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EL TOSSAL DE BALTARGA:
UN NOU ASSENTAMENT 

IBEROCERETà
A LA CERDANyA

Joan Oller 1, Jordi Morera 2, Oriol Olesti 3, Oriol Mercadal 4

RESUM
El jaciment del Tossal de Baltarga (Bellver de Cerdanya) ha 

començat a ser conegut gràcies a les campanyes d’interven-
ció realitzades en els darrers anys, que han posat al desco-

bert un petit assentament d’interessants característiques. De 
moment s’han identificat dues fases cronològiques: ceretana 
i iberoromana (s. IV - I aC), totes dues vinculades estretament 

amb el control des d’un punt estratègic d’un pas clau cap a 
l’entrada de la plana cerdana i del riu Segre.

PARAULES CLAU
Tossal de Baltarga, Segre, control territorial, logística militar, 

ceretans.

ABSTRACT
The site at Tossal de Baltarga (Bellver de Cerdanya) began to be 

known thanks to intervention campaigns carried out in recent 
years, which have uncovered a small settlement with interesting 

features. So far we have identified two chronological phases: 
ceretana and iberoromana (c. IV - I BC), both closely linked 

with the control of a strategic point at a key step towards the 
entrance of the Cerdanya plain and the River Segre.

KEYWORDS
Tossal de Baltarga, Segre, territorial control, military logistics, 

ceretana.
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Mitjançant aquest article volem donar a conèixer un nou as-
sentament iberoceretà documentat a partir de les campanyes 
d’intervenció arqueològica realitzades entre els estius del 
2012 i 2013.1 Es tracta d’un jaciment ubicat a tocar del poble 
de Baltarga, situat al peu del tossal del mateix nom, localitzat 
a uns 3 km a llevant del nucli poblacional de Bellver de Cerda-
nya, cap del terme municipal i també de la subcomarca de la 
Batllia. El tossal de Baltarga constitueix el pujol més elevat del 
serrat de la Pubilla, que, ubicat a la part central, s’eleva fins als 
1.166 metres d’altitud snm.2

Les esmentades campanyes d’excavació es van dur a terme 
entre el 9 i el 31 de juliol del 2012 i entre el 26 d’agost i 8 de 
setembre del 2013, i els resultats van ser molt més esperan-
çadors del que hom havia previst inicialment, atès que ens 
permeten confirmar l’existència d’un assentament antic al 
cim del tossal i alhora plantejar unes primeres hipòtesis de 
treball al voltant de la tipologia, la cronologia i la funcionalitat 
d’aquest petit nucli. Òbviament, abans de començar a expo-
sar les dades recollides, cal que tinguem en compte que som 
davant de les dues primeres campanyes d’excavació, amb una 
intervenció realitzada en superfície pràcticament i que, per 
tant, les interpretacions que plantejarem encara cal situar-les, 
en bona part, en el camp de la hipòtesi.

EL CONTExT ARqUEOLÒGIC
Abans de res, voldríem destacar que el jaciment del Tossal 
de Baltarga no és l’únic assentament conegut i excavat del 
territori ceretà dins d’aquest ventall cronocultural. Sense vo-
ler-nos estendre en excés, i deixant de banda les petites notí-
cies i troballes existents per la comarca (la muntanya d’Enveig, 
Eina, roc d’Esperança d’Alp, Targassona, la mateixa Llívia...),3 
comptem amb dos jaciments que, per la seva continuada 
recerca, esdevenen referencials per entendre la dinàmica ar-
queològica del tossal.
D’una banda, el jaciment de Lo Lladre de Sant Feliu de Llo, a 
l’Alta Cerdanya (Campmajó 1983 i 2013). Excavat des dels anys 
70 sota la direcció de Pierre Campmajó i Denis Crabol. Pre-
senta una forquilla cronològica molt àmplia, amb materials 
datats entre el Neolític mitjà i els més moderns que es relacio-
nen amb l’església. Consisteix en un poblat enturonat de mit-
ja muntanya, delimitat per una muralla perimetral d’un metre 
de gruix, a l’interior del qual s’han trobat estructures d’hàbitat 
de diferents períodes, alguns dels quals corresponen als se-
gles VIII-VI aC i d’altres, al II-I aC. En la fase de transició entre el 
bronze final i la primera edat del ferro es documenten impor-
tants activitats agrícoles i ramaderes que parlarien d’un tipus 
d’economia mixta, amb l’explotació agrícola de les terrasses 
altes properes a l’assentament, i l’alimentació a l’hivern dels 
ramats bovins, ovicaprins i suids, gràcies als farratges emma-
gatzemats a l’estiu. Pel que fa a l’etapa iberoromana, la conti-
nuïtat en l’ocupació del poblat queda palesa amb la creació 

1 Aquesta intervenció s’emmarca dins d’un projecte de recerca a la Cerdanya dirigit 
pel professor O. Olesti i que depèn del projecte ministerial Lo viejo y lo nuevo en la 
Hispania romana: catastros, gestión de los recursos y control social, endegat des de 
l’Àrea d’Història Antiga del Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. També ha comptat amb l’ajuda de les subvencions 
procedents de la Direcció General del Patrimoni Cultural per a intervencions programa-
des.
2 Les coordenades del jaciment són X: 402215m, Y: 4691563m, Z: 1.166 msnm.
3 Entre d’altres, en tots aquests llocs s’han documentat ocupacions de més o menys en-
titat corresponents a les etapes ceretanes (segles IV-III aC) i/o iberoromanes (segles II-I 
aC). Per a més informació de cadascun ens remetem a la bibliografia de l’article

d’hàbitats amb llars de foc de placa d’argila, algun d’aquests 
corresponent a un taller metal·lúrgic dedicat a la transforma-
ció del ferro (Campmajo 1983: 32). La presència dels càlats i les 
importacions romanes de Campaniana B els permet proposar 
una cronologia dels segles II-I aC (Campmajo 1983: 118).
L’altre jaciment és el Castellot de Bolvir. Conegut des del 1991 
i excavat de manera continuada pels sotasignants d’aquest 
article des del 2006 (Morera/Crespo/Mercadal 2009). Està 
inclòs en el mateix projecte d’investigació que el Tossal de 
Baltarga i els resultats de la recerca han estat cabdals per en-
tendre l’evolució històrica d’aquell període. Consisteix en un 
assentament de mitja hectàrea ubicat en una petita terrassa 
avançada, elevada uns 30 m i ubicada en un punt central de 
la plana cerdana, amb el tossal com referència visual directa. 
S’han documentat tres fases d’ocupació. La fase ceretana, de 
principis de segle IV a mitjan segle II aC, en la qual l’assen-
tament correspon a un oppidum en barrera, amb una potent 
muralla que talla la zona de més fàcil accés, i un fossat de 8-10 
m d’amplada al davant. A l’interior s’han documentat 17 uni-
tats domèstiques (de les 30 o 40 que podria haver-hi hagut) 
col·locades en bateria i adossades al clos. Les cases constari-
en d’una sala principal, on es desenvoluparien les activitats 
domèstiques i familiars, i un pati davanter. A partir de mitjan 
segle II aC s’iniciaria la fase iberoromana del jaciment, que va 
perdurar fins al primer terç del segle I aC. En aquell moment es 
va realitzar una important reforma al cinturó defensiu amb la 
creació d’una porta monumental flanquejada per dues torres 
de planta quadrangular i un cos de guàrdia. També urbanís-
ticament hi va haver canvis, ja que les petites unitats domès-
tiques van evolucionar fins a formar grans edificis polifunci-
onals, d’entre 100 i 225 m2. D’aquestes activitats, destacaria 
un edifici on es va ubicar un taller metal·lúrgic que va produir 
objectes de diferents metalls, un altre de centrat en l’emma-
gatzematge d’aigua, probablement condensada en neu o gel, 
i un altre amb una funcionalitat més ritual. L’element comú 
en totes aquestes reformes era que arquitectònicament se 
seguia el mòdul marcat per la pertica romana i els seus múlti-
ples, o sigui, 10 peus romans (29,6 cm). Finalment, una tercera 
fase consistia en una ocupació altmedieval dels segles X-XII 
que, lògicament, queda fora del marc temporal d’aquest tre-
ball (Morera/Oller 2011, 2013a, 2013b, 2014).

ELS ANTECEDENTS
Aquestes intervencions han estat les primeres actuacions ar-
queològiques científiques extensives realitzades al Tossal de 
Baltarga; ara bé, prèviament ja existien diverses notícies i indi-
cis, com a mínim des de mitjans dels anys 90 del segle XX, que 

 Figura 1. Al centre de la imatge, el Tossal de Baltarga (icc.cat).
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assenyalaven la possible existència d’un assentament ibero-
ceretà en aquest indret. D’una banda, s’havien documentat 
en superfície un conjunt de materials ceràmics d’època ibè-
rica, tant fets a mà com amb el torn, i alguns de metàl·lics. 
Ara bé, sens dubte els materials més remarcables d’entre els 
recuperats al tossal són les monedes, de les quals existeix un 
destacat conjunt que prové de l’actuació de furtius equipats 
amb detectors de metalls i al qual hem tingut un accés limitat 
mercès a la voluntat d’un d’aquests i al fet que part d’aques-
tes peces es conserven a la comarca (Campo; Mercadal 2009; 
Oller 2012, 8).4 D’aquesta manera, trobem un important con-
junt monetari, arribat d’arreu, que marcaria un arc cronològic 
d’ocupació del tossal entre el segle III aC i mitjan de l’I aC, amb 
una troballa puntual de Constantí II Cèsar de c. 324-330 dC 
(Campo; Mercadal 2009).
Així doncs, amb aquests antecedents es va plantejar la ne-
cessitat de realitzar una actuació per tal de comprovar si re-
alment existia un hàbitat d’època iberoceretana en aquest 
lloc —fet que es va donar gairebé per segur— i sobretot el 
seu estat de conservació i si hom podia documentar algunes 
estructures relacionades amb ell. És per això que l’estiu del 
2011 es va dur a terme una prospecció superficial de la zona 
que va abastar els dos pujolets del serrat, així com les petites 
planes integrades, amb l’objectiu d’acotar al màxim la zona 
de més interès per tal de centrar els esforços d’una posterior 
excavació arqueològica. Aquesta prospecció va oferir uns 
resultats clarament més positius en el pujol de més alçada, 
situat al centre-est del tossal, que no pas a l’altre. A l’inici del 
vessant meridional es documentaren ceràmiques fetes a mà, 
altres d’ibèriques comunes, tant reduïdes com oxidades, i 
fins i tot un fragment de pondus (Oller 2012, 9). La presència 
d’aquests materials arqueològics en superfície va motivar una 
necessària obertura de sondejos a l’esmentat sector per tal de 
comprovar la potencial existència d’estructures i, en cas que 
existissin, el seu grau de conservació. Així doncs, es va proce-
dir a obrir 27 cales amb mitjans mecànics que van abastar la 
totalitat d’aquest pujol perquè fossin el més exhaustius pos-
sible i mirar d’obtenir un resultat altament fiable. D’aquests 
sondejos, nou van resultar positius: en quatre es van localitzar 
estructures d’època antiga i en cinc, més materials ceràmics 
ibèrics. Tot plegat va permetre confirmar, ja d’entrada, la hipò-
tesi de l’existència d’un assentament iberoceretà al tossal i va 
posar la base per efectuar una primera campanya d’excavació 
(Morera 2011).

LES CAMPANyES DE 2012-2013
Com dèiem, entre els mesos de juliol del 2012 i els d’agost 
i setembre del 2013, es van realitzar les dues primeres cam-
panyes d’excavació arqueològica al tossal, amb uns resul-
tats prou interessants. Es va plantejar la intervenció partint 
d’aquells sondejos en què s’havien documentat estructures 
positives i, a partir d’aquests, es va decidir obrir tres zones o 
sectors per mitjans mecànics. En l’àmbit general, la principal 

4 El lot de monedes esmentat es compon d’imitacions gal·les de dracmes del cavall pa-
rat d’Emporion, datables de mitjan segle III aC, i de diverses peces iberoromanes amb 
llegendes de seques situades relativament a prop fins a d’altres molt llunyanes en l’espai, 
com les d’Oskumkem, Lauro, Baitolo, Iesso, Kese, Kelse, Bolskan. A més, també un de-
nari romà del 120 aC amb la llegenda M Tulli, un as romà del 46-45 aC amb la llegen-
da Cn Mag imp i un altre denari del 43 aC, de Petillius Capitolinus. D’altra banda, als 
voltants del tossal també s’han recuperat monedes provinents de seques tan llunyanes 
com Saiti, Castulo o Obulco.

característica que inicialment semblava que afectava tot el ja-
ciment seria la poca estratigrafia conservada a causa de l’alt 
nivell d’arrasament. Així, i segurament com a conseqüència 
del fet que es trobava en una zona amb un acusat pendent, 
un cop enretirada la capa vegetal a la major part de zones ex-

Figura 2. Imatge del tossal amb els 27 sondejos realitzats el 2011, un 
cop ja tapats. (Foto: O. Mercadal).

Figura 4. Edifici A un cop finalitzada l’excavació. 

Figura 3. Imatge de l’àmbit oest de l’edifici A un cop finalitzada 
l’excavació.
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cavades pràcticament ja apareixia el sòl geològic, que dificul-
tava extremadament l’obtenció de dades estratigràfiques. Tot 
i això, com veurem, en alguns punts sí que se’n conservava 
una certa potència i, de fet, a partir de la darrera campanya 
d’excavació s’ha vist que aquesta afirmació es podria matisar i 
que era només evident a la part més alta del tossal.
El Sector 1 ha resultat, de moment, el més fructífer de tots 
tres. Situat a la part oest de l’àrea d’intervenció, s’hi han pogut 
identificar tres zones amb presència d’estructures ben defi-
nides. En primer lloc, cal parlar de l’Edifici A, situat a la part 
nord-oest del sector. Consisteix en un edifici de planta rectan-
gular amb un conjunt de divisions internes que delimitarien 
un mínim de tres estances. La seva llargada seria d’uns 9 me-
tres, mentre que l’amplada no es pot definir perquè no s’ha 
conservat el tancament inferior de l’edifici. A la campanya del 
2012 es va identificar parcialment aquest edifici, i seria l’estiu 
de 2013 quan es va acabar de documentar el tancament nord 
corresponent. En general, els murs són de factura pobra, fets 
amb lloses lligades amb argila. El més interessant d’aquest 
edifici seria el fet que sembla que s’hi podrien documentar, 
com a mínim, les dues fases cronològiques abans esmenta-
des. Una primera de més antiga, la ceretana, caracteritzada 
per un seguit d’estructures, com cubetes, retalls o forats de 
pal, retallades a la roca geològica.5 I una segona de posterior, 
que es podria identificar amb la construcció de l’edifici rec-
tangular actual, vinculada al segle II com a mínim i amb un 
conjunt de nivells d’ocupació amb presència de diverses llars.
Com dèiem, es pot parlar d’una estructura tripartida de l’edi-
fici amb una primera estança a l’oest (figura 3) de dimensions 
mitjanes i amb presència d’un gran retall central. Un segon 
àmbit intermedi de dimensions molt reduïdes, delimitat al 
cantó est per dos murs pràcticament adossats i de pobra fac-
tura, i del qual destacaria un potent nivell de cendres associ-
at. I, finalment, un tercer àmbit a la part est on van aparèixer 
primordialment aquests nivells de circulació amb les diferents 
llars. Cal remarcar que l’excavació de la part nord de l’edifi-
ci n’ha complicat força la interpretació, a causa de la troba-
lla d’un conjunt d’estructures de difícil relació estratigràfica, 
com, per exemple, un mur de tipus absidal que ens fa pensar 
en la possibilitat de l’existència d’una reforma de l’edifici o 
d’una possible tercera fase. En qualsevol cas, som, sens dubte, 
davant de l’edifici més complex dels identificats per ara al Tos-
sal, i de moment la hipòtesi d’una funció com a àrea d’hàbitat 
és la més probable. 
Si seguim amb aquest Sector 1, l’espai següent al qual hem 
de fer referència seria l’edifici B: una estructura de tipus qua-
drangular de potents murs d’1,20 m de gruix (que equivaldria 
a quatre peus romans) situada a la part est del sector. Inicial-
ment, es va pensar que seria un edifici de tipus rectangular, 
però en excavar-lo en la seva totalitat enguany s’ha pogut 
comprovar que el seu tancament nord coincidia amb la roca 
geològica, i que delimitava un espai perfectament quadrat 
amb una amplada interna de 4,45 m. La seva excavació no va 
permetre recuperar gaire material, però sí documentar nova-
ment alguna estructura retallada al sòl geològic i, a la vegada, 
comprovar l’existència d’una potència conservada d’estruc-

5 En aquest sentit, és interessant remarcar la troballa en una d’aquestes estructures re-
tallades en el sòl geològic (un possible forn o punt de combustió) la troballa d’un frag-
ment de ceràmica àtica (kantharos) que plantejaria la possibilitat que aquesta fase es 
pogués remuntar fins al segle IV aC.

tures força remarcable. Així, es va documentar en algun dels 
murs la rasa de fonamentació que va permetre comprovar 
com el mur continuava fins a 30 cm per sota del nivell d’ús. 
Tot plegat, les mesures, la potència dels murs i la seva morfo-
logia, porta a la hipòtesi que es tractaria d’una torre quadrada 
d’època republicana, element que lligaria perfectament amb 
les característiques de l’assentament, amb la seva situació es-
tratègica i amb la potència de les estructures conservades.6

Finalment, a la part sud del Sector 1 es va poder documentar, 
a partir del mur UE 3006 aparegut en els sondejos, un espai 
rectangular delimitat per aquest mur i per un altre a la part 
inferior (UE 3056), amb un potent nivell d’enderroc entre 
ambdós. Després de procedir a excavar aquest enderroc, es 
va documentar un nivell d’ocupació que destacava per la seva 
rubefacció i que s’associava a un altre mur (UE 3098), identifi-
cat, per tant, amb la primera fase del jaciment.
Desgraciadament, no es van poder acabar d’excavar aquests 
nivells en la seva totalitat, però sí entreveure l’existència d’al-
gunes estructures que semblarien delimitar alguns àmbits 

6 De fet, és interessant remarcar que l’amplada interna de l’edifici correspondria amb 
una pertica i mitja, una mesura pròpiament romana. Però, a més, la tipologia cons-
tructiva de l’estructura, sobre la base de lloses de pedra col·locades horitzontalment, 
coincideix amb la tipologia de les torres republicanes del Castellot, de mitjan segle II 
aC, i també realitzades amb una successió de lloses planes disposades una sobre l’altra.

Figura 5. Vista de l’Edifici B-torre quadrangular un cop excavada, des 
del nord.

Figura 6. Nivell d’enderroc UE 3024, delimitat pels murs 3006, 3056 i 
3090. 
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que continuarien cap al nord. En general, la interpretació pro-
visional parlaria d’un àmbit delimitat parcialment pel mur UE 
3098, amb un nivell associat (UE 3099) en el qual es realitza 
alguna activitat relacionada amb l’aplicació d’altes tempera-
tures que provocarien la rubefacció de terra i mur (un forn?). 
Aquest conjunt formaria part de la fase més antiga de l’as-
sentament, mentre que el mur UE 3056 seria ja d’una segona 
fase que, per la seva tipologia constructiva, semblaria vincu-
lar-se més aviat amb la fase romanorepublicana. Es fa difícil 
de precisar la creació del gran nivell d’enderroc, que podria 
ser resultat d’un aterrossament voluntari d’aquesta àrea. De 
la mateixa manera, resulta complicat poder lligar el mur 3006 
amb la resta d’estructures i unitats estratigràfiques i, per tant, 
seria possible tant que estigués relacionat amb el mur 3056, 
delimitant un àmbit rectangular, com que fos posterior i, per 
tant, resultés el primer indici de l’existència d’una tercera fase 
a l’assentament. Finalment, per comprovar la potència del 
mur 3056, es va decidir procedir a fer un petit sondeig (1 x 2 
m) a la part externa, i es van documentar novament el nivell 
d’enderroc i diferents estrats fins a arribar a una potència total 
d’1,10 metres. Això va permetre confirmar la hipòtesi que a 
mesura que es baixa pel vessant, hi ha una major conservació 
de potència estratigràfica. A la vegada, cal remarcar també 
que aquest sondeig va permetre comprovar que la tipologia 
constructiva d’aquest mur seria idèntica a la dels edificis B i 
C (petis blocs de pedra horitzontals lligats amb argila i fang), 
que remeten possiblement a la fase romanorepublicana del 
jaciment.
Si comencem a descriure el Sector 2, aquest partia de l’estruc-
tura murària documentada en el sondeig 16 durant els sonde-
jos. Concretament s’hi havien trobat dos murs d’una amplada 
considerable (UE 3002 i 3003) tot formant un angle, i s’havia 
plantejat la possibilitat que es tractés d’un tancament general 
de l’assentament. Per tant, es pretenia obrir tot el sector per tal 
de comprovar aquesta hipòtesi i excavar la zona associada als 
esmentats murs. Un cop oberta tota aquesta àrea, vam poder 
veure com, efectivament, ambdós murs continuaven, però no 
es configuraven com a mur de tancament sinó que definien 
un altre edifici rectangular similar al del Sector 1, definit com 
a Edifici C. Es tracta de dos murs força potents, per bé que 
no tant com els de l’edifici del Sector 1, amb un amplada de 
0,90 metres (uns tres peus romans). El més interessant, però, 

és que l’excavació va permetre posar al descobert un nou mur, 
l’UE 3007, de menor potència i pitjor conservació, que tanca-
ria aquest espai formant un nou edifici rectangular. D’aquest 
darrer mur només se’n conserva una filada de pedres (en al-
gun punt se n’intueix la cara interna) i no hauria tingut, ni de 
bon tros, la consistència i potent factura dels dos precedents. 
Tot i això, ofereix un tancament de l’espai que ens permet 
delimitar aquesta àrea interior, que té 3,50 m d’amplada. En 
aquest cas, sí que vam poder procedir a excavar l’interior de 
l’edifici, tot i que els resultats van ser força pobres, amb un 
únic nivell de poca potència i pràcticament sense materials. A 
la darrera campanya, es va acabar d’intervenir en aquest edifi-
ci i es va documentar la rasa de fonamentació dels murs 3002 i 
3003. En el primer, separant-se entre 10-50 cm d’aquest i en el 
segon, fent-ho entre 15-20 cm de forma constant. La seva ex-
cavació va posar en evidència tres aspectes molt remarcables.
- En primer lloc, la fondària de la rasa va arribar a uns 30-35 cm 
en alguns punts. Això trencava definitivament amb la concep-
ció inicial sobre la conservació d’aquesta jaciment, amb l’exis-
tència d’un edifici del qual es conserva una potència molt re-
marcable, de fins a 60 cm (com succeeix en el cas de l’edifici B).
- Segonament, un altre element molt remarcable seria la do-
cumentació dins d’aquesta rasa de part d’un mur vençut i ta-
llat per la mateixa rasa (UE 3070). Això indicaria que es tracta 
d’una estructura anterior i, per tant, aquí tindríem també la 
confirmació de l’existència de, com a mínim, dues fases d’ocu-
pació del Tossal de Baltarga. 
- Finalment, el darrer element a destacar provindria de l’ex-
cavació del nivell de rebliment de la rasa de fonamentació: 
la UE 3048. Tot i que és un estrat pràcticament estèril pel que 
fa a materials (pràcticament sense ceràmica), va aportar una 
de les descobertes més interessants de tota la campanya, ja 
que hi va aparèixer un petit clau de caliga. Aquesta troballa 
s’ha de relacionar amb un anell de ferro amb segell localitzat 
al voltant de la torre del Sector 1.7 Els autors antics, com Plini 
(NH, 33, 5-6 i 9) o Apià (De rebus Punicis, 15, 104), ja ens diuen 
que l’ús d’anells de ferro entre els soldats romans era freqüent 
i típic en època republicana. Tot i que són dos elements en-
cara pendents d’estudi, la troballa d’aquests objectes seria 

7 Val a dir que anells idèntics s’han recuperat entre els objectes que es vinculen a 
la batalla de Baecula del 208 aC, que va enfrontar romans i cartaginesos, i que es 
va produir, segons sembla, als voltants del municipi de Santo Tomé, a la província 
de Jaén.

Figura 8. Edifici rectangular del Sector 2. Figura 7. Imatge del sondeig un cop excavat, on es pot comprovar la 
potència del mur 3056.
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fonamental en dos aspectes. D’una banda, perquè permetria 
confirmar sense cap mena de dubte l’adscripció d’aquest edi-
fici rectangular a la fase romana republicana (possiblement 
del segle II aC), un fet que ja s’apuntava a partir de la similitud 
constructiva entre els murs d’aquest edifici i els de la fase re-
publicana del proper jaciment del Castellot. I de l’altra, perquè 
també confirmaria els indicis que ja apuntàvem en la campa-
nya anterior pels quals sembla que un assentament d’aquest 
tipus estaria possiblement vinculat amb la logística militar ro-
mana, en relació amb la seva situació com a nucli de guaita i 
control des d’un punt clarament estratègic.
Per tant, l’excavació d’aquest sector ha resultat altament po-
sitiva en l’àmbit interpretatiu, ja que ha permès confirmar de 
forma certa algunes de les hipòtesis plantejades prèviament, 
com l’existència de, com a mínim, dues fases d’ús de l’assen-
tament. I, a la vegada, n’ha reforçat d’altres, com la possible 
vinculació amb un ús militar del tossal.
A la resta del sector, els resultats van ser més aviat pobres 
pel fet que l’estratigrafia conservada era pràcticament nul-
la. Només s’ha d’assenyalar un petit mur a la part sud (UE 
3014), del qual només s’havien conservat algunes pedres de 
la darrera filada i, especialment, la troballa d’una cubeta al 
bell mig del sector, tallant la roca mare. La cubeta sembla 
que tindria dues fases de funcionament: en una primera 
es va aprofitar un retall (d’1,60 m de diàmetre i uns 70 cm 
de fondària) obert al substrat geològic, que, pel rebliment 
amb terres grises i abundant carbó, sembla que correspon 
a una estructura de combustió. A la segona fase s’hauria re-
blert aquest retall i a la part superior es va fer una estructura 
també de tipus cubeta, però amb pedres, i en què destaca 
l’ús de lloses de pissarra de mida mitjana. En aquest cas, 
el rebliment estava format per terres grisoses i cendres, 
tot apuntant de nou una possible funció com a estructura 
de combustió. Cal remarcar que, a diferència del retall a la 
roca, aquí es va poder recuperar abundant material ceràmic 
d’aquest nivell, i l’indret de tot el sector va ser de llarg on es 
va obtenir un major nombre de ceràmica, principalment de 
la feta a mà.
Finalment, pel que fa al Sector 3, simplement es va reobrir 
i ampliar el sondeig 17, on també s’havia documentat una 

cubeta, per veure si hi podia haver una relació amb el Sec-
tor 2. Hom va documentar una petita agrupació de pedres 
alineades que semblaven definir un mur amb una orientació 
NO-SO, és a dir, la mateixa que l’edifici rectangular. Malaura-
dament, la mala conservació d’aquesta estructura, juntament 
amb la inexistència d’estratigrafia associada, van fer impossi-
ble conjecturar sobre una potencial relació entre les estructu-
res d’ambdós sectors. En aquest sentit, en la darrera campa-
nya es van unir els dos sectors per confirmar aquesta hipòtesi, 
sense obtenir resultats concloents.

MATERIALS
Per acabar aquesta presentació dels resultats de la campa-
nya farem una referència succinta als materials recuperats 
en aquestes dues campanyes. Majoritàriament podem parlar 
de material ceràmic, que, tot i no ser abundós, sí que se n’ha 
localitzat una quantitat prou remarcable en algunes zones. 
Com era d’esperar, la major concentració es dóna als nivells 
associats als diversos àmbits documentats al límit nord-oest 
del Sector 1, així com també a l’interior de la cubeta del Sec-
tor 2. Pel que fa a la seva tipologia, documentem la presèn-
cia de ceràmiques associables al període ibèric, la majoria de 
les quals són fetes a mà (un volum superior al 80%). La resta 
són materials fets amb el torn; entre aquests, ibèrica oxidada 
(amb algun fragment de càlat) i grisa, àmfora ibèrica, diversos 
pondera, una fusaiola i material constructiu. Com a materials 
més remarcables per la seva escassetat, caldria parlar del ci-
tat fragment de ceràmica àtica (kantharos), alguns fragments 
d’àmfora itàlica i grecoitàlica i una vora de dolium. A banda 
d’aquests, cal destacar l’aparició puntual d’elements metàl-
lics, com diversos claus de ferro i una fíbula, però amb espe-
cial atenció a un anell de ferro documentat a la part externa 
del mur sud de l’Edifici B i una moneda de plata d’imitació de 
la ceca d’Emporion d’origen gal trobada als nivells superficials 
de l’àrea sud del Sector 1.8 A falta de més dades, sembla que 
aquests materials indicarien una cronologia per a l’ocupació 
que es podria situar entre els segles IV i (com a mínim) II aC. I 
en aquest sentit, voldríem destacar la similitud temporal amb 
el Castellot de Bolvir.

CONCLUSIONS: L’ASSENTAMENT IBEROCERETà DEL 
TOSSAL DE BALTARGA, UNA PRIMERA PROPOSTA D’IN-
TERPRETACIÓ 
L’incipient estat de la recerca al jaciment dificulta molt la 
redacció d’unes conclusions generals fermes sobre les ca-
racterístiques estructurals de l’assentament i la seva funció 
territorial. No obstant això, el treball efectuat en aquestes pri-
meres campanyes d’intervenció arqueològica ja ens permet 
plantejar algunes hipòtesis de treball i esbossar unes conclu-
sions preliminars. Òbviament, la primera i més important és la 
confirmació empírica de l’existència d’un assentament ibero-
ceretà al Tossal de Baltarga, amb una remarcable conservació 
d’algunes de les seves estructures. A part d’això, en podem 
destacar altres idees:
1. Tot i no poder concretar les característiques del planeja-
ment urbanístic general, sí que podem apuntar la presència 
d’àmbits domèstics —com les estances documentades al 

8 Agraïm al Sr. Néstor Marqués la seva ajuda a l’hora d’aportar les dades per a la 
interpretació d’aquesta peça monetària.

Figura 9. Detall de la fondària de la rasa de fonamentació i del mur UE 
3070 tallat per aquesta rasa.
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Sector 1, especialment l’Edifici A—, de dos grans edificis amb 
funcions no domèstiques, possibles torres (especialment en 
el cas de l’Edifici B) o àmbits de funcions comunitàries.
2. Cronològicament, els materials confirmarien, ara per ara, el 
que s’havia deduït prèviament a partir del conjunt monetari 
recuperat al tossal, amb una cronologia que es mouria entre 
els segles III i II aC. Ara bé, la troballa del fragment de ceràmica 
àtica, juntament amb la comparació amb assentaments pro-
pers com el Castellot de Bolvir, fan pensar en la possibilitat de 
poder estendre els seus orígens al segle IV. D’altra banda, la 
intervenció arqueològica ha permès mostrar l’existència, com 
a mínim, de dues fases ocupacionals del jaciment.
Fase ceretana. Una primera correspondria grosso modo als se-
gles IV-III aC i també és la més mal coneguda fins al present. La 
documentació d’algunes estructures muràries, d’altra banda 
amb una consistència i solidesa prou fràgil, i retalls i cubetes 
en el terreny, són de moment els elements amb què comptem 
que corresponen a la fase inicial de l’assentament. Elements 
que, com veiem, de moment es vinculen a hàbitats domèstics. 
Fase iberoromana. De la segona fase, proposem una cronolo-
gia àmplia dels segles II-I aC, però les grans similituds amb el 
proper jaciment del Castellot, no només pel que fa a la cultura 
material, sinó també per la tipologia estructural i pels patrons 
constructius que se segueixen, ens poden fer pensar que l’arc 
cronològic del Tossal de Baltarga s’hi pugui assemblar. És evi-
dent que en aquesta fase ja hi ha una remodelació importan-
tíssima de l’assentament, amb la refecció d’antigues estances, 
creació de nous cossos de notable solidesa, construcció d’edi-
ficis turriformes, etc.
3. Pel que fa a la tipologia i la funcionalitat de l’assenta-
ment, encara és d’hora per oferir certeses. Ara bé, en pri-
mer lloc, volem palesar la seva situació estratègica —pel fet 
que està situat just a l’estret d’Isòvol, engorjat que separa 
la batllia de la Baixa Cerdanya—, en un punt elevat amb un 
magnífic control visual tant de l’entrada a la plana ceretana 
com del curs del riu Segre. A això hi hem d’afegir les es-
tructures documentades, entre les quals destaquen els dos 
edificis singulars, de potents murs, que ja hem dit que no 
sembla que corresponguin a elements d’hàbitat. L’Edifici B, 
especialment, amb uns murs d’1,30 m d’amplada, ens duu a 
pensar en algun punt fort del nucli o fins i tot en una torre 
de guaita que controlés directament el pas cap a la plana. 
Si mantenim aquesta hipòtesi, aleshores podríem definir el 
conjunt com un petit nucli encimbellat en la fase cereta-
na amb una funció primordialment de guaita i de control 
del territori. En la fase següent, pensem que bàsicament es 
mantindria la mateixa funcionalitat, però ara amb la presèn-
cia d’aquestes dues torres o edificis fortificats, i amb una 
zona d’hàbitat associada, com els espais documentats als 
sectors 1 i 3, fet que ens porta a pensar que tal vegada som 
davant d’un castellum o turris. L’existència d’aquest hàbitat 
resulta evident a partir de les tres habitacions documenta-
des, però també per altres estructures internes menors que 
podrian haver tingut una funció domèstica, com les cubetes 
o retalls —possiblement amb una funció d’emmagatzemat-
ge en algun cas i amb una funció de combustió (potencials 
forns fins i tot) en altres. A la vegada, alguns dels materials 
recuperats, com els pondera o la fusaiola, indicarien l’exis-
tència d’activitats de tipus pròpiament domèstic com teixir.

Així doncs, i sempre dins del camp de la hipòtesi, creiem 
plausible plantejar que seríem davant d’un petit assentament 
iberoceretà que sobretot compliria una funció de guaita des-
tinada al control de pas —com passaria amb altres jaciments 
del tipus Lo Lladre o el Pi del Castellar— i a contribuir en al-
tres aspectes a escala territorial. Aquest petit nucli tindria una 
continuïtat ja en època romana, on segurament mantindria 
aquest paper com a punt de control clau d’un indret altament 
estratègic, i seria un nou element per interpretar el procés de 
romanització del territori ceretà (Aliaga, Mercadal 1991, 1993; 
Padró 1993; Mercadal, Olesti 2005; Guàrdia, Mercadal, Olesti 
en premsa). En aquest sentit, la identificació del clau de caliga 
dins de la rasa de fonamentació de l’Edifici C i l’anell de ferro 
a tocar de la torre del Sector 1 serien uns magnífics indicis, 
juntament amb la presència de materials ceràmics romans 
com el dolium, l’àmfora itàlica o àmfora grecoitàlica i el con-
junt monetari. En relació amb aquest darrer, resulta prou am-
pli des del punt de vista cronològic i tipològic (dracmes, asos 
ibèrics, denaris romans...), atès que és un cas força excepcio-
nal dins del territori ceretà. Tot plegat fa que hàgim de tenir en 
compte la possibilitat d’algun tipus de funció militar associa-
da a la seva situació altament estratègica, que podria implicar, 
per exemple, la circulació monetària dins d’una guarnició.
Sigui com sigui, el que resulta evident és que aquest assenta-
ment del Tossal de Baltarga se suma al nostre coneixement del 
territori i del poble ceretà en època antiga i, d’alguna mane-
ra, ens permet consolidar la idea que els ceretans disposaven 
d’una estructura territorial ben definida. D’aquesta manera, 
pensem que el jaciment del Tossal de Baltarga contribueix de 
forma decisiva al nostre propòsit d’anar dibuixant una xarxa 
territorial entre l’ètnia dels ceretans, cada cop més complexa 
a la vista de les recerques, tal com succeeix amb altres pobles 
ibèrics o iberitzats del nord-est peninsular, i tant de les zones 
interiors com de les litorals (Olesti, Mercadal 2005). Una es-
tructura territorial, doncs, igualment confirmada per la multi-
tud de gravats localitzats arreu de la contrada cerdana actual 
(Campmajó 1991, 1996, 2012) i que recentment estan oferint 
dades del tot insospitades per la seva rellevància, a partir dels 
estudis de Joan Ferrer.9
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