a partiiir del moment que s'esíén 
l'agriccultura. Quina era la 
practicca agrícola, quines plantes 
es cultitivaven i quins eren eís 
animalils doméstics. Entre les 
primerres hi ha diversos lipus de 
cerealss i de llegums, i entre els 
segons.s hi ha bous, cabres, ovelles. 
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cavalls, porcs i gossos. La 
importancia percentual d'aqucsts 
animáis varia segons les difercnts 
apoques, i s'ha esludiat com eren 
aprofitats peí treball o peí consum 
deis prodiictes que oferien: llet, 
llana o cam. Sabem tambe moltcs 
coses deis aspectes relacionáis 
amb la vida económica i social, 
aspectes que han pogut ésser 
contempláis sobretot grácies a les 
excavacions en els establiments 
prehistorics del Camp de Dalt. 

Al Cainp de Dalí hi va haver 
dues ocupacions bcn 
diferenciades cronologicamcnl. 
En primer lloc un poblal protegit 
per un sistema dcfensiu complex, 
amb una muralla precedida d'un 
fossat i d'una toire rectangular i 
reforjada amb un contrafort. 
Aquest sistema defensiu tbu 
desmantcllat i prácticamcni 
abandonat cap al 400 aC. La geni 
d'aquest poblat s'alimentava de 
blat, ordi, pañis, mili, carn de 
vaca, ovella, cabra i conill. Les 
evidencies de la lorja del ferro 
son abundants. Es tracta d'un deis 
pobláis ibérics de les nostres 
comarques que s'instal-laven en 
llocs de fácil defensa i actuavcn 

L'cxposició 
exhibía 
les nvbalies 
del pohlat iberii 
del Mas 
Castellar 
de Pomos. 

de lioc central d'un habitat 
dispers peí tcrrilori que 
doniinaven. 

A la scva época tola una xarxa 
de pobláis o ¡ippicki semblanls al 
de Pontos es rcpariia e! territori 
del nord'Csl de Catalunya. 
Cadascun tenia poder polílic i 
económic sobre una área, i 
segurament manlenia relacions 
amb Empiiries i Roses. A través 
d'aquestes colónies an'ibaven 
productes grccs i fenicis. 

Altar monolitic 
de. marbre blanc 
(2QQ'175aC)-

cspecialment cerámica ática. 
Abandonat aquest poblat, el 

poblanient es irasüadá uns qutmls 
metros mes cap al nord-est del 
Camp de Dalí, lloc on a partir del 
segle III aC trobem un estabiiment 
rural formal per un cairer 
pavimenlat amb codols i refet 
diverses vegades, ais costáis del 
qual hi ha cases, de les quals se 
n'han excavat una dotzena. 
Aqüestes cases, cora és habitual en 
el món iberio, leñen els fonaments 
i el socol deis murs fets amb una 
doble filada de pedrés Iligades 
amb leiTa. I-es obcrtures havien 
estat conslriüdes acuradamenl, 
amb carreus mes bcn talláis. La 
parí alta deis murs es fcia de tapial 
i mes rarament de lovots. Els 
paviments solien ésser de térra 
batuda. Les teulades es feien de 
cairats de fuslaque suportaven 
brossao palla i una capad'argila. 
No s"hi Iroben tcuics. Hi ha 
eslances desdnades a magatzcms 
d'eines i productes. Destaquen els 
lallers on es treballaven els 
metalls, sobretot ei ferro, un 
aspeóte especialment bcn 
leslimoniat a Mas Castellar Es 
limitavcn a ireballs do forja; no hi 
ha teslinionis de fundició. Hi havia 
activitat textil; es fiiava i leixia Ui, i 
moit probableraent llana i també 
es treballava Pespart. 

Malgrat que oap espai no pot 
ésser oonsiderat un temple, n'hi 
ha moils que semblen destináis a 
practiques culturáis, a la manera 
de .santuaris o capelles doméstics. 
La casa I té una estan9a molí 
gran, Teslam^a 3, de mes de 75 
m2, que tenia un desií ulilitari, 
pero albora també do cuite. Hi 
havia cinc llars, una de les quals, 
gran i quadrada, centrava la sala, 
i'rop seu s'hi ha trobat el magniTio 
altar de marbre blanc del Pentciic 
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i principia seglc ¡í aC). 

que és la joia de rcxposició, i 
restes de gossos que probablenient 
eren sacriñcats en aquest lloc. 
També una tbssa. la 10 L ha estat 
interpretada cdm una fossa 
d'ofrenes peí tipus i la quantital de 
material que s'hi ha trobat. 

Els habitants de I'establimení 
rural mantenien cstretes relacions 
amb Empúrics i Roses. Ara les 
influencies venen de Roma i 
d'Ttália i molts productes arriben 
des de Canipania, la Magna 
Grecia o Sicilia. 

El graner de l'Emporda 

Com el seu títol indica, la 
mostra posa Témfasi en la 
prodúcelo cerealística del poblat. 
Hi están molt ben explicades Íes 
operacions necessáries per 
sembrar, conrear, segar i bau^e els 
cereals. En Testablimcnt rural deis 
segles Til ¡ II aC s'han trobat 
espais dcstinats a la mólta del 
cereal, que es feia amb molins 
rotatoris. i a forns on es coia el pa. 

Está molt ben presentada la 
forma de conscrvació del cereal 
en sitges subten-ánies, un sistema 
usat en determinades regions 
mediterránies des de la 
prehistoria fins a l'época 
contemporania, i que permetia 
manlenir unes reserves de cereal a 
llarg termini. La gran quantitat de 
sitges de Mas Castellar, on 
aquests diposits ocupen unes dues 
hectárees i milja, permelen 
formular la hipótesi que s'hi 
emmagatzemava el cereal destinat 
a anar a Empúries a engruixir el 
comer? dirigit cap a les grans 
ciulats de! Mcdilen'ani. 

Molts deis temes que aquí 
hem apuntat es iroben traetals 
monográticament a Texposició, 
en un muntatge de qualilat i 

original, que evitava la dispersió i 
la descontexlualii/ació, i que 
agrupava el niatciial gráfíc, 
dibuixal expressament per a 
Tocasió i molt acurai. i els textos 
amb el material arqueologic, lot 
plegat dirigit a facilitarme la 
comprensió. Una vegada mes la 
uau de Sanl Pere de Galligants 
s'ha mostrat un lloc idoni per a 
aquest tipus d'exposicions 
reÍaci<Miades amb el món de 
rarqueologia. 

Del 19 de niarg al 19 de maig 
de 1999 la mateixa exposició es 
va presentar al Musen 
Arqueologic de Barcelona, tot volt 
de la gran sala que centra el 
niuseu. en la segona planta. Des 
de l'entrada del ntuseu unes 
espigues de blat enganxades al 
leira i a Péscala ens hi duien, 
Malgral que no havia estai 
pensada per at|uest espai. amb les 
adaptacions leles hi va quedar 
prou be. Aquest espai cslá presidit 
des de fa alguns anys per una gran 
estatua romana del dcu Príap que, 
a causa del seu pes, no es va poder 
retirar. Aquesta escultura, que en 

una altra época havia estat 
amagada diseretament en els 
magatzems perqué el déu ens 
mostra un gran carall, no hi 
desentona gens. Príap ensenya el 
seu sexe perqué, an'emangal, sosté 
amb la iún\ca tota mena de fruits. 
Tol plegal és símbol de la ferliliial 
que ve en detuiitiva de la ierra que 
nodreix els home.s. una lertilitat 
que a l'edal dei ferro ja trobem 
present a Pontos i que aquesta 
exposició ha posai de mtmifest. 

NARCÍS SOLER 
MASFERRER 
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