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NOM:Pedres treballades 

 

LOCALITZACIÓ:Comissió d’Arqueologia de l’IEV/ Museu de Valls 

 

Nº INVENTARI:1265; 1268; 1270 i 1271; 

 

MIDES:1265: Diàm: 10,8 cm. 1268: Diàm: 4,6 cm. 1270: Diàm: 6 cm. 

1271: 8,5 x 8,8 x 3,9 cm 

 

TÈCNICA:Talla, abrasió i poliment 

 

TIPOLOGIA:Cultura ibèrica 

 

CRONOLOGIA:s. III aC 

 



PROCEDÈNCIA:Jaciment ibèric del Vilar (Valls) 

 

DESCRIPCIÓ:  

1265: Pedra areniscaarrodonida amb base aplanada. A la part superior 

presenta d’una decoració incisa en forma de creu simple. 

1268:Pedra arrodonida amb base aplanada. A la part superior hi trobem una 

decoracióincisa d’un cercle central del qual sorgeixen tres línies?. Peça 

polida.  

1270: Pedra arrodonida amb base aplanada. Presenta una decoració 

complexa tant a la cara superior com en els laterals. Als laterals i trobem 

una franja en motllura i filetejada. A la cara superior, una creu o roseta de 

quatre fulles també en motllura. Peça polida 

1271: Dau paral·lelepípede en pedra arenisca amb inclusions de quars amb 

els cantons romes. Decoració a la part superior de d’incisions de puntejats 

(10 en total) formant un doble triangle oposat pels vèrtexs. Paral·lels al 

jaciment de Sant Miquel de Llíria. 

Tres de les quatre peces van ser trobades durant les excavacions del Vilar 

de 1983 

La utilització d’aquestes pedres és encara tema de debat. La teoria més 

estesa creu que són peces de jocs a l’estil del joc de “bales”, el “tres en 

ratlla” o del tipus escaquers a base de fitxes que imitaven accions de 

guerra, caça o curses. 

Totes aquestes peces semblen pedres de riu que posteriorment s’han 

treballat i polit de forma acurada. En funció de la dificultat i ornamentació 

d’aquesta manufactura, esdevé un element valuós i de prestigi per al seu 

propietari.  
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