Timateri

Nom: Timateri
Localització: Comissió d’Arqueologia de l’IEV/ Museu de Valls.
Nº inventari: 1009
Mides: Altura màxima: 11,6 cm. Amplada màxima: 9 cm
Tècnica: Ceràmica. Feta amb dos motlles.
Tipologia: Cultura ibèrica
Procedència: Jaciment ibèric del Vilar (Valls). Excavacions de 1923
Cronologia: s. III aC

Descripció:
Timateri o cremador de perfums en forma de cap femení trencat per sobre
dels ulls. Manca el càlat i el cabell. Restes de pintura blanca.
Tipus A de la tipologia Muñoz i tipus I de la classificació de Miró. Sobre
els càlats, hi ha dues aus (coloms o cignes) afrontades davant de tres boles
(fruits de magrana o cascall). La figura duu un tocat de fulles i fruits sobre
els polsos, damunt del cabell, i arracades de quatre o cinc boles en forma de
raïm. A ambdós cantons de la cara cauen unes cintes o ínfules. Sota el coll
es marquen els plecs de la túnica recollits per una fíbula anular.
Tipològicament, la figura s’ha d’adscriure a la representació de Demèter, la
deessa de l’agricultura i introductora del conreu de cereals.
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