
Vas de tocador 
 

 
 
Nom: Vas de tocador 
 
Localització: Comissió d’Arqueologia de l’IEV/ Museu de Valls. 
 
Nº inventari: 1067 
 
Mides: 7.7 x 7.9 cm 
 
Tècnica: Ceràmica.. 
 
Tipologia: Cultura ibèrica 
 
Cronologia: 220/210-175/170 aC 
 
Procedència: Jaciment ibèric del Vilar (Valls).  
 



Descripció: 
 
Vas de parets gruixudes, cos bitroncocònic i carena d’unió baixa. Vora girada i fons pla 

concavat. Decoració externa formada per franges vermelloses aplicada al cos i a la vora.  
Són objectes relacionats amb activitats de neteja o guarniment personal que s’utilitzaven 

per guardar cremes, pintures o olis perfumats.  
 
Podria tractar-se d’una peça d’importació producte d’un comerç intern, és a dir, de 

transaccions comercials d’àmbit regional entre pobles ibers procedent del SE (Múrcia o 
Albacete) integrada dintre del que s’ha anomenat “barniz rojo ibero-tartesio” 

d’influència fenícia que va tipificar E. Cuadrado. En Joan Maluquer va considerar que 
només es trobaven en poblats típicament ilergetes i, en aquests casos, no presenten la 
capa de vernís i, si van decorats, sempre s’utilitza el motiu de bandes. 
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