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Dos cranis enclavats trobats a Ullastret confirmen que els ibers 
practicaven decapitacions rituals 
 
 

 Es ratifica el costum de l’enclavament de cranis en l’extrem nord-est 
peninsular, a finals de l’edat del Ferro. 

 

 Les troballes es troben entre les millors conservades d’Europa i tenen 
escassos precedents a Catalunya. 

 

 La campanya ha permès alhora comprendre definitivament la 
implantació i ocupació urbanística d’aquesta àrea del gran assentament 
iber d’Ullastret. 

 

 Els resultats globals obtinguts són fruit de la nova aposta del MAC per la 
modernització tècnica i metodològica de la recerca arqueològica. 

 

Les excavacions arqueològiques dutes a terme durant els mesos d’agost i 

setembre a la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu (Ullastret), han tret a la 

llum una excepcional descoberta en un dels carrers principals del jaciment: un 
conjunt de set restes cranials humanes, entre les quals destaquen dos 
cranis sencers amb evidències de tractament ritual, travessats per sengles 

claus de grans dimensions, i que s’exhibien fixos en un lloc públic, com a 

trofeus de guerra. Es confirma així que els ibers de l’actual zona catalana 

seguien una tradició d’origen celta. 

 

L’equip de les excavacions ha estat dirigit per Ferran Codina i Gabriel de Prado 

(Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret), amb la col·laboració de Fina 

Simon. Ha comptat amb la participació de la restauradora Laura Lara (Museu 

d’Arqueologia de Catalunya), de diversos arqueòlegs i de nou estudiants de la 

Universitat de Girona que han realitzat pràctiques d’arqueologia en aquest 

jaciment, en virtut d’un conveni de cooperació educativa entre la Universitat de 

Girona i el Museu d’Arqueologia de Catalunya.  
 



    

 

 

Els rituals guerrers dels caps tallats 
 

Durant el darrer sondeig de les excavacions dutes a terme aquest estiu, es va 

produir la troballa més singular per la seva excepcionalitat: els dos cranis 

enclavats així com les altres restes cranials que, molt probablement, pertanyen 

a 5 individus adults. Cal esmentar que la troballa de restes cranials humanes 

en els poblats pertanyents als territoris ibers costaners del nord-est peninsular 

(indigets i laietans) no és un fet insòlit i testimonia la pràctica d’origen celta dels 

caps tallats. 

 

               Extracció d’un dels cranis enclavats  

 

No obstant, l’excepcionalitat d’aquesta troballa radica en el fet que, fins a 

l’actualitat, només s’havien localitzat tres cranis enclavats sencers. I és que des 

de les primeres evidències publicades a principis del segle XX per Bosch 

Gimpera, les troballes aïllades de restes humanes en contextos urbans de 

l’edat del Ferro, tant a la banda peninsular com als oppida del sud-est francès, 

s’han succeït en comptagotes. A Catalunya, el primer es va localitzar a principis 

del segle XX al peu de la muralla del poblat de Puig Castellar de Santa Coloma 

de Gramenet i els altres dos van aparèixer en sitges en el transcurs d’una  

 



    

 

 

campanya d’excavacions al Puig de Sant Andreu d’Ullastret l’any 1969. Totes  

elles integren el fons del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i configuren una 

col·lecció sense paral·lels a la resta de la península Ibèrica. 

                      

Crani enclavat del Puig Castellar                                  Crani enclavat del Puig de Sant Andreu 

(MAC Barcelona)              (MAC Ullastret) 

 

L’explicació comuna que es dóna a aquestes evidències parla d’un ús simbòlic 

dels caps, doncs, el seu tractament post mortem és completament diferent al 

procés funerari habitual de la societat ibera, la incineració. Les possibilitats 

interpretatives que es presenten davant aquests casos aïllats de cranis són 

dues: una amb finalitats intimidadores i una altra finalitats religioses. Els cranis, 

bé podrien pertànyer a personatges importants per a la família o la comunitat o 

bé podrien tractar-se d’enemics, els quals haurien estat executats o morts en 

combat i exposats al públic. 

 

En el primer dels casos, les restes esdevindrien relíquies familiars o 

comunitàries conservades en funció de certs valors socials com la valentia, o 

un paper social excepcional (líders de grup).  

 

 



    

 

 

Tanmateix, la interpretació que guanya més pes i que confirmarien els darrers 

cranis trobats en un dels carrers principals del Puig de Sant Andreu, és la que 

relaciona aquests rituals amb la tradició celta dels caps tallats, ben descrita per 

autors clàssics com Diodor de Sicília, Estrabó i Posidoni d’Apamea. Les seves 

cròniques parlen del costum indígena d’exhibir públicament els caps tallats de 

l’enemic en piques; penjats del coll dels cavalls o bé clavats a les portes de les 

cases i porxos dels edificis. Aquesta pràctica va tenir una gran difusió tant als 

pobles britànics, com als germans i gals. Els cranis esdevindrien així trofeus de 

guerra, exposats en alguns casos acompanyats d’armes inutilitzades, 

reafirmant la superioritat guerrera del grup alhora que servien d’element 

coercitiu. 

 

Ara per ara, no s’han detectat paral·lels a l’àmbit peninsular, però sí estretes 

afinitats en el món celta i gal dels segles III-II aC, que venen a reforçar unes 

connexions ideològiques i culturals especialment intenses durant aquest 

període. 

 

Noves dades per a la interpretació urbanística de la ciutat 

ibèrica 
 

Els treballs duts a terme aquest estiu tenien com a objectiu contrastar 

arqueològicament els resultats de la prospecció geofísica multisistema 

(prospecció magnètica i georadar) realitzada en aquesta zona l’any 2006, en el 

marc d’un projecte de col·laboració entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya-

Ullastret i l’Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Aquesta prospecció, 

realitzada a nivell tècnic per l’empresa alemanya Eastern Atlas, cercava la 

delimitació del poblat per la banda est, que constitueix l’únic vessant del turó on 

encara no s’ha documentat el traçat de la muralla que tancava el poblat. 

 

 

 



    

 

 

En aquest sentit, el Museu d’Arqueologia de Catalunya ha fet una aposta en els 

darrers anys per l’ús de tècniques de prospecció geofísica, realitzant tests i 

aplicacions experimentals en jaciments públics catalans com Empúries, 

Olèrdola, Molí d’Espígol i Ullastret, i organitzant, aquest darrer mes de maig, el 

primer curs sobre geofísica aplicada a l’arqueologia, el 1st International 

Workshop of Archaeological Geophisics, en el que hi van participar alguns dels 

millors especialistes en geofísica arqueològica a nivell internacional. 

 

Gràcies a la geofísica aplicada a 

l’arqueologia s’han pogut obtenir, en 

els darrers anys, mapes del subsòl 

cada vegada més útils per als 

arqueòlegs. Els sistemes aplicats són 

mètodes d’exploració no destructius, 

és a dir, que no impliquen cap 

excavació. Els resultats que se 

n’obtenen s’utilitzen com a eina de planificació i prevenció, per obtenir una 

imatge del contingut del subsòl (edificis, conduccions, paviments, etc.) i 

intervenir de manera més efectiva, seleccionant els objectius de les 

excavacions amb informació prèvia. 

 

Les dades obtingudes a través de l’excavació realitzada, juntament amb les 

que ja posseíem dels resultats de la prospecció geofísica multisistema, han 

estat l’element determinant per la comprensió definitiva de la implantació i 

ocupació urbanística d’aquesta àrea del gran assentament iber d’Ullastret. 

Concretament, en aquesta intervenció s’ha localitzat una de les portes 

principals d’entrada a la fortificació, alhora que s’ha identificat un important 

carrer que sorgeix d’aquesta porta i que serveix d’eix vertebrador de la 

plataforma inferior de l’oppidum. Aquesta descoberta ha permès contrastar que 

aquest assentament s’estructura urbanísticament en aquest sector a partir de 

grans terrasses que es comuniquen en sentit longitudinal a través de carrers  

 



    

 

 

que s’inicien a les portes situades als extrems nord i sud, adaptant-se 

perfectament al desnivell del terreny.  
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Activitats al voltant de la troballa 

 

 Jornades de portes obertes. Diumenge18 i dissabte 24 de novembre 

 L’Illa d’en Reixac: un jaciment desconegut per al gran públic. Visita 
guiada. L’Illa d’en Reixac és un dels jaciments ibèrics que integren el 
conjunt arqueològic d’Ullastret, actualment no visitable. Ara, amb motiu 
de la Setmana de la Ciència obrim les seves portes per donar-vos a 
conèixer les darreres novetats, obtingudes gràcies a les més avançades 
tècniques de prospecció geofísica. Diumenge 18 de novembre a les 
11.30 h  

 Les troballes recents de les excavacions al Puig de Sant Andreu 
d’Ullastret. Conferència. Voleu conèixer les últimes descobertes 
arqueològiques que s’han realitzat a Ullastret? Voleu saber com s’han 
pogut fer? En aquesta conferència s’explicaran els resultats de la darrera 
campanya d’excavacions al vessant est del Puig de Sant Andreu, que ha 
permès contrastar arqueològicament les hipòtesis plantejades l’any 2006 
a partir d’uns treballs de prospecció magnètica i georadar. Dissabte 24 
de novembre a les 17 h. 


