
La ceràmica ibèrica de Fontscaldês,
una manifestació cultural de I'iberisme
tardà. Acostant-nos al centenari del seu
descobriment (V)

arqueologia

Geràmiques singulars

Vasos rituals: Vas plàstic

En forma de colom, s'assimila a la for-
ma asc. El fragment trobat correspon
a la cua, part del cos i un monyó de
sustentació. Sol imitar models púnics
com els apareguts'a Puig des Molins
(Eivissa), lligats al culte a Tanit i a

Afrodita i, en general, a la deessa de
la fecunditat, on eren utilitzats com a
vasos rituals per fer libacions de per-
fums. Se n'han trobat a enterraments
d'Empúries, on s'han considerat ele-
ments que donen protecció al difunt
davant d'influències malèfiques del
més enllà, però també se n'han do-
cumentat en poblats ibèrics. Aques-
ta presència dual tant en necròpolis
com en llocs habitacionals dificulta les
explicacions sobre el seu ús (Pérez i

Gomez,2004).

de les imitacions ibèriques conegu-
des d'aquest vas són planes o amb
peanya, mentre que els originals ei-
vissencs presenten tres monyons de
sustentació (trípode), de la mateixa
manera que el nostre exemplar. Així
mateix, presenta una decoració fito-
mòrfica dividida en dos flancs paral-
lels on apareix una tija serpentejant
que va conformant cornets ratllats.
Els cornets acaben amb circells en
forma de volutes. La cua plana, com
correspon a un colom, presenta un
ratllat longitudinal que simula les plo-
mes.

A la zona catalana hi trobem dos
paral.lels de vasos plàstics, encara
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Dibuixos dels vasos plàstics trobats
als iaciments de Coll del Moro
(Gandesa) i Margalef. (Imatges:
RafeU ltmyent)

que molt diferents del nostre. El pri-
mer pertany al poblat de Margalef, en
pasta grollera però d'acurada factura,
sense decorar. El segon, al jaciment
de Coll del Moro (Gandesa), de cocció
oxidant i també sense decorar.l

Decoracion s zoomòrfiq ue s

Fragment de gerra globular decorada
amb una part de l'ampit i el cap d'un
cavall. Representació realista on po-
dem apreciar la part davantera amb
ull arrodonit, orelles triangulars i boca
entreoberta,

No és habitual trobar motius figu-
rats en la ceràmica ibèrica catalana,
a diferència de la zona llevantina, on
l'anomenat estil narratiu ens presenta

Tots els vasos plàstics trobats a la
península lbèrica en forma d'au re-
presenten un colom. La forma ofe-
reix una àmplia cassoleta al dors i

dos orificis: el de càrrega i un altre
de més menut, situat al bec, que fa
les funcions de vessador. Les bases

Fotogrøfra i dibuixos d'un vas plàstic. (hnatges: Samuel Burguete i
Domingo Solé)
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Decoració de cavall. Fontscaldes
(Foto: Samuel Burguete)

escenes de genets amb les seves ar-

mes que participen en desfìlades, jocs
bèl'lics, danses, caceres o domes. El

nostre repertori decoratiu, com hem
pogut veure, sol ser geomètric o fito-
mòrfìc. Laparició d'animals, persones
o escenes és un fet escàs.

Les representacions de cavalls arros-
seguen una important signiftcació sim-
bòlica i religiosa i, per aquest motiu, en
poden aparèixer restes que acompa-
nyen els difunts a la seva tomba.

A Catalunya, destaquen els cavalls
sacrificats a la necròpolis de la Pe-
drera (Vallfogona de Balaguer), el
cap decapitat dels quals fou enterrat
amb els seus guarniments juntament
amb les osseres d'individus incine-
rats (s. lV aC).'z

Més proper és l'enterrament d'un ase

domèstic que acompanya les cendres
d'una dona jove incinerada aparegut
a l'estructura/sitja E1 0 del jaciment
de la primera edat del ferro de l'Hort
d'en Grimau (Castellví de la Marca,
lAlt Penedès), datat al voltant del s. Vl

aC.3 I més coneguts són els enterra-
ments de fetus de cavalls situats sota
els llindars de les cases trobats a la
fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Gar-

rigues).4

Dins l'entorn del Camp de Tarragona hi

han aparegut algunes representacions
decoratives amb cavalls en ceràmi-
ques, però el seu descobriment prové
de prospeccions superfìcials o d'exca-
vacions antigues, amb els problemes
de fìliació i cronologia que tot plegat
comporta (Fabra, 201 3).

Al Fòrum Local de Tarragona, durant
les excavacions portades a terme per

Mn. Serra Vilaró entre els anys 1928 i

1929, van aparèixer tres fragments de
gerres d'emmagatzematge amb pre-

sència de cavalls o cavalls amb genets.

llany 1970, al jaciment de la Timba
del Castellot (Riudoms), es va portar
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Decoració de cavall. Timba del
Castellot (Riudoms ). (Foto: Samuel
Burguete)

a terme una excavació en un camp de
sitges format per dues sitges d'estruc-
tura intacta i altres nou seccionades
per diferents processos d'anivella-
ment de terres que ja havien destruit
la major part d'aquest jaciment.

Entre els materials de farciment van
aparèixer dos fragments amb decora-
ció frgurada en un dels quals podem
veure dues extremitats inferiors d'un
cavall al pas.

Decorøcions de cavqlls. Fòrum local Thrragonø. (Fotos: Samuel Burguete)
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Graftts

Tant al jaciment del Vilar com als tes-

ters de Fontscaldes s'han trobat tltu/l
pictl sobre les espatlles d'àmfores ibè-

riques. Els de Fontscaldes presenten

una taca allargassada pintada o la tÊ
pica aspa.

La tècnica del carbó vegetal utilitzada
per dibuixar graftts va ser identiftcada
per primer cop al tester K de Fontscal-

des. Lany 1996 es publicava un estudi
preliminar sobre un dibuix de pentalfas

aparegut a la part central d'un lateral

del cos d'una àmfora.6

Sense intenció decorativa, la presèn-

cia d'aquestes marques se suposa
que respon a activitats lligades a la

producció i el comerç, és a dir, serien
grafìts mercantils. Podrien signiftcar
quantitats o lots de mercaderies com-
prades o venudes, preus o inicials de
comerciants.

Trobem pentalfes incises en diferents
jaciments situats sota l'òrbita tartès-
sia. En jaciments ibèrics de la zona
d'Alacant, també les trobem incises en
materials producte del comerç fenici.

El paral'lel més proper tant geogràfì-
cament com cronològicament el tro-
bem a l'excavació realitzada al carrer
dels Caputxins de Tarragona, on, en
un fragment informe d'àmfora púnica
acanalada, va aparèixer una pentalfa
també incisa datada cap a la s"gona '
meitat del s. ll aC.

Amb aquesta mateixa tècnica, al jaci-

ment del Vilar s'hi han identiftcat tres
grafrts més producte de la revisió de

materials extrets durant les campa-
nyes d'excavació dels anYs 'l 983 i

2006 (Fabra, Burguete i Vilalta, 2013).
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