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E L Pla de les Tenalles de la M6ra, Granyanella (la Segarra) es un assentament que ha vist com 
darrerament cobrava una certa importancia despres de diversos anys sense haver estat objecte d'una 

atenci6 arqueoıogica. En el transcurs d'aquests dos darrers anys ens hem fixat, sobretot, en l'estudi 
del material i hem intentat deixar l' assentament en les condicions necessaries per a dur una activitat 
arqueologica que ens situı millor per tal de reinterpretar les activitats anteriors i analitzar en primer lloc 
les seves pautes espacio-temporals. Aixi doncs en aquest article fem un avanç de l'estat general del Pla 
de les Tenalles. 

MOTIUS DE LA INTERVENCIO ARQUEOLOGICA 

Fonamentalment els motius que ens han cridat l'atenci6 d'aquest assentament s6n: 
Ir L'existencia d'una serie de materials que sembla que poden fer allargar el temps d'ocupaci6 d'aquest 

lloc, d'epoca iberica, fins a mitjans del segle II a.C., alhora que ens permeten establir l'estreta 
relaci6 de l'assentament amb el m6n de la Ilergecia. 

2n De l'analisi de la memoria presentada per P. Villalba al Servei d' Arqueologia es despren que aquest 
assentament podria trobar el seu primer moment vers unes dates que retardarfem fins a finals 
del segle V a.C. 

3r EI fet que s'han realitzat altres activitat arqueologiques amb anterioritat; activitats arqueologi
ques que no quedaren exhaurides en el seu moment i que calia plantejar-se a la llum d'una activi
tat mes sistematica. 

En definitiva, observavem que de la cultura material exhumada se'n podien obtenir mes dades i que 
estavem en la linia de les preguntes que ens fem sobre la cultura iberica ilergeta. Alhora, la necessitat 
de continuar les activitats empreses amb anterioritat ens feien pensar i treballar en aquest assentament. 

ANAuSIDE LA SITUACIO DE L'ASSENTAMENT 

Al Pla de les Tenalles de la M6ra s'hi pot anar per dos llocs diferents, de Tarrega estant. 
Una primera ruta consistiria a seguir la N-II vers Barcelona i advertim com el traçat de la meteixa 

carretera comença a elevar-se anunciant les caracterfstiques del major nivell de l'altipla de la Segarra. 
Aproximadament, a uns quatre quilometres de Tarrega, entre els Kms. 514 i 515 d'aquesta ruta, hom 
troba una desviaci6 que, entre cultius d'oliveres i ametllers, descendeix a la van del riu Ondara fins 
arribar a l'enclau de la M6ra. 

Una altra de les maneres d'accedir a aquest indret, des de la ciutat de Tarrega, consisteix a anar 
en direcci6 al Talladell, sobrepassar aquest poble i continuar vers Fonolleres, i desviar-nos vers la 
M6ra pel cami que va a Granyanella i que ens mena fins al peu del mateix assentament. Aquesta ruta, 
a vegades ho hem comentat, es molt mes interessant. Des de la mateixa sortida de Tarrga podem obser
var com d'una orografia completament plana, a poc a poc veiem com van apareixent una serie d'espe
rons i_ el territor.i va adquirint una fesomia mes irregular. Estem entrant a la Segarra. 

Malgrat els «imprecisos limits de la Segarra» podem veure, circulant per aquesta pista paral.lela 
l'Ondara, que deixa endarrera l'antic monestir del Pedragal, el Talladell i fins i tot les restes d'una ne-
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itıııfores iberiques del Pla de les Tenalles. Aquesı lipus d'iııııfora allargassaı, aıııb forıııa de pasıanaga i aıııb la \'ora plana es un dels ıııes coıııuns. Servien per eııııııagaı~e
mar gra, vi i alıres producıes agraris. (Foıo: Alberı Ponı) . 



cropolis d'epoca romana, podem veure, doncs com es va produint un canvi progressiu en el rel1eu, que 
sobta i alhora ens fa apreciar clarament que estem entrant a un territori totalment diferent. Haurem 
de dir que aquesta ruta es molt mes natural i que, en periodes antics, de la gran extensi6 d'aquesta 
terra d'aigua que fou l'Urgell s'accedia a la Segarra per les valls dels rius Corb, Ondara i Si6. 

EI Pla resta immers en una d'aquestes rutes. La importancia de l'Ondara marcara, en definitiva, 
el context cultural que, com ja veurem, ens situa de ple en el m6n de la Ilergecia. Caldra afegir aqui 
que l'orografia, l'existencia del Comallaret, es deguda a un fort proces d'erosi6 que es produeix en el 
terciari i que arrossega terres vers la propia vall de l'Ondara des de la zona alta de Granyanella i el 
limit de la divisi6 d'aigües amb la vall del riu Corb. EIs materials mes durs restaren perennes a l'acci6 
erosiva de l'aigua i d'alguna manera les calcaries de la part superior del Pla aguantaren aquest proces. 

L'assentament ocupa aquesta coma abocada a la vall de l'Ondara per la seva part superior i en les 
vessants. La seva orientaci6 nord-sud, perpendicular ala vall est-oest, ens fa apreciar l'existencia d'aban
calament en la vessant est, que s6n el fruit d'activitats agricoles modernes. Mes actualment, la vessant 
oest fou objecte d'un gran proces de rebaixament per condicionar un espai agricola, que afecta un vint 
per cent de l'assentament. Per tant, actualment la zona que pot oferir mes dades i que ens permet un 
treball amb mes condicions es la part superior de l'assentament on ja P. Villalba incia els seus treballs 
i on, fins i tot, amb anterioritat R. Boleda i 1. Tous hi intervingueren. 

HısrORIA DE LA INVESTIGACIO 

La primera noticia publicada que tenim de I'assentament ens la d6na R. Pita, pero de fet aquest autor 
porta a la impremta les dades que obtingueren R. Boleda i J. Tous. Qui va descobrir l'assentament 
fou R. Boleda l'any 1952. Aquest autor ens exposa, en la seva carta arqueologica, que llavors s'aprecia
ven restes d'estructures que afloraven ala superficie i una gran quantitat de materials, fragments cera
mics que es podien recollir amb facilitat. D'aqui el İlom del Pla de les Tenalles. 

En un parell d'anys mes tard J. Tous redescobri l'assentament i tambe hi va trobar abundant mate
rial ceramic de vernis negre, que ha passat desapercebut fins els nostres dies, un conjunt de fusaioles 
i una pica, un gran cossi de pedra treballada que es conserva al Museu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. 
E. Ripoll tracta a la revistaAmpurias de l'aparici6 d'un nou assentament iber i es feia resso d'aquestes 
troballes. 

EI Pla de les Tenalles passava d'aquesta manera a augmentar la llista dels assentaments ibers i esde
venia una fita que resta, en certa mesura, al marge de les preocupacions dels arqueolegs, mes avessats 
a la vall del Segre. Llavors, pensem, s'estava excavant a la Pedrera de Vallfogona de Balaguer i els 
membres de l'Institut d'Estudis Ilerdencs cercaven els assentaments del Bronze Final, excavant altres 
poblats iberics a la mateixa vall del riu Segre com, per exemple, la Punta del Calvari, a la Granja d'Es
carp, 0 el Pilaret de Santa Quiteria, a Fraga. 

Posteriorment C. Solsona, observant algun material provinent del Pla de les Tenalles que es guarda 
en la col.lecci6 de R. Boleda, publica l'any 1965 un article a la revista Pyrenae. En aquest trebal1 es 
fa resso d'un fragment ceramic de vernis negre pertanyent a una forma 24-25 B de N. Lamboglia, que 
llavors fou situat cronologicament a finals del segle III a.C. i principis del segle II a.C. Aquesta nota 
ala revista Pyrenae s'esdevingue l'unie element cronologic que es conegue d'aquest assentament durant 
força temps. Tanmateix les excavacions que es realitzaven sobre la cultura iberica ilergeta inicien els 
anys setanta amb una forta preocupaci6 per estudiar l'origen del m6n iberic en aquestes terres, i s'exca
va a Roques de Sant Formatge a Ser6s, es reexcava ala Pedrera de Vallfogona de Balaguer i tambe 
s'excava al Molinet de PoaL. EI Pla de les Tenalles continuavaguardant la seva documetaci6 al marge 
de l'acci6 del picot. L'arqueoleg continuava abocat a la vall del Segre davant l'abundosa feina.de pros
pecci6 realitzada per R. Pita i L. Diez-Coronel. Haurem de destacar, de tota manera, que en les terres 
de l'interior s'inicia un treball d'excavacions molt important al Moli d'Espigol de Tornabous per part 
del Museu de Solsona i del Sr. R. Boleda, en principi, i posteriorment per J. Maluquer de Motes i el 

9 



seu equip de la Universitat de Barcelona. Al mateix temps, I'any 1976, R. Boleda publidi la seva Carta 
Arqueologica de les valls dels rius Corb, Ondara i Si6, on trobem una referencia del Pla de les Tenalles. 

A finals dels anys setanta, P. Villalba, sota les indicacions de J. Tous, inicia una activitat arqueolo
gica. Aquest professor de l'Institut de Tarrega va saber iniciar tota una dinamica arqueo1ogica que ha 
tingut la seva trascendencia a Tarrega, pero sobretot hem de ressaltar l'inici de les excavacions l'any 
1978 i la seva continu'itat fins l'any 1983. 

En el transcurs d'aquestes excavacions sorti ala lIum una gran quantitat de materials i d'estructures 
que P. Villalba centrava en uns moments de finals de1 segle III a. C. i principis del segle II a.C., amb 
un element «inexplicable», com els fragments de ceramica de figures roges, que els situava en el marc 
de les factures tardanes d'aquest estil en la segona meitat del segle ıv a.C. Posteriorment l'any 1983 
finalitzaren les excavacions iP. Villalba presentava una memoria al Servei d' Arqueologia on s'hi mos
trava un recull del mterial mes destacat aparegut en el transcurs dels 1978- 1 981. 

Visıa del Pla de les Tenalles de la M6ra abans del reıallaıııenı de la seva parı inferior. (Arxiu FOlOgriıfıc del Museu Comarcal-Tiırrega). 

INICI DEL NOSTRE INTERES PEL PLA DE LES TENALLES 

Despres de divereses campanyes de prospecciô i d'excavaci6 al Tossal de les Tenalles de Sidamon 
ens interessarem per veure la relaciô d'aquest assentament amb els seus assentaments ve'ins. Aixo ho 
feiem pel plantejament d'un treball global al Tossal, que comptes amb els treballs realitzats el 1915. 

Una de les fites, davant d'aquesta perspectiva, era la necessitat que hi havia de comparar un calatos 
10 aparegut al Pla de les Tenalles. Tanmateix el material de vernis negre que observarem en una vitrina 

que hi havia a l' Ajuntament, que havia estat el fruit de les primeres prospeccions de J. Tous l'any 1954 
i que havia passat desapercebut, representava una altra fita important en la cronologia final d'aquest 
assentament que s'allargava fins a mitjans del segle II a.c., com ja hem exposat en altres 1l0cs. Poste
riorment, i mostrat l'interes de l' Ajuntament a reemprendre les excavacions al Pla, ens plantejarem un 
estudi detallat de la memoria de P. Villalba. 



Quan veierem el material exposat en aquesta memoria observfuem dı.pidament que les cronologies 
eren altes per a aquest assentament, que els fragments de ceramica de figures roges no esdevenien els 
unics elements antics i que s'havia de fer una replantejament. 

En primer lloc observarem que a la llum de les aportacions de J.P. Morel els famosos framents que 
publicava C. Solsona i que tambe havia trobat P. Villalba calia situar-los en uns moments mes antics, 
a principis del segle III a.C. Al mateix temps observavem d'altres materials com poden ser unes pateres 
sen se vernis que imitaven galibs de vernis negre, que tambe podiem situar en aquests moments. 

En la memoria tambe apareixia una fibula d'apendix caudal retornat i en contacte amb l'arc que, 
si mes no, es pot situar en la segona meitat del segle ıv a.C. Fins i tot un fragment de vora inset lib, 
que podriem remuntar a finals del segle V a.C., hi era present. 

La memoria de P. Villalba esdevenia com una autentica caixa de sorpreses, pero per una altra part 
no es plantejava cap conclusi6 respecte ala cronologia de la cultura material alli exposada. Si mes no, 
podiem advertir que deixava d'esser estranya la presencia dels fragments de ceramica de figures roges 
i semblava que se'ns oferia un material que molt be podia acompanyar els fragments citats. Aixo ens 
va fer pensar ja d'una manera clara que l'assentament pot comptar amb diversos moments d'ocupaci6 
que tanmateix no es reflectien. 

La memoriaı des del punt de vista d'excavaci6, plantejava l'existencia d'una serie de cales disperses 
per la zona sud, centre i nord, sense cap tipus de relaci6 les unes amb les altres. Aquestes cales, per 
una altra banda, oferien la presencia d'una serie d'estructures molt diverses amb tecniques i planteja
ments constructius diversos. 

L'estratigrafia no estava relacionada amb les estructures i els materials provinents dels estrats pre
sentaven qüestions que a nosaltres ens van preocupar. 

En aquests moments nosaltres compten amb unes estructures excavades i uns materials sense que 
entre ambd6s aspectes de la cultura material hi hagi cap relaci6. 

CAMPANYA 1989 

Davant de tota la problematica que presentava l'assentament, el1989 ha estat un any de planteja
ments i d'analisi de l'actual estat que ens presenta. 

Els objectius fonamentals s'han centrat a estudiar tots els materials que no foren inclosos en la me
moria 1978-1981, sobretot els provinents de l'anomenada «casa 3». Una altra activitat s'ha centrat en 
un estudi acurat de totes ·les estructures aparegudes en el transcurs de les campanyes de P. Villalba i 
el seu dibuix. Al mateix temps hem iniciat l'excavaci6 d'un sector que estava entre dues antigues cales 
per tal d'unir-les i interrelacionar-les. 

Aixi, en principi, l'estudi del material provinent de la «casa 3»ens ofereix un ampli ventall cronolo
gic que pot anar des d'un moment imprecis de la segona meitat del segle III a.C., amb l'aparici6 de vaixe
lla de vernis roig ilergeta, fins un altre moment de la primera meitat del segle II a.C., amb la presencia 
del fam6s calatos de l'au, i una gran quantitat de fragments de vores i bases d'amfores de base conica. 
Cal destacar algun fragment de ceramica de vernis negre que encaixa amb aquestes dades mes tardanes. 

Nosaltres, a hores d'ara, no podem parlar de la «casa 3» com un conjunt tancat, sincronic, que 
pugui respondre a un sol moment d'ocupaci6. Mes aviat creiem en la presencia de mes d'un moment 
pel fet que tot el sector que en l'inventari P. Villalba anomena «extramurs» esdeve una acumulaci6 
que podria ser la base d'un nou moment d'ocupaci6 mes tarda que quedaria limitat, suposem, per d'al
tres estructures que resten a nivell superior 0 be tallen la suposada muralla. De tota manera hem de 
dir que aquesta area de la vessant oest on es troba la «casa 3» presenta l'existencia d'una escala que rela- 11 
cionaria dos nivells diferents. Intui'm un probable metode d'aprofitament de la vessant, que no es nou 
en la cultura iberica. 

Quant a les estructures en general, s'observa que presenten diverses maneres d'estar construi'des: 
- Una es basaria en la col.locaci6 de grans llambordes verticalment i paral.leles reblertes per carreus 

mes petits perfectament escairats i de tendencia cıibica. En alguns casos hem pogut observar com aques-
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tes estructures foren excavades fins a la seva base i podem veure com estan en contacte directe amb 
la roca calcaria natural del Pla. Tanmateix a sobre d'aquestes grans llambordes advertim la presencia 
de petits carreus que anivellarien elllenç del solament del mur per tal d'iniciar una probable paret a 
base de tovots 0 tapia. Aquest darrer extrem no es troba documentat en el registre arqueologic de P. 
Villalba. 

- Un altre tipus constructiu es basaria en la configuraci6 d'un mur a base d'arrenglerar una doble 
o triple fila de carreus al damunt dels quals s'aixecaria el mur. En alguns casosel tipus de carreu que 
esta en contacte amb la roca natural del Pla es un unic carreu pla, de grans dimensions, al damunt 
del qual se'n col.loquen d'altres de diinensions mes petites. 

- No podem deixar d'enumerar el cas que en alguns solaments les pedres que formen el mur estan 
«lligades» amb fang. 

Davant de tot aquest ampli espectre tecnic no podem concloure res. Ara be, aquesta diversitat cons
tructiva ens porta a pensar que els diversos tipus constructius poden respondre a cronologies diferents 
o be a funcions diferents, sense excloure la relaci6 que podrien mantenir aquestes hipotesis. Aixi obser
yem, per exemple, que les dues parets paral.leles que formen l'espai del carrer que es va detectar al 
centre de l'assentament poden acomplir una funci6 diferent a la de les parets mitjanes entre les habita
cions. Pero hem de dir que a hores d'ara ens movem plenament enmig d'especulacions sobre aquests 
extrems. 

En definitiva, aquesta es una qüesti6 que si ara no podem resoldre ens la plantejarem en la mesura 
que avancin les excavacions. Si anem unint els sectors sense excavar que hi ha entre les diverses cales 
i analitzem la relaci6 de l'estratificaci6, podrem treure'n el maxim profit i podrem aconseguir dades 
que aparentment s'han perdut. 

En aquesta linia ens hem plantejat l'excavaci6 d'un sector a la zona centre, area oest, on hem pogut 
establir una cala que relacionava dues estructures excavades amb anterioritat. En aquest sector hem 
pogut veure com un grup d'estrats s'engalzava a les dues parets excavades amb anterioritat. Cal, pero, 
un estudi mes acurat de l'estratificaci6 i dels materials obtinguts, per arribar a alguna interpretaci6. 
Es en aquesta direcci6 que ens movem per tal de poder obtenir la major documentaci6 possible dels 
sectors excavats els anys 1978-1983. 

PER ACABAR 

Per acabar amb aquest avanç de l'estat general podem dir que avui comptem amb un assentament 
al Pla de les Tenalles de la M6ra, Granyanella, la Segarra, que es troba situat en una coma abocada 
a l'Ondara, en una zona rica arqueologicament, on tot just estem iniciant l'estudi de la relaci6 amb 
altres assentaments. 

Podem dir, tambe, que si a hores d'ara encara no comptem amb suficients dades per interpretar 
els elements urbans que se'ns ofereixen, per altra banda advertim alguna remodelaci6 i reestructuraci6. 
Aixo s'ha detectat a la zona nord, area oest, i mes concretament en el sector on es troba la «casa 3». 
A la resta de les zones i arees excavades amb anterioritat no podem interpretar cap element nou en aquesta 
direcci6. 

Aquest Comalleret, com era conegut d'antuvi, fou habitat des d'un moment que podriem situar a 
finals del segle V a.C. i 1'0cupaci6 dellloc es desenvoluparia fins a mitjansdel segle II a.C. Hem d'afegir 
que a la vessant nord i en la part plana de la vall de l'Ondara han aparegut restes de ceramica que per 
les descripccions fetes per J. Tous podrien situar-se en una epoca de dominaci6 romana. 

Avui, com podem deduir, el Pla de les Tenalles esdeve un autentic repte que pot esdevenir un punt 
clau per reinterpretar els diversos moments que s'han desenvolupat en el tranSCUFS d'una epoca iberica 
plena, i com aquests poden enllaçar amb les seves fases tardanes. 
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