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Los trabajos de MO//va en el rec/nto B, s/tuado cerca de Ia torre poligonal del ángulo sudoeste de Ia mura-
l/a, dieron un importante conjunto de ánforas ibéricas. Se pro pone una datación de primera rn/tad del s. IV
ac. El estudio morfológico muestra Ia existencia de tres tipos diferenciados, dos de los cuales parecen pro-
p/os de Ia costa centroseptentrional de Catalunya, mientras que el tercero se cons/dera de importación, qui -
zás del sur del pals valenciano.
Oppidum del Puig de Sant Andreu, Ullastret, ánfora ibérica.

The work of M. 0//va in area B, near the polygonal tower in the southwest angle of the walls, uncovered an
important collection of iberian amphoras. The suggested dating for these is the first ha/f of the 4th century
BC. A morphological study shows the existence of three different types, two of which appear to have been
manufactured in the central northern coastal region of Ca talon/a, and the other, possibly from the south of
the Va/en c/an region.
Oppidum of Puig de Sant Andreu, Ullastret, Iberian amphora.

Les fouilles de M. 0//va dans Ia case B, près de Ia tour polygonale de Ian gle sudouest de Ia muraille, on don-
né un important ensemble damphores iberiques. On propose une chronologie do premiere moitié du IV S.

a y. J. -C. L étude morpho/ogique montre lexistence de trois typs différents, dont deux probablement fabri-
qués sur Ia côte centrale ou septentrionale de Ia Catalogne. Un troisibme type, par contre, semble importé,
peut-être du sud du Pays Valenc/en.
Oppidum del Puig de Sant Andreu,Ullastret, amphore iberique.

Els materials estudiats en aquest treball procedeixen
d'un dels recintes excavats el mes de desembre de l'any
1949 a Ia vessant meridional del Puig de Sant Andreu
pel Dr. Miquel Oliva Prat (Fig.1). Aqueststreballs mai no
han estat publicats de forma detallada; do fet, tota Ia
informació que en tenim es redueix a algunes mencions
breus contingudes en diferents treballs (Pericot/Oliva
1949, 321-322; Pericot/Oliva 1952, 357; Martin
1980, 32-33), sense descripció de los estructures arqui-
tectbniques ni de l'estratigrafia. El nom de "celler" o
"magatzem" Ii fou atorgat pel fet que a l'interior s'hi va
recuperar un gran nombre d'àmfores ibèriques escla-
fades per Ia pressió de les terres, moltes de los quals
eren completes o quasi completes.

Aquesta migrada informació es completa amb les des-
cripcions dels treballs d'excavaciá contingudes en els
diaris d'excavació del Dr. Miquel Oliva Prat -inèdits, perô
quo hem tingut ocasió d'examinar per Ia gentilesa de
Ia Sra. M. Aurora Martin- i, en alguna mesura, amb les
indicacions que hi ha en les etiquetes que acompan-
yen els materials conservats al Museu d'Ullastret. Aques-
tes informacions permeten identificar el recinte en qUes-
tiO com l'habitació B, situada a Ia part meridional de
l'assentament, prop de Ia torre poligonal de l'angle sud-
oest de Ia muralla (Fig. 2). Les dues parets Ilargues que
Ia formen semblen recolzar-se damunt les restes de Ia
muralla més antiga, mentre que s'entreguen en angle
quasi recte a Ia cara interna de Ia muralla més tardana,
que en un moment indeterminat fou adossada a Ia cara
externa d'aquella. D'acord amb el diari de M. Oliva, Ia
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Figura 1. Mapa d'ubicaciO del Puig de Sant Andreu.

Figura 2. a) Planta del Puig de Sant Andreu; b) planta del sec-
tor sud-oest del del jaciment; c) planta del recinte B (totes
segons M. Oliva Prat).

muralla antiga s'aixecava només fins a 1,02 m damunt
del paviment de I'habitaciO, de manera que sembla pro-
bable que, quan aquesta estava en Us, aquest gran mur
hagues perdut totalment Ia seva funciO defensiva i en
aquest punt concret servis corn a banqueta.
El nivell més profund d'aquest recinte, excavat el 30 de
desernbre de 1949, era format per dos estrats (VA i VB),
en contacte amb Ia roca natural, que sestenien per sota
do les parets i del nivell d'àmfores; sembla probable que
s'entreguessin a Ia muralla interior, Ia més antiga,
perô no hi ha indicacions precises al respecte. Els mate-
rials d'aquest nivelt v son exclusivament ceràmica
ibèrica antiga i ceràmica a ma, acompanyada d'alguns
fragments informes do ceràmica probablement mas-
saliota.
Per damunt hi havia un estrat IV, situat directament sota
el nivell do es àmfores i que podem suposar que son-
tregava a los parets del recinte, tot i quo tampoc hi ha
indicacions expresses de Ia soya relaciO amb los estruc-
tures constructives. Els materials conservats d'aquest
nivell IV sOn quasi exclusivament ceràmica àtica de ver-
nis negre: vuit vores de skyphos forma Lamboglia 43
(Fig. 3, 38874-76-84, 38875, 38873, 38883), una nansa
de Ia mateixa forma, dos petits fragments de vora quo
creiom atribuibles a una oinochoe ( Fig. 3, 38879) i
disset fragments informes; també hi ha un fragment
informe do ceràmica a ma.
Al nivell Ill, superposat a l'anterior i quo contenia los
àmfores objecte d'aquest treball, hi havia també un
nombre important de pocos àtiques. Pel quo fa a Ia pro-
ducció do vornIs negro, es conserva una vora do pàtora
forma Lamboglia 21 (Fig. 3, 38.824), un fragment do
vora (Fig. 3, 38.824), un fragment do nansa (in nUm.
38.831) i un fragment do base (Fig. 3, 38.834) doskyp-
hos forma Lamboglia 43, un fragment do nansa do copa
(in nUm 832), un petit fragment de vora de ky/ix-skyp-
hos (Fig. 3, 38.825), un fragment do base d'una copa
del tipus Delicate Class, amb decoraciO incisa at fons
intern (Fig. 3, nUm 38.828) i set fragments informos. Cal
afegir encara un fragment do nansa d'una oinochoe
(Fig. 3, 38.837) i, p01 quo fa als materials atribuibles mo-
quivocament a Ia producció do figures roges, un frag-
ment do a nansa d'un crater do columnes, amb restos
d'una palmota (Fig. 3,. 38.829). En ol diari do M. Oliva
s'esmenta també l'existència on aquest nivell d'una
lucerna grega quo no hem pogut localitzar. Cal afogir
un fragment de fons de ceràmica do vernIs negre del
taller do Roses i cinc fragments informes de campa-
niana A, tots oils evidontment intrusius.
El material amfôric es composava exclusivament d'e-
xomplars de producció ibèrica. En los diforents noticios
d'oxcavaciO esmentades en el paragraf anterior s'ava-
Iua el nombre de peces descobertes on una quaran-
tena, porO on ol diari d'excavaciO s'indica oxprossament
que eren unes vint-i-cinc, i nosaltres n'hem pogut estu-
diar vint-i-quatro, xifra quo molt probablement corres-
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Figura 3. Materials d'importació del "celler".

pon al total efectivament recuperat. Aquestes peces,
segons Ia mateixa font, estaven esclafades en tots sen-
tits I direccions, perô amb indicis clars que originària-
ment havien estat collocades dretes damunt el pavi-
ment.
Per damunt del nivell de les àmfores hi havia un nivell
Il, de gran potència -aproximadament 150 cm- Ia qual
cosa fa pensar que es tracta dun nivell d'enderroc.
Aquesta interpretació, en tot cas, s'adiu be amb les-
cassetat de materials que, segons el diari de M. Oliva,
va donar, i també amb el fet que el nivell era format per
terra argilosa, dura I compacta. Els Unics elements dim-
portaciO atribults a aquest nivell son dos fragments
de vora d'àmfora ebusitanatipus PE14/8.1 .1.1. (Fig. 3,
38677 i 38768)
Amb aquestes dades, I sempre amb Ia reserva de trac-
tar-se d'una excavació antiga, realitzada amb els crite-
ris i amb els mitjans disponibles en el moment, creiern
que es pot afirmar una dataciá del niveli Ill dins del segle

IV aC, i potser més precisarnent en Ia primera meitat, 0
fins I tot el primer terç, de Ia centUria. Corn a arguments
en aquest sentit cal esmentar Ia presència de diver-
sos elements datables encara dins del segle V aC (Ia
kylix del tipus Delicate Class, el crater de columnes) o
a i'entorn del 400 aC (el kylix-skyphos), aixi com el fet
que els fragments de skyphos no sernblen correspon-
dre al model de perfil fortament sinuOs propi de Ia
segona meitat del segle. En canvi, Ia vora de Ia pàtera
forma Lamboglia 21, poc reentrant i poc engruixida, no
sernbla correspondre als models més antics d'aquesta
forma -apareguda a principi del segle IV aC- perô cal
admetre que l'evolució d'aquest tipus de peca no pot
ser precisada encara amb prou detail. Finalment, no
desdiu de Ia dataciO que proposem l'existència de dues
vores de PE14/8.1 .1.1. -que cal datar en el decurs
del segle IV aC (Ramon 1995, 222)- en el nivell que se
superposa al que contenia el conjunt amfôric que trac-
tern a continuació.
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LES AMFORES IBERIQUES DEL NIVELL II

El tipus majoritari en el conjunt que ens ocupa, amb un
total de disset exemplars (Figs. 6-8 i 9, 1), pot ser defi-
nit a partir de les caracteristiques següents:
- Espatlia en forma de casquet esfèric, bastant alta I
inclinada (entre 29° i 42°), acabada en un llavi petit, de
socció variable, arrodonida, triangular o quadrangular,
a vegades oscassament diferenciat do a prôpia espat-
Ila, de Ia qual només es distingeix per un Ileuger canvi
do direcció.
-Diàmetre do boca, amidat en el punt més alt del Ilavi, molt
constant, entre 107 134 mm (cinc exemplars d'uns 110
mm; sis entorn als 120 mm i sis més entorn als 130 mm).
- L'altura del Ilavi és molt constant, entre 14 i 17 mm,
amb un clar predomini dels exemplars de 15 i 16, i qua-
tre peces més que se situen fora d'aquests ordres de
grandaria.

Figura 4. Gráfic de distribuciO de l'altura del Ilavi do les àmfo-
res del tipus 2A, en mm.

4	 15	 16	 17

ahura del ha

Figura 5. Gràfic de distribució de l'altura total do les ãmfo-
res del tipus 2A, en mm.

Figura 6. Gràfic de distribuciO de Ia capacitat de les àmfores
del tipus 2A, en litres.
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- Cos central cilfndric o do parets Ileugerament cOn-
caves.
- Part inferior cànica o troncocOnica, amb parets roc-
tes, lleugerament convexes o Ileugerarnent cOncaves i
l'extrem inferior arrodonit, mai apuntat.
- Les proporcions generals d'aquestes peces, avalua-
des dividint l'altura p01 diàmetre mesurat en el punt do
transició entre l'espatlla i el cos, varien entre 2,3 i 2,7,
amb un clar predomini dels valors compresos entre 2,3
i 2,5.
- Nanses de grandaria variables, sernicirculars o de tres
quarts de cercle, generalment de secció circular, a vega-
des el lIptica o subrectangular, implantades a Ia part
superior del cos central, immediatament per sota l'inici
do l'espatlla, o be, a vegades, amb el punt d'inserció
superior en Ia transició cos-espatila. Generalment estan
implantades porpendicularment a Ia paret del recipient,
i és frequent una certa dissimetria, a vegades nota-
blement acusada, entre l'una i l'altra.
- L'alcada d'aquestes peces es distribueix do forma
molt equilibrada entre 710 i 810mm -amb un cert pro-
domini, tanmateix, dels exemplars do 740 a 810 mm-
porO hi ha tros poces notablement més altos, de 860,
880 i 900 mm respoctivament. Aixô fa pensar on l'e-
xistència de dos ordres de grandaria ben diferenciats,
dels quals el superior soria clararnent minoritari.
- Pel quo fa a a capacitat, hi ha una forta concentraciO
en els valors compresos entro 32 i 39 litres (setzo exem-
plars), perO cal tonir present l'existència d'un nombre
important do peces (sis) amb una capacitat do 42 a 45
litres i d'una do només 29,5. Aixô també suggoroix l'e-
xistència de dos ordres do grandaria diferenciats, perO
cal remarcar el fet quo aquestos magnituds no sOn direc-
tament superposados a les altures, a qual cosa sex-
plica sons dubto p01 fet que codes poces d'alçada rela-
tivamont escassa tenon una amplada considerable.
Sovint aquestes àmfores tenon un aspecte bastant
peculiar, a vegados dosproporcionat, amb Ia part supe-
rior de diàmetro oxcessivamont gran (Fig. 8, 908). Aixô
és degut exclusivament a Ia diferont grandOria do los
divorses parts quo componon Ia poça, los quals, corn
és evident, eren tornejades per separat. Aquest fet
palesa clararnent 01 caràcter artosanal d'aquests taIlors,
quo també es rnanifesta on Ia dissimetria do les nanses
i en una certa variabilitat morfolOgica, perceptible on
diversos detaIls de forma (porfil i secció de les nan-
ses, forma del Ilavi, alçada total, alçada del con inferior,
forrna do l'extrern inferior, etc.), que segurarnent no
tenon cap valor a efectes do classificació tipolôgica.
Aquest es el tipus que en un altre treball hem denomi-
nat 2A (SanmartI/Bruguera en premsa). El conjunt quo
ens ocupa n'ha proporcionat Ia majoria d'oxernplars
complots o quasi complets quo es coneixon (vint dun
total de vint-i-sis) (Figs. 7-9 1 Fig. 10, 917). Una altra
peca completa (Fig. 11, 929) va sortrobada ala sitja 13
del matoix Puig do Sant Andreu (Oliva 1957, 333, Fig.
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Figura 7. Amfores del tipus 2A del 'celler.
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Figura 8. Amfores del tipus 2A del "celler".
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Figura 9. Amfores del tipus 2A del "celler'.
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Figura 10. Amfores del tipus 2A(917), 2D (909, 912, 904, 911) i 3(901) del "celler".
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63). Aquest dipàsit contenia també tres exemplars dam-
fora punicoebusitana del tipus PE 14/8.1.1.1. diver-
SOS fragments de ceràmica àtica de vernfs negre I de
figures rages (Ibidem, 332-338), Ia qual cosa suposa
també una datació de segle IV aC, possiblement dins
a primera meitat de Ia centüria. La resta de peces
qua Ii poden ser atribuldes vénen del mateix Puig de
Sant Andreu (Fig. 11 933 i 2470), de les inhumacions
Mateu 5 i MartI 115 de les necrOpolis d'Empüries (Alma-
gro 1953, 398, Fig. 7 i 8), de diferents jaciments del
Llenguadoc (Solier 1968, 134-138 i Fig. 4, nOm. 1-2),
de Ia sitja 24 de Cabrera de Mar (Pujol/Garcia 1982-
1983, 66-77), d'una de les sitges del carrer d'Extre-
madura de Santa Coloma de Gramenet -prop del
Puig Castellar- i, finalment, del poblat del Castellet de
Banyoles (Tivissa) (SanmartI/Bruguera, en premsa). De
totes aquestes peces names Os datable amb relativa
precisió Ia de Cabrera de Mar, trobada en un context
que probablement cal situar dins del sagle Ill aC.
Amb aquestes dades, només és possible afirmar que
es tracta d'un tipus caracteristic del segle IV aC, pos-
siblement aparegut ja en el decurs de Ia centCjria
anterior. En aquest sentit, cal fer esment d'una àmfora
completa apareguda a Ia sitja 102 del Mas Castellar de
Pontós, en un context que Ia presència d'una Castulo
cup permet datar de Ia segona meitat del segle V aC.
Aquesta peca, que coneixem gràcies a Ia generositat
de Ia Dra. Enriqueta Pons, correspon clarament per Ia
seva arquitectura general, per las seves dimensions i
per les seves proparcions, al tipus que ara ens ocupa,
perô se singularitza pal fat qua les parets del cos infe-
rior son escassament convergents, de manera que
aquasta part té un aspecte marcadament troncocônic,
amb una base molt ampla, quasi plana. Aquesta
amplada relativa considerable de Ia part inferior d'a-
quest exemplar fa temptador de veure-hi una relaciO de
filiaciá tipalogica en relació amb las mOs antigues àmfo-
res ibèriques -tipus 1, ben documentat a EmpOries i al
Call del Moro de Serra d'Almos (Sanmarti/Bruguera, en
premsa)- les quals, cam és ben sabut, es caracteritzen
pel fet de tenir el diàmetre maxim per sota de l'eix cen-
tral horitzontal de Ia peca. De tata manera, names Ia
troballa de nous exemplars complets datables de pIe
segle V aC permetrO apreciar d'una manera més
matisada Ia transiciO del tipus 1 al tipus 2.
Quant a Ia cronologia final d'aquest tipus 2A, Os possi-
ble que perdurés ocasionalment en el segle Ill aC, si no
es que l'aparició de Ia peca de Cabrera de Mar en un
context d'aquesta cronolagia és el resultat d'una sim-
ple parduraciO d'üs. En tat cas, as pot afirmar amb segu-
retat que aquest tipus es l'antecedent tipolôgic i cr0-
nolôgic immediat del tipus 2B, ben documentat a Ia
costa septentrional (Fig. 11, s.n.i., 2879) i central de
Catalunya des de Ia segona meitat del segle IV aC fins,
almenys, el segle II aC (SanmartI/Bruguera, en premsa).
En relació a l'àrea de producció de les àmfores del tipus

2A, cal dir que no es coneix cap centre productar que
amb seguratat hagi fabricat peces d'aquest tipus. Es
clar, perO, que Ia totalitat d'exemplars coneguts que Ii
sOn atribu'ibles pracedeix del Llenguadac i de Catalunya,
sobretot de l'area costanera que s'estén al nord del
massis de Garraf. La costa centre-saptentrianal de Cata-
lunya sembla, doncs, en I'estat actual del nastre conei-
xement, I'area mOs probable de fabricaciO d'aquest
tipus amfOric, probablement en mOltiples tallers.
Un sagan tipus (2D), numèricament mOs redu'i't, es carac-
teritza pel seu perfil fusiforme a bitrancocOnic i, amb
unes proparcians compreses entre 2,55 i 3, bastant
mOs esvelt que el del tipus 2A (Fig. 10, 909, 912, 904,
911). La part inferior és clarament troncocOnica, amb
el fans ample i arrodonit i las parets poc inclinades, men-
tre qua les del cos central son sovint Ileugerament con-
vergents cap a Ia part superior. L'espatlla és baixa, curta
i poc inclinada (entre 180 i 23°). Son peces de dimen-
sions considerablas, amb una altura compresa entre
773 i 827 mm. Els Ilavis sOn de secció mOs a menys
elliptica a triangular, i sovint apareixen inclinats vers I'm-
tenor, amb un diametre de boca comprès entre 117 i
134 mm.. Les nanses son generalmant grans, de tres
quarts de cercle, sovint amb una depressiO més a menys
prafunda al dors, per be que tambO n'hi ha de secció
estnictament circular. A banda d'aquests trets tipolô-
gics, val Ia pena assenyalar que un nombre important
d'aquestes peces presenta a I'espatlla una mena de
pentinat fet abans de Ia cacciO amb un instrument dotat
de diverses pCies. Quant a Ia capacitat, varia conside-
rablament, entre 32 i 50 litres.
Les quatre peces del nastre conjunt, i una altra trobada
també aI Puig de Sant Andreu (Fig. 11, 932), sOn de
moment els Onics exemplars camplets caneguts d'a-
quest tipus, que també as documenta amb dos exem-
plars més -fragmentaris- al jaciment del CamI de Vista
Alegre (Codex sccl arquealagia i patrimani 1995, 108,
Fig. 20, 3 i 4). Atesa aquesta distribuciO, sembla logic
situar tambO l'àrea de producciO d'aquest tipus amfô-
nc a Ia costa central i septentrional de Catalunya.
Finalment, hem de camentar l'existencia d'una peca de
perfil sinuOs, amb fans ample arrodonit i un clar eixam-
plament a mitja altura del cas. A Catalunya se'n conei-
xen un ban nambre d'exemplars, tots ells de pro-
cedència submarina, excepte el qua ens ocupa i un altre
trobat probablement a Empüries, tat i qua savint ha
estat atribu'i't al poblat de Ia Torre dels Encantats (MirO
1983-1984, 176 ii 67, Fig. 3, nOm. 8.) Altres exemplars,
cam a mfnim quatre -perO prabablement una quinzena-
han estat trobats al darelicte de Sa Tuna (Begur, Baix
Emparda) (Foerster 1974), on l'associaciO amb amfara
italica dels tipus Dressel 1 A i 1 B suggereix, segons els
seus excavadors, una cronalagia de cap a l'any 100 aC
(Nieto/MirO 1982, 126). Dues peces mOs han estat recu-
perades al jaciment oriental de Ia Punta de les Sali-
nes, de cranalagia imprecisa, tot i que Ia troballa a Ia
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Figura 11. Amfores del tipus 2A(929, 933, 2470), 2B (s.n.i., 2879)1 2D(932) procedents d'altres indrets del Puig de Sant Andreu.
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mateixa zona d'alguns exemplars de Dressel 1 A fa pen-
sar en una datació de segona meitat de segle II aC
(Foerster/Pascual 1971, 134, Fig. 5, nUrn. 5-6). Un darrer
exemplar de caracteristiques Ileugerament diferents,
també de procedència submarina i sense context cone-
gut, fou trobat vora Tarragona, davant de Ia platja de
Creixell (Berges 1969-1970,7, Fig. 1,1). La pro-
cedència submarina de Ia majoria d'exemplars cone-
guts a Catalunya, aixi corn el seu caràcter molt mino-
ritari en el conjunt del celler del Puig de Sant Andreu
(una sola peAa dun total de vint-i-quatre), ens fan pen-
sar que es tracta dun tipus d'importació. Al Pals Valen-
cia es coneixen peces d'aquest tipus a Ia Bastida de
es Alcuses, amb una cronologia de segle IV aC, i a l'Al-
cédia d'Elx, sense context conegut (Ribera 1982, 45,
Fig. 7, 2; lam. IV, 1; lam. 6). Corn a minim dues àmfo-
res més d'aquest tipus es van recuperar al derelicte de
BinisafLller (Menorca) (Guerrero/Miró/RamOn 1991, 11,
ntjrn, 1 i 3; 12, nUrn. 2), datable de Ia fi del segle IV aC
(Ibidem, 22-24; Ramón 1993, 82). Arnb aquesta docu-
mentació, és dificil proposar una zona de producció
precisa per a aquest tipus (tal vegada el sud del Pals
Valencià?), rnentre que Ia soya cronologia s'estén apa-
rentrnent des de Ia primera meitat del segle IV aC fins
al periode tardorepublicà.

CONSIDERACIONS FINALS

L'estudi de los produccions amforiques, malgrat l'e-
xistència d 'algunes aportacions importants (Alrnagro
Basch 1954; Ribera 1982; Miró 1983-1984), és encara
un aspecte molt escassament desenvolupat de l'ar-
queologia ibèrica. Aquesta situació respon a causes
diverses, entre los quals hi ha Ia manca general din-
terès pels materials arnfôrics almenys fins als anys sei-
xanta, per les dificultats objectives de reconstrucció

d'uns envasos de grans dimensions i quo solen frag-
mentar-se en un elevat nombre de bocins -Ia qual cosa
limita el nornbre de peces completes conegudes- el
petit nombre de centres de producció ben investigats i
que hagin Iliurat peces completes quo els puguin ser
atribuides amb seguretat, i, finalment, Ia considerable
homogeneltat morfologica -sobretot quan el que cal
comparar és material fragrnentari- I de pastes del con-
junt de Ia producciO amfOrica ibèrica. Resultat de tot
aixO és Ia idea, àrnpliament difosa, quo no és possible
elaborar una tipologia coherent de les àmfores ibèri-
ques (Miró 1983-1984). A tot aixô s'ha d'afegir encara
l'opiniô que I'àmfora ibèrica, a diferència dels envasos
prodults contomporàniament en els àrnbits culturals
grec, p5nic i etrusc, no va tenir una difusió comercial
important, sinó quo fou ernprada essencialment corn a
envàs de magatzern a escala local o, com a molt, regio-
nal, de manera quo l'ordenació cronotipolôgica d'a-
quests materials no tindria un interès real més enllà del
mer exercici classificatori.
Contràriament a tot aixO, nosaltres pensem que lam-
fora ibèrica és susceptible d'una classificació que
permeti reconèixer-ne tant I'evolució en el temps com
les diferents àrees de producció, i també creiem quo
aquests envasos van tenir una difusió considerable,
que, precisament per manca d'una ordenaciO cronoti-
polOgica acurada, encara és sovint dificil d'apreciar.
Aquesta difusió és evident vers l'extorior, en Ilocs corn
los Balears, Cartago (Peacock 1986), Elvissa o Marse-
lIa 1 , perô podern suposar quo també devia ser impor-
tant a I'interior del propi territori ibèric i, fins i tot, quo
son procisament aquests materials un dels elements
clau per al coneixement del comerç interior en el man
ibèric. Naturalrnent, a consecució d'aquests objectius
depèn de Ia publicaciO de conjunts amplis i ben datats.
El treball quo ara presentern és una modesta contribu-
dO en aquest sontit.
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