Frontissa i coronament d’un moble.

NOM:Frontissa i coronament d’un moble
LOCALITZACIÓ: Comissió d’Arqueologia de l’IEV/ Museu de Valls
Nº INVENTARI: 1304 i 1305
MIDES: 1304: llargada 3,2 cm; 1305: DM 1,2 x 2,4 cm
TÈCNICA: Peça serrada, polida i perforada
TIPOLOGIA: Importació romana
CRONOLOGIA: A partir del s. V a.C.
PROCEDÈNCIA:Jaciment ibèric del Vilar (Valls)
DESCRIPCIÓ:
Núm. 1305: Fragment de frontissa d’os d’un moble tipus caixa o arqueta
(forma Beal A XI.2). Aquesta frontissa estava formada per diferents peces

d’os que s’encaixaven a un nucli cilíndric de fusta i del qual sobresortien
alguns apèndixs també de fusta que s’inserien a les peces d’os mitjançant
els orificis laterals d’aquestes. Cada peça d’os tenia un gir independent,
amb la qual cosa s’aconseguia la rotació perfecta del batent del moble
gràcies a uns coixins de cera que ho facilitaven.
Relacionat amb la frontissa de moble, trobem un tub cilíndric fet també en
os sense perforacions però amb un acabament acanalat (núm 1304). Es
tracta d’un element que formaria part del coronament ornamentat de la
frontissa completa (juntament amb un disc perforat i un apèndix motllurat.
Aquests tipus de mobles són un reflex d’un cert nivell social i econòmic.
Els dos fragments procedeixen de la sitja 4 apareguda durant les
excavacions portades a terme l’any 1983.
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