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CAVALLS I PODER EN EL MÓN IBÈRIC: A propòsit del fragment decorat amb la imatge d’un cavall aparegut al 
tester K de Fontscaldes completa amb informació pròpia del territori l’exposició Els cavalls en el món ibèric 
promoguda pel Museu d’Arqueologia de Catalunya, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i el Grup d’Investigació 
Prehistòrica de la UdL. 

 
Aquesta activitat forma part del VII Memorial Francesc Cabré d’Arqueologia, inclós al cicle La Parra /activitas de 
petit format 2013, i que es completa amb les sessions Encavalcats, filologia recreativa sobre la presència dels 
cavalls al llenguatge actual, a càrrec del contacontes Carles Alcoy (20 de maig) i Els cavalls dels ibers, a càrrec de 
l’arqueozoòloga Ariadna Nieto. 
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El fragment amb decoració  
de cavall de Fontscaldes.  

Fragment decoratiu amb decoració d’au trobat al Vilar l’any 1923 i vas plàstic en forma de colom 
trobat Fontscaldes. 

Molts cops, quan visitem un museu o exposició, quedem captivats per elements o 
peces espectaculars que, amb una adient disposició, il·luminació i explicació, captiven i 
atrauen al visitant.  
 
No és aquest el cas de la peça nº inv.1741 que es guarda al Museu de Valls. A primera 
vista veiem un fragment més aviat petit de cos del que creiem és un atuell globular 
trobat al tester K de Fontscaldes. Superficialment podria passar desapercebut entre la 
resta de les imponents peces recuperades del Vilar i Fontscaldes. Què és doncs el que 
el fa diferent i especial?  

 
Una observació del detall de la seva decoració és la clau.   
Emmarcat per un seguit vertical d’esses, es representa la 
part davantera d’un cavall amb ull arrodonit i orelles 
triangulars i boca entreoberta, sense brides. (FABRA et al 
2003:28). 
 
No és habitual trobar motius figurats en la ceràmica ibèrica 
catalana. A diferència de la zona llevantina on l’anomenat 
estil narratiu ens presenta escenes de genets amb les 
seves armes participant en desfilades, jocs bèl·lics, danses, 
caceres o domes, el nostre repertori decoratiu sol ser 
geomètric o fitomòrfic. L’aparició d’animals, persones o 
escenes és un fet escàs.  
 

    Procedent de les excavacions de 1923, al jaciment del Vilar  
 es va trobar un fragment de càlat amb decoració d’au molt  
 esquemàtica amb ales i cua ramificades i extremitats de    
 traç simple. Una factura molt matussera si la comparem  

         amb el fragment de Fontscaldes.  
 
I, procedent del tester K de Fontscaldes, es va recuperar un vas plàstic o askos en 
forma de colom. 
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A l’esquerre, l’auriga de Delfos i la reconstrucció de tot el conjunt. A la dreta una representació del 
carro d’Apolo amb els cavalls alats en una cràtera grega. Font. Internet 

Fotografia d’un enterrament de fetus de cavall aparegut a 

la fortalesa dels Vilars (Arbeca). Fotg. gentilesa E. Junyent 

El cavall i l’ase eren explotats com a cavalcadures, bèsties de tir o de càrrega. A més, se 
n’aprofitava la pell i els pèls. Però, en aquest cas, la figura del cavall està tractada amb 
un significat afegit que l’allunya d’aquestes tasques quotidianes. 
 
El cavall de guerra (seleccionat i criat com a tal) es transforma en un element 
d’ostentació de la seva propietat i d’exhibició de poder econòmic. És un animal que no 
treballa habitualment però malgrat això se l’alimenta, cuida i entrena. 
 

Les representacions de cavalls arrosseguen una important 
significació simbòlica i religiosa en moltes cultures mediterrànies. 
Trobem exemples ben coneguts en el mon grec tant en la 
mitologia com en les manifestacions artístiques: l’auriga1 de 
Delfos o la quadriga2 gegant que coronava el mausoleu 
d’Halicarnàs es presenten associats a la utilització de carros de 
cavalls i els homes que els condueixen es situen semblants a deus 
o herois. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trobem restes de cavalls acompanyant a difunts 
a la seva tomba (segurament immolats i 
decapitats). A Catalunya, destaquem els cavalls 
sacrificats a la necròpolis de la Pedrera 
(Vallfogona de Balaguer), el cap decapitat dels 
quals fou enterrat amb els seus guarniments 
juntament amb les osseres d’individus 
incinerats i que es data el s. IV aC. (GRAELLS 
2008)  
 
 

 
 

                                                 
1
  Auriga: En els jocs esportius grecs, conductor d'un carro de cavalls 

2
  Quadriga: Carro tirat per quatre cavalls de front 
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Conjunt escultòric de Cerrillo Blanco (Porcuna, Jaen) 
representant un combat heroic. S.V aC. Totes les escultures 

trobades en aquest jaciment van ser destrossades i 
enterrades. Cap a principis del s. V aC.  

Escultura eqüestre que 
coronava un monument 
funerari a la necròpoli de Los 
Villares (Hoya Gonzalo, 
Albacete). Fotg. Internet 

Més proper és l’enterrament d’un ase domèstic acompanyant  les cendres d’una dona 
jove incinerada aparegut a l’estructura/sitja E10 del jaciment de la primera edat del 
ferro de l’Hort d’en Grimau (Castellví de la Marca, Alt Penedès) (MESTRES et al 1990) 
datat als voltants del s.VI aC. I més coneguts són els enterraments de fetus de cavalls 
situats sota els llindars de les cases trobats a la fortalesa dels Vilars (Arbeca).  
 
En uns casos són ofrenes, en altres, formarien part de rituals propiciatoris dirigits a una 
divinitat protectora dels ramats i afavoridora de la seva fecunditat.  
 
El sacrifici d’aquests animals suposava una gran pèrdua econòmica per a la família i 
poques s’ho podrien permetre; només aquelles amb cert poder adquisitiu i bonança 
econòmica estaven en disposició d’afrontar aquesta despesa. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
La possessió de cavalls serà doncs un reflex de l’emergència d’una aristocràcia que el 
pren com a emblema iconogràfic visible del seu estatuts social i de control del poder 
econòmic i polític. Aquests propietaris agrícoles i ramaders, comerciants, governants o 
sacerdots formen una casta de guerrers que es serveixen d’institucions tan arrelades a 
la cultura ibèrica com la clientela o dependència militar (fides i devotio3) per a exercir 
el domini.  
 
A dalt de la cúspide jeràrquica hi trobem els anomenats prínceps els enterraments 
funeraris dels quals són monumentals especialment a darreries del s.VI i primeries del 
s. V aC. Trobem grans túmuls de pedra, sepultures turriformes o càmeres-hipogeus4 i 
s’assenyalen amb pilars esteles o, en alguns cops, es coronen amb escultures de genets 
entronitzats. 
 

                                                 
3 Fides: Institució amb la qual una sèrie de guerrers escollits es vinculaven a un cap per a seguir-lo i 

protegir-lo. El caràcter sagrat de determinats pactes de fidelitat com la “devotio”, exigia no sobreviure al 

cap si la batalla acabava en derrota. 
4
 Càmara-hipogeu: Construcció subterrània, especialment destinada a servir de sepulcre 
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Un exemple proper de monument funerari el trobem a 
Can Posastre (Sant Martí Sarroca, Alt Penedès) on ha 

aparegut un conjunt escultòric en el qual poden 
observar, entre altres, les extremitats posteriors  d’un 

cavall. Datat en la primera meitat del  s. II aC.  Fotg. 
gentilesa d’Àlex Vidal 

 
 

Reconstrucció de la càmara funerària de La Toya 
(Jaen), s. IV aC. Museu Provincial de Jaen.  

Així mateix, en les seves sepultures 
s’exhibeixen preuades ceràmiques 
gregues, objectes de bronze i altres 
materials nobles juntament amb 
elements de l’armament del guerrer 
amb tota la panòplia habitual 
d’espasa, escut i llança a més de cascs 
i pectorals metàl·lics. També es 
poden trobar guarniments de cavall 
com morrions i esperons, i restes de 
carros. 
 
 
 
 
Aquests sepulcres sumptuosos són manifestacions 
tant de culte als morts com elements de reconegut 
contingut propagandístic que contribuïen a mitificar la 
memòria del llinatge enterrat. I els seus hereus 
s’enllaçaven amb aquests avantpassats divinitzats 
potenciant el seu enaltiment i establint diferències 
amb la resta dels grups socials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta imatge militar i guerrera va anar evolucionant juntament amb la societat que 
la capitalitzava. Apareixen altres demostracions de poder polític i riquesa en la vida 
quotidiana. Les aparences es manifesten en la vivenda, els paraments de la llar o els 
bens de consum que es podien permetre adquirir. Els armaments desapareixen dels 
aixovars funeraris com a símbol d’estatuts, i comencen a aparèixer bens sumptuaris 
com torques5, joies i vaixelles d’importació.  
 
Les representacions figurades que trobem en l’anomenada ceràmica ibèrica del grup 
de Llíria (València) se situen al s. III aC. En aquest nou estil decoratiu trobem els millors 
exemples plàstics d’aquest sector social privilegiat que respon als canvis socials 
esdevinguts amb nous temes iconogràfics i on el cavall hi segueix sent present.  

                                                 
5
 Torques: Collaret format per un gran anell obert de metall. 
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Dues decoracions ceràmiques procedents del 
jaciment de Tossal de Sant Miquel (Llíria) amb 
escenes eqüestres. s.III-II aC. Museu de Prehistòria 
de València.  

Deu masculí “domador de cavalls”. Relleu trobat a 
Mogon, Villacarrillo (Jaen). Museu Provincial de Jaen.  

As de Kesse amb la imatge de genet amb 
palma.  Nº inv. 1466. Fons antics del Museu 
de Valls.   

3
 c

m
 

 
Els temes dels guerrers, les caceres, les domes de cavalls o el de les anomenades 
“desfilades de guerrers” (infants, genets o ambdós grups alhora) es mostren com les 
activitats conjuntes més usuals d’aquests nous aristòcrates. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El vessant simbòlic i místic del cavall es reflecteix en la 
creixent aparició de santuaris alguns consagrats a 
divinitats protectora dels cavalls com la del santuari del 
Cigarralejo (Mula, Murcia), datat entre el s. IV al II aC, on 
els fidels depositaren nombroses ofrenes o exvots de 
tipus animal: cavalls, ases i mules. Poc se’n sap 
d’aquestes divinitats ibèriques però normalment es 
representen acompanyades de cavalls i vestides a la 
manera dels aurigues. S’associen als cultes mediterranis 
de la fertilitat, la natura i el món de la mort. 
 
 
 
 
Finalment, la icona del cavall també és present dins l’àmbit 
civil i econòmic. El trobem en el disseny de les monedes d’una 
bona part de les ceques ibèriques on el tipus “genet ibèric” 
sostenint una llança es va prendre com a model de l’oligarca. 
El gran guerrer, en apoteosi i divinitzat, va associat amb la seva 
cavalcadura i s’identifica amb l’heroi fundador de la ciutat o 
del grup local. 
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IMATGES DE CAVALLS AL CAMP DE TARRAGONA 
 

 
 
La majoria de les peces ibèriques amb representacions de cavalls aparegudes al camp  
de Tarragona, ja sigui com a element decoratiu en ceràmiques o peces exemptes de 
terracota, són fruït de prospeccions superficials o excavacions antigues amb els 
problemes de filiació i cronologia que això comporta. Al Forum Local de Tarragona 
durant les excavacions portades a terme per Mn. Serra Vilaró, van aparèixer quatre 
fragments ceràmics amb motius figurats i de cavalls; la terracota fragmentada de 
cavallet del jaciment de Manous (El Catllar) va aparèixer durant unes prospeccions 
superficials dutes a terme pel Laboratori d’Arqueologia de la URV l’any 1991; la pota 
de cavall en terracota apareguda al jaciment dels Garràfols (Vallmoll) també va ser 
trobada en superfície juntament amb altres materials avui depositats al Museu 
Salvador Vilaseca de Reus; el cavallet del jaciment de l’Horta a la Selva del Camp també 
procedeix d’unes prospeccions superficials i només són producte de modernes 
excavacions la terracota apareguda al carrer Apodaca de Tarragona i els fragments 
decoratius apareguts al jaciment de la Timba del Castellot. 
 
 
El jaciment dels Garràfols (Vallmoll) 
 
El jaciment dels Garràfols es tracta d’un establiment situat a 190 m.s.n.m. Es troba al 
cim d’un turó actualment aplanat, a la dreta del Camí dels Garràfols. Abans dels 
moviments de terra que es realitzaren per tal d’adequar el terreny al conreu, es podien 
distingir restes d’una sitja, hàbitat i un possible mur defensiu. Pel fet de no haver estat 
mai estudiat, la seva datació s’estableix a partir dels materials en superfície trobats 
conjuntament amb aquesta peça l’any 1968 els quals es conserven al Museu Salvador 
Vilaseca de Reus. La cronologia és del s. IV-III aC. 
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3cm 

 

Diferents imatges del cavallet de Manous. 

M. Lluïsa Vilaseca és un dels pocs investigadors que s’ha interessat pel 
jaciment. L’altre fou Mn. Pinyes el qual durant els primers decennis del 
s. XX va escriure una malaguanyada Història de Vallmoll el manuscrit de 
la qual fou destruït durant la guerra civil. 
 
La peça conservada és una petita pota davantera en terracota de cavall 
molt ben modelada feta de terracota de 4,8 x 1,5 x 1,2 cm. 
 
 
 
 
 
El jaciment de Manous (El Catllar) 
 
El jaciment de Manous es troba situat al sud del terme del Catllar llindant amb el de 
Tarragona. Fou localitzat per Josep M. Gabarró l’any 1978 i es tractaria d’un 
assentament rural del qual es conserven algunes estructures arquitectòniques: un mur 
continu que s’interpreta com el tancament del poblat al qual es recolzen uns murs 
perpendiculars que deurien delimitar habitacions.. La datació cronològica del jaciment 
és àmplia (s. V-II aC). 
 
La petita terracota trobada està 
modelada a mà i representa, 
fragmentàriament, un genet muntant 
a cavall. Del cavall sols es conserva 
l’arrancada de la pota davantera i 
del genet que el munta només 
queden restes d’una de les cames. 
Les seves mides són 4 cm d’alçada i 
3cm d’amplada. 
 
 
Excavacions al Fòrum Baix de Tarragona 
 
Entre el 1928 i el 1929, Mn. J. Serra Vilaró va portar a terme unes excavacions 
arqueològiques a l’espai que ocupa el Forum Local de Tarragona delimitat pels carrers 
Cervantes, Lleida, Redding i Colom. 
 
Dels materials ceràmics ibèrics trobats, destaquem tres fragments de gerres 
emmagatzematge amb presència de cavalls o cavalls amb genets els quals, actualment, 
es troben dipositats al MNAT. Les tres peces presenten un mateix tipus de pasta roig- 
ataronjada dura i pigment decoratiu vinós fort, quasi marronós. 
 

Fragment aparegut als Garràfols (nº inv. 3209).  
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Imatge de genet a cavall, nº inv. 4950.  

Restes de genet amb la seva muntura, 
nº inv.4948.  

Núm. inv. 4950: Fragment ceràmic de cos 
format per tres fragments (15 x 11,5 cm). 
Figura incomplerta d’un genet i seu cavall de 
perfil cap a l’esquerre. Del genet es conserva 
la part inferior del coll, el tors de perfil amb 
els dos braços  i el gluti esquerre. Com a 
detalls de la vestimenta, apareix un collaret 
o una agulla de vestit una capa molt 
esquemàtica. D’una de les mans del genet 
apareix una llança i de l’altra, sembla que 
subjecta les regnes del cavall. D’aquest 
només es conserva part del coll i una de les anques. 

 
Núm. inv. 4948: Fragment ceràmic de cos reconstruït (11,5 
x 25 cm). Restes de la figura d’un genet i la seva muntura 
de perfil cap a la dreta. Del genet es conserva el tors i la 
seva silueta. Com a detall de vestimenta, sembla intuir-se 
una agulla de tancament d’una túnica. Del cavall es 
conserva bona part del cos i les anques posteriors. 
 
 

 
 
 

 
Núm. inv. 4952: Fragment ceràmic de cos (10,4 x 
4,5 cm). Motius vegetals i part de la figura d’un 
cavall del qual es veu perfectament modelat el 
cap. L’animal sembla que s’ha representat amb 
les seves regnes i cabeçada. Hi veiem el fre o 
mos que passa per la boca i que finalitza amb 
anelles que subjecten els regnes. A més, sembla 
que els ganxos tanquin per la musserola o 
sobrebarba i que la fina serpentina que hi ha 
damunt del front també formi part del 
guarniment de les brides. 
 
 
Excavacions al carrer Apodaca de Tarragona 
 
Durant una excavació urbana d’urgència realitzada al C/ Apodaca, 7 de Tarragona l’any 
1994, es va recuperar, formant part d’un nivell arqueològic tardorepublicà datat entre 
el darrer terç del s. II i començaments del s. I aC, una terracota animal de caràcter i 
estil ibèric. 

4cm 

4cm 

4cm 
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                                 5 cm 
 

Silueta de la figuereta de quadrúpede apareguda a les 
excavacions del C/ Apodaca de Tarragona (a partir de la imatge 
publicada per J. M. Puche).  

 
La petita figura d’uns 6 cm de llarg i representa el cos d’un animal quadrúpede del qual 
hi manca el cap, part de les seves extremitats i la cua. 
 

En el seu moment, els autors de l’excavació van 
associar la peça i la resta dels materials que 
composaven el nivell estratigràfic a un possible 
lloc de culte en identificar una ara o mensa. Les 
característiques, advocació i importància del lloc 
sacre no van poder ser identificades però 
semblava evident que en ell convergien les 
tradicions locals ibèriques en simbiosi amb les 
romanes nouvingudes. Tret molt característic dels 
primers temps de la Tàrraco romana. 

                   
 
 
 
 
 
El jaciment de la Timba del Castellot (Riudoms) 
 
Aquest jaciment es troba dalt un turó, al costat del Camp de Tir de Riudoms 
(encreuament de la riera de Maspujols amb la carretera de Reus a Riudoms). Presenta 
una llarga continuïtat des de els moment de l’ibèric ple (s. IV aC) fins l’alt imperi (s. II dC).  
 
Diferents processos d’anivellament de terres van provocar la seva gradual destrucció 
salvant-se unes sitges ibèriques situades als marges no aptes per al conreu. 
 
Aquest camp de sitges està format per dos sitges d’estructura intacta i altres nou 
seccionades. Totes de forma ovalada i boca circular que en origen es trobaven 
cobertes per lloses6. Podria tractar-se d’una àrea d’emmagatzematge vinculada a un 
assentament ibèric al costat del qual, posteriorment, s’hi va instal·lar un nou 
assentament tipus vil·la. 
 
La cronologia de les sitges abraça un període comprès entre el s. IV al s. II aC. 
 
Entre els materials de farciment van aparèixer dos fragments amb decoració figurada: 
un amb les restes d’un èquid i el segon amb una figura humana molt degradada que 
s’ha interpretat com un guerrer sostenint una arma ofensiva, possiblement, una 

                                                 
6
 Excavació realitzada l’any 1970 pel Sindicato de Riegos del Pantano de Riudecanyes, sota la direcció de 

M.T. Llecha, A. Ferret i J. Aiguadé 
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Fragment de la Timba del Castellot amb 
la imatge de dues extremitats inferiors 
de cavall.  

10 cm 

falcata. Al seu costat apareix una altra figura semblant cosa que indicaria que ens 
podríem trobar amb una representació cerimonial de desfilada. 
 
Pel que fa al fragment informe zoomòrfic (12,5 x 
12,5 cm) presenta una pasta dura, depurada de 
color marronós amb una engalba de color beige a 
la seva superfície externa i una decoració pintada 
de color vermell granatós. La disposició 
decorativa es subdivideix en dues bandes 
separades per una línia horitzontal. En la superior 
es poden veure dues extremitats inferiors d’un 
cavall al pas. Mentre la banda decorativa inferior 
es composa d’elements geomètrics. 
 
 
 
 
El jaciment de l’Horta (La Selva del Camp) 
 
El jaciment de l’Horta es situa en un petit turó, molt a prop de l’anomenat Mas dels 
Casaments, al sudest del nucli urbà, proper als límits municipals de La Selva del Camp i 
de Vilallonga del Camp. 
 
Entre el conjunt de materials superficials que van permetre la seva localització, es va 
trobar una terracota de cavall amb genet. Les seves mesures són de 5,5 cm de 
longitud, 4,5 cm d’alçada i 2,5 cm de gruix. La figura està modelada a mà, força ben 
cuita i recoberta amb una engalba blanca molt mal conservada. 

 
De l’animal es conserva el cap, amb les orelles disposades 
asimètricament; el coll i el tors del cavall. Les quatre potes 
estan fracturades tot i que s’intueix l’arrancada de les 
extremitats davanteres. Del genet només es conserven les 
restes del que serien les cames les quals són molt 
esquemàtiques.  

 

A la part posterior del tors, on hauria de començar la cua, 
apareix un petit forat quadrat, de 3 mm la funció del qual 
s’ha paral·lelitzat amb un possible xiulet.  
 

 
 
 
 

Cavallet amb genet trobat al jaciment de l’Horta 
actualment exposat al seu del castell de la Selva del Camp  
 
 

        3 cm 
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La cronologia d’aquesta peça s’ha establert, de forma aproximada, en contextos 
tardorepublicans (s.II-I aC) tant pels pocs materials que l’acompanyaven en la 
prospecció com pels referents més propers al lloc que ofereixen materials ibèrics 
tardans (vil·la romana de Paret Delgada). 
 
 
El jaciment ibèric del Pla de Santa Bàrbara (Montblanc) 
 
A la comarca de la Conca de Barberà trobem documentada una altra terracota que es 
pot considerar un èquid. Aquesta peça de petites dimensions i modelada a mà fou 
trobada al jaciment ibèric de Pla de Santa Bàrbara (Montblanc). (OTIÑA 2007:37) 
 
 
 
Les mostres de cavalls en contextos ibèrics o iberoromans aparegudes al Camp de 
Tarragona es subdivideixen en dos grans grups: les petites terracotes i les 
interpretacions zoomorfes que apareixen a les ceràmiques. Encara que ho hem 
assenyalat en el nostre anàlisi, no hem aprofundit en l’estudi de la seva presència com 
a motiu numismàtic. Aquest fet és més conegut i abundant en el mostrari de les 
diferents ceques ibèriques. 
 
En les decoracions ceràmiques, el motiu formaria part del desenvolupament d’una 
escena narrativa singular i excepcional dins el mostrari iconogràfic de la cultura ibèrica 
catalana i que distingiria la peça de la resta tant per la dificultat i la laboriositat de la 
composició com per les hores esmerçades en la seva execució. 
 
En les terracotes aquesta distinció és mes relativa. La seva interpretació és molt 
variada. Per a un ús quotidià, serien joguets per a l’entreteniment per la canalla; 
objectes de prestigi del parament de la llar; elements religiosos o exvots i, finalment, 
elements simbòlics que formarien part dels aixovars funeraris.  
 
Les possibilitats són diverses i, possiblement, totes siguin encertades donada la gran 
varietat de contextos arqueològics on s’han trobat. Un mateix objecte és emprat per a 
diferents usos segons la significació que se li hagi volgut donar. El joguet es transforma 
a una peça funerària o exvot. La peça religiosa pot donar prestigi a la llar. Les 
possibilitats són variades i, per tant, discernir un significat únic per a totes aquestes 
terracotes estaria fora de lloc.  
 
 
 
Text: M. Ester Fabra. Fotografies: Samuel Burguete, M. Ester Fabra, Eva Collado, Gemma Jové-
MNAT, Josep M. Vergés, Andreu Ollé 
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