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L'edifici de Sani Pere de Galliganls

Història det Museu

prés de la Guerra va ésser transformat per l'Estat en

Història del Museu

Museo Arqueológico Provincial, al temps que s'ocupava també l'església de Sant Pere, que fins a la Guerra

La seu de Girona del Museu d'Arqueologia de Catatu-

Civi l havia estai parròquia sufragània de Sant Fèlix, i

nya està formada sobre la institució museística més antiga

l'antiga sagristia. L'edifici va ser declarat Monument

de les comarques de Girona, el Museu Provincial d'Anti-

Històrico-Arllstic l'any 1931 i el Museu l'any 1962. L'any

guitats i Belles Arts, un d els museus més antics de Cata-

1957 la Diputació de Girona va crear el Servei Tècnic

lunya. Va ésser creat el 1846 per la Comissió Provincial

d'Investigacions Arqueològiques, per a donar-li suport

de Monuments de Girona, i després d'ubicar-se en diver-

tècnic. Aquest Servei, que a partir del 1982 va canviar

sos llocs, l'any 1857 es va instaHar al claustre del mones-

el seu nom pel de Centre d'Investigacions Arqueològi-

tir romànic de Sant Pere de Galligants, lloc que, amb

ques, va programar i dirig ir les actuacions arqueològi-

diverses fases d'ampliació dintre el propi monument,

ques del Museu fins a meitats dels anys noranta,

encara ocupa a l'actualitat. El juny de 1860 varen començar

L'any 1979 es varen escind ir les coHeccions del Museu.

les obres de construcció del sobreclaustre. En la forma-

Els fons artístics medievals i moderns varen passar a

ció i posterior desenvolupament del Museu hi varen tre-

formar part del Museu d 'Art de Girona, juntament amb

ballar activament una sèrie de membres destacats de la

els fons del Museu Diocesà, mentre que les col'leccions

Comissió de Monuments, entre els quals es pot esmen-

arqueològiques varen continuar a Sant Pere de Galligants.

tar: M. Sureda, Botet i Sisó, E.C. Girbal, Pujot i Camps, M.

El novembre de 1981 es va inaugurar una important remo-

Cazurro, E. Grahit, M. Almeda o el Dr. Pascual i Prats.

delació de l'edifici, que va afectar especialment la zona

Durant molt temps aquest va ésser l'únic museu de Girona,

de l'exposició permanent al claustre i al sobreclaustre,

però no es va obrir al públic fins a Fires de 1870.

en una actuació conjunta de la Diputació de Girona i la

Nascut com a Museu d'Antiguitats i Belles Arts, durant
més de cent vint anys va ésser el dipositari d e tots els
materials procedents de les activitats arqueològiques organitzades de manera oficial a les comarques de Girona,
exceptuant les que a partir de primers de segle va portar

Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat,
amb aportació econòmica, també, del Ministerio de Cultura. Cany 1990, la Llei de Museus de Catalunya li va conferir caràcter d e seu del Museu d'Arqueologia de
Catalunya, i el 1992 va ésser traspassat per la Diputació

a terme la Diputació de Barcelona a Empúries. Per això

de Girona a la Generalitat. El dia 28 d'abril de 1993 es va

els materials del seu dipòsit, territorialment abasten tota

constituir el Consell Rector del Museu d'Arqueologia de

la regió compresa en l'actual "província" de Girona, amb

Catalunya a Sant Pere de Galligants.

fons procedents de 170 municipis, de totes les comarques, Com a òrgan que era de la Comissió Provincial de
Monuments, el museu va anar recollint i emmagatzemant
també les obres d'art procedents dels canvis que va comportar la desamortització, d'adquisicions fetes amb les
subvencions de la Diputació de Girona, o les donacions

L'ed ifici de Sant Pere
de Gall igants

de particulars, del Bisbat, de l'Ajuntament, etc. També va
acollir un dipòsit d'obres d'art del Museu del Prado.

El monestir benedictí de Sant Pere de Galligants és un

Durant la Guerra Civil el Museu va ésser, primer, seu del

dels monuments més notables de l'art romànic català.

Patronat de Cultura i més endavant de la Comissió del

Es va construir a la vora de la muralla nord de Girona,

Patrimoni Artístic i Arqueològic de la Generalitat. Des-

a la riba esquerra del riu Galligants. La data més antiga
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L'edific i de Sant Pere do Galliganls

que es coneix de la seva existència és un document de

El monestir va estar ocupat per monjos benedictins fins

988, segons el qual el monestir rep terres que li havien

el 1836, any en què en aplicació de les Lleis desamortitzadores la comunitat va ésser exclaustrada.
Sant Pere de GaUigants, tal com es coneix actualment, fou

estat llegades per la difunta Ermengarda. Del contingut
d'aquest document sembla que se'n podria extreure l'atribució de la fundació del monestir al comte Borrell 11 ,
i també dona el nom d'un abat, Vigo, que podria haver
estat el primer abat del monestir,
A finals del s. X el monestir va comprar el burg de Galligants, que formava un raval al nord de la ciutat, molt

bastit a la primera meitat del s. XI I, vers el 1131 , data en
uè Ramon Berenguer el Gran va llegar un important dona-

~u

per a sufragar les obres. A la darreria d'aquest segle
es van acabar el claustre i la petita església de Sant Nicolau , que feia les funcions parroquials del burg de Sant

proper al cami de França. El 1117 va ésser unit al
monestir de Santa Maria de la Grassa, tot i que aques-

Pere. De tota la construcció, que comp renia les diverses

ta unió sembla haver estat de poca durada i que el

etc., actualment només en queden l'església i el claustre.
L'església és de planta basilical, amb tres naus i creuer.

monestir va continuar regit per abats, El setge de Girona
per Felip l'Ardit el 1285 va provocar destrosses a la
capçalera de l'església, que degueren ésser reparades aviat, a finals del s. Xi l la principis del XIV A la
segona meitat del s. XIV va quedar unit a la ciutat, en
quedar integrat dins l'ampliació que es va efectuar

dependències monàstiques, refectori, biblioteca, cel·les,

Les naus estan separades per pilastres que sostenen
ares semicirculars. La nau central és coberta amb volta
de ca nó, reforçada amb arcs torals, sostinguts per
columnes semicirculars adossades als pilars i les laterals, moll mé s baixes, tenen voltes de quart de canó

de la muralla, un llenç de la qual carregava sobre els

seguides. La diferència d'alçada entre les naus laterals

seus absis, que varen ésser sobrealçats per a convertir-los en torres de la muralla, a l'igual que el cam pa-

i la central permet l'existència, en aquesta, de finestres

nar. Aquestes modificacions varen ésser eliminades en
ésser restaurat l'edifici a meitats del s. XX. La Guerra
de la Ind ependència també hi causà destrosses, i

de doble esqueixada, una per tram de volta.
La capçale ra de l'església és de gran singularitat, atès

també les successives inundacions produïdes per les

que el creuer, al qual obren cinc absis de planta semicircular, té els braços asimè trics. L'absis central, precedit pel presbiteri, és el de mides més grans: es tà

crescudes del riu Galligants: la de 1861 , quan el lloc ja
era museu, va ésser especialment destructiva.

decorat amb una cornisa de la qual arrenca la volta, i
amb arcs sobre semicolumnes, rematade s amb cap itells. AI braç meridional, que és cobe rt amb volta de
canó, hi ha dues absidioles obertes al costat de llevant,
i al costat sud hi obre la porta de l'antiga sagristia. El
braç septentrional està cobert amb cúpula sobre trompes, i hi obren dues absidioles, una al costat de llevant
i l'altra al nord, mentre que en el costat meridional s'hi

troba una porta, que es troba molt per sobre del sòl del
creuer, que és la d 'accés a la torre campanar. El campanar està situat sobre la cúpula d'aquest braç del
creuer, i té tres pisos. A l'inferior, de planta quadrada,
hi havia una capella anomenada del Salvador: els altres
Façana de Sant Pere de Ga ll i-

gams.
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dos pisos són de plan ta oc togonal. L'absIs central té
tres finestres i els al tres una cada un.

Dcrall de la rosassa de la faça na
de Sant Pere de Galliganrs.
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lIura horitzontal. La porta té cinc arcs en gradació, sostinguts alternadament dos d'ells per columnes estriades o el·lipsoidals i els altres tres sobre el mur mateix,
ue actua com a pilar. Les bases recorden perfils calii els capitells són decorats amb animals mítics i

~IS

estilitzacions vegetals. A cada costat de la porta hi ha
una finestra, amb arc de mig punt. AI cos superior de
la façana, i situada sobre la porta, s'hi troba una gran
rosassa, de quasi tres metres i mig de diàmetre,
emmarcada per tres cercles esculturats. Té vuit arcs,
entre els qua ls hi ha columnes vuitavades, amb un
capite ll a cada extrem, excepte una que degué ésser

C laustre de Sant Pere de Galligants.

La decoració interior de l'església es centra en els capi-

tells, que es troben a la capçalera, al creuer, al presbiteri i a l'absis central, i sobre les columnes de la nau
central. L'escultura d'aquesta església, de gran qualitat en conjunt, va ésser realitzada per artistes conei-

xedors del cor rents artistics de l'època, especialment
de l'obra escultòrica que s'havia realitzat a Tolosa de
Llenguadoc fins al 1120. Els capitells de la capçalera
es troben decorats amb figures humanes i animals. El
que es troba entre les dues absidioles del braç dret del
creuer ha estat atribuït al mestre de Cabestany o a la
seva escola, i podria estar dedicat a sant Pau. Els vuit
capite lls de la nau central, que es troben sobre les
columnes que sostenen els arcs torals, són de grans

dimensions, i estan decorats amb motius vegetals quatre
d'ells, amb animals dos més, i amb figures antropomorfes els altres dos.

La porta principal s'obre a la façana principal de l'església, orientada a ponent, i que està formada per dos
cossos de forma rectangular, separa ts per una mot-

Capitell del claustre, amb escena
que representa la Nativitat.
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Planta de l'església j de/ claustre de/monestir de Sane Pere de
Galliganrs, amb indicació de les
sales del museu,
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Sala 1

restaurada en època bastant antiga, i només té un capilell , més lard à, gòtic, en un exlrem. ~s de desl acar
el capitell inferior de la columna central superior, que
té tres figu res humanes, una de les quals és un abat.
AI llarg dels arcs de la pari superior de la peça hi ha
una inscripció en llatí que diu "Que tothom conegui
que Pere ha fel la fineslra".
El claustre es va construir adossat al mur meridional de
l'església, i s'hi comunicava per la porta existent al seu
cos lal nordesl (l'allra parla és una oberlura moderna).
És de planla reclangular, i de dimensions reduïdes en
comparació amb les de l'església. Els angles que
emmarquen el petit pati central estan formals per pilars
i la columnala enlre ells és doble, amb un grup de cinc
columnes al centre de cada costal. Les quatre galeries
eslan caberies per volies de quarl de cercle. Aquesl
clauslre és obra lambé del s. XI I, i es va realilzar
començanl per la nau més propera a l'església. La lauda
de l'abal Rolland, del qual hi ha nolicia el 11 54, i que
es Iroba inlegrada en el pilar de l'angle nordesl, prova
que a meitats d'aquest segle la nau septentrional estava
preparada per a rebre sepullures . Després es varen
continuar les obres per les galeries oest i sud, i finalment es va fer la est.
Alguns dels capi lelis de la galeria oesl del clau slre de
Sani Pere de Galliganls eslan decorals amb lemes figu rals presos del Nou Teslamenl; en un d'ells es representa l'Anunciació, el Naixement i l'Epifania , i en un altre
la Fugida a Egiple i Herodes ordenanlla malança dels
Innocenls. Allres represenlen escenes de la vida de l'època, un bisbe oficiant, músics i dansarines o un guerrer. La resla de ca pilells es lroben decorals amb
estilitzacions vege tals, d'es tructu ra coríntia, motius
geomètrics, animals, personatges barbuts o éssers
mitològics. No hi ha lemes de l'Anlic Tesl ament. A la
part alta del mur interior del pati hi ha una cornisa de
petits arcs semici rculars, sostinguts per caps esculturals o per grups de flors.
A aquest conjunt s'hi varen afegir posteriorment altres
edificacions, a l'oest del claustre, en època monàstica,

11

12

Guia del museu
Guia del museu

eliminades modernament, i ja a l'inici de la seva utilit_
zac ió com a museu, les qua tre naus del sobrecl au s_
tre, en les quals actualment s'hi troben inslaHades una
bona part de les sales d'exposició permanent.

El r aleolitic Inferior (vitrina 1)
S'inicia amb l'arribada de l'home a Europa procedent d'Àfrica i d'Àsia. És l'època de més llarga durada (700.000120.000) i la més desconeguda de la prehistòria. Es
domestica el foc, l'ús del qual es va generalitzar fa uns
300.000 anys. Els homes del Paleolltic inferior són els
.nleneanderlals, que a l'igual que lots els del Paleolltic,

Guia del museu

tenen una economia de subsistència basada en la cacera

i en la recol'1ecció, i són nòmades. La indústria per
El Museu d'Arqueologia de Calalunya-G irona explic a
l'activitat humana a la zona del nord est de Catalunya,
des dels primers vestigis descoberts en aquestes contrades, corresponen ts al Paleolític Inferior, fins a època
visigòtica, a través dels resultats científics assolits a les
excavacions dels jaciments arqueològics, i dels materials arqueològics que s'hi ha recuperat.
La instat'laGió de les sales d 'exposició permanent ocupa
bona part de l'edifici. AI sobreclauslre, lloc en el que
es troben les sales 1 a 5, s'explica el Paleolltic, el Neolític, les edats dels metalls, les colonitzacions i l'època
ibèrica, i diversos aspectes de l'època romana (la romanització d 'aquest territori , les vil-les romanes, la vi da

exceHència del Paleolític inferior és l'Acheulià, indústria
de bifaços, útils fels a partir d'un còdol o d'un fragment
de roca, tallats per les dues cares de manera que es crea
una aresta talladora en el seu perímetre. A les comarques
gironines, però, els bifaços són molt rars degut a la mala
qualitat de les matèries primeres locals per a fabricar-los.
Per això abunden més altres eines sobre còdol, com els
choppers, chopping-toots, p ics, etc. A més, les eines
sobre ascla, o ganivets, són sempre nombroses. Ara fa
uns 350.000 anys aparei x una nova tècnica per fabricar
les ascles, anomenada levatlois, que permet obtenir eines
més lleugere s i tallants. Entre l'abundant fauna existent
al Paleolltic inferior destaquen el cérvol, el bisó, el cavall,

quotidiana, el comerç) . A l'església, al braç dret d el
creuer i a la nau laleral dreta, la sala 6, s'explica també

el rinoceront, l'elefant, l'ós, el lleó i la pantera. Els tres pri-

l'època romana (les ciutats, les vies, el món funerari , la

caçaven de manera esporàdica.
A les comarques gironines, entre els jaciments del Paleomic inferior més importants es troben el Puig d'en Roca

religió romana i el cristianisme). A l'absis central s'ex-

mers eren caçats freqüentment , mentre que els altres es

posa una d e les darreres novetats ingressades al
Museu, l'ara grega de Ponlós. AI costat esquerre de
l'esg lésia s'h i troben diversos sarcòfag s tardoromans i

(Girona), a l'aire lliure, i el Cau del Duc (massls del Mont-

una col'lecció d'àm fores i altres objectes romans també,

(Girona ), Pedra Dreta (Sant Julià de Ramis) o de Santa
Maria d'Elena de la Barroca (Sant Aniol de Finestres).

trobats en el curs d'excavacions subaquà tiques_ Així

grl) , en cova. Altres jac iments són els de Sobre Pedret

mateix hi ha una reprodu cc ió a tamany natural de la
rosassa de la façana, feia durant els treballs de reslauració de l'any 1981. Les naus est i nord del c laustre
estan dedicades a l'epigrafia medieval i moderna. A
l'antiga sagri stia es troben exposades les col-Ieccions
del Fons Isidre Macau_
Per a una millor com prensió del discurs del Museu, és
aconse ll able inic iar la visita pel sobreclau stre.

El Cau del Du c de Torroella de Montgrí
(vitri na 2)
És una cova oberta en el massís calcari del Montgrí. S'hi
han recuperat restes de l'anti ga indústria acheuliana del
Paleolltic inferior, d'ara fa uns 250.000 anys. Els pobladors anteneandertals van utilitzar repetides vegades el
Cau del Duc com a campament temporal. La dieta alimen tària d'aquests ocupants es basava en bona part

Sala 1
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en el cavall, que caçaven a la plana propera; també
consumien la cabra i l'isard, caçats al massís, i el Conill
Fabricaven grans instruments sobre còdols, còdols tallat~
bifacialment o centrípeta, pics de Cresses, pics triè_
drics, pics de Montgrí, boles pOlièdriques i moltes ascles
obtingudes amb tècnica levallois i útils fets sobre elles'

la pedra destinades a l'obtenció d'ascles, com la tècde levallo is i d'al tres afins. Els útils són poc diversifl nl ca
.
.
. són essencialment rascadores , denticulats I
cats I
s A les comarques gironines es continuen utilitoSqu e .
zant les matèries lítiques d'origen local que es trobaven

eines servien per realitzar diferents tasques domèsti_

pròximes als llocs d'habitaCIÓ i de cacera. Tots els c~n
. ts lítics conformaran l'anomenada cultura moslenalun
. .
na, q ue se rà uniforme durant gairebé cent -mil anys,
uniformitat que només serà lleugerament mod ificada al

ques (esquarterament dels animals, fracturació de l'ós

final del periode, quan e l Paleolític mitjà és contempo-

rascadores, denticulats, etc., sempre amb matèries pri~
meres locals que recollien a Ja riba del Ter. Aquestes

per obtenir el moll, treball de la fusta .. .). Ja coneixien el

rani del Paleolític superior i convisque ren dos grups

foc, que l'utilitzaven per coure els aliments, per il'lumi-

humans diferenciats: les últimes comunitats de nean-

nar-se, per escalfar-se i per allunyar els grans carnívors.

dertal s ¡ les primeres de l'home modern, fet que va significar una influència petita a la indústria mosteriana.
Bons exemples d'aquesta etapa es troben a les coves

Pi c tri èdric i protobifacial del
Paleolític infe rior del Cau del
Duc de Torroella de Montgrí.

de l'Arbreda (Serinyà) i dels Ermitans (Alta Garrotxa), i
a l'avenc de Can Rubau (Girona). AI jaciment de superfície de Cal Coix (Maçanet de la Selva) també s'hi troben

algun s ma terials d'aquesta època, tot i que la indústria més nombrosa trobada en aquest jaciment pertany
ja al Pa leolític Superior, a l'Auri nyacià.

Els caçadors neandertals de Can Rubau
i dels Ermitons (vitrina 4)
Els homes de Neandertal del Paleolitic mitjà eren hàbils

caçad ors. L'avenc de Can Ru bau i la cova dels Ermitan s mostren algun s dels paisatges on visque ren i els
animals que hi trobaven i que varen caçar.
Can Rubau està situat a les elevacions calcàries del marge
dret del riu Ter, al Pont Major, prop de la plana de Girona

El Paleolític mitjà (vitrina 3)

i del congost de Sant Julià de Ramis. Del seu interior pro-

Els homes del Paleolític mitjà d'Europa són els de Nean-

cedeixen nombroses restes de fauna i algunes eines líti-

der tal, que habitaven tant en coves com a l'aire lliure.

ques. Entre els animals el més abundant és el cérvol, i

Estaven ben adaptats als climes freds i als esforços que

també hi ha el cabirol, el gran bòvid paleolític (brau o bisó),

comporta la vida nòmad a dels caçadors-recol'lectors.

el cava ll, el porc senglar, el ren, que assenyala un clima

Aquest període va començar fa uns 120.000 anys i va

fred , el conill, la tortuga, carnívors ¡ ocells. Els instruments

finalitzar amb la desaparició d'aques ts pobladors, fa
uns 32.000 anys.

de pedra eren tallats en quars i quarsita, a partir de còdols

La indústria lítica del Paleolític mitjà es caracteritza per

La cova dels Ermitans, situada a l'interior del massís cal-

la generalització e xclusiva de les tè cniques de ta))a

cari de l'Alta Garrotxa, en un paisatge molt abrupte, fou

recollits al Ter, i constituïts per ascles i útils sobre elles.
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un lloc d'estades puntuals dels últims neandertals que vis~
queren fa uns 33.(xx) anys. Aquests hi anaven a caçar les
cabres salvatges que baixaven des de les cingleres al riu

. ent aurinyacià de Cal Coix, al Cau de les Goges
jaclfTl
lià de Ramis) del solutrià, al Roc de la Melca
(San t Ju
'
.
Sant An iol de Finestres), amb indústria gravetiana pobra,

Llierca per abeurar~se. La cova, quan no era ocupada pels

~atat amb C 14 al voltant del 18950 aC, o als jaciments

humans, era un refugi dels carnívors, especialment de l'ós

magdalen ians del Cau de les Guilles (Roses), i de la

de les cavernes, que hi hivernava. Les eines que s'hi han

Cova de les Goges (Sant Julià de Ramis).

recuperat estan tallades en diferents tipus de pedres reco~
Ilides prop del jaciment, corn la corniana, el quars, el sílex,

La Bora G ran d'en Carreras (vitrina 6)

la quarsita i )a lidita, entre d'altres. Estan fetes sobre ascles
i fragments j són de tamany petit.

És un abric obert en conglomerats situat a la riba esquerra del riu Serinyadell, a tocar l'actual nucli urbà de Serinyà
(Pla de l'Estany). La seva situació, propera a diverses

El Paleolltic superior (vitrina 5)

Indt'lsrria 1l1:l.gdaleniana sobre os
de la Bora Gran d'en Carrcras.

zones amb recursos naturals diferents (valls fluvials,

El Paleolític superior representa l'expansió i el desenvo~

turons, planes, aiguamolls, relleus escarpats, llacs .. ) afa-

lupament de les cultures de l'home modern a Europa; s'i~

vorí que fos ocupat pels homes prehistòrics. S'hi van

nicià fa uns 40.000 anys, quan aquest va arribar al nostre

trobar abundants restes paleolítiques d'una edat d'uns

continent, i va finalitzar quan s'acabà la darrera glacia~

11.500 anys, corresponents al Magdalenià, que és l'úl-

ció, fa uns 11.000 anys. En aquest període apareixen per

tima de les cultures del Paleolític superior. Té una data-

primera vegada als nostres territoris l'art i l'ornamentació

ció de C 14 del voltant del 9520 aC. L'abric constituïa un

personal, així com les eines d'os i molts altres avenços

campament temporal de caçadors especialitzats en la

tècnics. Les tècniques de talla estan destinades a l'ob-

cacera del cérvol com a p rincipal recurs alimentari, però

tenció de tàmines, és a dir ascles o ganivets allargats.

també caçadors de cavalls , cabres, isards, braus, porcs-

t.:utillatge es multiplica amb l'aparició de diversos tipus

senglars, conills i alguns ocells, com el pioc. Aquests

nous, com bu rins, raspadors, puntes de dors, puntes foHà~

poblad ors eren expe rts talladors de ganivets i d'altres

cies, perforadors, etc. A les comarques gironines, a partir

útils, tots de petites dimensions, de sílex. També fabri-

d'aquest període, s'utilitza de forma generalitzada el sílex
per fabricar les eines de pedra. Aquesta matèria prime~

caven eines fetes sobre banya de cérvola sobre os, algunes de les quals decoraven artísticament. Tots aquests

ra és portada de lluny, fet que assegura l'existència d'un

objectes, molts dels quals anirien emmanegats, servien

incipient comerç d'intercanvi. La presència d'útils de tipus

per realitzar diferents activitats domèstiques i econòmi-

concrets, lítics i ossis, marca la successió de diferents

qu es: cacera, pesca, esquarterament, treball de l'ós ..

cultures: l'Aurinyacià, el Gravetià, el Solutrià i el Magda-

Així mateix, feien objectes d 'ornament perforant canines

lenià , les quals són paral'lelitzables en bona part de
França i de la península Ibèrica. Durant aquest període

de carnivors i petxines marines.
AI Museu s'exposa una important i variada col·lecció de

es van extingint els grans carnívors que havien estast

materials magdalenians de la Bora Gran, dipositats per

abundants en moments anteriors: l'ós de les cavernes,

l'Assoc iació d'Amics dels Museus, entre els que des-

la hiena, la pantera, el lleó. Quant a la cacera, en el Solu-

taq uen els útils fabricats sobre banya i sobre os, pun-

trià abunda la del cavall i en el Magdalenià, la del cérvol.

xons , arpons, agulles, atzagaies.

A les coves de Serinyà, les del Reclau (l 'Arbreda, el
Reclau Viver i d'en Pau) i a la Bora Gran d'en Carre-

I:Epipaleolític (vitrina 7)

ras, es troben representats bons exemples d e les cu l~

En aquest període continuen les formes de vida del caça-

tures del Paleolític superior. També al ja esmentat

dors-recol·lectors en unes condicions climàtiques com-
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molt decorada, com l'anomenada ceràmica car.'

parables a les actuals. La cultura material experimenta
un retrocés respecte al perlode anterior. Iniciat fa uns

estar

11.000 anys, s'acaba de manera brusca amb l'arribada
del Neolltic, fa uns 7.000 anys, és a dir, cap el 5.000 aC.

~I:;orades amb altres tipu s d'impressions, o amb inci-

dial. la més tipica, amb Impressions fetes amb una pet. marina (el Card/um edule). Altres ceràmiques estan

. s o amb cordons. D'altra banda, les eines de pedra

Durant l'Epipaleolític les indústries s'individualitzen molt
de manera regional i es trenca el paraHelisme que per~
metien les cultures magdalenianes. A tes nostres comar ~
ques, la talla de la pedra sofreix un retrocés i els útils SÓn
de realització mediocre. El sílex importat és escàs i tornen
a predominar les matèries lítiques locals. També la resta
de la cultura material (indústria òssia, ornamentació, art)
pateix una forta davallada. D'altra banda, desapareixen

slon

alguns dels grans herbivors, com el cavall i el bisó, i la
fauna salvatge és ja molt propera a l'actual

litats, com a lloc d'habitació esporàdic, com la dels
Ermitans (Alta Garrotxa), per a emmagatzemar, com la

A les comarques gironines aquesta etapa, de moment,

Cova 120 (Alta Garrotxa), o per a enterrar, com la cova

està molt pobrement representada; un dels pocs jaciments existents és el de Sota Palau (Campdevànol).

del Pasteral (La Cellera).

tallad a, preferentment de silex, continuen essent pre-

sents, seguint les tradicions anteriors.
A les comarques gironines, dos poblats representatius
d'aques t moment són el de La Draga a l'estany de
Banyoles, el de Plansallosa a la plana de Tortellà, o de
menors dimensions, el de Puig Mascaró (Torroella de
Montgrl). També s'utilitzen les coves amb diverses fina-

El Neolític ple (vitrina 9)
:_ _~S,,"adJl",au2,-_ _ _ _ _ _ _ El

Neolític antic (vitrina 8)

A Catalunya el Neolltic ple significa fonamentalment un

Amb l'arribada del Neolític es produeix un trencament
cultural i econòmic molt important i les velles economies
caçadores~recol'lectores seran substituïdes per les noves

canvi cultural Abasta des del 3.500 aC fins el 2.500 aC.

economies de producció. El Neolltic antic a Catalunya

la presència de poblacions anomenades dels sepulcres
de fossa, perquè practicaven aquest tipus d'enterra-

se situa aproximadament entre el 5.000 aC i el 3.500 aC.
Colons arribats a Catalunya a través del Mediterrani

implanten un nou sistema de vida, basat en l'agricultu~
ra i la ramaderia , que repercutirà sobre les poblacions
indlgenes. Alhora aporten també les innovacions tècni~
ques de la ceràmica i de les eines de pedra polimenta~
da. Els homes esdevindran sedentaris, en principi amb
un sedentarisme itinerant: periòdicament les poblacions
traslladaran els seus pOblats per canviar els camps agrícolament esgotats. Per aconseguir les terres de conreu

És un perlode d'intensificació de l'economia de producció i de l'ocupació del territori. Es caracteritza per

ment: sepultures individuals, ocasionalment dobles, en
fossa a l'aire lliure, que sovint s'agrupen en necròpolis.
La ceràmica es caracteritza per perdre la decoració i
presentar formes llises. Destaquen els vasos carenats,
els ovoides i d'altres com els de boca quadrada.
Durant aquest perfode la utilització de les coves i els
abrics esdevé menys freqüent. Igualment, s'inicia el fenomen del megalitisme, el qual tindrà la seva expressió

(de blat, ordi i lleguminoses) i de pastura s'inicia un des-

màxi ma en l'etapa posterior. A les comarques gironines tenim com a jaciments rep resentatius les necròpo-

boscament, amb l'ajut del nou equipament tècnic: les
destrals de pedra polimentada. Junt amb l'agricultura

lis del Puig d'en Roca (Girona) i de Sant Julià de Ramis,
o els enterraments a'illats de la Bassa (Fonteta), de Sant

també arriba la ramaderia de xais, cabres, bous i porcs,
que complementarà el canvi econòmic .
La cultura material que es conserva més abundantment
és la ceràmica. Es modela a mà i es caracteritza per

. Climent de Peralta o del Camp d'en Gali (Vilahur), del
qual prové el moll per a moldre cereals més antic conservat al Museu, i com a poblat, el de Ca n'lsac (Palau
Saverdera), aixi com diferents jaciments megalltics.

Vas ce ràm ic del jaci ment del
Neolític ple de la Bassa a Fon teta.
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Les necròpolis del Puig d'en Roca
i de Sant Julià de Ramis (vitrina 10)

Cipalment formes hemisfèriques. En el Calcolític s'intro-

Les necròpolis neolltiques del Puig d'en Roca (Girona)

esquerra del riu Ter, separades per només 4 km. de

carac teritza per una decoració abundant amb franges
paral·leles horitzontals, moltes de les quals estan omplerteS amb motius geomètrics. Les formes són bàsicament
de vasos amb forma de campana invertida i de bols

distància. La situació del lloc, la fèrti l plana de Girona

hemi sfèrics. D'entre els diferents objectes destaquen les

i de Sant Julià de Ramis es varen trobar en una elevació i en el marge d'un pla respectivament , a la riba

i els turons que l'envolten, amb aigua, boscos i pastura abundant, afavorí la instal'lació dels agricultors i ramaders plenament consolidats del Neo lltic ple.

Punyal de Girona, d'època calcolítica.

dueix un nou tipus ceràmic, el vas campaniforme, que es

denes fetes sobre os i perforades en forma de V i autèn tiqueS puntes de fl etxa en sílex. Els pobles cam paniformes són els introductors de la metal'lúrgia del coure.

A Sant Julià de Rami s es van trobar 4 enterraments ¡

Ales comarques gironines són representatius d'aquestes

al Puig d'en Roca 18. Els enterramen ts eren individuals,

etapes el poblat de Riera Masarac (Pont de Molins), la

a excepció de dos que eren en parella. Per realitzar-los
s'excavava una fossa de forma oval al subsòl, en la qual

i la Cavorca, a Les Escaul es (Boade lla), la cova sepul-

es col, lacava el mort replegat sobre si mateix, amb les

cral de Can Simon (Pont Major), l'enterrament col, lectiu

cova dels Encantats (Serinyà) o les del Castell, la Caula

cames encongides i els braços sobre el pit o la cintu-

de Llampaies o el dolmen del Cementi ri dels Moros (Tor-

ra. L'enterrament s'acompanyava amb ofrenes que es

rent), entre molts d 'altres.

posaven a l'entorn del cos del difunt. Aquestes ofrenes,
no molt abundants però sl molt característiques, esta-

ven constituïdes per vasos ceràmics, punxons d'os, petites eines, ganivets i nuclis de sllex, destraletes de pedra
polimentada i denes de collaret. Aparentment no hi havia
distinció entre sexes quan a les ofrenes que rebien els
individus en ésser enterrats. Algunes de les fosses eren
cobertes amb lloses de pedra.

El Neolític final-Calcolític (vitrina 11)
És un període de transició entre les cul tures neolítiques i
les dels metalls, que podem situar entre el 2.500 aC i el
1.800 aC. Els enterraments col' lectius, amb els seus aixovars, tant en coves i abrics com en sepulcres mega Ii-

Els sepulcres megalítics (vitrina 12)
El megalitisme és un fenomen d'ampla dispersió geogràfica que s'origina a la façana atlàn tica europea, dins

de comuni tats agrícoles i ramaderes. Posteriorment
s'e stén pel Mediterrani i a Catalunya arriba durant el
Neo litic ple, pe rdurant fins a l'edat del Bronze. Està

caracte ritza t per la presència dels megàlits, construccions majoritàriamen t fun eràries , fetes amb bloc s
grans de pe dra. Es troben en terrenys en els que hi
manquen les coves i els abri cs i en els que es pot disposar de pedra apropiada per construir-Jos. D'entre
el s megàli ts destaquen els anomenats do lmens, que

tics, són molt abund ants en aquest moment. Aquest

es desti nen a enterraments col' lectius i normalmen t
successius. Un altre tipus de megàlit és el menhir, un

període es caracteritza per la introducció del treball d els

gran bloc allargat de pedra que es clava verticalment,

metalls mal·leables, com el coure, l'or i la plata, i, després,

i que es troba aïllat, normalment proper a dolmens.

pel coneixement de la primera metal'lúrgia autèntica, la

Tots els dolmens tenen una cambra funerària, feta amb
lloses grans o amb murs de pedra seca, que era cober-

del coure. En el Neolitic final també hi ha importants canvis
en la ceràmica, en la que apareixen nous estil s i formes.

Es troben grans gerres i recipients profunds de base arrodonida, per a l'emmagatzematge, decorats amb cordons
i mugrons superposats. Els vasos petits presenten prin-

ta amb te rra i pedres que formaven un túmul de forma
circular. Aquest túmul a vegades estava delimitat per
un ce rcle de lloses llargu es, clavades verticalment a
manera de petits menhirs, anomenat cromlec. A Cata-
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lunya es troben q uatre tipus bàsics d 'enterraments
megalítics: la cista, el dolmen simple, el sepulcre d e
corredor i la galeria coberta.

També es troben esporàdicament petits objectes d'us
personal , com agu lles, braçalets i cadenetes .
A les comarques gironines aquest període està ben repre-

A les comarques de Girona la majoria de megàlits es
concentren al massís de l'Albera , com el sepulcre de
corredor de Gutina (Sant Climent Sescebes), o el Solar
d'en Gibert (Rabós d'Empordà), a la serra de Roda, com

sentat bàsicament a les coves, ja sigui amb funció sepulcral o bé d'hàbitat. Les coves de les Encantades de Martís
(Esponellà), dels Encantats (Serinyà), de Can Sant Vicens
(Sant Julià de Ramis), de Rocafesa (San t Martí de llémena), de Can Negre de Sant Roc (El Pasteral), o d'O-

el sepulcre de co rredor de la Creu d'en Cobertella
(Roses), que és el que té la llosa de coberta més gran
de Catalunya i al massís de les Gavarres, en tre els que
es poden esmentar les galeries co bertes de la Cova
d'en Daina (Romanyà de la Selva) i del Cementiri dels
Moros (Torrent). També en altres zones muntanyoses,
p. ex el del Puig dels Moros de Sant Aniol de Finestres.

El Bronze ple (vitrina 13)

lopte a la Cerdanya, entre d'altres, en són bons exemples.

El Bronze final i la transició a l'edat del Ferro _ -'S""8"'1"'8..3'-________
(vitrina 15)
Considerat la primera etapa de la protohistòria, el Bronze
final, entre el 1.100 aC i el 650 aC, és un període en gran
part de transició cap a l'edat del Ferro. Està caracteritzat per l'arribada de noves poblacions d'origen indoeu·
rapeu i per la implantació d 'un nou ritus fu nerari, la

El primer període de l'edat del Bronze, situat entre el
1.800 aC i el 1.100 aC, es caracteritza pel desenvolupament i la difusió d'una veritable metaHúrgia del bronze,

incineració. A Catalunya el seu moment final coincideix
amb l'aparició dels primers Objectes de ferro, i en aquest

que és un aliatge del cou re i l'es tany. Aquesta etapa
presenta un canvi econòmic vinculat a la manufactura

període es produeix l'arribada dels pobles indoeuropeus,
a través dels Pirineus, que són els que introduiran el canvi

i a l'ús del bronze (aprovisionament i propietat dels
metalls, especialització en el treball metal'lúrgic, existèn ~
cia d'un comerç ... ). Es comprova un progressiu aug~

cultural diferenciador del ritual de la incineració.
En aquest perlode hi ha una major difusió dels objec tes de bronze, que per primera vegada s'utilitzen en

ment de la densitat de població i unes relacions socials
cada vegada més complexes. A Catalunya el Bronze

totes les activi tats de la vida quotidiana. Es troben, com
a més ca racterfstics, destrals, ganivets, navalles d'a-

ple, atesa la seva escassetat de recursos minerals i el
fet d'estar marginada de les rutes comercials, no repre·

faitar i objectes d'ornamentació (collarets, braçalets,
agulles, fíbules i sivelles de cintu ró). Cap al final del
període es coneixen els primers objectes de ferro. La

sentarà un desenvolupament econòmic comparable
al d'altres regions. Sembla q ue l'economia romandrà
estabilitzada, reflectint poc la difusió del bronze.
Les coves són ap rofitades per enterrar·hi i també per
viu re-hi. A les comarqu es gironines el poblament a

ceràmica destaca pel desenvolupament de formes
noves i variades. Molt representatives són les urnes, de
cossos carenats o arrodonits, i els plats tapadora, d e

l'aire lliure és poc coneg ut. La ceràmica es caracterit·
za per generalitzar els fons plans, adaptats a les super·

bases planes. En la decoració destaquen els acanalats,
el s cordons decorats i la decoració incisa, entre d'altres. Pel que fa a l'ocupació del territori, la utilització de

fícies planes , i per presentar un repertori divers de
formes, en el que abunden els perfilS sinuosos i care-

les coves està en regressió en favor d'un cada cop més
dens habitacle i enterrament a l'aire lliure.

nats. Les decoracions són tant pl às tiq ues (cordons i
nanses), com incises i excises. Els obj ectes de bronze

Alguns dels jaciments més importants d'aquest període
a les comarq ues gironines són els poblats de la Fonollera (Torroella de Montgrí) i de Can Pau Birol (Giron a), i

són escassos. Els més habituals són les des trals ,
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les necròpolis d'incineració de Can Bech de Baix (Agu-

que s'hi troben són de bronze, agulles, anelles, si velles

lana) i d'Anglès. Altres jaciments son, en cova, la dels

de ci nturó, naval les d'afaitar i botons. Entre els de ferro

Encantats (Serinyà), i a l'aire lliure, el jaciment de la PUlada

s'hi troben diferents eines i ganivets.

(l'Armentera). AI conjunt de destrals de museu també es

La necròpolis d'Anglès es va trobar vora el Ter. En el

troba un conjunt de destrals de bronze procedents d'un

momen t del descobriment, el 1888, s'hi varen recollir

dipòsit de bronzista trobat a Ripoll a inicis del s. XX.

di ve rsos objectes, i més tard s'hi varen excavar nou

Les necròpolis de Can Bech de Baix (Agullana)
(vitrina 14) i d'Anglès (vitrina 17)

són urnes de formes arrodonides, amb peus alts i decorade s sobretot amb acanalats, a més de vasos de

Són dues necròpolis d'incineració que corresponen cro-

formes diverses i també objectes de bronze i de ferro.

nològicament, la primera a les etapes finals de l'edat

A totes dues s'hi han trobat vasos ceràmics d'origen o

de l Bronze i l'inicI de l'edat del Ferro, entre el 800 i el

d'imitació fenfcia.

tombes, senzilles i complexes. Els materials recuperats

650 aC i la segona és ja de la segona meitat del s. VII
mació dels cossos.

Els poblats del Bronze final i de la primera
edat del Ferro (vitrina 16)

Can Bech de Baix es troba a la serra de l'Albera. S'hi

Des de finals de l'edat del Bronze, l'habitacle caracte-

aC. El ritual funerari emprat a totes dues és el de la cre-

han excavat més de tres-centes tombes i es coneixen

rístic a la Catalunya costanera és la cabana enfonsada,

dos tipus bàsics de construccions funeràries. Un era fet

construïda amb la base excavada en el sòl, i amb la

amb un clot senzill, on es dipositava l'urna cineràr ia i l'ai-

superestructura feta amb materials penbles (argila, fusta).

xovar, sense cap senyalització. En l'altre tipus, ¡'enterra-

Aq uestes construccions, que s'assenten a la plana,

ment era limitat per lloses de pedra i cobert amb un petit

prenen diferents formes segons el tipus de sòl en el que

túmul que marcava la seva situació. La quantitat i la varie-

s'instal·len. S'han trobat cabanes aïllades i altres cons-

tat de l'aixovar a les diverses tombes reflexa una socie-

tituint poblats.

tat jerarquitzada. Les urnes són molt var iades i algunes

A l'Empordà aquest tipus d'habitació es coneix a partir

estan decorades amb motius de meandres, zoomorfes

del 1.100 aC, a la Fonollera, a Torroella de Montgrí, amb

i antropomorfes, i altres són més estilitzades, amb peus

un poblat constituït per cases de dimensions petites, pro-

alts i estan decorades amb acanalats. Altres objectes

peres les unes a les altres, de formes rectangulars o ovalades i un espai comunal més gran. Molts dels poblats
d'aquest període són mal coneguts perquè després a
sobre s'hi varen desenvolupar poblats ibèrics. El de l'I lla
d'en Reixac, a Ullastret, es va establir a finals del s. VII
aC. Està constituït per cabanes de planta circular, de petites dimensions i construcció molt senzil la. Es conserven
els fo rats fets a la roca mare per a sostenir els pals que
aguantaven les superestructures, a més de fossetes, llars,
etc. En un cas, el sòl va ésser preparat amb plaques d'argila cuita, i té una incipient paret. A Camallera es va trobar

Urnes de la necròpolis d'Anglès,
del període de transició BronzeFerro.

una cabana aïllada, de planta rectangular
A me itats del s. VI aC aquest tipus d'habitacle serà
substituït per la construcció de cases de planta rec-
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tangu lar, amb els murs amb basaments de pedra, introduïda pels grecs, i que caracteritzaran el període
següent, l'època ibèrica.

els pobles colonials, com s'ha vist, es constaten per la
troballa d'objectes de procedència fenícia en necròpo-

La metal.lúrgia del ferro (vitrina 18)

lis (Agullana, Anglès) o en poblats (Illa d'en Reixac) des
del 625 aC. Vers el 600 aC, a la zona del nordest del

El descobriment del ferro és un dels avenços tecnològics més importants de la prehistòria. A Catalunya els
més antics es troben cap el 650 aC, en necròpolis, i
són Objectes de tocador o d'ús personal (Agullana) i
una mica més endavant es troben armes (Anglès ,
Camallera). En aquest context destaca l'espasa d'an·
Espasa d'antenes de Camallera,
d'inicis de l'edat del Ferro.

A la zona gironina, els primers contactes comercials amb

Mediterrani s'h i varen establir grecs foceus, i hi varen
fundar diverses colòn ies, la més important de les quals
fou la de Massalia (Marsella). AI territori empordanès, els
grecs varen arribar a la zona emporitana a inicis del s.
VI aC i a meitats del segle van fundar Empúries. A finals
del seg le següent van fundar Rhode. La presència de

tenes descoberta a Camallera. Aquests primers objec-

les colònies gregues al litoral empordanès va fer que

tes de ferro són importats, d'origen transpirinenc, però

aquesta zona fos intensament hel·lenitzada.

la pràctica de la metal'lúrgia aquí, es relaciona amb l'arribada de grecs i fenicis. No se sap en quin moment

Empúries va controlar en bona mesura el comerç colo-

es va aconseguir la producció in situ. A l'Illa d'en Reixac
d'Ullastret es documenten activitats de reducció de mineral de ferro des de finals del s. VI o inicis del s.V aC, que
són la primera prova objectiva de siderúrgia en aquestes comarques procedent d'un context d'habitació.

nial català al llarg de tota l'època ibèrica. Testimoni d'aquest comerç és la troballa de molts materials grecs i
púnics als jaciments ibèrics, sobretot vaixella de taula
grega fabricada a Atenes, i àmfores, pel transport de vi
i d'oli . La major part de les àmfores importades són d'o-

zat per a la fabricació de les eines agrícoles i l'utillat-

ri gen púnic i degueren arribar a les nostres terres a
través del comerç entre Empúries i els púnics, en espeCial amb els d'Ebussus (Eivissa).

ge artesanal, a més de les armes. A partir d'aquest

Els materials que s'exposen per a il-Iustrar aquest tema

En època ibèrica l'ús del ferro es generalitza i és utilit-

moment l'ús del bronze quedarà re legat als d'objectes
d'ornamentació personal, de tocador, instruments quirúrgics i altres petits objectes.

pro cedeixen, de la colònia grega d'Empúries , dels
poblats de l'Illa d'en Reixac d'Ullastret i del Mas Gusó
de Bellcaire, i de la necròpolis del Pla de l'Horta de Sarrià
de Dalt.

La formació de la cultura ibèrica:
Les colonitzacions (vitrina 19)

La cultura ibèrica (vitrines 20 a 25)

La cultura ibèrica neix com a resultat de l'impacte de dos
corrents culturals que varen afectar el món indlgena

Els materials arqueològics que s'exposen en aquesta
sala, i que s'utilitzen per a explicar el món ibèric i les

de la façana mediterrània de la península Ibèrica de finals
de l'edat del Bronze. El primer, l'arribat d'Europa Central

xen de les dues colònies gregues existents a Catalu-

des de finals del segon mil'leni aC. El segon és el produït per l'arribada dels pobles colonials mediterranis,

nya, ambdues al golf de Roses, Empúries i Roses, i dels
poblats ibèrics d'Ullastret, Sant Julià de Ramis, Mas Cas-

fenicis des de la segona meitat del s. VII aC i grecs des
del 600 aC. A Catalunya es troba formada des de mei-

tellar de Pontós, Castell de la Fosca de Palamós, i del
jaciment de la Creu de Fellines, en el qual es van des-

tats del s.vl aC. La cultura ibèrica va tenir diferents facies,
segons el substrat indígena i la proximitat als focus colo-

cobrir els magatzems d'una terrisseria ibèrica en la que
es fa bricava especialment vaixella de taula del tipus

nials, grecs al nord i fen icio-púnics al sud.

anomenat emporitana o de la costa catalana.

infl uències del món colonial sobre el mateix, procedei-

Sala 4

27

28

Guia del museu

Guia del museu

La cultura i la societat ibèriques

Kylix àtic de figures roges del s.
IV aC de Roses.

La cultura ibèrica és la primera de la que tenim coneixement escrit, a través de textos d'autors grecs i romans,
que es refereixen a diferents pobles o tribus ibèriques,
establerts des d'Andalusia fins al Llenguadoc. Els ibers
de l'Empordà, els del Gironès i els de la Selva perta-

nyien a la tribu indiketa.
La cultura ibèrica, tot i les diferències regionals es caracteritza per una sèrie de trets comuns a tota la zona: Ocupació intensa del territori. Desenvolupament del fenomen
urbà. Societat estructurada en classes socials, amb divisió del treball, fet que facilita la realitzacIó d'obres comuUrna d'orelletes ibèrica, del s.

VI aC. de la necròpolis de Sarrià
de Dalt.

nitàries o activitats econòmiques que requereixen una
organ ització social complexa. Economia basada en l'agricultura i la ramaderia. Nous coneixements tecnològics, entre els que destaca el desenvolupament de la
metal'lúrgia del ferro, conegu t des del periode anterior,
l'adopció del torn ràpid per a la fabricació de la cerà-

mica, i l'adopció generalitzada de la construcció en
pedra. Intensificació del comerç i de l'intercanvi. Cap
al final del pe ríode apareixen les primeres monedes
encunyades en el món indígena. Utilització generalit-

La metal·lúrgia del ferro, el bronze, la plata, l'estany i l'or,
es documen ta per la troballa d'objectes manufacturats
i també de forns i d'escòries de producció. Des de meitats del s. VI aC, en el món indlgena català es va produir
ceràmica amb torn ràpid, però la ceràmica a mà es va

continuar usant per fer els atuells de cuina. La fabricació de teiXits es feia amb llana i fibres vegetals, i els telers

zada de la incineració com a ritual fu nerari. Aparició de

usats eren de tipus vertical. Les obres de caràcter públic,
com les muralles, demostren l'existència d'equips de

la primera escriptura autòctona peninsular.

picapedrers que treballaven per a la comunitat.

I.:economia ibèrica, El comerç i la moneda

VI , V i IV aC la procedència dels objectes importats generalment era grega o púnica, i des de finals del s. IV aC

El comerç es basava en l'intercanvi. Durant els segles
L'activitat econòmica bàsica dels ibers era l'agricultura, basada en el cu ltiu dels cereals i les lleguminoses,
que permetia l'obtenció d'excedents, fonamentals per
al comerç amb els pobles colonials. També era important la ramaderia. Paral·lelament, una nombrosa classe
d'artesans, produïa manufactures destinades al mercat
o treballava per a la comuni tat.
L'agricul tura es coneix a través de les troballes d'ei-
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en van arr ibar d' itàlics. Les primeres monedes encunyades a la Penlnsula Ibèrica són les de les colònies gregues d'Empúries i Roses.; en el s. IV aC, Empúries va
encunyar divisors (obols) i des de finals d'aquest segle

o principis del següent ambdues colònies varen encunyar dracmes. Les encunyacions indígenes no varen
començar fins a finals del s. III aC.

nes i de granes de vegetals carbonitzats. Era una activitat ben desenvolupada, amb cul tius de secà i de

I.:urbanisme ibèric

regadiu . La vinya es conreava de forma secundària. La
ramaderia es basava en els ovicàprids i el porc, i en

Els poblats ibèrics tlpics són els oppida, establerts en
llocs alts, fàcils de defensar, i fortificats; però en alguns

menor mesura a les excavacions arqueològiques es
troben bòvids i cavalls i també es documenta el gos.

casos també es troben en elevacions de pendent suau.
Per a l'elecció dels assentamen ts, a més, es tenien en
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d'Empúri es.
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compte la proximitat als terrenys de conreu, l'abastament
d'aigua, o els recursos naturals del territori. Els oppida
actuaven com a centre de poder. D'ells en depenien
altres nuclis de població menors, organitzaven i dirigien
les activitats polítiques, militars i religioses de la comu~
nitat, i oferien a la població uns serveis comuns de defen~

món indlgena del sud de la Gàl·lia, que se sumen a les

sa, d'emmagatzematge, d'abastament d'aigua, etc.

autòctones. El ritual funerari, que de forma

~elecció de terrenys abruptes per a establir-hi els poblats

da és el de la incineració, ja es practicava en el perlode

tenia com a conseqüència que l'estructura urbana en
general fos irregular, però quan els sòls ho feien possi-

anterior també. L'única excepció a aquest ritual és l'en~
terrament dels nadons, que s'inhumaven sota els pavi ~

ble, adoptaven una trama urbana ortogonal, com és evi~

ments de les cases. Sembla que també es practicaven

dent al poblat de l'Illa d'en Reixac d'Ullastret. Les cases

els sacrificis rituals de nadons, ja que a Ullastret se n'han
trobat enterrats en fossetes a l'entorn d'una lIar~altar, jun~
tament amb ofrenes d'animals.

solien tenir una o dues habitacions, eren fetes amb murs
amb basament de pedra i elevació de tovot. tenien cober~
tes a una o dues vessants, i disposaven almenys d'una
llar. En alguns casos tenien un pis, i es coneixen cases
amb superfícies grans i multicompartimentades. En alguns

com les representacions de Demèter en cremadors de
perfums, les del déu Bes, la troballa de capfoguers que
decoraven els extrems de llars-altar a Ullastret i a Mont-

barbat. etc, posen de manifest un sincretisme religiós,
fruit de les aportacions dels pobles colonials i les del
generalitza~

Motlle per a fabricar terracotes
que representa el bust de Deme·
ter, procedent de Roses, s. III ac'

La colònia grega de Rhode (Roses)
Fundada a l'extrem nord del golf de Roses , les seves

poblats (Ullastret, Pontós, Castell de la Fosca), s'han trobat

restes es troben en un indret ocupat per l'home de

temples i construccions relacionades amb activitats rituals.

manera gairebé continuada des de final del s.V aC fins

A les comarques de Girona la majoria de les muralles

a l'actualitat. Tot i que alguna font antiga li adjudica un

conegudes es data a partir del s. IV aC, però a Ullastret

origen rodi que es remuntaria al s. VIII aC, els materials

són del s. VI aC i al Mas Castellar de Pontós són, com a

arqueològics més antics que s'hi han trobat són cerà-

mlnim, del s. V aC. Dintre dels poblats s'hi han trobat cis-

miques gregues de figures roges i procedeixen de la

ternes, dipòsits per a aigua d'us comunitari. També apa-

zona del turó sobre el que en època medieval es va

reixen sitges, dipòsits tallats a la roca per emmagatzemar

construir el monestir de Santa Maria. Després del desem-

el gra, que habitualment, però, es troben agru pades fora

barcament dels romans a Empúries durant la segona

dels nuclis urbans, formant importants conjunts anome~

guerra púnica, va decaure ràpidament. La part més ben

nats camps de sitges, fet que posa de relleu la importàn-

coneguda de la colònia de Roses correspon a un barri
de caràcter artesanal que va tenir el seu màxim apogeu

cia assolida pel conreu dels cereals.
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durant el s.11 1aC, en el qual hi ha forns de terrisser, que

Les creences i el ritual funerari
El que se sap dels cultes i creences dels ibers es basa

varen produir ceràmiques de vernls negre, que es dis·
tribuïen per un extens territori ja que s'han trobat en ¡aci·

de manera gairebé exclusiva en les troballes arqueolò-

ments d e l'època, des d 'Alacant fi ns a la península

giques, ja que els textos antics que hi fan referència són
molt rars . El món funerari es coneix a través de l'exca~

itàlica. Els mateixos forns varen fabricar vaixella de pasta
cl ara i altres produccions. També s'han trobat indicis

vació de necròpelis. La majoria de les dades que es con-

d'activitats metal·lúrgiques.

serven sobre Jes creences religioses d'aquesta època

Roses va encunyar moneda des de finals del s.IV aC.

són ja dels segles IV-III aC. A la zona indiketa està ben

Les primeres són dracmes, amb una rosa, sfmbol de la
ciutat , en el revers i el cap de la nimfa Aretusa a l'an·
vers. En el s.1 1I aC també va encunyar moneda de coure.

documentat el culte al crani, que també és ben conegut
en zones veïnes de la Gàl·lia. Aquest i altres elements,

Amforeres de pasra de vidre car·
raginesa, d'Empú ries .
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- SaJ.aac:5:l-_ _ _ _ _ _ _ _ Els materials que s'exposen en aquesta sala per a il'lus-

Fragment de k:uathos amb repre-

trar els diversos temes que s'hi expliquen, procedeixen
dels jaciments següents: les ciutats romanes d 'Empú_

sentaci6 de Triptòlem, Bosc del
Con gost. Sa nt Julià de Ramis,

finals del s. III -inicis del s. 11 ac'

ries i de Girona (Casa Pastors) , la vit · la de Roses, el
camp de sitges del Bosc det Congost (San t Julià de
Ramis), les vil'les romanes de la Foni del Vilar (Avinyonet de Puig ventós), Els Tolegassos (Viladamat), Pla de
l'Horta (Sarrià de Dalt), Cervià de Ter, Llafranc, Platja
Artigas (Platja d'Aro), Hort d'en Bach (Maçanet de la
Selva), del castre o poblat fortificat d'època visigòtica
de Puig Rom i del derelicte de Culip IV

Roma (vitrina 26)
L'aparició de la civilització romana comporta una trans-

tenir un control indirecte del territori, amb el cobrament

formació im portant de la societat i de les estruc tures
pOlítiques, culturals i rel igioses existents. La romana és

observable als assentaments ibèrics, amb un canvi en

una societat urbana. Les ciutats conformen el nucli vertebrador de la seva organització, i des d'elles s'administra el territori. També al camp s'imposen models nous
en els quals la vil'la constitueix la cèl-lula bàsica de funcionament. La construcció d'una bona xarxa viària i el
control de la mar és indispensable per dominar un territori tan extens com l'Imperi romà , i no només des del
punt de vista militar, sinó també administratiu i econòmiC. La religió, amb el seu com ponent polític, i una hàbil

de tributs i un actiu comerç. Aquest procés és clarament
els materials d'importació, que implica un canvi d'orientació dels mercats, cap a Itàlia. D'I tàlia s'importen productes agraris (especialment vi) testim oniats per les
àmfores greca-itàliques, però també ceràmiques fines
(com les campanianes) i altres productes manufacturats.
A finals del s. 11 aC, però, s'inicia un procés d'ocupació
efectiva del territori , amb la fundació de ciutats, com
Gerunda o la pròpia ciu tat romana d'Emporion, i una
nova distribució del territori , amb la creació de vil, les,

combinació de conservadurisme però al mateix temps
d 'assimilació de cultes locals, constitu eix un element

re gides sovin t per itàlics nouvinguts. Aquest procé s

important per a la cohesió social. En definitiva l'arribada de la civilització romana suposa la imposició d 'una

posarà fi a l'organització ibèrica i acabaran imposantse les estructures polítiques, socials, econòmiques, cul-

estructura diferent a l'anteriormen t existen t i posa les
bases del que serà el devenir històric posterior.

turals i religioses característicament romanes.

La ro manitzaci6 (vit rina 27)

La possessió de la terra era la principal riquesa en el món

El desembarcament de Gneu Corneli Escipió a Empúries
en el curs de la Segona Guerra Púni ca va suposar l'a-

romà. La vil 'la és un element característicament romà i
constitueix el nucli central de l'explotació de la terra. La

rribada a la Penín sula Ibèrica d'una nova civili tzació:
Roma. Els romans, amb l'ocupació del territori , inicien un

proliferació d'aquesta mena d'estructures va ser un dels
primers símptomes visibles del procés de romanització.

procés d'assimilació de la població local que clourà amb
la imposició de les noves formes socials, polítiques i reli-

La vil'la se solia dividir en tres parts. Una estava ocupada
pel edificis destinats a l'emmagatzematge i transformació

gioses. Durant el s. 11 aC, Roma es conforma amb man-

dels productes obtinguts a la vil ,la (pars rus/ica), la segona

que esdevindran la cèl'lu la bàsica d'explotac ió del sòl,

Les vil .les (vitrina 29)

Ge rrera de ce ràmi ca romana
vi drad a, d'Empúries, meitats
del s. I.
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era ocupada per la vivenda del propietari (pars urbana) i
la darrera pels terrenys de la propietat (fundus). Tot sovint

la vivenda del propietari assolia gran luxe, imitant les comoditats de les grans vivendes urbanes, com succeeix a 8ell
Lloc del Pla (Girona), el Pla de l'Horta (Sarrià de Ter) o els
Amelllers (Tossa de Mar). Altres vegades la vil'la esdevé
un establiment de caràcter més funcional, centrat més en
l'explotació de la terra que en servir de casa de camp,
com succeeix a la Casa del Racó (SI. Julià de Ramis) o
als Tolegassos (Viladamat). Aixl, als establiments rurals es
troba una combinació de luxe i funcionalitat.

35

els membres de la mateixa. El concepte de família era
molt més ampli que l'actual i comprenia a més dels memw
bres consanguinis, els esclaus, i els lliberts i altres perw
sones lligades per clientela al paterfamilias.
On millor s'expressa la mentalitat de la societat romana
és probablement als seus edificis d'esbarjo. Teatres,
amfiteatres, circs o termes són quelcom més que llocs
per a entretenir-se; en ells es desenvolupen les relacions
socials i esdevenen, a les províncies, elements molt
importants en el procés d'assimilació, o romanització.
Els matenals que s'exposen en aquesta sala proce -·_~S
,,-a
i:lli:
l aL6
tL_ _ _ _ _ _ _ __

reconomia romana, El comerç (vitrines 28 i 30)

Joies d'or emporitanes, s. I.

El nucli central de l'economia romana era l'agricultura.
La majoria de les altres activitats econòmiques venien
condicionades per ella, en certa mesura. Els principals
productes agrícoles conreats al nordwest català eren l'oli,
el vi i els cereals. L'activitat econòmica comprenia, a
més, molts altres aspectes que van des de l'explotació
de pedreres, a les factories de salaons, les terrisse w
ries per a la fabricació de diversos productes ceràmics
o tota mena d'activitats artesanals.
Durant l'imperi romà es produeixen tot un segui t de
canvis en les orientacions comercials condicionades
per l'explotació del territori. AI principi el nord-est hispànic era un importador de productes itàlics, tant agrfcoles com manufacturats. Amb l'assentament del procés
romanitzador comença a convertir-se en exportador
d'oli, vi j cereals o salaons. També es produeix una evolució en els mercats. El comerç a llarga distància és
bàsicament marítim. Les ciutats actuen com a centre
redistribuidor i les bones vies terrestres i fluvials afavoreixen la penetració dels productes cap a zones inte w
riors. Itàlia serà sempre el principal mercat però durant
l'Imperi variarà l'orientació dels mercats secundaris. Així,
la Gàl'lia anirà deixant pas a productes africans.

La vida quotidiana (vitrina 31)
El nucli de la societat romana era la famflia, en la qual
el pare (pa/erfamilias) detentava un poder absolut sobre

deixen de les ciutats romanes d'Empúries, de Girona i
de Caldes de Malavella, de la vil'la de Roses, de la dels
Tolegassos (Viladamat) o de la de Can Pau Sirol (Girona).
A més dels objectes ceràmics, metàl'lics, de vidre o de
pedra exposats en vitrina, hi ha làpides i escultures procedents de les ciutats romanes d'Empúries, de Girona
i de Caldes de Malavella. Un mosaic procedent de la
vil' la romana de Can Pau Sirol (Girona), amb dos personatges que s'ha suposat que poden representar
Apol'ló i una nimfa, Paris i Afrodita o Teseu i Ariadna.
També es troben dues ares paleocri stianes , exposades
a les absidioles, procedents d'Empúri es i de Roses. La
d'Empúri es es va fer aprofitant el revers d'un baix rell eu
romà, mentre que la de Roses fou reaprofitada, al seu
torn , i en el revers hi ha una inscripció que fa referència
a la consagració de l'església de Santa Maria de Roses
del s.X, feta en època del comte Sunyer.

La religi6 (vitrines 32 i 33)
La implantació de la religió romana implica un canvi substancial a les concepcions religioses prèviament existents.
És un dels elemen ts que utilitza Roma com a cohesionador dins la societat, i té una important vessan t política, amb una forta vinculació de la comunitat civil , i com
a expressió de la lleialtat a Roma, a través del culte als
déus suprems (Triada cap itolina) i a l'emperador (culte
imperial). El ca ràcter oficial del culte es materialitza a
través de l'existència d'institucions j magistratures
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Urnes cineràries d e vidre d ' Em púries .

Plac.'! :1mb reprcscm ació del deu
Sa bazi, procedent d'Empt'lries,
s. 1- 11 de.

al món espiritual sinó que representa un canvi important en molts conceptes socials i morals de la mentalitat romana. Durant els tres primers segles de la seva
existència el cristianisme va ser un culte marginat i
tot sovint perseguit al no respectar els rites i la religió
tradicionals romanes, especialment en allò referent al
cul te imperial.
A pesar d'això la religió cristiana es va anar estenent,
(col'legis sacerdotals i flamines). És una religió eminentment funcional, en la que cada activitat quotidiana
es troba protegida per una divinitat. A la domus familiar
el larari conté les divinitats protectores de la vivenda i la
família (déus lares, penates i manes). És, a més, una religió que combina un gran conservadurisme amb l'acceptació i assimilació dels cultes locals.
A més de la religió oficial, la societat romana és moll
permeable a altres cul tes, especialmen t als de caràcter mistèric , d'origen oriental. A les nostres contrades,
al costat de testimonis del culte oficial, com els pedestal s votius de Caldes de Malavella i Empúries, dedicats
respec tivament a Apol·ló i Júpiter, en trobem d 'altres

seguint els canals de difusió habituals a l'època antiga,
l'exèrcit i, sobretot, les rutes comercials. Sembla que va
penetrar a Hispània gràcies als intensos contactes
come rcials existents amb les provinc les del nord d'Àfrica. Aixl a principis del s. IV dC ci utats com Geru nda
disposaven ja d'importants comunitats cri stianes, i dins
aquest mateix segle es construiran diverses baslliques
paleocristianes, com la de la Neàpolis d'Empúries.
La cristiana, apareguda inicialment com una religió seguida per esclaus i per les classes humils, acaba arribant,
fins i tot, a les classes més riques. Seran aquestes les
que es faran enterrar en rics sarcòfags esculturals, com
els que es troben a la propera església de Sant Fèlix.

menys estesos com el de Sabazius.

El cristianisme (vitrina 34)
l'lar d e ccràm ict sigil. lara africtna D, d ecora r amb ca ps qu e
fo rmen una creu, s. V.
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Durant el Baix Imperi (s. IV-V dC) el cristianisme esdevé
la religió preponderant i es convertirà en el culte oficial
a l'Imperi. És una transformació que afecta no només

El m6n funerari (vitrina 35)
Una de les grans preocupacions dels romans era poder
disposar d'un sepulcre digne. Només les classes més
pobres eren enterrades en tombes de tegula i cistes o
incinerats i dipositats en urnes. També els preocu pava
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Pedestal amb inscripció funerària romana, procedenr de Caldes
de Malavella, primera meitat del
s. 11 ac'
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Ger ra de ce ràmica comuna
romana decorada amb pintu ra,
de la vil. la dels Tolegassos ,
primer quart del s. IV.

deixar un mínim record, senyalitzant les seves tombes
amb epígrafs que recordaven la seva vida, dedicades
tot sovint per algun familiar.
Els sepulcres i les necròpolis s'estenien al llarg de les
vies, especialment a les àrees més properes a les ciutats, com succeeix a Empúries o a Girona. També a les
vil·les més riques es construeixen destacables mausoleus, coHocats aprop de les vies on pugin ser vistos
pels viatgers i dels que trobem exemples a Vilablareix,
Aiguaviva, Lloret o Empúries. A les ciutats sobretot, els
que no poden pagar-se una bona sepultura s'uneixen
en col'legis funeraris que garanteixen l'enterrament i es
preocupen de dur a terme els rites necessaris.

La ciutat romana (vitrina 38)
La clau del funcionament del sistema imperial romà està
constituït per la ciutat. La urbs és l'expressió de l'estat,
articulant l'administració d'impostos, el reclutament de
tropes, l'administració d'un territori o centre religiós i els
mercats. Per altra banda, gaudeix d'una àmplia autonomia interna. Les ciutats s'autoadministren amb l'elecció anual de tot un seguit de magistrats (duumvirs,
edils i questors). Els nuclis urbans són centres de
consum, però també productors, amb la presència de
nombrosos artesans. El fòrum constitueix el centre de
la vida ciutadana, En aquesta plaça pública es desenVOlupen gran part de les activitats polítiques, religioses
i econòmiques de la urbs.
Les ciutats del norest català són de mida modesta, com
Gerunda o Empúries, i les menys conegudes de Blanda
(Blanes) o Aquae Calidae (Caldes de Malavella). Cada
una administra un determinat territori (ager).

Tardoantiguitat (vitrines 36 i 37)
La caiguda de l'Imperi romà d'Occident i l'arribada dels
visigots va suposar l'aparició d'una nova elit que detenta el poder, però va influir molt poc en l'estructura social
i econòmica, amb el manteniment de les formes definides al llarg del Baix Imperi romà, Les ciutats continuen
jugant un paper important. Girona serà un important punt

estratègic que encuya moneda i és, almenys des del
s. IV seu episcopal. Quelcom semblant succeeix amb
altres centres urbans com Sant Martf d'Empúries o Roses.
La vida al camp tampoc pateix grans transformacions.
Algunes vil'les continuen en explotació fins al s. VII, com
passa a Vilauba (Camós). La mà d'obra esclava és, cada
cop més, substitliida per altres formes d'explotació que
lliguen al pagès a la terra (colonat), procés ja iniciat al
Baix Imperi. Es manté un important comerç, especialment amb el nord d'Africa, que es comprova per la troballa d'abundant ceràmica del ti pus anomenat terra
sigillata Africana D, però també amb l'Orient, almenys
fins a finals del s.VI.
El cristianisme s'implanta de forma definitiva, amb seus
episcopals a Gerunda i Empúries.
El 785 el territori passa a mans del rei franc Carlemany.

Les vies romanes
Les vies de comunicació varen ésser un element vital
per controlar un imperi tan extens com el romà. Concebudes originàriament com a camins militars per a desplaçaments ràpids de les legions, acaben esdevenint
excel·lents elements de penetraciÓ per al procés de
romanització. Amb el pas del temps les vies van perdent la seva importància militar, i es converteixen en
autèntics eixos vertebradors del terri tori, especialment
importants de cara al comerç, A les nostres contrades,
el principal eix de comunicació era la Via Augusta, construïda resseguint un antic cami que travessava de nord
a sud la peninsula (el cami d'Heracles).
A les terres gironines s'han recuperat tres mil·liaris , tots
prop de la ciutat de Gerunda, dos a Palau Sacosta i un
a Sarrià de Ter, que testimonien la pervivència de l'interès
pel bon estat de la via durant tot l'Imperi, amb inscripcions
que van des de Tiberi (s. I de) a Teodosi (finals del s. IV).
La xarxa viària però, era molt més extensa del que demostren els mil·liaris, amb camins que menaven a les diverses ciutats, com els camins d'Empúries, i diversos ramals
cap a les terres de l'interior, Enllaçant les actuals comarques de la Garrotxa i del Ripollès, hi ha la via del Capsa-
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Ara grega de marbre del Mas
Castellar de Pomós, s. III ac'
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En aquesta mateixa sala s'exposa el sepulcre rom à
esculturat del s. IV, anomenat de Les Estacions, procedent d'Empúries, trobat el 1847 en unes excavacions

de la Comissió Provincial de Monuments, subvencio_
nades per la Diputació de Girona.

Sarcòfag de Les Estacions,
Empúries, s. IV
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Informació
Museu d'Arqueologia de Catalunya- --lcDo!l.m
lLp
LLI"e""
" ml'.eLnC""ta-r-:-¡a- - - -G irona
Plaça de Santa llúcia, sln
Monestir de Sant Pere de Galligants
17007 Girona
Tel. 972 20 26 32

• Banys Àrabs. Magnffic edifici d'estil romànic.
• Centre Bonastruc ça Porta. Institut d'Estudis Nahmànides.
Instal·lat en l'espai ocupat per una de les sinagogues d'època medieval de Girona. Museu dels Jueus, exposa una
imporlant col·lecció de làpides hebraiques, que anteriorment
eren al Museu Arqueològic.

Pedret, 95

• Ullastret (a 32 km). Poblat ibèric i Museu.

17007 Girona

·I...:Escala (40 km). Ciutats grega i romana d'Empúries i Museu.

Tel. 972 20 46 37

• Banyoles (18 km). POblació amb origens medievals. llac.

Fax . 972 21 0454

hltp:11 www mac es
e-mail: girona@mac.es

Museus d'Arqueologia i Darder de Ciències Naturals.
• Se rinyà (25 km). Parc Arqueològic de les coves prehistòriques del Reclau.
• Besalú (40 km). Poble i pont medieval.

Horaris del jaciment I del museu
De 1'1 d'octubre al 31 de maig.

• Roses (55 km). Antic poble pescador. Ciutadella del s. XVI, amb
restes de la colònia grega de Rhode, romanes i medievals.

Feiners de 10,30 a 13,30 h i de 16 a 18 h.
Festius de 10 a 14 h
Dilluns tancat

Com desplaçar-se fins a Girona
En cotxe:
Autopista A-7, Barcelona-La Jonquera (dues sortides a Girona)

De l' 1 de juny al 30 de setembre

Carretera N-II , Barcelona-La Jonquera

Feiners de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Festius de 10 a 14 h

En tren:

Dilluns tancat

Unia 8arceiona-Girona- Portbou

Tancat ,'1 ¡ el 6 de gener i el 25 i 26 de desembre
Oficina d 'Informaci ó i Difusió. Informació,
contractació i reserves
Museu d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona
Passeig de Santa Madrona, 39
08038 Barcelona
Tel. 93 424 65 77/93 423 21 49
Fax. 93 424 56 30
Llocs pròxims d 'Interès
A la ciutat de Girona:
• Catedral gòtica amb claustre romànic
• Museu de la Catedral. Col·leccions d'art sacre, especialment
importants pel perlode medieval
• Museu d'Art de Girona. Importants col·ieccions d'art, medievals i modernes
• Museu d'Història de Girona. Explica la història de la ciutat
des dels seus orIgens

Informació RENFE:
Barcelona 93 490 02 02
Girona 972 20 70 93
En autobús:
Unia Barcelona-Girona
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