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Resum: Els càlats són una forma ceràmica molt característica del període ibèric final 
(segles III-I aC), presents a la pràctica totalitat dels jaciments cessetans d’aquesta època, 
però sobre la qual encara existeixen molts interrogants. S’han realitzat diversos treballs 
de catalogació d’aquesta forma, però encara es desconeix quina en seria la utilitat, si era 
un element lligat a l’aristocràcia o si tenia alguna simbologia ritual. Tanmateix, l’estudi dels 
contextos arqueològics en què apareixen aquestes peces en els diferents jaciments on són 
presents podria ajudar-nos a resoldre aquestes incògnites. Aquesta és la intenció del treball 
que presentem a continuació. 

Abstract: Càlats were a very characteristic ceramic shape in the final Iberian period 
final (III –I centuries b.C.). They could be found in every site in the area at that time, although 
still nowadays many questions haven’t been solved. A few cataloguing projects have been 
carried out, but its exact use, link with aristocracy, or ritual symbology are still unknown. 
However, the study of the archaeological context when these shapes appeared could help 
us solve the mystery. This is the main reason for the project that follows.
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Introducció
Aquest treball se centra en una forma molt característica de la producció 

ceràmica ibèrica tardana: el càlat. Malgrat que és prou coneguda pels arqueòlegs i 
tenir presència en gairebé tots els jaciments de l’ibèric final, es tracta d’una forma 
poc estudiada encara, que podria aportar-nos dades molt interessants sobre molts 
aspectes de la cultura ibèrica. Així, doncs, pretenem oferir quatre pinzellades sobre 
quina podria haver estat la seva utilitat, a través dels exemplars recuperats en dos 
jaciments de gran rellevància històrica de l’Alt Camp: el forn iberoromà de Fonts-
caldes i el nucli ibèric del Vilar de Valls. 

El fet de limitar l’estudi a aquests dos jaciments es deu a la manca d’informació 
relativa a altres jaciments de l’Alt Camp, ja que molts només han estat documentats 
mitjançant prospeccions o bé es troben en ple procés d’excavació (és el cas de la 
granja ibèrica recentment descoberta a Nulles, molt a prop de Valls) (icac.cat). Per 
la tipologia d’aquest treball, el jaciment que més ens interessa és, sens dubte, el del 
Vilar. Tanmateix, per la seva importància, no podem obviar el jaciment de Fontscaldes, 
així que també el tractarem aquí. 

El mètode de treball que hem seguit ha estat, bàsicament, l’estudi dels contextos 
del període ibèric final d’ambdós jaciments amb presència de càlats, juntament amb 
la comparació d’aquests amb contextos d’iguals característiques d’altres jaciments 
de la Cessetània. En el cas de Fontscaldes, atès que no hi ha cap altre jaciment de 
les mateixes característiques a tot el territori català, ha estat impossible fer aques-
ta comparació. Quant al Vilar, es van comparar els resultats obtinguts en aquest 
assentament amb jaciments de tot tipus —nuclis de poblament rural dispers, ciu-
tadelles i aldees fortificades i ciutats de segon i de primer ordre— per tal de tenir 
un espectre de resultats el més ampli possible, que donés veracitat a les nostres 
conclusions. La principal font d’informació per a l’estudi dels contextos citats van 
ser les memòries d’excavació dipositades al Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de mostrar més clarament els resultats obtinguts de l’estudi d’aquests 
contextos, s’han inclòs al treball tota una sèrie de taules que mostren la relació entre 
els càlats i la resta de ceràmica recuperada en cadascun dels jaciments estudiats. En 
aquest sentit, la manca d’algunes memòries d’excavació i la poca claredat de la gran 
majoria de les que s’han pogut consultar ens han impossibilitat presentar unes taules 
més completes —com veurem més endavant. Tanmateix, el que més ens interessa 
és conèixer el NEI de càlats.

Els càlats
Abans d’endinsar-nos en matèria, però, volem explicar les característiques més 

notables dels càlats ibèrics, per tal que hom pugui fer-se una idea ràpida de com 
són aquestes peces de ceràmica. 
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Figura 1. Dibuix d’un càlat sencer, localitzat al jaciment d’Alorda Park – les Toixoneres. Imatge extreta 
de Sanmartí i Santacana, 1992, pàg. 181, fig. 99.

Comunament, els càlats (paraula derivada del grec kalathos —kalathoi en plural—) 
són coneguts com a «barrets de copa». Això és degut al fet que per sota d’un llavi 
més o menys pla —alguns càlats presenten una vora plana, mentre que en d’altres 
aquesta tendeix a inclinar-se cap a l’interior— s’estén una paret vertical més o menys 
recta —n’hi ha que tenen forma troncocònica— que atorga a aquestes peces una 
clara forma cilíndrica, la qual, invertida, s’assimila a la d’un barret de copa (figura 1).
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Figura 2. Detall de la nansa d’un càlat. 
Autor de la foto: David Camuña Pardo.

Una altra característica força peculiar d’aquests recipients ceràmics és el fet 
que les nanses, quan en duen, responen a una mera intenció decorativa, no pas a 
una finalitat funcional, ja que estan col.locades sempre en posició horitzontal, i no 
són útils per subjectar la peça (figura 2). Tal com va fer constar Maria Josep Conde 
(1990, 233), l’existència o no de nansa en els càlats, així com el tipus utilitzat, varia 
en funció de l’esquema decoratiu.

 És curiós, també, el fet que hi hagi càlats de grandàries molt diverses, de manera 
que podem trobar peces de grans dimensions (més de 30 cm d’alçada i de diàmetre 
màxim de la vora) i vasos de mides força reduïdes (10 o menys cm d’alçada i menys 
de 15 cm de diàmetre), passant per càlats d’una grandària intermèdia (sobre els 
20 cm d’alçada i els 25 de diàmetre, de mitjana).

D’altra banda, és freqüent que els càlats —produïts a torn i amb una tècnica 
oxidant— duguin decoracions pintades. Aquesta decoració, feta generalment amb 
pigments de tons vermellosos (entre els quals predominen les tonalitats vinoses), 
pot presentar temes diversos, que van des dels geomètrics fins als zoomorfs, tot 
passant pels vegetals (és possible trobar més d’un d’aquests motius decoratius en 
un mateix càlat). 

No volem tancar aquesta descripció general sense dir que es tracta d’una pro-
ducció present al llarg de tota la costa mediterrània de la península Ibèrica. S’han 
trobat càlats també a França, a Itàlia i, fins i tot, al nord d’Àfrica. Així, doncs, podem 
dir que es tracta d’una forma present a bona part de la costa de la Mediterrània 
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occidental, des del sud-est de la península Ibèrica fins al centre d’Itàlia, passant pel 
sud de França. D’aquesta manera, seria molt interessant la realització d’un futur 
estudi que donés a conèixer els tipus d’argiles emprades per produir els càlats, ja 
que això ens permetria conèixer la seva procedència i aportar informació sobre el 
seu comerç dins i fora dels territoris ibèrics. 

Estat actual de la investigació
Val a dir que el nostre no és el primer ni l’únic treball realitzat sobre aquesta 

peça. Ja sigui de manera directa —tractant el càlat com a objecte principal d’estu-
di— o indirecta —dins d’un estudi més ampli sobre la ceràmica ibèrica—, autors 
com Maria Josep Conde i Berdós (Conde 1990; 1992), Àngel Lafuente Revuelto 
(Lafuente 1989), Consuelo Mata Parreño i Helena Bonet Rosado (Mata i Bonet 
1992; Bonet i Mata 2008) i Samuel Burguete i Recasens (Burguete 2004; 2012a; 
2012b) han dut a terme treballs que tenien el càlat com a objecte d’estudi o com 
un dels objectes d’estudi. Tots aquests treballs, però, posen l’èmfasi en la catalogació 
i descripció estilística dels càlats, i no tracten qüestions com la seva funcionalitat, 
tema que volem abordar nosaltres. 

D’altra banda, tot i que podria ser que la diferència tipològica ens ajudés a 
comprendre la funcionalitat d’aquests recipients de ceràmica, aquesta diferència no 
explica qüestions com ara si aquests eren elements de prestigi, si s’empraven en 
pràctiques culturals o si simplement s’utilitzaven amb finalitat d’emmagatzematge, i, 
en aquest darrer cas, quin n’era el contingut. Tampoc explica com alguns d’aquests 
càlats produïts a la península Ibèrica van acabar fora d’aquest territori, en llocs com 
el sud de França o el centre d’Itàlia. 

Fontscaldes i el Vilar dins del territori cessetà
Els jaciments de Fontscaldes i del Vilar es troben emplaçats al bell mig de la 

Cessetània, el territori ibèric ubicat entre el coll de Balaguer, al sud, i el massís del 
Garraf, al nord, i que quedaria delimitat per l’interior per les elevacions de la serra-
lada Prelitoral, de manera que les muntanyes de Prades i les serres de l’Argentera 
i de Llaberia constituirien la frontera natural del territori cessetà en aquest punt 
(Prevosti 2010). Les serres de Montserrat, d’Ancosa, de la Bufaganya i de Miramar 
quedarien dins dels límits de la Cessetània, i deixarien, per tant, el Penedès, el Garraf 
i el curs baix del Gaià dins d’aquest territori.

Quant al marc cronològic de l’estudi, aquest se situa, grosso modo, entre els 
segles III i I aC. El segle III aC significa el moment inicial de la producció dels càlats 
cessetans, mentre que els segles II i I aC suposen el moment àlgid d’aquesta pro-
ducció i de la seva distribució, la qual cosa és deguda a la posada en marxa del nou 
sistema econòmic implantat pels romans. Això fa que el càlat sigui una de les formes 
més característiques del període de l’ibèric final, però amb la peculiaritat d’experi-
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mentar el moment àlgid de producció i difusió sota un sistema econòmic que s’està 
romanitzant (Conde 1990; Mata i Bonet 1992; López i Prevosti 2010; Díaz 2012).

Seguint l’esquema acceptat majoritàriament, la Cessetània hauria estat organit-
zada en aquests moments a l’entorn d’una ciutat de primer ordre, el nucli ibèric de 
Tarragona (Tarragona, Tarragonès), que exerciria la funció de capital del territori,1 i 
de la qual dependrien les ciutats de segon ordre, que controlarien, alhora, les ciuta-
delles i aldees fortificades i els nuclis de poblament rural dispers (figura 3) (Asensio 
et al. 1998; 2001a; Sanmartí 2001, 2004; Ruiz de Arbulo 2002; Ruiz i Sanmartí 2003; 
Sanmartí i Santacana 2005; Ros 2005; Belarte i Sanmartí 2007). 

Les ciutats de segon ordre haurien estat quatre: el Vilar (Valls, Alt Camp), les 
Masies de Sant Miquel (Banyeres del Penedès, Baix Penedès), Olèrdola (Sant Miquel 
d’Olèrdola, Alt Penedès) i Darró (Vilanova i la Geltrú, Garraf) (Fabra i Burguete 
1986; López i Fierro 1988; López et al. 1992; Molist 1999; 2008; Bosch et al. 2003b; 
Cela et al. 2003; Guitart et al. 2003; Fabra et al. 2008). 

Aquests nuclis assumirien la funció de control del poder local, de manera que 
cadascun hauria exercit de cap d’una unitat territorial i hauria controlat tot un seguit 
d’assentaments amb funcions diverses: establiments camperols, nuclis d’activitats 
econòmiques especialitzades i ciutadelles. 

Aquest model de poblament tan jerarquitzat s’hauria començat a constituir a 
partir del segle V aC, però es va veure alterat amb la presència romana a la península 
Ibèrica. La Cessetània va quedar sota domini romà cap al 200 aC, moment a partir 
del qual es començaren a abandonar tota una sèrie d’assentaments tot i que d’altres 
perduraren fins a finals del segle II o principis del segle I aC. 

Aquest fet denota una nova distribució del poblament que es caracteritzarà 
per la presència d’uns nuclis de poder força centralitzats que dominaran territoris 
amplis, amb hàbitats camperols de poblament dispers, i estaran controlats, alhora, 
per guarnicions militars romanes. S’anirà configurant, així, un esquema de poblament 
de tipus romà. 

D’altra banda, val a dir que el sistema econòmic ibèric perdurarà durant tot el 
segle II aC (Asensio et al. 1998; 2001a; Sanmartí 2001, 2004; Ros 2003-2004; 2005; 
Belarte i Sanmartí 2007; López i Prevosti 2010; Prevosti 2010).

Fontscaldes
El jaciment arqueològic de Fontscaldes representa l’únic exemple de centre pro-

ductor de ceràmica de la Cessetània d’aquesta època conegut fins ara, i s’ha constatat 
que durant un temps va funcionar com a centre productor de càlats —sense que això 
impliqui que aquesta fos l’única forma ceràmica que es produís al forn durant aquest 

1 Alguns investigadors posen en dubte la identificació del nucli ibèric localitzat a Tarragona 
com l’antiga capital de la Cessetània (Macias et al. 2007). Mentre no es desmenteixi, nosaltres 
seguirem l’esquema acceptat majoritàriament. 
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període (Lafuente 1989; Solé 1996; 1997; Fabra et al. 2003; Fabra i Solé 2004; Fabra 
et al. 2008; Burguete 2004, 2012a, 2012b). Es troba ubicat a 5 quilòmetres al nord / 
nord-oest de la ciutat de Valls, al paratge conegut com la Coma, a uns 400 metres 
sobre el nivell del mar (en endavant, msnm). Aquesta ubicació, en els darrers estreps 
de la serralada Prelitoral, situa el jaciment en un emplaçament privilegiat pel que fa 
als recursos naturals, cosa que el converteix en un lloc propici per a l’establiment 
d’un centre productor de ceràmica. 

A diferència del que s’havia cregut inicialment, el forn localitzat a la Coma és 
d’època romana republicana, destinat a la producció de materials constructius 
romans, i no pas destinat a la producció de ceràmica ibèrica pintada (Colomines 
1923; Lafuente 1989; Solé 1996). Cal emmarcar-ne el funcionament en un període 
cronològic que va des de principis del segle II aC fins a poc més enllà dels inicis del 
segle I aC. Com hem vist, ens trobem en un moment històric que es correspon 
amb la implantació d’uns nous paràmetres productius al territori ibèric del nord-est 
peninsular per part de l’administració romana.

Tanmateix, els diversos testers2 apareguts al jaciment de Fontscaldes, plens de 
ceràmica ibèrica defectuosa, així com la seva localització, permeten pensar —com 
avançàvem a l’inici d’aquest apartat— que a més del forn romà hi hauria d’haver 
hagut també un o diversos forns destinats a produir ceràmica ibèrica (Solé 1996; 
1997; Fabra i Solé 2004; Burguete 2004, 2012a).

2 Els testers són conjunts d’acumulacions de ceràmica defectuosa, mal cuita i abonyegada, que 
fou abocada en cavitats, clots excavats a terra i desnivells naturals.

Figura 3. Mapa de 
tots els jaciments 
citats en aquest 

treball.
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El jaciment està format per tot un seguit d’estructures, repartides entre les 
partides de la Coma, del Serral i de la Fonteta, relacionades amb la producció de 
ceràmica. Aquestes estructures corresponen al ja esmentat forn i a dos àmbits 
dedicats al procés de decantació d’argiles i elaboració i assecament de ceràmica 
(partida de la Coma), així com nou testers repartits entre les diverses partides. 
Es van identificar també diverses zones d’extracció d’argiles per a l’abastament 
del taller. Fontscaldes fou una àrea industrial de grans proporcions, encara que no 
s’hagin localitzat les suposades estructures fornàcies ibèriques (Solé 1996; 1997; 
Fabra i Solé 2004; Burguete 2004, 2012a).

Malauradament, una gran quantitat de la ceràmica trobada a Fontscaldes no ha arri-
bat fins als nostres dies en les condicions necessàries per ser estudiada, o directament 
no ha arribat, la qual cosa ens impedeix conèixer la quantitat total de càlats localitzats 
al jaciment. Per aquest motiu, només comptem amb les quantificacions relatives als 
materials del tester K, l’últim a ser descobert (Fabra i Solé 2004; Burguete 2004, 
2012a, 2012b). Tanmateix, com veurem més endavant, els resultats obtinguts de l’estudi 
dels materials d’aquest tester ens aporten informació molt útil per al nostre treball.

El Vilar
Per la seva banda, el jaciment ibèric del Vilar (Valls, Alt Camp) se situa a la part 

superior d’un petit turó d’uns 230 msnm, a l’extrem nord-est de la ciutat de Valls. 
Aquesta elevació, que forma part de la ciutat moderna, està flanquejada per dos 
barrancs que s’uneixen poc després de superar-la, la qual cosa fa que esdevingui un 
punt estratègic de primer nivell en el control del territori i de l’eix de comunicació 
entre el Camp de Tarragona i les planes de l’interior (Fabra i Burguete 1984; Fabra 
et al. 2003; Fabra et al. 2008). 

L’arrasament sofert per les restes arqueològiques del nucli ibèric i la manca 
d’excavacions en extensió fan difícil explicar l’evolució històrica del Vilar (Fabra 
et al. 2008), que, com avançàvem abans, seria un d’aquells nuclis de segon ordre 
des dels quals les elits locals controlarien l’explotació econòmica del territori 
circumdant i els nuclis productors, com sembla demostrar la quantitat de petits 
nuclis establerts al voltant d’aquest, entre els quals cal esmentar el jaciment de 
Rabassats, a Nulles (Alt Camp). Aquesta posició del Vilar dins de la piràmide en 
què estaven organitzats els nuclis ibèrics cessetans no és irrellevant, com veurem 
més endavant.

D’altra banda, tot i que és difícil datar amb precisió el moment inicial d’aquest 
establiment, podem remuntar-lo fins al segle IV aC. Quant al seu final, el potent nivell 
de cendres aparegut al jaciment ha permès documentar un incendi que afectà tot el 
nucli, que hauria sofert una destrucció violenta, entre finals del segle III i principis 
del segle II aC, fet que s’ha posat en relació amb la Segona Guerra Púnica o amb les 
posteriors campanyes repressives de Cató (195 aC) (Fabra et al. 2008). 

La manca de dades ens impossibilita descriure les característiques del Vilar. 
Tanmateix, la dispersió de les restes localitzades sembla indicar que hauria tingut 
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una extensió considerable, d’entre 4 i 6 ha, de manera que hauria aglomerat una 
quantitat considerable de població, com correspondria a un nucli de segon ordre.

La localització de nombroses sitges reafirma aquesta hipòtesi, ja que indica una 
acumulació d’excedents agrícoles i la redistribució corresponent (Fabra et al. 2008).

Per desgràcia, el caràcter d’urgència dels treballs arqueològics efectuats al jaci-
ment ha impossibilitat en moltes ocasions un estudi profund de les restes arqueo-
lògiques aparegudes, especialment les arquitectòniques, la qual cosa no ens permet 
conèixer amb claredat la funció dels espais on van ser trobats els càlats (només en 
alguns pocs casos es pot apuntar la funcionalitat dels espais esmentats). 

Resultats
els cÀlats de Fontscaldes

La gran quantitat de càlats trobada en un sol dels 9 testers localitzats a Fonts-
caldes indica, sens dubte, que aquest complex va ser un centre productor d’aquesta 
forma —entre d’altres, ja que els càlats només representen una part del total de 
ceràmica recollida— des dels quals distribuí, molt probablement, per tot el territori 
cessetà —i fora d’aquest (Lafuente 1989; Conde 1990).

D’altra banda, la gran quantitat de càlats recuperada als testers de Fontscaldes 
podria ser indicativa de l’augment productiu esdevingut sota domini romà, la qual 
cosa significaria una evidència que els mètodes implantats per l’administració romana 
en l’àmbit econòmic van incrementar notablement la productivitat agropecuària en 
el territori conquerit (Ros 2005). 

En la taula 1 es poden veure les dades relatives a la ceràmica que va ser recu-
perada del tester K, amb la quantitat estimada de càlats, en relació amb el total de 
fragments recollits. 

Val a dir que tot i que els aproximadament 20.000 fragments que s’hi van reco-
llir no són el total de ceràmica llençada en aquest abocador, signifiquen una part 
proporcional i representativa del tester (Burguete 2004, 2012a, 2012b).

Categoria NTF NEI Forma

Càlats 1.643 134 -

Total ceràmica comuna ibèrica oxidada - - -

Total ceràmica ibèrica - - -

Total ceràmica ≈20.000 - -

Taula 1. La ceràmica del tester K de Fontscaldes. 
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Els càlats del Vilar
Si bé no disposem de la memòria d’excavació relativa a la primera intervenció 

efectuada al jaciment per l’IEC, com tampoc de l’elaborada l’any 1983 —que mai 
va ser lliurada al Servei d’Arqueologia—, hem pogut consultar les memòries de la 
resta d’intervencions. 

Hem pogut constatar que, generalment, els càlats apareixen envoltats de frag-
ments corresponents a formes de ceràmica de cuina, vaixella fina i recipients d’em-
magatzematge, com ara grans contenidors, urnes, àmfores, tenalles, gerres, cassoles, 
olles, bols, plats, pàteres, tapadores, vasos, copes, morters, flascons, ampolletes,3 
kylikes i, fins i tot, una escudella (Vergès 1999; Benet i Pociña 2004; Adserias et al 
2005; Benet et al. 2011; Vilalta 2008).

Malgrat que només en alguns casos es pot dir amb certa certesa que els materials 
recuperats es trobaven dins d’estructures atribuïbles a espais d’hàbitat, pels con-
junts ceràmics recuperats podríem fer extensiva aquesta hipòtesi a la gran majoria 
de contextos (exceptuant els càlats que van ser recuperats a l’interior d’una sitja 
i d’un possible abocador) (Vergès 1999; Benet i Pociña 2004; Adserias et al. 2005; 
Benet et al. 2011; Vilalta 2008). 

Adjuntem a continuació la taula relativa als càlats recuperats al Vilar (taula 2). 
Com en la majoria de casos que veurem, només disposem de la informació relativa 
al NEI de càlats trobats al jaciment. Tanmateix, tot i no tenir la taula completa, és 
fàcil imaginar-se que, per la quantitat de càlats recuperats al Vilar, aquests suposarien 
una proporció molt minsa del total de ceràmica del jaciment.

Categoria NTF NEI Forma

Càlats - 27
23 vores; 
3 bases

Total ceràmica comuna ibèrica 
oxidada

- - -

Total ceràmica ibèrica - - -

Total ceràmica - - -

3 Tot i que els flascons i les ampolletes es podrien haver utilitzat per contenir algun producte 
que no fos pròpiament alimentari, com perfums o ungüents, tampoc se’n pot descartar la utilització 
com a recipients de líquids. El que sí que sembla clar és que serien elements presents en una casa 
ibèrica, fos quina fos la utilitat que tinguessin. 

Taula 2. La ceràmica del Vilar (finals segle III aC). 
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Discussió i comparació
L’estudi dels contextos arqueològics del Vilar amb presència de càlats ens ha per-

mès constatar que aquests vasos apareixen sempre associats a atuells característics 
de la ceràmica de cuina ibèrica, la vaixella de taula i els recipients d’emmagatzematge, 
que serien presents en totes les cases ibèriques d’aquest moment —segles III-I aC. 
De fet, molts dels espais on es van localitzar càlats han estat identificats com a 
estances de cases o possibles estances de cases. El mateix succeeix a la resta de 
nuclis d’hàbitat amb els quals s’han comparat els resultats obtinguts al Vilar. 

Aquest fet, juntament amb les seves característiques, ens permet incloure el càlat 
al grup dels elements d’emmagatzematge, tot i que, dins d’aquest, cal diferenciar 
els elements destinats a l’emmagatzematge en grans quantitats d’aquells recipients 
destinats a emmagatzemar el que es podria anomenar «reserva domèstica». Els càlats 
formarien part d’aquest segon grup: són contenidors, però de petites dimensions, si 
els comparem amb altres elements d’emmagatzematge com les àmfores, les tenalles 
o els grans contenidors.

En relació amb aquesta qüestió, cal descartar que els càlats fossin elements em-
prats per cuinar, ja que mai es troben cremats ni amb evidències de cap tipus d’haver 
estat en contacte amb el foc —excepte quan es veuen afectats per un incendi. A 
més, la seva relativa finor no els faria aptes per al contacte amb el foc. Sembla també 
improbable que haguessin fet les funcions de ceràmica de taula, per servir aliments, 
almenys en el cas dels exemplars més grans, atesa la dificultat que hauria comportat 
desplaçar-los, ja que la gran majoria no disposen de nanses (i, quan en tenen, són 
merament decoratives) i el seu volum hauria fet molt incòmode moure’ls estant plens 
a causa de l’elevat pes que haurien assolit, sobretot en el cas dels càlats més grans. 

Sí que podrien haver complert aquesta funció els càlats més petits. Tanmateix, els 
que apareixen amb més freqüència als nuclis d’hàbitat són els de mida mitjana i gran, 
i, tot i que no es pot descartar aquest ús en els de menor grandària, és probable 
que aquestes diferències de mida responguessin a una qüestió de necessitat d’espai 
d’emmagatzematge per part de la família que els posseís, en funció de la quantitat 
i del producte que haguessin d’emmagatzemar. 

En aquest sentit, s’ha calculat4 que els càlats més grans (30 o més centímetres 
d’alçada i de diàmetre màxim de la vora) haurien tingut una capacitat aproximada 
d’uns 20 litres —una mica més, fins i tot, en alguns casos—; els de grandària mitjana 
(sobre els 15-20 centímetres d’alçada i els 20-25 de diàmetre, de mitjana) haurien 
estat entre 10 i 15 litres, i la capacitat dels més petits (10 o menys centímetres 
d’alçada i menys de 15 centímetres de diàmetre) hauria variat entre 2 litres —o 
menys— i 5 litres (Burguete 2004). Com es pot veure, hi havia una gran varietat de 
capacitats d’emmagatzematge segons les grandàries dels càlats (gràfic 1).

4 Tot i que és un càlcul efectuat sobre la base dels càlats localitzats al tester K de Fontscaldes, 
es pot extrapolar a la resta de càlats.
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També hem pogut constatar la presència de càlats en tots els assentaments 
utilitzats en l’estudi, independentment de les seves característiques, la qual cosa 
ens permet relacionar aquests vasos amb alguna de les activitats econòmiques o 
quotidianes que es durien a terme a l’interior dels nuclis d’hàbitat o a les proximi-
tats d’aquests. El fet que els càlats apareguin a l’interior dels assentaments podria 
significar que el seu contingut es consumís als nuclis d’hàbitat. 

Aquestes qüestions que acabem de veure, i especialment el fet que apareguin 
càlats en tots els nuclis d’hàbitat estudiats, ens permeten pensar que bé podrien 
haver contingut algun producte alimentari present a tot el territori cessetà.

En aquest sentit, cal destacar l’aparició de càlats a Mas d’en Gual i al Turó de la 
Font de la Canya (Asensio et al. 1999, 2005), ja que, tot i que els càlats recuperats en 
aquests dos jaciments van aparèixer a l’interior de sitges, formant part del conjunt 
de materials que s’empraren per tal d’amortitzar-les, la seva presència aquí és signi-
ficativa, ja que estem parlant de dos nuclis d’activitats econòmiques especialitzades. 
Això ens permet posar èmfasi en el fet que el producte que contindrien els càlats 
hauria estat present a tota la Cessetània. 

Tanmateix, malgrat aparèixer en tots els nuclis d’hàbitat de l’ibèric final o d’època 
iberoromana, els càlats representen una part molt petita del total de la ceràmica 
recuperada en aquests jaciments —com es pot deduir observant les taules 3 a 11. 
Aquest fet ens podria estar indicant que el producte que contenien, si bé era im-
portant dins de la dieta ibèrica, potser no estava a l’abast de tothom o era un bé 
escàs, la qual cosa també podria atorgar-li certa exclusivitat. Respecte a això, val a 
dir que no apareixen càlats en tots els espais identificats com a domèstics en els 
diferents jaciments estudiats. 

Gràfic 1. Capacitats, en litres, dels càlats segons les diferents grandàries.

 QdV 69 (tripa).indd   36 18/05/16   15:43



 37Quaderns de Vilaniu – 69 (IEV, 2016)

Cal pensar que si els càlats fossin presents en totes les cases ibèriques, se’n 
trobarien molts més, sobretot als assentaments més grans, aquells que haurien 
acumulat una major quantitat de població. Tanmateix, la quantitat de càlats trobats 
als principals nuclis cessetans és, com a la resta de jaciments, força reduïda, especi-
alment si comparem aquests vasos amb altres recipients d’emmagatzematge com 
ara les àmfores (taules 3 a 5). 

Per tal d’il.lustrar gràficament aquest fet, hem fet una comparació de les dades 
obtingudes al Vilar amb els principals jaciments cessetans: la ciutat de primer ordre 
de Tarragona (Tarragona, Tarragonès); els nuclis de segon ordre de les Masies de 
Sant Miquel (Banyeres del Penedès, Baix Penedès), Olèrdola (Sant Miquel d’Olèrdola, 
Alt Penedès) i Darró (Vilanova i la Geltrú, Garraf); i la ciutadella d’Alorda Park – 
les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès). Els contextos utilitzats per dur a terme la 
comparació van ser també aquells de l’ibèric final amb presència de càlats.

Categoria NTF NEI Forma

Càlats - 8 -

Total ceràmica comuna ibèrica
oxidada

- - -

Total ceràmica ibèrica - - -

Total ceràmica - - -

Categoria NTF NEI Forma

Càlats 54 22
16 vores; 
3 bases

Total ceràmica comuna ibèrica 
oxidada

- - -

Total ceràmica ibèrica - - -

Total ceràmica - - -

Taula 3. La ceràmica de les Masies de Sant Miquel.

Taula 4. La ceràmica d’Olèrdola (segles II-I aC).
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Categoria NTF NEI Forma

Càlats - 23 -

Total ceràmica comuna ibèrica 
oxidada

- - -

Total ceràmica ibèrica - - -

Total ceràmica - - -

Taula 5. La ceràmica de Darró (segles II-I aC).

Com podem veure —tot i l’escassesa d’informació—, els càlats també represen-
tarien una part molt petita del total de ceràmica dels altres nuclis de segon ordre. Si 
comparem aquests resultats amb els dels nuclis de poblament rural dispers o d’ac-
tivitats econòmiques especialitzades com Santa Anna, les Guàrdies, Mas d’en Gual i 
el Turó de la Font de la Canya, aquesta diferència és encara més gran (taules 6 a 9).

Categoria NTF NEI Forma

Càlats - 17
11 vores; 
6 bases

Total ceràmica comuna ibèrica 
oxidada

- - -

Total ceràmica ibèrica 2.821 - -

Total ceràmica 2.939 - -

Taula 6. La ceràmica de Santa Anna (segles II-I aC). 

Categoria NTF NEI Forma

Càlats - 19 19 vores

Total ceràmica comuna ibèrica 
oxidada

- - -
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Categoria NTF NEI Forma

Total ceràmica ibèrica - - -

Total ceràmica 70.233 5.974 -

Taula 7. La ceràmica de les Guàrdies.

Categoria NTF NEI Forma

Càlats - 3 3 vores

Total ceràmica comuna ibèrica 
oxidada

2.436 48 -

Total ceràmica ibèrica 2.766 127 -

Total ceràmica 2.901 137 -

Taula 8a. La ceràmica de Mas d’en Gual (finals segle III aC).

Taula 8b. La ceràmica de Mas d’en Gual (segles II-I aC).

Categoria NTF NEI Forma

Càlats - 4 4 vores

Total ceràmica comuna ibèrica 
oxidada

639 32 -

Total ceràmica ibèrica 723 73 -

Total ceràmica 875 103 -
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Categoria NTF NEI Forma

Càlats 1 1 1 base

Total ceràmica comuna ibèrica 
oxidada

792 19 -

Total ceràmica ibèrica 1.617 83 -

Total ceràmica 1.660 87 -

Taula 9. La ceràmica del Turó de la Font de la Canya (finals segle III aC).

Significa això que el contingut dels càlats era un producte al qual només tenien 
accés les principals famílies de la societat ibèrica? En aquest sentit, cal destacar la 
gran quantitat de càlats recuperats al jaciment d’Alorda Park – les Toixoneres, en 
relació amb la resta de jaciments (tot i que, com és habitual, aquí també representen 
una proporció molt petita del total de ceràmica recuperada) (taula 10), la qual cosa 
no és casual, ja que ens trobem en una ciutadella militar, un àmbit de residència de 
les elits guerreres i aristocràtiques locals. Això, juntament amb la gran quantitat 
de càlats trobats a l’assentament ibèric de Tarragona (taula 11), el nucli principal 
del territori cessetà, i aquell on haurien residit segurament les principals famílies 
de la societat ibèrica cessetana, ens permet apuntar al contingut dels càlats com un 
producte important dins de la dieta ibèrica, però al qual no tothom tindria accés; 
un producte relacionat amb les elits. 

Categoria NTF NEI Forma

Càlats - 68
2 perfils 
complets; 
66 vores

Total ceràmica comuna ibèrica 
oxidada

2.352 470 -

Total ceràmica ibèrica 43.303 1.442 -

Total ceràmica 47.686 1.769 -

Taula 10. La ceràmica d’Alorda Park o les Toixoneres (finals segle III aC).
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Categoria NTF NEI Forma

Càlats - 197 -

Total ceràmica comuna ibèrica 
oxidada

- - -

Total ceràmica ibèrica - 785 -

Total ceràmica - 1.932 -

Taula 11. La ceràmica del nucli ibèric de Tarragona (segles II-I aC). 

Conclusions
Els resultats obtinguts de l’estudi dels càlats de Fontscaldes i, sobretot, dels 

contextos amb presència de càlats del nucli ibèric del Vilar, així com la comparació 
d’aquests amb els contextos de les mateixes característiques dels jaciments citats 
abans, ens han permès arribar a unes conclusions força interessants. 

Si bé no podem afirmar quin seria el producte que contindrien els càlats, com 
hem pogut veure, tot sembla indicar que seria un producte alimentari de certa 
importància dins de la dieta ibèrica, possiblement un bé escàs o a l’abast, només, 
d’un grup reduït de persones, amb tota probabilitat, l’aristocràcia ibèrica, aquells 
membres de la societat que haurien tingut un poder adquisitiu més gran. 

En relació amb això, hem pogut constatar que els càlats es comporten d’una 
manera semblant a com ho fan les importacions, és a dir, aquells assentaments on 
s’ha recuperat una major quantitat de ceràmica importada són, alhora, els jaciments 
on s’han recuperat més càlats. Els nuclis d’hàbitat on apareixen més càlats són els de 
primer i segon ordre (juntament amb la ciutadella d’Alorda Park), on residiria una 
major quantitat de membres de les elits socials ibèriques. Aquest comportament 
similar al de les importacions fa que sigui inevitable posar èmfasi en la relació entre 
els càlats i l’aristocràcia. 

En aquest sentit, s’ha comprovat, com veiem reflectit a les taules anteriors, que 
el nombre de càlats recuperats en els diferents jaciments de segon ordre —grup 
en el qual s’inclou el Vilar de Valls— no oscil.la gaire: 22 a Olèrdola, 23 a Darró, 
27 al Vilar i 8 a les Masies de Sant Miquel (cal tenir en compte que les intervencions 
arqueològiques efectuades en aquest últim jaciment han estat molt escasses i amb 
caràcter d’urgència). 
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