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L’exposició La Fortalesa dels Vilars d’Arbeca. Terra, aigua i poder en el 
món iber, organitzada conjuntament pel Museu de Lleida, la Universitat 
de Lleida i la Diputació de Lleida, mostra el resultat de més de 30 anys de 
treballs d’arqueologia, recerca i recuperació patrimonial que s’han dut a 
terme a la fortalesa ibèrica dels Vilars d’Arbeca, des del seu descobriment 
(1974) i l’inici de les excavacions (1985) fins a l’actualitat. Mostra, per 
primera vegada, un centenar d’objectes arqueològics recuperats a les 
excavacions, entre els quals hi ha ceràmica, molins, objectes metàl·lics, 
de pasta de vidre, etc, als quals s’han afegit cinc objectes emblemàtics 
de la col·lecció permanent del museu, procedents del jaciment de La 
Pedrera. L’exposició, comissariada pels professors de la UdL Emili Junyent 
i Joan B. López, es podrà visitar fins al 31 de juliol del 2016. 

És la primera vegada que es fa una exposició d’aquestes característiques 
sobre aquest important jaciment arbequí. El Museu de Lleida aposta, 
doncs, per reforçar el discurs de la seva exposició permanent amb 
mostres temporals que ampliïn i actualitzin el discurs, en complicitat 
amb el territori i amb les institucions que hi treballen. La Fortalesa dels 
Vilars d’Arbeca. Terra, aigua i poder en el món iber itinerarà, primer, a 
Arbeca, on es presentarà la tardor del 2016, i després a Barcelona, al 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, on arribarà al 2017, fet que palesa la 
importància de la Fortalesa dels Vilars en el discurs històric del país. 

La Fortalesa és una construcció única en el món ibèric català i europeu. Es va 
fundar com a poblat fortificat cap al 775 ane, i esdevingué un centre de poder 
del territori al llarg de 500 anys d’història. La Fortalesa va ser habitada 
ininterrompudament al llarg de cinc fases: 

- Vilars 0 (775-700 ane) 
- Vilars I (700-550 ane) 

Aquestes dos primeres fases corresponen a l’època preibèrica 
- Vilars II (550-450 ane) 

Període ibèric antic 
- Vilars III (450-325 ane) 
- Vilars IV (325-300 ane) 

Les dos últimes fases corresponen a l’època ibèrica plena 

Aquesta ocupació ininterrompuda ha permès conèixer l’evolució del poblat i 
dels seus habitants des de la primera edat de ferro fins a l’època ibèrica plena, 
explicant la formació del poble ilerget. 

L’exposició mostra 30 anys de recerca i recuperació patrimonial, 
protagonitzada pel GIP, el Grup d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de 
Lleida (UdL). La Fortalesa dels Vilars va ser descoberta l’any 1974, tot i que les 
excavacions no es van iniciar, d’urgència, fins a deu anys més tard, amb 
l’objectiu de documentar un jaciment aparentment arrasat. Al descobrir-se part 
de la muralla i una torre l’any 1986, la història del jaciment va canviar. Entre el 
1987 i el 1992, gràcies a l’aparició del camp frisó i d’una estructura urbana al 



voltant d’una cisterna, va nèixer un projecte científic i un grup de recerca, el 
GIP, que va iniciar les excavacions programades, amb un rigorós sistema 
d’excavació i de documentació. Després van seguir uns anys difícils, amb 
escassos recursos, fins a la declaració de la Fortalesa com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de Zona Arqueològica, per la 
Generalitat de Catalunya l’any 1998. Entre el 1999 i el 2003 es redacta el Pla 
Director Vilars 2000 i s’incorpora el jaciment a la Ruta dels Ibers, promoguda 
pel Museu d’Arqueologia de Catalunya, entre d’altres accions, a més de 
continuar amb els treballs de recuperació patrimonial. Aquests últims anys han 
estat els de l’enlairament del projecte, amb l’increment de recursos per excavar 
i consolidar alguns elements fonamentals de la Fortalesa, així com per a 
l’arranjament del conjunt monumental per fer-lo més accessible al públic. La 
Fortalesa, actualment, és coneguda arreu, no només per la comunitat 
científica especialitzada, sinó pel conjunt de la societat. 

 

Elements destacats de la Fortalesa 

Si per alguna cosa destaca la Fortalesa és pel seu impressionant sistema 
defensiu, format per una muralla torrejada, un camp frisó, fossats inundables i 
una rampa fortificada, que ocupen gairebé el 90% de la superfície construïda. 
L’altre element destacat és un complex sistema hidràulic i el pou-cisterna, que 
garanteix la reserva d’aigua. 

La muralla, que envoltava tot el poblat, té 172 m de longitud, va arribar a tenir 
més de 5 metres d’amplada i, segons els especialistes, podria haver arribat a 
assolir una alçada de 6 metres. Estava reforçada per 12 torres. Excepte en la fase 
inicial, la Fortalesa va tenir sempre una sola porta, situada al nord, molt 
estreta i de difícil accés, i per arribar a la qual calia superar una rampa 
fortificada que salvava el fossat.  

Un altre dels elements defensius singulars de la Fortalesa és el camp frisó o 
chevaux de frise, una barrera de pedres clavades dretes al terra, que envoltava 
la Fortalesa amb l’objectiu d’obstaculitzar l’aproximació i els moviments dels 
enemics davant dels murs. Construït durant la fase de Vilars I, va ser substituït 
com a defensa pel fossat ibèric. El camp frisó és un sistema defensiu propi de 
les comunitats celtes i celtibèriques, però molt estrany entre els ibers. El de 
Vilars és un dels més antics i més ben datats d’Europa, i constitueix un dels 
elements més emblemàtics de la Fortalesa, alhora que s’ignora perquè va ser 
substituït tan ràpidament pel sistema defensiu dels fossats inundables. Un dels 
fossats rodejava la Fortalesa i s’alimentava de l’aigua que arribava des del riu, 
després d’haver omplert el fossat avançat davant de l’accés nord. 

El pou-cisterna és un altre dels elements destacats de la Fortalesa dels Vilars, 
per les seves dimensions, per la seva esplèndida maçoneria, per la incorporació 
d’un baixador i per la seva doble condició de cisterna i pou d’absorció. Formava 
part del complex sistema hidràulic de la fortificació. 

El poblat dels Vilars és de planta el·líptica, delimitat per la muralla i l’espai 
central on es trovava el pou-cisterna. La disposició urbanística va ser sempre 



perimetral, amb cases recolzades en la muralla i obertes al carrer, que 
compartien els murs mitjaners paral·lels. Les cases evolucionen d’una 
estructura i disposició senzilles en època preibèrica a una de més complexa i 
compartimentada a l’època ibèrica antiga i plena. 

 

Terra, aigua i poder en el món iber 

L’exposició La Fortalesa dels Vilars d’Arbeca. Terra, aigua i poder en el món iber 
està articulada al voltant de tres grans eixos: la terra, l’aigua i el poder. La 
terra, amb la fortificació com a centre de poder en el territori i les formes de 
vida i activitats dels seus habitants. L’aigua com l’element més transversal i 
amb major potencial per explicar la Fortalesa. I el poder, com a centre 
residencial de cabdillatge, a través de l’arquitectura de poder i del control 
territorial. 

L’emplaçament de la Fortalesa en un terreny sense barreres naturals, al bell mig 
de la plana occidental catalana, va facilitar un flux permanent de persones, 
idees i matèries al llarg de tota la seva història. Estava ben comunicada amb 
altres pobles i el terreny sobre el qual s’assentava era una bona pedrera 
d’aprovisionament de material per a la fabricació de molins de vaivé i altres 
eines. 

L’entorn dels Vilars era molt diferent de l’actual. Els boscos eren més 
abundants, els camps de conreu, els horts i les pastures es distribuïen al 
voltant de la Fortalesa i els seus habitants obtenien la major part dels seus 
recursos per subsistir d’aquest entorn. 

La Fortalesa era la residència d’un cabdill, que exercia la seva autoritat sobre 
una comunitat d’un centenar i mig de persones. Els habitants de la Fortalesa 
eren guerrers, pagesos i ramaders. Es conreaven sobretot cereals, la mòlta dels 
quals era una de les activitats més importants de la vida quotidiana. Pel que fa 
a la ramaderia estava formada principalment per ovelles, cabres, bòvids i porcs, 
als quals cal afegir el gos com a animal domèstic, i els èquids, amb un estatus 
especial. De fet, la importància del cavall és testimoniada per una pràctica 
ritual excepcional, desconeguda fins ara entre les comunitats contemporànies 
peninsulars i europees: l’enterrament de fetus sota del terra de les cases, del 
qual es desconeix el significat. 

Una de les activitats importants per als habitants de la Fortalesa va ser la 
metal·lúrgia, sobretot la del ferro. La presència d’un forn de reducció de ferro 
en una de les cases més antigues del poblat constata que la siderúrgia local 
autòctona és la més antiga detectada al nord-est de la Península Ibèrica.  

La fabricació de molins rotatius va ser una innovació tecnològica sorgida en el 
món ibèric. Les dades arqueològiques de què es disposa indiquen que els 
primers molins rotatius manuals utilitzats a Europa van ser els ibèrics, i les 
dades estratificades més antigues sobre la seva fabricació les trobem, a dia 
d’avui,  a la Fortalesa dels Vilars. 



Pel que fa a l’aigua, és un recurs fonamental en la interpretació de la Fortalesa, 
tant pel que fa al seu emplaçament com a les complexes estructures 
hidràuliques:  

- el pou-cisterna de grans dimensions i una doble condició de cisterna i 
pou absorbent, que assegurava una reserva d’aigua permanent dins del 
recinte fortificat 

- els fossats inundables, que rebien l’aigua canalitzada del torrent, un 
sistema hidràulic complex sense paral·lel en el món ibèric 

La gestió dels recursos hídrics és fonamental per a la interpretació de la 
fortificació. 

Com hem dit abans, la Fortalesa va ser la residencia d’un cabdill que exercia el 
seu domini sobre el territori i els seus habitants. El poblat l’habitaven un 
centenar i mig de persones. L’arquitectura domèstica reflecteix una estructura 
social senzilla, amb unitats familiars independents que habitaven les cases, a 
més dels espais de treball i els magatzems. Hi ha, però, una arquitectura 
diferenciada, que és l’anomenat recinte cultual, amb un indubtable caràcter 
comunitari, que mostra la complexitat de la vida social i política de la 
comunitat. Així mateix, l’enterrament de fetus de cavalls a l’interior de les 
cases, dels quals n’hem parlat anteriorment, indiquen pràctiques simbòliques 
de les quals se’n desconeix encara el significat. 

El comerç amb els pobles costaners i els mercaders mediterranis està 
testimoniat per mitjà d’importacions ceràmiques fenícies i gregues i bijuteria 
púnica, d’objectes metàl·lics de bronze, cas de les fíbules de ressort bilateral o 
de les cadenetes i els penjolls característics de les necròpolis paleoibèriques de 
la desembocadura de l’Ebre o materials de procedència exòtica com ara l’ambre 
o l’ivori. 

La Fortalesa va ser concebuda pels seus constructors com a expressió de poder 
i símbol identitari de la comunitat. Cap al 300 ane va ser misteriosament 
abandonada. Les causes d’aquest abandonament no estan clares. Podria ser 
que la Fortalesa s’hagués ‘fet petita’. La impossibilitat d’ampliació dels seus 
límits, marcats per la muralla, l’hauria incapacitat per respondre a les 
exigències urbanístiques i socials de l’època. 

 

Catàleg 

Amb motiu de l’exposició s’ha editat un catàleg (on line i en paper), amb una 
exhaustiva informació sobre la Fortalesa, a més de les fitxes dels objectes que 
s’exposen. El catàleg estarà disponible en català i en anglès. 

A més, també per a l’ocasió, s’ha fet una nova maqueta del poblat, que 
actualitza la que està exposada al museu. La maqueta ha estat realitzada pels 
alumnes del mòdul de fusteria de l’INS Castell dels Templers de Lleida.  

I per últim, els alumnes de Patronatge i Moda de l’INS Guindàvols de Lleida han 
realitzat una setantena de vestits ibèrics, tant infantils com d’adults, que 



complementaran les activitats educatives del museu, tant per a les escoles com 
per a les famílies i el públic en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fitxa de l’exposició 

La Fortalesa dels Vilars d’Arbeca. Terra, aigua i poder en el món 
iber 

Sala d’exposicions temporals del Museu de Lleida 

Del 19 de maig al 31 de juliol de 2016 

Organitza: Museu de Lleida; Universitat de Lleida (Grup d’Investigació 

Prehistòrica); Diputació de Lleida (Institut d’Estudis Ilerdencs) 

Col·labora: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció 
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia; Ajuntament d’Arbeca; Museu d’Arqueologia de Catalunya; 
Institut Guindàvols de Lleida; Institut Castell dels Templers de Lleida 

 

Informació general 
    
Horaris: 
Fins al 31 de maig, dimarts, dimecres, dijous i dissabtes de 10.00 a 14.00 h i de 
16.00 a 18.00 h; de l’1 de juny al 9 d’agost, dimarts, dimecres, dijous i dissabtes, 
de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h. Divendres, diumenges i festius, de 10.00 
a 14.00 h. Dilluns tancat. 
 
Adreça: Carrer Sant Crist, 1 
 
Telèfon: 973 28 30 75 
 
Web: www.museudelleida.cat 
 
Facebook: www.facebook.com/museudelleida 
 
Twitter: @museudelleida 
 
Hashtag de l’exposició: #ExpoVilars 

 

 


