
Gran gerra amb mamellons. 

 

 

Nom: Gran gerra amb mamellons 

Localització: Comissió d’Arqueologia de l’IEV/ Museu de Valls 

Nº inventari: 1.712 

Tipologia: Grup verazià 

Cronologia: Neolític Final, mitjan III mil·lenni aC. 

Procedència: Cova del Grèvol 

Mides: Alt total; 70 cm.  diàmetre; 48cm. 



Es tracta d'una gran gerra del neolític final amb mamellons, detall típic i similar als 
trobats a França dins les coves de Veraza (Aude) i que, amb menys freqüència i 
quantitat, també trobem a la meitat meridional de Catalunya donant nom algrup o 
estil verazià. 

Aquesta va ser trobada en una cova situada a les balmes dels motllatsper un grup 
d’excursionistes espeleòlegs a mitjans de la dècada dels 1970 i finalment lliurada a 
la Comissió d’Arqueologia que l’ha restaurat i reintegrat. És una peça interesant i 
de considerable grandària i d’estranya bellesa pels apèndix en forma de mamellons 
llisos paral·lels disposats en fileres. 

La pasta de color fosc, marronós, gruixuda, amb desgreixant de quars i granític, 
allisat a la superfície exterior . 

La forma de la peça és de parets quasi cilíndriques amb lleuger abombament al seu 
centre, boca gran i base convexa. Presenta un forat a la part baixa de forma 
perfecta que creiem que es deu a algun incident modern. No presenta nanses. 

De peces properes similars en trobem a la Cova Josefina, Escornalbou i en altres 
del Bergadà o el Vallés. com lacova de Roca Roja, Berga, Cova de Can Mauri, el 
Canal dels Avellaners, a la muntanya Queralt, Cova del Frare a Matadepera, Cova 
del Segre, La bòbila de Palazon, etc. 

 

Detall mamellons i forat 
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