
Pondera o pesos de teler 

 

 

 

Nom: Pondera o pesos de teler 

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

Nº inventari: 1014; 1251; 1256; 1286; 1291; 1292 i 1293 

Mides:  

1014: 12 x 9.2 x 4.6 cm; 1251: 11 x 14 x12 cm; 1256:11 x 7.1 x 4.7 cm; 1286: 4.5 x 7 x 

3.9 cm; 1291::10.1 x 8.6 x 4.7 cm; 1292: 8.6 x 7 x 4.5 cm i 1293: 13.1 x 9.8 x 4.9 cm 

Tècnica: Ceràmica o fang assecat 

Tipologia: Cultura ibèrica 

Procedència: Jaciment ibèric del Vilar (Valls) 

Descripció: 

Els pondera o pesos de teler, juntament amb les fusaioles, són les úniques restes 

materials representatives de la indústria casolana del tèxtil que trobem al jaciment del 

Vilar. Estan sempre associats a la utilització dels telers i el seu ús es coneix des de les 

cultures del bronze i hallstàttica; en alguns llocs, amb variants considerables, van 

perdurar a fa poc temps. 



La utilitat dels pesos era fer de pes mort per tal de mantenir tibants els fils verticals de 

l’ordit mentre l’artesà, que utilitzava una llançadora de mà, feia el tramat de la tela. Es 

desconeix el número de peces que s’utilitzaven alhora en un teler però la quantitat 

s’havia de correspondre amb la qualitat de la trama desitjada. 

Procedents d’aquest jaciment, tenim estudiats 93 pesos, la majoria procedents de les 

excavacions de 1983. Predomina la forma paral·lelepípeda de cares rectangulars (forma 

3 tipologia Castro o forma A.5.7.3 tipologia Mata-Bonet). Es presenten amb un sol forat 

per passar els fils a la part superior on també hi trobem algun tipus de decoracions en 22 

d’ells. El motiu més comú són creus o aspes però també s’ha trobat una impressió de 

segell triangular, creu incisa dins d’un cercle o cercles combinats. 
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