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GUERRERS A CAVALL . — Al Sud-Est, en el Salobral (província d 'Albacete), es troba tambt"
un exemple de guerrer a cavall amb fa.lcata i escut rodó (t).

L'escultura en pedra del Sud-Est. --- També cal notar que l'art del bronze del Sud-Est,
precisament un dels que donen tipus més locals, sembla estar en íntima relació amb l'escultura
ell pedra. Aquest és c1 cas de
la dona amb mantell enjoiada,
oferint un vas, que abunda

en el Cerro de los Santos (2).
Per() la perfecció tècnica, i.

fins el tipus dels núms . 29 i 8

de Múrcia (la dona nua i cl
guerrer de grans dimensions)
és quelcom únic, fins en cl
mateix Sud-Est, i que ens
mostra, al mateix temps que
el grau de progrés assolit pels
artistes del Sud-Est, que els
bronzistes treballaren de ple

dintre dels corrents (le la gran

escultura en pedra.
Una altra cosa que seria

segurament interessant fer no
sols amb els bronzes de llü_r-
cia, sinó amb totes les escul-
tures del Sud-Est (com ha fet
en part ja Lantier (3) per a
les dels santuaris andalusos),
és la comparació amb l'escul-
tura arcaica grega . Això, que ací no podem intentar, segurament seria molt fccnnd per a acla-
rir els orígens d'aquesta brillant escola artística de les tribus ibèriques del Sud-Est, que sens
dubte fou la més avançada de la península.

La ceràmica . — El poc que coneixem de la ceràmica dcl santuari de Múrcia no permet gai-
res conclusions . Però l'aspecte de la terrissa, el to dels ornaments, i aquests mateixos, del vas i
dels fragments pintats que tenim, s'agrupen també perfectament amb la ceràmica del Sud-Est.

Cronologia .	 ' Respecte de la cronologia de les troballes de Múrcia, tampoc es pot dir gran
cosa per manca de dades . Es indubtable que deuen pertànver a la millor època de l'art del
Sud-Est, i aixù les col-locaria vers els segles v-iv abans de J .-C ., en què sembla cal datar l'esmen-
tat floriment . — P . BOSCH-GIMPERA.

1: ig . -297 . — EI Palmar (Múrcia).
Cames de bronze

(núms . 33 i 34 : 2 s apr .)

Fig . 298 . — El Palmar (M(Ircia).
Phallus (? ) de bronze
(níun . 35 1 2 apr .)

Troballes de les necròpolis d'Osma i Gormaz

adquirides pel Museu de Barcelona

El Museu de Barcelona adquirí a D . Ricard Morenas de Tejada un conjunt de troballes de
les necròpolis d'Osma i Gormaz, explorades per ell a la província de Sòria . La resta cíe les tro-

balles fou adquirida pel Museu Arqueològic Nacional de Madrid (4).

(r) P . PARIS : Essai, II, lànl . III, pàg. 227 (amb fig . 373) .
(2) vegi ' s 1' . PARIS : Essai . I, làm . VIII, i diferents altres exemples, com les fig s . 147 (1' a g• 139) i 1 .18 (pàg . 1 .511, etc.

(3) LANTIER (R .) : El santuario ibérico de Castellar de Santestebau (Memorias de la Comisión de investigaciones palconto-
ló,'icas y prehistóricas, 1917).

(4) S'han publicat qualques curtes notícies de part del material d'Osma . MÉLI1A: Museo Arqueológico Nacional.
Adquisiciones de 1917 . ( Revista de Archivos . Bibliotecas y .Museos, 1918 . làm. VII i text corresponent) . — CABRE : Urma
cineraria de la necrópolis de Uxamta (Coleccionisrno, n .° 62, 1918) .—I)e Gormaz el material de Madrid publicat en part
a MÉLIDA : Museo Arqueológico Nacional . Adquisiciones ert 1917 (Revista de Archivos, Bib!iotecas y Museos, 1917,

làm. XIII i texte corresponent) . — MARQUÉS DE CERRALSO : Las necrópolis ibéricas (Congreso de Valladolid de la Aso-
ciación española para el progreso de la Ciencia, 1915, apèndix II) .— R . MORENAS DE TEJADA : Hallazgo arqueológico en
España . La necrópolis ibérica de Gormaz (Por esos Mundos, 1916, número de febrer, p . 169) .
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CRÒNICA D 'ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA DE L ' ART

LES NECRÒPOLIS

Els sepulcres eren d'incineració, alineats en files pa-
ral Teles, solien tenir esteles de pedra grollera . (Vegi's el
pla i la fotografia d'un sepulcre de La Requijada de
Gormaz a les figs . 299 i 300 .) Les urnes anaven acom-
panyades d'altres vasos que degueren contenir ofrenes,
i al costat sortien els atuells del difunt : les seves ar-

mes, ornaments, etc . També era freqüent la troballa, en
els sepulcres, de fusaioles o boles de terrissa, qualques
v-(gades amb ornaments puntillats.

La pertenència de determinats vasos a determinats
sepulcres no ha pogut comprovar-se . En canvi el con-
junt d'objectes de ferro o de bronze que el Sr . Morenas
de Tejada presentava agrupats, semblen pertànyer a
una mateixa sepultura. La numeració dels sepulcres
que establim a continuació no té res que veure amb els
altres de la mateixa necròpolis.

TROBALLES D'OSMA

Atuells de sepultures tancades . — SEPULCRE xt-
MERO i . Una espasa de ferro, curta, d'antenes atro-
fiades, en les quals encara és visible el començament de
l'arc que uneix els dos botons en què acaben i que en-
cara conserva l'armaçò de ferro de la beina, que devia ésser de cuiro.

Un soli f erreuuni incomplet, una punta de llança i unes tisores de ferro.
Fibules : Una de bronze del tipus

de peu alt perpendicular acabat en
un gran botó en forma de disc, en el
qual hi ha petits cercles impresos, i
una altra de ferro amb el peu tren-
cat, que devia perllongar-se fins a cer-
car l'arc (tipus de La Tène II) . Una
tanca de cinturó plana, de bronze,
amb les vores retallades que mostra
un adob antic fet amb una plaqueta
de ferro (fig. 301).

SEPULCRE N.' 2 . — Una espasa de
ferro, curta, d'antenes atrofiades, de les
quals no sobresurten de l'empunya-
dura sinó els dos botons.

Una punta de llança, un vnlbos
d'escut, un ganivet corbat en forma

de falcata (el qual podria ésser també
una falcata en miniatura), una anella
i un altre objecte incomplet, tots de
ferro (fig. 302).

SEPULCRE N." 3. — Una espasa
curta amb antenes atrofiades com les

altres, un solifcrreum, una punta de
llança, un fre de cavall, un objecte
dels que s'ha suposat que servien per
a sostenir el pentinat . Un altre ob-
jecte i una fíbula incompleta, proba-
blement del tipus de La Tène II . Tot

de ferro (fig. 303).
SEPULCRE N .° 4. —Ella espasa

1 73

(Fol : Morenas de Tejada)

Fig . 300 . — La Requijada (Gormaz).
Un sepulcre

Fig . 301 . -- Neeròpolis,d'Osnza (prov . ele Sòria).
Atuells del sepulcre núm . r ( 1 , 4)

1
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Fig . 302 . :-- Necròpolis d'Osma (pro . de Sòria) .!
atuells-del sepulcrc núm . 2 (14)

vidida en sis quadradets per un barrot vertical
fíbula (fig . 306).

SEPULCRE N.' 7. -- Una espasa d 'an-
tenes atrofiades doblegada pel foc . Un
punval doble globular, una punta du

llança, un arma semblant a un pilum,

una falcata en miniatura r un fre de ca-
vall (fig . 307).

SEPULCRE N . ° 8 . — Ferro : Una espasa,
d'antenes atrofiades, molt ben conser-

vada . Un punval doble globular, dues
puntes de llança, un ganivet corbat amb
mànec llarg, un altre objecte de ferro.

Bronze : Una fíbula amb el peu aca-
bat amb un disc pujant perpendicular-
ment (tipus clàssic de la fíbula post-
hallstàttica) i un anell unit a restes de
ferro (fig . 308) .

curta, d'antenes atrofiades, ami) l 'armaçó de
le beina ; un punyal del tipus anomenat doble
globular ; ducs puntes de llança, un ganivet cor-
bat (falcata en miniatura ?) i un altre objecte.
Tot de ferro (fig. 304).

SLPULCRI. N." 5. — Una espasa curta, d'an-
tenes atrofiades, retorçada pel foc i unida a
ducs puntes de llança i a una anella . Un frag-

ment d'una altra espasP, encara dintre del
tros de beina corresponent, constituïda per un
armaçó de ferro, i la beina própiament dita,
feta amb una planxeta de bronze ami) línies
repujades, que formen ornaments inintel•iigi-
hies pcl mal estat de conservació de l'objecte.
Una punta de llança, un iimrtbos, un altre ob-

jecte de ferro pla i una fíbula incompleta, de
la qual sols s'ha conservat l'arc i un tros d'a-
gulla. Tot de ferro, exceptuat el fragment de
beina (fig . 305).

SEPULCRE N ." 6. — Ferro : 1 - na espasa curta,
d 'antenes atrofiades, doblegada pel foc . Una
punta de llança torçada i dues d'unides . Una
falcata en miniatura, dos trossos plans d,,

-ferro.
Bronze : Una tanca de cinturó quadrada di-

i dos de transversals, i un fragment de molla de

r
SEPULCRE N.^ 9 . —Ferro : Un punval

doble globular amb l'empunyadura feta
amb planxes planes de bronze que s'adap-
ten a una ànima de ferro, amb restes de
l'armaçó de la beina, que devia ésser de
cuiro. Dues puntes de llança i un regató,
i un fragment d'un objecte semblant.
Unes tisores.

Bronze : Una tanca de cinturó de tres
pues del tipus, amb les escotadures tan-
cades . Parallel a les vores de la part
plana de la tanca, així com de les esco-
tadures, hi ha un filet puntillat gravat

( fig . 309) .

Fig . 303 . — Necròpolis d'Osma (prov . de Sòria).
Atuells del sepulcre núm . 3 ( 1 /4)
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SEPULCRE N. ° I0. — Ferro:
['na espasa del tipus de La

Tène II, torçada pel foc. Un
punyal doble globular amb res-

tes de la beina, en la qual la
part que en altres és de cuiro és
aquí feta amb una planxeta pri-

ma de bronze amb una dobla

ziga-zaga incisa . Una punta de
llança, una falcata en miniatura,

dos regatons de llança . Ducs va-

, tes de ferro amb cabota a cada

.,anda.

Bronze : Una espiral feta amb

un fil molt prim adherida a una
resta de ferro (d'un ornament)
(fig. 310).

SEPULCRE N.° 11. — Ferro:
('na falcata, un punyal doble
globular enganxat amb dues
puntes de llança, i restes de fre

cavall . Una punta de llança
,lta, una falç i una fíbula anu-
r sense arc.

Bronze : Una fíbula del tipus
post-hallstàttic amb peu alt ja
)cant a l'arc, i una vareta de
1-onze torçada, potser perta-
vent a un collar (fig . 311).
SEPULCRE N. ° 12 . — Ferro:

'n punyal semblant al doble
lobular, per() sense els discos
an pronunciats, conservant quasi
:encera la beina, que és feta amb
planxa de bronze molt prima i
amb ornaments repujats consis-
tents en petits cercles concèntrics esguardats dintre de línies que segueixen les formes del pu-
Ival . Un solif erreint, una punta de llança i un ganivet corbat, amb mànec llarg.

Bronze: Ultra la beina esmentada, una sivella (fig . 312).
SEPULCRE N .° 13 --- Ferro : Un punyal semblant al doble globular, sense beina, del mateix tipus

de la sepultura anterior. Una espasa del tipus de La Tène . Una punta i un regat; de llança . Un
ganivetet corbat, de la família de les falcates, i un objecte en forma d'anella que en duu passada
un altra, i que degué estar adherit a quelcom.

Bronze : Una fíbula de La Tène II (fig. 313).
SEPULCRE N." 14. — Ferro : Una espasa de La Tène. Una punta de llança . Un exemplar de l'ob-

jecte que s'ha suposat que servia per a aguantar el mantell, i dus altres objectes que, sobretot un
d'ells, el més llarg, sembla haver servit per a aguantar l'espasa, essent un intermediari entre el
cinturó i les anelles de la beina.

Bronze : Una fíbula de La Tène II (fig . 314).

Altres objectes sense pertinença a sepultura determinada .	 BRONZE : Fragments de cin-
turó, potser del tipus de tres pues i escutadures tancades, molt deformats per la cremaci(', ; anells,

espirals, fragments de petis acabats en un disc de fíbula post-hallstàttica.
VIDRE : Diverses perles de vidre blau, una de bastant gran amb petits cercles concèntrics

blancs.
ALTRES: Diverses fusaioles sense decoració o amb línies puntillades disposades en forma ra-

dial des del forat, boles de terrissa i discos de la mateixa matèria que semblen retallats de vasos
a mà grollers, rogencs i alguns de vasos a torn de color rogenc clar (tigs . 315 i 31b) .

I 75

Fig. 304 . — Necròpolis d'Osuna (prov . de Sòria).
Atuells del sepulcre núm . 4 (1 ;4)
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Núm . 5

Núm . 6

Núm . 7
Figs . 305 a 308 . — Necròpolis d'Osma (prov . de Sòria) . Atuells dels sepulcres núms . 5 a 8 (1,' 4 )
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Ceràmica. -- N'hi ha de dues menes : l'una feta a mà, de pasta negrosa, de vegades amb tona-
litats canviants, groguenca i de superfície bastant ben polida, i l'altra feta a torn, de terrissa fina
► usada i groguenca, anió qualques motius puntats que reprodueixen els mes senzills de la cerà-
mica ibèrica.

Vasos a mie . —Tres de forma cònica truncada invertida, i amb la vora tancant-se un xic vers

endintre . L'un és sense ornaments (alçada, 17 centímetres), el segon (alçada 13'5 centímetres), té
ran de la vora tres mugronets i en el cos del vas solcs paral . lels impresos formant ziga-zagues,
dels angles inferiors dels quals pugen solcs verticals (fig. 317) ; el tercer (alçada 15'5 centímetres)
està mancat de mugrons i té els ornaments incisos amb punxó de punta fina formant també ziga-
sagues, però enquadrats en dues sèries d'incisions horitzontals (fig . 317).

Figs . 309 i 310 . — Necròpolis d'Osma (prev . de Sä'ia) . Atuells dels sepulcres núms. 9 i 10 (1'i)

L'n vas quasi esfèric amb un peu alt i dues sèries horitzontals de mugrons (alçada, 15 centí-
metres) (fig . 317).

Vasos a. forn . —a) I)e forma esfèrica, arno un peu rudimentari o bé sense . Tres exemplars
(entre io i 14 centímetres d'alçada) . ['n d'ells té diverses línies horitzontals pintades de negre
(fig . 318).

b) Set vasos de perfils més o menys diferents, per() que poden considerar-se com evoluciú
d'un mateix tipus fonamental de parets que formen dus cons units per la base i truncats l'un pel
solament i l'altre per la boca, en la qual es forma una vora que es torça enfora . L'ésser el con in-
ferior més o menys alt i la boca niés o menys oberta, dóna les diferents variants de perfils, així
com l'arrodonir-se els perfils fent desaparèixer l ' angle format per la unió de les bases pels cons.
Les alçades oscil . len entre S i 1G centímetres (figs . 319 i 320).

c) Tres escudelles de fons més o menys esfèric i parets cilíndriques (entre 6'5 i 9 centímetres
d'alçada) . Una d 'elles (6'5 centímetres d'alçada) té pintades de negre, en el coll, tres línies horit-
zontals paralleles, de l'última de les quals pengen sèries de línies verticals curtes (fig . 321).

d) Dues escudelles quasi hemisfèriques (7'5 i 6'5 centímetres d'alçada, respectivament) . ' A

kina (7'5 centímetres d'alçada i io de boca) hi ha tres línies horitzontals paralleles, pintades de
liegre, ran de la vora.

e) Un vaset (alçada, 8 centímetres) de parets còniques, fons convex estrangulat prop de la

1

29 . — Institut d'Estudis Catalans 29
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vora, i amb ansa . A la panxa té,
prop de la vora, línies horitzon-
tals paralleles pintades de negre.

/) ('inc tapadores de forma cé-
nica amb un bot() per agafar-l (
(tres exemplars) i ami) un, solament,
còncau (dos exemplars) . (Alçades,
sobre uns 4 centímetres) (f.g. 32 2 ) .

TROBALLES DE GORMAZ

Les principals i part icularni
els atuells complets de sepultat,
foren adquirides pel Museu de M . -
drid. El de Barcelona sols adqu!;
qualques vasos.

Ceràmica. — A inà . — Ofen

xen formes emparentades amb 1,
de la ceràmica a mà d'Osma, tann

de terrissa negrosa, en general t,

parets molt gruixudes .

	

1)'elia,
Museu en posseeix

	

els

	

següents
vasos:

t n vas de fornia més o menv
esfèric ami) dues

	

zones

	

d'incision-

Fig . 311 . — Necròpolis d'Osma (prev . de Sòria
: .tuc11s del sepulcre 11ú111 . II ( I .4)

Un altre vas de fornia cònica truncada invertida, que
perior, sense vora. (Alçada, 18 centímetres) (fig . 324 .)

Una escudella de parets nies o niunvs còniques (alçada, 8'5 centímetres), sense decoraciO, i
un altra de forma de casquet esféric (alçada, 8 centímetres), també no decorada (fig . 325).

Ceràmica a torn . — Els diferents exemplars que el Museu de Barcelona posseeix procedents
de Gormaz ofereixen, en general, les mateixes formes d'Osma (per exemple el de la fig . 32».
('al esmentar particularment un vas de tipus semblant al tipus h d'Osma, però amb una vora
quasi vertical molt ampla . (Alçada, 9`5 centímetres) (fig . 326.)

En general sòn sense decoraciú o amb senzilles línia s horitzontals pintades en negres com alguns
exemplars d'Osma. Un vas (de 16 centímetres d'alçada) ofereix més interés (vegi's fig . 328) per
tenir una série de semicercles concèntrics pintats en negre i penjats de la vora.

una prop de la vora i l'altra en 1,
part inferior de la panxa del V2_ .

Les zones inc ises consisteixen e : I

dues séries de línies paral . leles qu.

donen la volta al vas, entre les qual:
s 'intercalen ziga-zagues formacle
també per vàries línies paral•lele-
(Alçada, 14 centímetres) (fig . 323 . :

es tanca lleugerament per la part su-

LA CRONOLOGIA DE LA NECRÒPOLIS D'OSMA
DINTRE DE LA CULTURA POST-HALLSTÁTTICA

Les troballes d'Osma (i) adquirides pel Museu de Barcelona formen un grup molt homogeni
amb les adquirides pel Museu de Madrid, que repeteixen els mateixos tipus . Cal anotar solament

que en la ceràmica hi ha la novetat d'un vas semblant als del nostre grup d, però amb ocells

estilitzats pintats i uns capets humans en relleu (2).

(i) Prescindim d'estudiar detingudament la necròpolis de Gormaz, per ésser tan escàs el material drl Museu de Bar-

celona . pel material del Museu de Madrid es pot deduir que pertany a un grau quelcom anterior del representat p, r
Osma dintre del mateix II període de la civilització post-hallstättica.

(2) CABRÉ : Urna cineraria interesante ple la necróhulis de Uxama (Colecciontoiu, n .° Cit . IOTS).
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Es pot dir que tots els sepulcres d'Osma corresponen a un mateix grau cronològic : representen
cl moment final de l'evolució de la civilització que hem anomenat ost-hallstdltica (I), per conti-
nuar els tipus de la cultura d'Hallstatt, després que aquesta, en els seus territoris propis, ha aca-
bat i ha estat substituïda per la nova civilitzacio', de La Tène .

179

l igs . 312 i 313 .

	

Necròpolis d ' Osma (prov . ele Sòria) . Atuells dels sepulcres núms . I_

La civilització post-hallstàttica i els celtes . -- _Aquesta prolongació de la cultura de tra-
dició hallstàttica dintre de la segona Edat del ferro, és pròpia, com és sabut, ciels territoris del
Centre, Occident i Nord de la Península, així com del Sud de França, des d'on s'infiltrà espo-
ràdicament a Catalunva, com coneixem per la necròpolis de Peralada, estudiada en l' :wt _ RI

anterior . Al Sud de França la representen les necròpolis del tipus d'Avezac-Prat, potser ligurs.

Al Nord de la Península correspon als pobles originaris que allà restaren identificats a voltes també
amb els ligurs, no aconseguits pels moviments cèltics, als quals es deu la introducció de la civilit-
zació hallstàttica a l'Occident i els descendents dels quals representen amb tota seguretat la civi-
lització post-hallstàttica del Centre i Oest de la Península.

Jusiament es pot avui comprovar que, ultra el contrast entre la civilització post-hallstàttica

de l'interior i la ibèrica de les costes del Sud i de l'Est d'Espanva, que acusen una diversitat fona-
mental de pobles en la mateixa ciVilitzaci(') post-hallstàttica hi ha també varietats regionals que

corresponen a les diferentes tribus cèltiques : fet parallel al de les varietats regionals de la cultura

ibèrica representatives dels seus diferents pobles.
Les diferències de tribus celtiques, i llurs límits contra els ibers, que coneixem pels textos

(el Periple del segle v1, base d'Avicnus, Hecateu-Herodot, Èfor, etc .), la comprova l'arqueologia

en establir la personalitat diferent de la civilització de la part oriental de la Meseta (províncies de

Sòria i Guadalajara), que arriba fins a la divisòria entre la província de Cuenca i el regne de Va-

(r) S, n 1 re ella vugi's Boscu : La arqueologia pre-nana a hispànica (Barcelona . 192o), les recensions dels treballs del Mar-

¡luès de Curralbo i 1-1 . Sandars a la Crònica de l' .AN1 sizi de I INST1rcr, V. 1913-1 .1, i sobretot Los Cellas y la civilización

céltica en la I'cnínsula ibérica (Bolclin de la Sociedad I~+pa)iola de E.lrursioncs, número del IV trimestre de 121) .
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Fig . 314 . — Necrò ;olis d ' Osma (prov. de Sòria).
Attteils del sepulcre núm . rt ( 1 /4)

lencia (t) (ßeryhraces) respecte a la c l
-vilitzaciet portuguesa-gallega dels cas-

lros, cn la qual la dualitat de pobles
cèltics que coneixent pel Periple (Sac-
/es i Ce, i psí), i que cal localitzar-hi ,
s'acusa amb les influències ibèriques,
d'origen andalús, dc la cultura del
('entre i Sud de Portugal, a partir de
la conca del Mondego (des de la cone-
guda estació de Santa ()lalla, prop de
F igucira), quc deu correspondre als
('('m sí i la falta de tals influències ti

Minho i a Galícia (Suees ? )

La basc comú de tota aquesta cul-

tura c 'lt ica així com dc la post-halls-
tàttica en general, és l'evolució c1(1,
punyals de ferradura, mal anomenats
d'antenes, degenerant cl tipus i acos-
tant cada vegada niés ]es dues hole,

en que acaben les antenes els tipus
tanca de cinturit de bronze, la ffhc!
típica post-hallstàttica (de peu quc
perllonga en sentit vertical, acaban)

en un botó) acompanyada de l'anular,
la transformació del ganivet corha i
en falcata i la ceràmica amb formo
d e rivades de les hallstàttiqucs, i sovint
amh motius estampats, entre els qual«
abunden els petits cercles concèntrics
quc decoren també altres objectes, per

exemple els bronzes.
Els graus cronològics de la ei-

es ptulcn avui distingir, pel quc es ref(
ronològics . F_1 primer període del segle s
al segon període, comprèn les necròpoli.
i són ja de la transició les de Quintana r

vilització post-hallstàttica . ' — 'Dintre aquesta cultura
reia a la part oriental de la. Mesela castellana, graus c
al segon terç del segle Iv, que representa la transició
d'Aguilar d ' Anguita (Guadalajara) i Echauuri (Navarra),
de Gormaz, Olmeda, etc . El més tipic d'aquest període seus les espases d'antenes encara molt
desenrotllades, i les fibules post-hallstàttiqucs pures, sense material dcl tipus dc La Tène, qui
sols es comencen d'introduir a la transició, precisament, de la ti del primer període de La Ten(
la qual cosa data cl grup de necròpolis en què apareixen.

Un segon període comprèn des de la fi del segle Iv fins a mitjan segle III . E1 grau niés anti n

d'aquest periode es representat per les necrópolis d'Alpanseque, llijes, Luzaga, etc . De la fi dF )
periode, i en general de la fi de la cultura post-hallstàttica, són les d'Alcòbriga i Osma, entre altre.
El més típic del segon període es la degeneració completa de les antenes, reduint-les a dos botons,
i la freqüència dels tipus de La Tène II (espases i fibules) trobats en les mateixes sepultures amh cl
material post-hallstàttic.

La cronologia d 'Osma. - I)intre d ' aquestes notes generals, una sèrie d'altre fenòmens se
cundaris permet afinar la cronologia establint que les esmentades necròpolis d'Osma i Arcòbriga
són del final del període . Abans que tot s'hi nota que de les antigues antenes no se'n veuen nu r :s

que els botons, mentre que a les necròpolis del principi del període encara sobresurt de l'empu-
nyadura quelcom de les antenes.

Però un altre fenomen molt característic és l'aparició, a la fi del període, del tipus del punyal
doble globular, que falta en les necròpolis ciel començament i que en canvi passa a la cultura iherica
de Numància, que de seguida suplantà a Castella la cultura post-hallstàttica . Aquest tipus de punyal

(r) Necròpolis de I'ajarón, Fuente Lespina, Santa Cruz de Moya, etc ., explorades per D . Francesc Martínez i Martínez,
de València . El material, inèdit, en la seva col .lecció .
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(s potser l'evoluci(i d'un tipus secundari d'espasa de fulla ampla i empunyadura, ami) un ressalt
a cada costat (embrió del disc que el punyal doble globular te en aquest lloc), i . acabant en un pom

que no coneixem a Castella, però que
pur les espases trobades a Andalusia
([llora) (r) es pot suposar en forma de
disc o de hola . Aquest tipus sembla una
influència ibèrica del Sud d'Espanva so-

Fig . 315 . — Necròpolis d'Osma (prov . de Sòria).
Fusaioles de terrissa ( 1 ,1 apr .)

Fig . 31ó . — Necròpolis d'Osma (prov . de Stria).
Discs i boles de terrissa (1 , ' 2 apr .)

bre la civilització cèltica central, així com aquesta influí notablement en la veina cultura
rica del Baix Arag(') .

Fig . 317 . —:Necrópolis d'Osma (prov . de Sòria ) . Vasos a mà 0 , 4 apr . )

Precisament a Osma trobem un tipus internlig entre l'espasa de fulla ampla i acabament en

disc d'Illora., del primer període i comen4os del segon post-hallstättics, i el punyal doble globular

típic, que és l'únic que durà fins a temps ulteriors . Aquest tipus intermig es la variant que

apareix en les sepultures Z2 i z ;.

(1) Vegi's Am íSANO : Catálogo de la Exposición de hierros artísticos espaiïoles (Publicación de la Sociedad de .4migos del

Arfe, Madrid, 1919), n .° 9 .
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Fig . Necròpolis d . Osuia (prev . de Sòri,t) . Aa~~~s a torii . Tipus u 4 apr .)

La necròpolis d ' Osma correspon, doncs, al final del període, probablement ja entrat el segle i
però potser encara a la primera meitat . La segona degué ja ocupar la, al menys en part, la culta
de \umància, ja que les fonts que hi fan referència comencen d'anomenar els celtíhers a l'inl
rinr de la Península.

Les influències ibèri-
ques a la cultura post-
hallstàttica i el problema
dels ibers a la «Meseta
— Per fi convé fer ressaltar
un altre fet interessant del
material d'Osma i Gorniaz:
és l'abundància de la pintura
de la ceràmica amb motius
típics ibèrics, corn els cercles
concèntrics i fins l'ocell del
vas del Museu de Madrid.
que tenen probablement llur
origen en la veïna cultura
ibèrica de l'Ebre, fenomen
que s'observa en general en
les necròpolis del segon pe-
ríode (r).

Aquest fet és d 'una importància extraordinària, tant per les relacions d'ambdues cultures veïnes
de què és típic, com per il•lustrar visiblement la penetració dels ibers a la Meseta, així com aju-
dar-nos a comprendre la data inicial de la civilització celtiWrica de \umància.

Fig . 310 .

	

Necròpolis d'Osma (prov . de Sòria) . Vases a turn . 'tipus
(variant amb la beca hec oberta) ( 1/ 4 a p r .)

Fig . 320 . — Necròpolis d'Osma (prov . de Sòria) . Vases a torn . Tipus b (variant amb la boca malt ample ( 1 /4 apr .)

I i) Ve;;i's Bosch•. El problema de la ccraanuca ibérica (Madrid, 1915), i Los Cillas, etc .
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Les relacions de la cultura post-hallstàttica amb la ibèrica de l'Est i del Sud d 'Espanya
toren sempre molt intenses i són prou conegudes perquè aquí ens detinguem en tractar-ne (r).

Solament desitjaríem, a propùsit dels elements ibèrics de la ceràmica d 'Osma, insistir en
la llur significació per a i1•lustrar la influència dels ibers vers el Centre i la cronologia de Nu-
Illancia.

Sempre haviem estat d'opinió que essent la cultura post-hallstàttica de Castella i la ibèrica
de Nurnància tan essencialment diferents, han de correspondre a pobles diferents . Els textos, si
hé és veritat que no parlen del Centre d'Espanva fins molt tard, en anomenar els veïns dels
ilxds a la costa oriental, el, Bervbraces, clarament ens posen en presència d'un poble cèltic,
nlrntre que quan al segle 111 (Eratòstenes a través de Timeu) i més tard (Polibi, etc .) parlen
dels celtibers, ens donen a conèixer un poble en el qual l'element doninant és l'ibèric, malgrat
pugui haver absorbit els elements cèltics : això semblava haver-ho demostrat palesament Schulten
.mb arguments filolùgics (2).

Perù l'argument arquuolùgic, que escapà a Schulten (3) en fonamentar la seva teoria de la prio-
tat dels celtes sobre els ibers a la Museta, semblava cada vegada niés clara . No hi ha dubte que la
tltura de Nunlancia es troba més a prop de la ibèrica de les diferents regions, particularment dr

Fig . 321 .

	

Aecr~~p~~lis d'osnta (1)r4,v . de Sòria).

	

!t

	

Tipus e( t 4 apr .)

l'Ebre, que de la post-hallstàttica de les necròpolis castellanes, i això cs correspondria amb ( . 1
que ha demostrat Schulten ço és que els ibers foren l'element dominant del poble celtiber . Aita1

diferència essencial semblava obligar a suposar un canvi etnològic, una vera invasió d'ibers, cu71-

queridors de la terra dels celtes .
Les influències ibèriques a la cultura post-hallstàttica, que s'aguditzen al darrer període, tan

ben representat per Osma i ( :ormaz, semblaven fer-ho visible : aitals influències no passen de tipus
isolats, de decoracions a la cerinica i encara són sumanrent pobres, i es veu clar que no són preus
per a transformar encara la vera naturalesa de
la cultura en giiesti< . Es tracta de quelcom
semblant a ço que observern, en sentit invers,
al Baix Aragó, on les influències céltiques ape-
nes si matitzen la cultura indígena que manté
ben clara la seva personalitat.

I)csprés de tal període de contactes canvia
per complert l'aspecte de la cultura, canvi que
per una evolució pacífica semblava que no es
podria explicar, car a la civilització de les ne-
cròpolis post-hallstàttiques no trobem prece-
dents de la decoració rica i variada de Numàn-
cia . Fins els ornaments comuns ens ajuden a
veure que difícilment poden derivar-se els uns dels altres : els ocells del vas d'Osma representen

un fenomen tan excepcional a la civilització post-hallstàttica, que si sols tinguéssim aquest prece-

(t) Vegi 's Go que s'ha dit en tractar del primer període del Baix Aragó al nostre article La investigació de la cultura

ibérica del Baix Aragó (1915-1921), en la Crònica de 1'ANt'Àu1 anterior i a l'article Los Celtas, etc ., abans citat.

(2) SCHULTEN : Numantia Ergebniss der Ausgrabungen . I . Die Keltiberer unti ihre Kriege mit Rom (Munich, Brttt k-

Man11, 1914).
(3) SCHULTEN en Numantia I, seguint al Marquès de Cerralbo, suposava aital civilització ja dels celtibers .

183

Fig . 322 . —Necròpolis d ' Osma (prov . de Sòria).
Tapadores a torn . Tipus f ( 1 ; 4 apr .)

r
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dent la muniú d'ornaments animats (ocells, peixos, cavalls estilitzats, boines), així com les riques
decoracions d'espirals de Numància restarien inexplicades . En canvi si considerem Ics decoracions
iI) riques de la ceràmica post-hallstàttica com senzilles influ~ncics de la cultura ih rica de l 'Ebre i
comparem aquesta amb la de Numància, tot s'aclara, en trobar a l'Ebre (Calaceit, La Zaida o Azaila ,
BK°lmonte) tota mena de precedents de les decoracions numantines.

El problema de la cronologia de Numància en relació amb les últimes necròpolis
post-hallstàttiques . --Tut això depen del problema de la cultura i de la cronologia de Numàn-
cia. També aquí cada vegada es confirma més la cronologia que per als comcnços de Numància
proposàrem fa alguns anys (1) . Indubtablement la cultura de Numància tc' un /erminus ante git,, u i

la presa per Escipió en 2J3 abans de jesu-Crist

	

i un /erminus post que»t - -la cultura

	

t-
hallstàttica . —L'evolució d'aquesta última, avui tan clara, va des del segle y, en el qual encara

Fig . ;2.3 a 32s . - Necrópolis de La Rcquijada a Gormaz (prov . de Sòria) . Vasos a Ina ( t' 4 apr .)

s'enllaça tipològicament amb la vera cultura hallstàttica espanyola (els punyals de ferradura d .'
bronze) lins al segle III (les necròpolis amb objectes del tipus de La T ne II) . Numància, essent
posterior a la civilització post-hallstàttica, no pot pujar més amunt de la meitat del segle III.

Tal conclusió, a la qual arribàvem ja en 1915, recolzant-nos també en l'indici del caràcter tan
unitari de la civilització numantina, que feia suposar una evolució curta, es reforça avui amb l
coneixement, que cada vegada és més intens, de les supervivencies de tipus post-hallstàttics a Nu
mància . Així tenim a Numància el punyal doble globular, però no les espases d'antenes, apart
de formes de ceràmica derivades de les post-hallstàttiques: la falta de les espases i la transmissiu
d'un tipus que representa el més recent dels tipus post-hallstàttics dóna una cronologia exacta
posterior al temps de la necròpolis d'Osma i altres en les quals apareix el punyal doble globular.

Figs . 326 a 328 . — Necrópolis de La Requijada a Gormaz (prov . de Sòria) . Vasos a torn ( 1 /4 apr .)

(i) El problema de la cerdrnica ibèrica (Madrid, 1915) .
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Per altra banda, les fortes diferències dels motius numantins de la ceràmica respecte dels sem-
blants de l'Ebre acusen sovint una estilització molt més avançada amb el caràcter d'una vera
degeneració dels motius que a l'Ebre tenim en un grau tipològic anterior. Això és un neu indici
que ens permet comprovar la data inicial tardana de Numància.

Així avui podem tenir per establert fermament que Numància degué començar el més aviat al
temps de les últimes necròpolis post-hallstàttiques del segon període de què s6n típiques entre
;altres Arcùbriga i Osma, per la qual cosa la xifra rodona del 25o ahans de Jesu-Crist, que està
¿l'acord amb els resultats del Prof . Schulten sobre la primera menció dels celtibers a les fonts
antigues, sembla una data aproximada versemblant.

El caràcter i les possibles etapes de la cultura de Numància i un altra possible
solució del problema dels Celtibers . — Posada en aquests termes la qüestió i semblant po-
,ler-sc resoldre en el sentit de la comprovació arqueològica de la hipòtesi de Schulten, han vingut
;,ous fets a plantejar el problema d'altra manera, albirant-se la possibilitat d ' una solució diferent
i de tenir que tornar a la hipòtesi clàssica de la prioritat dels ibers sobre els celtes a la Meseta,
;unb la qual cosa els celtibers serien, d'acord amb dita teoria clàssica, la fusió d'un element cèltic
posterior amb l'ibèric indígena i cauria per la seva base la hipòtesi de Schulten del moviment dels
ibers al segle No podem tractar aquí extensament aquest nou aspecte de la qüestió, que serà
discutit amplament en un altre lloc, per() sí cal almenys esmentar els nous fets.

Per una part a l'etnologia celtibèrica abunden extraordinàriament els elements cèltics, co-
mençant pel mateix nom dels Aràvacs (i), la tribu celtibèrica de Numància, que cal identificar
.amb el dels seus veïns els Vacceus (Arevaci, ço és els Vacceus extrems o orientals), en el qual cas
resultaria estrany que les tribus més característiques dels Celtibers, si aquests fossin ibers resultés
tenir un nom cèltic, car el nom dels Vacceus s :mola també esser-ho ; compari's amb els Bello-vari,
de França, nom en què l'altre component es idèntic al dels Belles, un altra tribu dels celtibers.
Els noms de lloc i dr persones cèltics, així com els cultes cèltics hi abunden també i precisament
sòn cèltics els principals capdills de la guerra numantina (Retogenes-Rectugenus, Caro, Ambon,

Leucon) . Això comprova un fort element cèltic entre els Celtibers, que fa creure ja que la barreja
i la persistència dels celtes en l'etnologia celtibèrica és molt més forta del que creia Schuhen, i
:;'arriva a una vera fusió de pobles i no a una senzilla substitució o domini dels uns per l'altre.

Però el que sembla avui decisiu s6n els nous fets arqueològics . Pur una part nous descobriments
prehistòrics a les províncies de Sòria, Guadalajara i Madrid, acusen la presència de la cultura d'Al-
meria a l'encolític procedint dels seus grups d 'Aragó i entrant a Castella per la línia del Jalón.
Avui sabem que els «almerians» eren els avantpassats dels ibers, el que fa possible arqueJlùgica-
ment la prioritat dels ibers sobre els celtes al Centre d'Espanya . Però, demés, els moderns estudis
de Taracena (2) sobre la cronologia relativa de la ceràmica numantina i el caràcter dels tipus quu
semblen més antics, permeten de seguir pas a pas la eibcritzaciú» cultural de Numància . Sembla

que , els tipus més antics són eminentment post-halistàttics i que en ells comença la decoració pin-
tada i precisament la niés rica, polícroma, amb tipus que no són ibèrics, malgrat tinguin qualque
relació tipològica amb alguns del Baix Aragó, per exemple, amb els motius humans de Sant An-
toni de Calaceit . Sembla això una influència ibèrica que introdueix la pintura, com s'introduïa a
les necrópolis post-hallstàttiques, però emprada per un poble de naturalesa diferent i que l'aplica
a motius indígenes, que en quant a ses formes, sobretot en les decoracions d'aus, peixos i fins

d 'homes, recorden moltíssim les decoracions dels bronzes post-hallstàttics . Sols poc a poc es va

perdent la policromia i van predominant els motius netament ibèrics de caràcter geomètric, mal-
grat sempre tinguin una personalitat especial pròpia.

Creiem doncs que, davant d'aquests nous fets, cal que ens situem diferentment i que deixem
oberta la possibilitat d'abandonar la hipòtesi de Schulten i de retornar a la clàssica.

P . BoscH-GIJIPERA.

(1) KUND DlerrR : Zur Keltischen Wortkunde, IX (Sitzungsberichte der Pr . Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1919),

P . 377 .
(2) Vegi's B . TARACENA : La reràmica ibérica de .V'unurncia (Culeccinnismo, 1923-1924) i La ceràmica de Numuncu

(Ipek, 1925).

30 . — Institut d' Estudis Catalans
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