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Les produccions de kálathoi d'Empüries
i la seva difusió mediterrània (segles IT-I a.C.)
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ABSTRACT 	
In the opening years of the second century B .C. the workshops situated in EmptIries and its surroundings began to produce

the most typical vessels of the late Iberian world: the kalathos, <<the top hat>, which from that moment until just before the
beginning of the Empire, became the most exclusive form of painted pottery in North-East Catalonia. The Empurian kalathoi
correspond to two chronological phases and stylistically belong to the indigenous ceramic production of the area, which
present certain decorative affinities with the kalathoi produced at the same time in New Catalonia. During the second century
and the first decades of the first century B.C. They constitute the vast majority of painted Iberian pottery found in
extrapeninsular deposits.
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Entre les diferents produccions de ceràmica ibèrica n'hi
ha una que ha atret de manera especial I' atenció dels
investigadors. Ens referim a la que fou anomenada per
Bosch Gimpera <<ceràmica grisa de la costa catalana>> i que,
posteriorment, a partir dels treballs d'Almagro a Empdries
es conegué amb el nom de <<grisa emporitana>>; alguns
estudis dels darrers anys es decanten per anomenar-la
senzillament emporitana perquè si be una gran part de la
producciO és cuita a foc reductor, es troben, també, peces
cuites amb foc oxidant que en alguns perIodes arriben a
assolir percentatges ben alts (Nolla, 1982, p. 133; Aquilué
et al., 1984, p. 370). Amb els inicis en un moment
indeterminat del segle IV a.C., dins de la uniformitat global
d'aquests materials hi ha una sèrie de variants que
s'escalonen en el temps (Nolla, 1981; Aranegui, 1985;
Rodriguez, 1986) i que arriben fins ala primera meitat del
segle I d.C. (Nolla, 1980, p. 91).

Aquesta era, fins fa poc, l'dnica producció ceràmica
amb personalitat prôpia reconeguda en el mon ibèric del
nord-est del Principat; perô a partir dels anys setanta, les
excavacions dels nivells baix-republicans d' EmpOries
(Aquilué et al., 1984, pp.367-378) i de Casa Pastors a
Girona (Nolla, 1977a), han permès la identificació d'una
colla d'artesanies indIgenes la vida de les quals pot situar-
se globalment entre el 150 i el 50 a.C. Aquestes mostres
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tenen totes les caracterIstiques d'unaproducció sistemàtica
i , per les similituds que presenten, s'han de considerar, sens
dubte, procedents de tallers estretament relacionats (Nolla,
1981 i 1985); entre aquests materials, localitzats també en
altres jaciments de la mateixa època de l'àrea gironina,
destaca la presencia d'un grup de kálathoi molt peculiars
que constitueixen pràcticament l'dnica forma de ceràmica
ibèrica pintada present en aquests nivells.

Les recerques realitzades amb motiu de la nostra tesi
doctoral (Conde, 1990) han donat com a resultat un
coneixement més complet d' aquests vasos i del seu àmbit
de dispersió, i la identificació d' altres models de kálathoi
amb una cronologia mds antiga que, en la nostra opinió,
s'han de considerar, sens dubte, creacions dels mateixos
tallers.

Les caracterIstiques de tots aquests materials ens han
definit quatre conjunts que hem anomenat A 1- 4; es tracta
de grups que presenten entre ells evidents afinitats
estilIstiques que han estat, a més, corroborades per les
afinitats en la composició de les argiles determinades
mitjançant anàlisis, els resultats dels quals es trobaran al
final d'aquest treball. Els estudiarem per separat perô, a
l'hora de comentar-los els aguparem en dos grans blocs (A
1-2 i A 3-4) determinats bàsicament per 1' àmbit cronolOgic
que abraça cadascun.

Hi hem inclOs un altre grup (A-5) format per un conjunt
de kálathoi de mida petita que, tot i que presenten trets
comuns amb els anteriors, no ens atrevim a relacionar de
manera tan directa amb els tallers emporitans, almenys amb
les dades que, fins ara, tenim a la ma.



Son d' altIssima qualitat, caracterIstica que, corn anirem
veient, es comuna a tota la ceràmica ibèrica pintada de
l'àrea gironina. Les terrisses son fines, depurades, amb
desgreixant en forma de fines partIcules de quars i mica,
sovint imperceptibles, i una cuita excel.lent, la qual cosa
dóna corn a resultat unes pastes compactes d' extraordinària
duresa, tall vidriós i so metàl.lic. En aquest grup que
estudiern en primer hoc, les parets son d'un gruix
considerable (fins a 7 o 8 mm) i hi trobem, en ocasions, un
tret particular: la presència de petits porus o vacüols que
permeten, quan hi son, distingir-la de les pastes del grup
següent.

El color predominant de les argues és el taronja de
vegades bastant intens perô no hi manquen els de tonalitats
beix que, en alguns casos mds esporàdics, es decanten cap
al marrO. Sempre s'engalben abans de pintar-los i els colors
d'aquests recobriments son també taronges en una gran
majoria i, en menor proporciO, beixos o marrons.

Son vasos amb un aspecte sOlid i pesant, molt
caracterIstic.

L'estructura dels kálathoi del grup A-i és força
homogènia com succeeix, també, en els altres grups
emporitans; el cos és cilIndric, de parets verticals que, en
ocasions, poden corbar-se una mica del mig i oferir un
aspecte lleugerament estret o be bombat; alguns exemplars,
molt pocs, tenen tendència troncocOnica. Les bases son
sempre més o menys cOncaves, algunes amb un botó central
i la unió de la base i la paret és arrodonida o amb una carena
poc marcada. Les vores son horitzontals o molt poc
inclinades ala part superior, i ala inferior també horitzontals
o be obliques; en aquest darrer cas la secció presenta una
forma triangular que apareixerà gairebe exclusivament en
els kálathoi del grup A-2. No porten rnai nanses.

Son vasos de mides mitjanes o petites amb alçades que
oscil.len entre els 15,5 i els 26 cm, diàinetre extern de les
vores entre 18,5 i 27 cm i diàmetre de les bases entre 12 i
21,5 cm; l'amphada mitjana de hes vores ultrapassa
lleugerament els 2 cm.

S'efectuen sempre després de ha cuita al darnunt de
l'engalba i es himiten a pocs i senzills motius geomètrics
que hem reproduIt a ha figura 3.

La decoraciO de la paret s'estructura sempre en dos
frisos dehimitats per bandes horitzontals agrupades en
nombre d'una a tres (gairebé mai son dues) i a cada un dels
frisos, penjant de les bandes superiors, es distribueixen
series de semicercies concèntrics, be a tocar els uns als
altres, be intercalant-hi, sovint, series de lInies paral.heles
rectes o ondulades formant cabellera en direcció vertical. A
vegades trobem en un fris una sola cabellera que té corn a
finalitat omplir un buit entre les series de semicerches quan
no n'hi cap una altra de sencera; també succeeix a l'inrevés
i en un fris amb alternanca dels dos motius podem trobar-
hi dues series de semicerches juntes quan el cicle decoratiu

s'acaba i l'espai que queda és massa ample per omphir-lo
amb una cabellera. En aquests espais sobrers s'hi pinten
també, en ocasions, segments concèntrics; aquest cas, poc
frequent en els grups A-i i A-2, s'utihitzarà molt en els
grups més tardans.

Pel traçat d' aquests motius s ' emprava un mateix pinzell
de moltes puntes (generalment entre 8 i 12) de diferent
gruix que es feia servir, també, per decorar les vores amb
series de trets perpendiculars a I'eix del vas.

Tret d'un sol cas en què els motius s'han reahitzat en
blanc (fig. 1, 2), el color de ha pintura es sempre vermell
vinós, a vegades de tonahitats molt fosques, tot i que ha
gamma de tons varia segons el color de l'argiha i de
l'engalba.

Entre els materials provinents de les excavacions dels
darrers anys d'EmpCries, aquests kálathoi es troben sempre
en nivells de ha primera meitat del segle II a.C. i pels volts
del 150 a.C., com hem pogut comprovar amb ha revisió del
fons del Museu Monogràfic i amb ha consulta de les
publicacions corresponents (Aquilué et al., 1984, p. 290,
fig. 116, 10; p. 431, fig. 149, 12; SanmartI & Nolla, 1986,
p. 93, fig. 13, 6; p. 97, fig. 21, 16; p. 100, fig. 28, 8). Tot i
que el material no hi és gaire abundant, hi ha, en canvi, gran
quantitat de fragments en el fons de les antigues excavacions
d'Emihi Gandia, a les quals pertanyen, també, els vasos
restaurats que reproduIm a ha figura 1, 1-5.

Tenim, també, altres troballes que ens proporcionen
cronologies dins del segle II aC.: un fragment de vora i
paret trobat a ha nau de Na Guardis, a Mallorca, amb un
carregament que permet establir ha data del naufragi entre
el 150 i el 130 a.C. (Guerrero, 1984, pp. 62 i 85, fig. 24, 1),
ha meitat inferior d'un vas aparegut a la tomba 288 de ha
necrOpolis d'El Cigarralejo, a Mula (Cuadrado, 1987, p.
497, fig.216,i) i un vas sencer procedent de ha tomba 13
d'El Cabecico del Tesoro, a Verdolay (fig. 2,7), aquests dos
darrers utihitzats corn a urnes funeràries i acompanyats
d'unguentaris fusiformes del tipus B VI de Cuadrado,
caracterIstics de ha primera meitat del seghe II a.C. (Cuadrado,
1987, p. 497).

El fragment procedent de la locahitat de Bram, al
Llenguadoc, (Passelac, 1972, fig. 15,2) (fig. 9,6), s' insereix
en un context datable pels volts del 150 a.C. (1) el trobat a
l'oppidum des Baou de Saint-Marcel, prop de Marsehla
(Guichard & Rayssiguier, 1988, p.87, fig. 14, 190) correspon
a Ia segona meitat del segle II a.C.

El vas decorat amb pintura blanca (Conde, en premsa)
(fig. 1, 2), hem de situar-lo dins de ha primera meitat del
segle II a.C. i, possibhement, a les primeres decades ja que
aquest tipus de decoraciO, tIpica de la zona empordanesa,
sembla que no ultrapassa l'inici d'aquest segle. La pintura
del nostre <<barret de copa>> té un aspecte dihuIt i una qualitat
poc consistent, caracterIstiques prOpies de ha darrera fase
d'aquesta tradiciO decorativa (MartIn, 1978; Maluquer et
al., 1984, pp. 47-53, hams. 46-50).

Creiem que aquestes dates ens permeten arribar a la
conclusió que laproducciO dels kálathoi del grup A-i s'inicià
a ha primera meitat del segle II a.C., segurament ja abans
d'acabar el primer quart, i continua durant les decades

(1) Segons comunicació personal de M. Passelac.



Fig. 1.- GrupA-Is 1,2 i4) Empáries (MuseuArqueolàgicde Barcelona); 3)Empáries (MuseuMonografic); 5) Emparies (Museude SantPerede Galligants
de Girona); 6) Ullastret (Museu Monografic).



Fig. 2.- Grup A-]: 1, 2 i 5) Castellet de Banyoles (Museu Comarcal de Reus); 3) Mas Boscà (col.lecció Aznar); 4) Tarragona (Servei d'Arqueologia); 6)
Ensérune (Musée Monographique); 7) Cabecico del Tesoro (Museo de Murcia).



Fig. 3.- Motius decoratius del grup A-].

centrals d'aquesta centthia, acabant, possiblement, vers
l'injci del daner quart de segle quan, corn veurern, inunden
el rnercat les produccions dels grups A-3 i A-4.

Son, comj a hern comentat, molt semblants ales del grup
A-i, sobretot pel que fa al gruix de les parets, i, fins i tot,
sobrepassant-lo en arribar a assolir gairebé un crn de
gruixària; en general, tenen el tacte molt més vidriós i un
aspecte igualment solid i pesant.

En els colors de les terrisses hi ha un notable predomini
dels marrons, seguits dels taronges i beix amb tota una
gamma de tons intermedis i hi és força frequent el tipus
anomenat de <<sandvitx>>. Les engalbes tenen les mateixes
tonalitats, també amb una important presència de marrons
0 taronja-marrOns.

Corresponen a estructures similars a les descrites
anteriorment per al grup A-i: la majoria tenen el cos
cilIndric, amb parets rectes o ileugerament reentrants amb
un petit percentatge de tendència troncocOnica; no tenen
mai forma bombada. La vora més frequent és la que té la
part superior horitzontal o una mica caiguda i la inferior
inclinada, oferint, en conseqUència, el tall triangular; sovint
son un xic engruixides a l'interior o tenen a sota una petita
motliura; esporàdicament trobem vores amb les dues
superilcies paral.leles, forma, corn hem vist, caracterIstica
del grup A-i. Els fons son, també, alçats, sovint amb un
botó central i s'ajunten amb la paret en forma arrodonida o
amb una carena.

Una caracterIstica peculiar d' aquest grup, que no trobem
mai a cap dels altres grups emporitans, és la presència de
nanses, que hi son, a més, solament en els vasos amb uns
certs trets decoratius que comentarem en l'apartat segUent.

Son nanses d'una o dues tiges, de secciO circular i van
sempre col.locades horitzontalment i enganxades a la paret
del vas a sota de la vora.

En general, son peces no massa grosses que amiden
entre 23 i 27 cm d' alçària, diàmetre extern de les vores entre
25 i 28 cm i diàmetre de les bases entre 20 i 25 cm, Si

exceptuern un parell d' exemplars de mides excepcionals
sobre els quals tornarem més endavant. L'amplada de les
vores oscil.la al voltant dels 3 cm.

Constitueixen el principal element diferenciador, més
que pels rnotius en si (figs. 12-13), per l'organitzacio que
prenen damunt de la superfIcie del vas que és sempre
exactarnent igual, només amb les variants lOgiques que es
deriven del traçat dels temes. L'esquema és sempre el
mateix: series de semicercles concèntrics penj ant de sota Ia
vora, alternant amb cabelleres ondulades en direcció vertical
i a l'espai buit que es forma a sota dels semicercles, series
d'ondes paral.leles horitzontals; la zona inferior es decora
amb series de semicercles concèntrics a tocar els uns als
altres. Tots aquests motius hi son traçats, encara, amb un
pinzell de moltes puntes de diferent gruix.

D'aquesta manera la decoraciO queda organitzada en
frisos que, de vegades, se separen mitjancant bandes
paral.leles horitzontals en nombre d' 1 a 3 i és només al
damunt d'alguns dels vasos que duen els frisos delimitats
per bandes on trobern les nanses que hem descrit, decorades
normalment amb una cabellera vertical.

Ales vores s'hi pinten gairebé exclusivament <<dents de
llop> grosses i els altres motius reflectits a Ia figura i3 hi
son representats molt poques vegades; ales vores d'alguns
exemplars hi comença a apareixer un tema que serà
caracterIstic dels grups posteriors, consistent en series de
semicercles concèntrics que, de vegades, es dibuixen seguits
omplint tota la vora o be s'organitzen en quatre series
oposades dues a dues.

El color de la pintura és vermell vinós, en general, de
tons molt foscos que tendeixen al granat o al marrO.

Com s'ha vist en els apartats precedents, els kálathoi del
grup A-2 es poden diferenciar en dos conjunts definits per
una sèrie de trets estructurals i decoratius: d' un canto, tenim
els exemplars en els quals els frisos es delimiten amb
bandes horitzontals que sOn els que gairebé sempre van
provistos de nanses (figs. 4, 5 i 7,4) i de l'altre, els que no
presenten separacio entre els dos frisos, no porten mai
nanses i, sovint, sOn una mica més petits (fig. 6 i 7,1 a 3). Tot
i que hem intentat trobar alguna diferència cronologica
entre els dos tipus, les dades que tenim fins ara indiquen una
producciO sincrOnica. Anern a veure, per tant, les troballes
que s'insereixen en contextos que, en major o menor grau,
es poden datar amb precisiO.

Començant pels materials d'Empilries que, gràcies als
treballs recents abans esmentats, son sempre un punt de toc
segur, veiem que aquests kálathoi es troben en estrats
conesponents a la primera meitat del segle II a.C. i els
fragments publicats se situen més aviat a prop del i50 a.C.
(Aquilué et al., 1984, p. 157, fig. 91,1; p. 290, fig. 117,12
ifig. 118,25;p.430,fig. 147,3ifig. 154,6;SanmartIetal.,
1983-1984, p. 133, fig. 30,8). Igual que passa amb el grup



Fig. 4.- Grup A-2: 1) Empüries (Museu ArqueolOgic de Barcelona); 2) Ensérune (Musée Monographique).

A-i, els fragments no son massa nombrosos perô sIque n'hi
ha gran quantitat entre els materials provinents de treballs
antics (fig. 4,1 i fig. 8).

No en trobem, en canvi, ni un bocI, ni d'aquest grup ni
del' anterior, entre els conjunts corresponents a! moment de
fundació de la ciutat rornana entorn del 100 a.C., ni tampoc
en els nivells inferiors de Casa Pastors, a Girona, datats en
un moment aproxirnat entre els anys 80/70 a.C. (Nolla,
1977 a, p. 959).

N'hi ha tres exemplars ala necrôpolis d'El Cigarralejo
que aparegueren ales tombes i98, 240 i 479 utilitzats corn
a urnes funeràries; el de la tomba 198 anava acompanyat
d'un conjunt de materials datables a la fi del segle II a.C.
(Cuadrado, 1987, p.354, fig. 144,7) i ala 240, tot i que no
hi aparegueren elements de datació concrets, cal assenyalar-
hi Ia presència d'una gerreta de ceràrnica grisa emporitana
que, per les seves caracteristiques sembla correspondre al
segle II a.C. (Cuadrado, 1987, p. 430, fig. 184,1; Nolla,
1982, p. 135; Aranegui, 1985, p. 108). El tercer exemplar
d'aquesta necrôpolis (fig. 7,3) correspon a la tomba 479,
encara no publicada, i en la descripció del conjunt funerari

constava la presència de dos gobelets de parets fines (no
s'especificaven les formes) que ens donen, si més no, una
data a partir de rnitjan segle II a.C.

A les necrôpolis del sud-est de la peninsula, tenim
encara un altre vas trobat ala tomba 316 d'El Cabecico del
Tesoro, a Verdolay (Nieto, 1947, lam. XII) (fig. 7,1), fet
servir, corn els altres, d'urna, que ens proporciona una
datació concretaja que en la mateixa tornba hi aparegué, a
més d'un altre barret de copa que hem inclôs en el grup A-
5, una pàtera de campaniana A, forma 55 de Lamboglia, una
tasseta umbilicada, un unguentari fusiforme, un fragment
de pebeter o cap de Tànit i diverses peces decorades amb
lestil d'Elx-Arxena; és un conjunt que creiem que pot
situar-se a la meitat del segle II a.C.

Un fragment trobat als nivells fundacionals de Valentia
s'ha de datar arnb posterioritat a! 138 a.C. (Ribera, 1983,
pp. 103-104, fig. 12,1); es tracta, creiem, d'una peça tardana
que presenta a la vora el motiu de semicercles concèntrics
caracteristics de les produccions posteriors, cosa que ens
dóna un argument exclusivarnent tipolègic, perO, certament
significatiu, del parentiu entre aquests grups.



Fig. 5.- Grup A-2: 1) Mas Castellà (Museu de Vilafranca); 2) Sant Miquel de Sorba (Museu Diocesà i Comarcal de Solsona).

També al sud de Franca disposem d' algunes cronologies;
en tenim un exemplar sencer aparegut ales excavacions que
es realitzaren l'any 1982 ala ciutat de Narbona (fig. 6,1); és
un exemplar molt rodat i amb senyals d'haver tingut una
llargafase d'utilització (s'hi aprecien set forats de reparació)
que es va trobar relacionat amb dues sftules carenades de
bronze, àmfores Dressel 1, campaniana A tardana i una
petita gerreta grisa emporitana de la forma 7 d'Aranegui
(1985, p. 110), materials que ens donen una data pels volts
de l'any 100 a.C. (2) N'hi ha també algun fragment a
l'oppidum des Baou de Saint-Marcel, a Marsella (Guichard
& Rayssiguier, 1988, p. 87, fig. 14,191), amb la cronologia
abans esmentada.

A la peninsula Itàlica ens cal comentar dos fragments
trobats entre els materials de l'estrat VI d'Albintimilium. El
primer (fig. 9,2) correspon a dos fragments publicats per
Lamboglia provinents de diferents nivells (Lamboglia,
1954, p. 91, fig. 4,5; p. 99, fig. 9,7) que abasten,
cronologicament, del 120 al 80 a.C.; l'altre (fig. 9,4) és un
fragment inèdit que vàrem trobar en una de les caixes dels

(2) Segons comunicació personal d'Y. Solier.

rnagatzems de Ventimiglia on constava corn a corresponent
a l'estrat VIB que Lamboglia situà al segle II a.C.

Per acabar, al nord d' Africa tenim dosj aciments que ens
proporcionen dades d'interès: els dos fragments d'Hipona,
apareguts en un context de la segona meitat del segle II a.C.
(Morel, 1967, pp. 124-126) i, sobretot, un vas gairebe
sencer i altres fragments (Ferron & Pinard, 1960-1961, pp.
135-136, làms. LVIII, LIX; Lancel, 1982, figs. 61,d i 86)
trobats al turó de Byrsa, a Cartago, que mereixen especial
atenció ja que als nivells de la primera meitat del segle II
a.C. d'Empdries s'hi ha trobat, aixi mateix, ceràniica de
vernIs negre corresponent ales produccions de Cartago que
acaben, probablement amb la Tercera Guerra Pdnica
(Aquilué et al., 1984, pp. 290 i 430).

Per tot el que hem exposat, creiem que podem ernmarcar
la fabricació dels kálathoi d'aquest grup en un periode que
abastaria principalment el segon i tercer quart del segle II
a.C. La nostra opinió és que els anys de maxima producció
serien pels volts del 150 a.C., corn semblen indicar la
majoria de les troballesj a que tots els apareguts en contextos
propers al pas del segle II all a.C., son peces que, per les
seves circumstàncies (estat de conservació, lloc de troballa),
evidencien un llarg periode d'utilització.



Fig. 6- Grup A-2: 1) Narbona (MuseeArcheologique); 2) Castiglioncello (Museo Archeologico di Firenze); 3) Belora (Museo di Livorno); 4) Ensérune
(Musée Monographique).

Tal i corn hem vist a les pàgines precedents, es tracta de
dues produccions sincrôniques que ocupen la major part del
segle II a.C. i que, per tant, van inserides en els rnateixos
contextos; tot i que no son gaires els exemplars trobats en

conjunts tancats o que puguin relacionar-se arnb seguretat,
hi ha alguns materials que apareixen amb una certa
freqUencia associats arnb a4uests kdlathoi.

Entre la ceràmica de vernIs negre destaquem, sobretot,
les campanianes del tipus A arnb presència de les formes
Lamboglia 23, 26, 27, 28, 31, 33b, 34, 36 i i Morel 68b
o c, que es daten dins del segle II a.C. i Ia majoria son
caracterIstiques de la prirnera meitat (SanrnartI, 1978, p.



Fig. 7.- GrupA-2: 1) Cabecico del Tesoro (Museo de Murcia); 2) La Hacienda de Mollà (Museu d'Elx); 3) El Cigarralejo (Mula); 4) Tarragona (Servei
d'Arqueologia).

168), aixI corn les produccions nord-africanes esmentades.
Pel que fa a les àmfores hi trobem abundància de greco-

itàliques i tambd hi son representades les püniques amb
alguns exemplars ebussitans.

Hi ha absència gairebé total de campaniana B i àmfora
Dressel 1 (3), tot i que en alguns estrats emporitans amb
material del grup A-2 en comença a aparèixer algun fragment
corresponent als models antics.

Un element que trobem frequentment relacionat amb
aquests kálathoi son els ungUentaris fusiformes i a gairebd
tots els contextos hi ha ceràmica emporitana, bàsicament

(3) Tret del conjunt de Narbona que, corn hern dit, correspon als volts del
100 aC., data en qub, per les evidències dels jaciments gironins,
creiem que els productes d'aquest grup havien deixat de fabricar-se.



bicônics d'una nansa amb motilures circulars i bols de
carena alta arrodonida.

Finalment creiem que és important assenyalar que a la
tomba 316 de la necrôpolis d'El Cabecico del Tesoro i ala
288 d'El Cigarralejo, ambdues a la provIncia de MtIrcia,
aquests kalathoi coincideixen amb vasos amb decoració de
la fase plena de l'estil d'Elx-Arxena.

Els barrets de copa A-i i A-2 son les primeres
produccions de kálathoi que trobem en abundància al nord-
est del Principatja que algunes troballes més antigues son
molt esporàdiques i responen a models procedents d'altres
àrees (Castillo, 1943, fig. iii 47; RodrIguez et al., 1984, p.
34, fig. 33).

Les caracterIstiques de cadascun dels grups que acabem
de definir, tot i que coincideixen en molts aspectes, ens
permeten distingir-los amb facilitat quan es tracta de peces
senceres o conservades en una part important; en canvi,
quan disposem només de fragments petits resulta, a cops,
difIcil distingir entre l'un i 1' altreja que els motius decoratius
son molt senzills i la majoria comuns a ambdós grups, i
també és molt semblant 1' aspecte i la textura de les terrisses.
La diferència més accentuada rau en la distribució de
I' esquema decoratiu i en els motius que es pinten damunt de
les vores, tret, aquest, que resulta un element important
d' identificació.

Per aquestes circumstancies i pel fet que els dos grups
abracen, a més, el mateix àmbit cronolôgic, els hem reunit
en un mateix mapa de distribució (fig. 14) en el qual es
reflecteix l'amplitud geografica que assolI la producció.

Finalment cal que fern algunes consideracions entorn
del tema de la seva procedència. Les terrisses d'aquests
primers kálathoi emporitans son, comja s'ha dit a l'apartat
corresponent, durIssimes i vidrioses i de parets gruixudes,
cosa que permet identificar fàcilment la producció. Si hi
afegim, a mds, les afinitats compositives que presenten les
argiles ambles de les produccions més tardanes de ceràmica
ibèrica pintada del nord-est i la gran quantitat de material
trobat als magatzems del Museu Monografic d'Emptiries,
especialment entre els fons de l'antiga reserva Gandia,
podem afirmar que un percentatge molt alt dels kálathoi
que hem localitzat varen ser fabricats en aquesta area. Ara
be, hi ha una sèrie de peces que tot i que presenten
I' esquema decoratiu caracterIstic, tant per 1' estructura com
per la qualitat de la pasta, s'aparten de la tOnica general de
la producció; aixI succeeix, per exemple, amb dos vasos
procedents de Ruscino (Guérin, 1986, p. 54, fig. 10) i de
Castiglioncello (Lamboglia, 1954, pp. 123-124, figs. 50-
52) (fig. 11), que tenen, a més, una grandària molt per sobre
de la normal i també amb uns quants apareguts ajaciments
de la Laietània (fig. 10) la qual cosa fa pensar en l'existència
d' altres centres de producció. Si considerem, a més, que els
motius i esquemes geomètrics utilitzats a Empdries son els
mateixos que trobem al damunt dalguns kálathoi de Fonts-
caldes (4) és clar que estem parlant d'un estil decoratiu en
boga als tallers catalans durant els anys centrals del segle II
a.C. Un altre d'aquests tallers força important degué estar
situat a algun punt de la Laietània com sembla indicar la
intensitat de troballes que reflecteix el mapa de Ia fig. 14.

(4) Per les caracterIstiques de la ceràmica ibèrica de Fontscaldes, vegeu
Lafuente, 1989; Conde, a Fonaments, 9, en premsa.
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Fig. 8.- Grup A-2: Empáries (Museu Monografic).

Es l'element més caracterIstic d'aquesta producció que
permet d'identificar-la ràpidament ja que, si be conserva
l'alta qualitat de les terrisses dels dos primers grups, les
parets, en canvi, sOn molt primes. Aixô els dóna un aspecte
delicat i molt bonic. SOn pastes dures, uniformes, compactes
i molt ben depurades, amb una cuita excel.lent i parets
exterioment polides (Aquilud et al., 1984, p. 374) que tenen
una gran similitud amb les ceràmiques emporitanes i també
amb altres produccions de la mateixa època a aquesta area.
El tall és vidriOs i el desgreixant apareix, bàsicament, en
forma de petitIssimes partIcules de mica i, ocasionalment,
també de quars; es tracta de vasos molt lleugers que en
colpejar-los emeten un so clar, gairebé podrIem dir musical.

En els colors hi predominen, de bon tros, els ataronjats,
del vermellOs fins als que s'acosten ala gamma de beixos,
amb alguns exemplars que podrIem qualificar de rosats;
també dins dels beixos hi trobem tota una gamma de tons
que van dels marrons fins als groguencs, i cal esmentar-ne
uns quants que presenten coloraciO grisa i que seran
comentats apart. Van sempre engalbats i els colors d' aquests
recobriments sOn els mateixos que hem descrit en el cas de
les pastes, també amb un predomini d'una variada gamma
de taronges.

Tenen una gran homogeneItat, tant en el conjunt corn en
els diferents elements considerats ailladament, de manera
que resulta difIcil diferenciar-ne variants: sOn peces de
perfil troncocônic, amb parets ileugerament bombades,



Fig. 9.- Grup A-]: 6) Bram, segons Passe/ac, 1972,fig. 15,2)(CentreArcheologique de Castelnaudary). Grup A-2: 1,5) TurO de Can Olivé(Col.lecció
Aznar); 2 i 4) Albintimilium (Istituto di Studi Liguri); 3) Cay/a (Mailhac); 7) Can Galvany (Museu de Granollers); 8) Mas Boscb CC01.leccio Aznar).

vores estretes i inclinades una mica reentrants i fons alçats
amb superfIcie de repôs arrodonida o esporàdicament plans;
les dniques variacions apreciables son de detall: les parets
més o menys corbes, la major o menor inclinació de les
vores (n'hi ha un petit percentatge d'horitzontals que

conserven, perô, idèntica estructura).
En canvi, les mides tenen una gran varietat que oscil.la

entre els 8 i 29 cm d'altura i els 14 i 31 cm de diàmetre
exterior de la vora, tot i que n'hi ha majoria de dimensions
mitjanes, entre 15 i 23 cm d' alçada ii 8 i 27cm de diàmetre.
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Fig. 10.- Grup A-i: 2) RubI (Museu Arqueolàgic de Barcelona). Grup A-2: 1) Puig Castellar (Museu de Santa Coloma de Gramenet).

L'arnplada de les vores fluctua al voltant dels 2 cm.
No duen rnai nanses, caracterIstica destacada de tota Ia

producciO tardana de kálathoi del nord-est de Catalunya.

Continuen la tradició de les produccions anteriors i,
corn ja hem assenyalat, responen a la tradició decorativa
ibèrica comuna a l'àmbit català en el segle II aC. Corn es
pot veure en la figura 19, hi trobern motius en semicercies
i segments concèntrics, cabelleres ondulades verticals i
ondes paral.leles horitzontals, distribuIts en un perfecte
equilibri entre la mida del vas i la composicio decorativa
que sernpre és senzilla en les peces petites i molt més
elaborada en les grosses.

Entre les caracterIstiques decoratives d' aquests kálathoi
cal destacar, en el cos, l'absència, ara total, de bandes
horitzontals; non' hern trobat cap que en porti, ni tan sols els
que, per la seva grandària, tenen la decoració organitzada
en dos frisos. Una altra caracterIstica important és que a
sobre de les vores desapareixen completament les dents de
hop i hi trobem exclusivament dos motius: bastonets
parallels, perpendiculars a l'eix del vas, en els exemplars
petits o mitjans, i semicercles concèntrics generalment
distribuIts en quatre series, en els grossos.

No obstant aixO, creiem que l'aspecte decoratiu més
notable, que inclou tant aquest grup corn el seguent, és que,
si be es continuen realitzant els motius amb un pinzell
mdltiple, aquest sempre té les puntes iguals i desapareixen
del tot els tracos més gruixutS intercalats entre d'altres de

més prims. Aixè dóna a les decoracions un aspecte
completament diferent de les anteriors i constitueix un altre
tret important d'identificació.

En la pintura hi predominen els vermells de tons clars,
ataronjats, rosats i beixos i és poc frequent el to vinós tIpic
de les produccions anteriors. Les engalbes que serveixen de
suport a la decoració també presenten una variada gamma
de tons i decideixen, en dltima instància, el to definitiu que
agafara la pintura; alguns exemplars es varen preparar amb
una engalba blanca, espessa i consistent, tal i corn trobem
en altres produccions de la mateixa època en aquesta area
(Nolla, 1981).

Els kálathoi grisos

Ens referim a una sèrie de peces atribuIbles, sens dubte,
per les seves caracterIstiques, al grup A-3, que presenten
terrisses de color gris més o menys intens, obtingut
mitjançant una cuita a foc reductor. Tot i essent aquesta una
tècnica comuna a l'àrea ibèrica, és l'dnica vegada que la
trobem utilitzada en la forma kálathos de manera, podrIem
dir, sistemàtica, car si be representen un conjunt minoritari
dins de les produccions d'aquest grup sembla que arriben
a assolir un nivell de fabricació important i una difusió
considerable ja que els hem localitzat a llocs ilunyans de
l'àrea gironina; n'hi ha, per exemple, un fragment a l'estrat
VI A2 d'Albintimihium (fig. 18,5) i també alguns fragments
a Ensérune.

En opinió de Nolla (1977 a, pp.945-946), aquests vasos
que son d'una gran bellesa pel contrast de la pintura



Fig. 13.- Motius decoratius del grup A-2: vores i nanses.

Fig. 11.- Grup A-2: Castiglioncello (Museo Archeologico di Firenze).

vermellosa damunt de la paret fosca, podrien explicar-se
per l'èxit de les ceràmiques cuites amb la tècnica reductora
i son l'evidència mds clara de les concomitàncies existents
entre les creacions dels tallers emporitans d'època baix-
republicana.

Fig. 12.- Motius decoratius del grup A-2.

Les excavacions realitzades als nivells baix-republicans
d' EmpiIries i Casa Pastors i les publicacions corresponents,
ja citades a l'inici del treball, han permès concretar la
cronologia d' aquests kálathoi entre el darrer quart del segle
Iii el 60/70 a.C. (Aquilué et al., 1984, pp. 374-375, fig.
132,1i2;fig. 133,1i2;fig.133,1i2;fig.134,1i2;fig.135,
ii 2; SanmartI et al., 1983-1984, P. 146, fig. 35,14; Nolla,
1977 a) (fig. 16,4).

Dels exemplars trobats a l'àrea gironina ens
proporcionen, tambd, dades concretes els fragments de
l'estrat IV de les habitacions A i B de la vil.la del pla de
l'Horta a Sarnà de Dalt, corresponent a la fi del segle II o
l'inici de l'I a.C. (Nolla, 1982-1983, pp. 120 i 127, fig. 4,5
i 6) i dos vasos trobats a les sitges de la Quintana a Cervià
de Ter, colgades en aquesta mateixa època (Castanyer et al.,
1987) (fig. 16,1 i 3).

La resta s'inclou en contextos no tan ben definits amb
material que abraça cronologies àmplies i el mateix succeeix
amb la majoria de materials trobats a fora de la penInsulaja
que l'dnica peça ben datada, amb un context paral.lel als de
1' area gironina, és la procedent de Vada Sabatia, apareguda
en una fossa reomplerta en el moment de construcció o
ampliació de la ciutat romana, a la fi del segle II a.C.
(Grosso, 1955, p. 273, fig. 4) (fig. 17,1). També ens
proporcionen dates relativament concretes, els fragments
d'Albintimilium que s ' inclouen en estrats que van de mitj ans
del segle II fins a mitjan segle I a.C. (Lamboglia, 1954, p.
96, fig. 7,27; p.97, fig. 9,1 i 2; p. 101, fig. 10,7; p. 103, fig.
12,2) (fig. 18,3 a 5). Finalment en tenim un fragment de
vora a Pollentia, al nivell II de la zona carrer Porticat
(Arribas et al., 1973, p. 202, fig. 72,15) que és l'ünica peça
que hem localitzat en època augustal i creiem, per tant, que
es tracta d'una perduració.



Son d'igual qualitat i colors que les descrites pel grup
A-3 tret que les parets son una mica més gruixudes a causa,
segurament, de la considerable grandària dels vasos; rnalgrat
aixô, son peces també molt lleugeres. L'Unica diferència
destacable és que no n'hem trobat cap, fins ara, que tingui
la tonalitat grisa que presenten alguns dels comentats
anteriorment.

Son pràcticament idèntiques en tots els exemplars sencers
localitzats, que no son gaires,ja que es tracta d'unaproducció
molt limitada en cornparació amb el grup anterior; tenen

parets cilIndriques o lleugerarnent troncocèniques, fons
alçat amb botó central o sense i la unió de la paret i el fons
formant una superfIcie de repôs arrodonida. Les vores son
molt semblants a les del grup A-3, en general, una mica
reentrants i pendents cap a fora.

Pel que fa a les mides, son totes de grans dimensions i
tant les alçades corn el diàmetre exterior de la vora oscil.len
entre els 35 i els 40 cm. L'amplada de les vores té una
mitjana entre 3 o 4 cm.

Al damunt d'aquests kdlathoi, hi continuen apareixent
els motius tradicionals (fig. 27) que trobem en els kalathoi
emporitans de les primeres produccions, perO al mateix
temps se n'utilitza un altre que constitueix una autèntica
innovació: es tracta d'una sèrie de bandes gruixudes verticals

Fig. 14.- Distribució deis grupsA-1 iA-2: 1) Villaricos (Almeria); 2) El Cigarralejo (Mula, MOrcia); 3) Cabecico del Tesoro (Verdolay, Mzircia); 4) La
Hacienda de Molià (Elx, Alacant); 6) València; 7) Los Casteliares (Herrera de Navarros, Saragossa); 8) Azaila (Terol); 9) Casteiletde Banyoles (Tivissa,
Ribera d'Ebre); 10) Tarragona (Tarragones); 11) Mas Castellà (Vilafranca, AltPenedes); 12) SantMiquel (Olèrdola, Alt Penedes); 13) Les Sorres (Gavâ,
Baix Liobregat); 14) Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Vallès Occidental); 15) Mas Boscà (Badalona, Barcelonès); 16) Burriac (Mataró,
Maresme); 17) Turó de Can Olive (Cerdanyola, Vallès Occidental); 18) Can Puig (Santa Eulâlia de Ronçana, Vaiiès Oriental); 19) Can Gaivany
(Montornès, Vallès Oriental); 20) La Torre dels Encantats (Arenys de Mar, Maresme); 21) Pia de l'Horta (Sarrià de Ter, Girones); Ullastret (Baix
Emporda); 23) EmpOries (L'Escala, Alt Emporda); 24)L'Olivet den Pujol(Viladamat, Alt Emporda); 25) Can Liadric a Can Ring (BesalO, la Garrotxa);
26) Sant Miquel de Sorba (Montinajor, Bergueda); 27) Sant Feliu (Lló, Cerdanya); 28) Ruscino (Rossello); 29) Narbona (Lienguadoc); 30) Ensérune
(Nissan, Llenguadoc); 31) Cayla (Mailhac, Llenguadoc); 32) Bram (Lienguadoc); 33) Saint-Roch (Tolosa, Lienguadoc); 34) Baou de Saint Marcel
(Marseila, Provenca); 35)Albintimilium (LigOria); 36) Cuneo (LigOria); 37) Castiglionceilo (Toscana); 38) Belora (Toscana); 39) Populonia (Toscana);
40) Taiamonaccio (Toscana); 41) Ostia (Laci); 42) Pompeia (Campania); 43) Ischia; 44) Tindari (SicIlia); 45) Heraclea Minoa (Sicilia); 46) Perfugas
(Sardenya); 47) Tharros (Sardenya); 48) Caller (Sardenya); 49) lila de Menorca; 50) Nau de Na Guardis (Ses Salines, Maliorca); 51) Iliot de Na Guardis
(SesSalines, Mallorca); 52) Puig desMoiins (Eivissa); 53)Byrsa (Tunisia); 54) Hipona (Algeria); 55) Kuass (Marroc); 56) Tamuda (Marroc); 57Salona
(Iugoslàvia) (?).
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Fig. 15.- Grup A-3: Empáries (1 a 3) Museu Monogràjlc; 4) Museu Arqueolbgic de Barcelona).

que envolten el vas, col.locades a una certa distància les
unes de les altres i limitades per una estreta banda horitzontal.
La paret del vas s' estructura, aixI, en tres frisos: en el central
es col.loquen els motius ja coneguts de semicercles i
segments concèntrics, cabelleres i ondes, segons 1' esquema
que ja hem trobat en els vasos del grup A-2 i en alguns del
grup A-3, i en els frisos superior i inferior, el motiu descrit
suara que, d' aquesta manera, fa 1' efecte de dues sanefes que
emmarquen Ia decoració central. En la nostra opinió aquest
tema podria haver-se copiat de les decoracions de l'estil
Elx-Arxena que el porten sovint i tractat d'una forma
gairebé idènticaja que es dóna, a més, la circumstància que
Empdries és l'Unicjacirnent de Catalunya, tret d'uns petits

fragments trobats a Badalona (Montanyà, 1977-1978), on
ha aparegut ceràmica d'aquell estil del sud-est (Castillo,
1943, p. 12, figs. 38, 45a i 46a).

A les vores es troba exclusivament el motiu de
semicercles concèntrics distribuIts quasi sempre en quatre
series enfrontades dues a dues.

Tant els motius del fris central corn els de la vora estan
traçats, igual que en les peces del grup A-3, amb un pinzell
de moltes puntes totes del rnateix gruix.

Pel color de la pintura ens serveix el mateix comentari
que hem fet amb el grup anterior afegint-hi, perO, que hi
trobern, en comparació, una major presència de tons vinosos
i, també, de peces engalbades de blanc fins al punt que, si



Fig. 16.- Grup A-3: 1 i 3) La Quintana (Centre d'Investigacions ArqueolOgiques de Girona); 2) Mas Castell (Museu Comarcal de Banyoles); 4) Casa
Pastors (segons Nolla, 1977 a. Museu de Sant Pere de Galligants, Girona).

les considerem en relació al total del material trobat, creiem
que es pot afirmar que aquest tipus d' engalba s' utilitzava en
un tant per cent molt alt d' aquests kálathoi si no en la majoria
de vasos.

Aquesta sIntesi decorativa és idèntica en tots els
exemplars localitzats amb dues excepcions: la primera és
un fragment de vora i paret trobat al Camp del Bosquet, a
Carnallera (Casas, 1980, p. 281, lam. 5,1), que no presenta
el fris superior de bandes verticals; l'altre ds un fragment
inèdit trobat a l'estrat VI Bi d'Albintimilium (fig. 33,1)
que, per la seva importància, comentarem a part més
endavant.

Aquestes dues troballes ens indiquen que aquests kálathoi

es decoraven també, en ocasions, de manera diferent a
1' esquema descrit que, maigrat tot, es pot considerar, de bon
tros, el més frequent.

L' àmbit temporal d' aquest grup de kálathoi és el mateix
que hem establert pel grup A-3; de fet, els dos grups
coincideixen a força jaciments dels quals, els que ens
proporcionen una datació concretaj a han estat esmentats en
l'apartat cronolôgic del grup precedent, corn és el cas dels
nivells baix-republicans d'Empüries (Aquilue et al., 1984,
p. 374, fig.136,7; SanmartI et al., 1983-1984, p. 146, fig.
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Fig. 17.- GrupA-3: 1) Vada Sabatia (Istituto di StudiLiguri); 2) Malandrone (Museo diRossignanoMarittimo); 3) Castiglioncello (MuseoArcheologica
di Firenze); 4) Ensérune (Musée Monographique).

35,15) (fig. 21) i Casa Pastors (Nolla, 1977 a), les sitges de
Cervià de Ter (Castanyer et al., 1987, fig. 2,8), dels estrats
VIA i B d'Albintimilium (Lamboglia, 1954, P. 96, fig. 7,27;
p.97, fig. 9,1 i 2; p. 103, fig. 12,2) (fig. 33, 1 a4) i, finalment,

de Vada Sabatia (Grosso, 1955, P. 273, figs. 2 i 3) (fig. 24).
El fragment ja esmentat del Camp del Bosquet es data

entre el 140 i el 120 a.C., bàsicament per l'important
conjunt amfôric amb què fou trobat (Casas, 1980). Es



Fig. 19.- Motius decoratius del grup A-3.

Fig. 18.- Grup A-3: 1 i 2) Cayla (Mailhac); 3 a 5) Albintimilium (Istituto
di Studi Liguri).

tracta, doncs, d'un exemplar corresponent a la fase inicial
quan potser encara no s'havia fixat l'esquema decoratiu
caracterIstic del grup.

Per acabar, el fragment de vora i paret trobat a 1' oppidum
de Castels, a Nages (Py, 1978, P. 273, fig. 127, 340),
correspon a! nivell II recent datat entre el 175 i el 100 a.C.
i la resta del material localitzat s'inclou en contextos més
amplis que no ens permeten ferprecisions a nivell cronolôgic.

Els materials que trobem associats amb aquests kalathoi
responen a conjunts propis d'època baix-republicana amb
importacions i produccions indIgenes especIfiques del' area
gironina pels volts del pas del segle II a l'I a.C.

Hi trobem, en primer lloc, campanianes del tipus A
atribui'bles a la fase tardana, amb predornini de les formes
5, 27, 31 i 36 de Lamboglia i del tipus B, amb abundància
de les formes 5 i 5/7 i presència menys frequent de les 1, 2,
3i4.

També hi son representades les àrnfores greco-itàliques
perO, sobretot, la Dressel 1, amb presència de les tres
subdivisions deLamboglia (1955) entre les quals cal destacar
les atribuIbles al grup DB diferenciat per Nolla (1977 b); hi
son presents les àrnfores ibèriques de boca plana i,
ocasionalment, alguns fragments d'àmfora pdnica.

Sovint hi trobem, també, ceràmica de parets fines:
gobelets fusiformes, alguns amb decoracions de puntets a
la barbotina, i ovoides, assirnilables a les formes 1, 2 i 3 de
Mayet (1975, pp. 24-34; Lopez, 1979-1980).

Entre el material indIgena hi destaquem, en primer lloc,
les ceràmiques emporitanes, grises i oxidades; les formes
més frequents son el bicônic d'una nansa, generalment amb
la tIpica decoració de rnotllures circulars, els bols carenats
amb llavi reentrant que copien la forma 27 de Lamboglia i
presenten, sovint, decoració de bandes patinades (Nolla,
1982, pp. 143-144) i les pateres de llavi recte vertical,
imitació de la forma 5/7 de la campaniana B, decorades,
sovint, amb impressions digitals a la carena o corones
circulars de solcs incisos molt fins (Nolla, 1982, pp. 142-

144). Relativament frequent és un bicônic de dues nanses
que presenta sovint decoració pintada de color vermellós
molt semblant ala dels kálcithoi (Nolla, 1982, pp. 133-135)
i que, de vegades, trobem, també, a! damunt dels bicànics
d'una sola nansa, especialment els oxidats.

Molt habitual ds la presència de la ceràrnica d'engalba
blanca, producció tIpica del mon baix-republicà gironI,
amb argiles d'idèntica qualitat i aspecte que els kálathoi i
les emporitanes, que apareix esporàdicament decorada
amb els mateixos motius (Nolla, 1981 i 1985) i hi trobem,
també, ceràrnica comuna itàlica (tapadores, plats, morters
arnb broc o decorats amb ditades) i ibèrica, tant els grans
contenidors a torn corn la ceràmica grollera de cuina,
reduIda i feta a ma o a torn lent (Nolla, 1977 a, pp. 553-555;
Aquilué et al., 1984, pp. 375-376; Castanyer et al.; 1987, p.
189).

Els kálathoi dels grups A-3 i A-4 que acabem de definir
constitueixen una producció molt fàcilrnent identificable
tant per la uniforrnitat de la seva factura corn per la qualitat
i el color de la pasta i de la pintura que es reconeixen tan bon
punt en tenirn un petit fragment ala ma. A rnés dels treballs
ja esrnentats, el grup A-3, que és abundantIssim, va ser
individualitzat en un article sobre les produccions
ceràrniques ernporitanes d' època romana on s' adscriu a un
taller anomenat alfarero de los silos que es considera situat,
igual que en els altres estudis, a Ernpdries o als seus voltants
(Montanyà & Puig, 1979, p. 223, fig. 1).

La gran quantitat de material trobada a !'àrea gironina
aixI corn les afinitats entre totes aquestes produccions
indIgenes que hem destacat en els apartats corresponents i
que es reflecteixen més extensarnent en les publicacions
que s'han anat citant, perrneten reforçar la hipôtesi d'una
producció sistematitzada centrada als voltants d'Empüries
i destinada a proveir 1' àmbit comercial controlat per aquesta
ciutat (Nolla, 1977 a, p. 961; Aquilué et al., 1984, p. 136).



Fig. 20.- Distribució del grup A-3: 1) Fontscaldes ( Valls, Alt Camp); 2) Vinya del mas Boscà (Badalona, Barcelonès); 3) Puig Castellar (Santa Coloma
de Gramenet, Vallès Occidental); 4)La torre dels Encantats (ArenysdeMar, Maresme); 5)Ruscino (Perpinyà, Rosselló); 6) Cayla (Mailhac, Lienguadoc);
7) Ensérune (Nissan, Lienguadoc); 8)Albintimilium(Ligdria);9) VadaSabatia (Ligdria); 10)Luni (Ligdria); 11)Malandrone(Toscana); 12) Castiglioncello
(Toscana); 13)Pompeia (Campània(?); 14)Illa deMenorca); ]5)Pollentia (L'Alcddia, Mallorca); 16) LesArenes (Roses, Alt Emporda); 17) El Terral
(Vilafant, Alt Empordà); 18) L'Olivetd'enRecasens (Creixell-Borrassà, Alt Empordà); 19) Can Liandric 0 can Ring (BesalO, la Garrotxa); 20)Mas Castell
(Porqueres, Pla de l'Estany); 21) Can Figa (Come/là de Tern, Pla de l'Estany); 22) Carretera de Sant Mon (Alt Empordà); 23) Camp del Bosquet
(Camallera, Alt Emporda); 24) L'Olivet d'en Pujol (Viladamat, Alt Empordà); 25) Tolegassos (Viladamat, Alt Empordà); Empiries (L'Escala, Alt
Emporda); 27)La Quintana (Cervià de Ter, el Girones); 28) Pla de l'Horta (Sarrià de Ter, el Gironbs); 29) Casa Pastors (Girona); 30) Puig Montori
(Rupià, Baix Empordà); 31) Mas Solei (Tomroella de MontgrI, Baix Empordà); 32) Camp de Ia Gruta (Torroella de Montgri Baix Emporda); 33) Caste/I
de Ia Fosca (Palamós, Baix Emporda); 34) Punta dels GuIxols (Sant Feliu de GuIxols, Baix Emporda); 35) Cartagena (MOrcia).

Al mateix temps, la frequencia amb què apareix als
jaciments extrapeninsulars indiquen que era un material
que, igual que els grups A-i i A-2, circulava regularment
pel Mediterrani, circumstància ja plantejada en les
esmentades publicacions (Montanyà & Puig, 1979, P. 223;
Aquilue et al., 1984, p. 375) i que nosaltres podem confirmar
sobre la base de les recerques efectuades recentment (figs.
17, 18, 24 a 26 i 33, 1-4) (mapes figs. 20 i 28).

Tenen perfils troncocônics amb parets rectes o una mica
reentrants del mig. Les vores s'inclinen cap a l'exterior i,
generalment, hi trobem la tIpica secció triangular
caracterIstica de les produccions del nord-est, si be presenten,
sovint, una prolongació cap a l'interior; les vores son totes
enlairades del mig, amb la superfIcie de repôs gairebe
sempre arrodonida.

Pel que faa les mides, son molt uniformes, caries altures
oscil.len entre liii 8,5 cmi el diàmetre maxim de les vores
està entre 13,5 i 23 cm.

Son, en general, de bona qualitat i la majoria presenten
les caracteristiques corresponents als grups emporitans
descrits fins ara; alguns tenen les parets gruixudes i 1' aspecte
pesant de les primeres produccions i altres, en canvi, son
peces de parets primes i s'assemblen a les produccions
tardanes tot i que no hi trobem els tIpics color ataronjats o
rosats.

Son molt senzilles i utilitzen exclusivament motius
geomètrics, els mateixos que formen el repertori emporità
i que, com hem vist, s'empraven també a altres taliers de
l'àmbit català: semicercles concèntrics, lInies paral.leles
verticals, rectes o ondulades, formant cabellera i ondes
paral.leles horitzontals (fig. 31); aquests motius s'estructuren



Fig. 22.- Grup A-4: Empáries (Museu Monografic). Fig. 24.- Grup A-4: Vada Sabatia (Istituto di Studi Liguri).

Fig. 2].- Grup A-4: Empáries (Museu Monografic).

Fig. 23.- Grup A-4: La Quintana (CIA de Girona).



Fig. 27.- Motius decoratius del grup A-4.

sempre en un tithe fris que pot estar emmarcat per bandes
horitzontals tot i que no és gaire frequent; ala part superior
de les vores s'hi pinten, corn a tinic tema, petits trets
paral.lels perpendiculars a l'eix del vas, norrnalment en
quatre series enfrontades dues a dues.

El color de la pintura és sempre vermell vinós i, amb
menys frequència, marró.

0-	 -	 10	 Cronologia

Fig. 25.- GrupA-4: Fosso delle Canelle(MuseoArcheologicode Grosseto).

Fig. 26.- GrupA-4: Olbia (SoprintendenzaArcheologica, Porto Torres).

Les dades cronolOgiques que ens proporcionen alguns
d' aquests exemplars, ens marquen un àmbit que abraça el
segle II i les prirneres decades del segle I a.C., per tant,
sembla que la seva fabricació va ser paral.lela als quatre
grups emporitans definits en aquest treball.

En tenim quatre procedents de necrôpolis, tres dels
quals es trobaren en tornbes en contextos ben datats. Per
començar, hi ha el de la tomba 316 del Cabecico del Tesoro
(fig. 29,3), aparegutjuntament arnb un altre barret de copa
emporità corresponent al grup A-2 (fig. 7,1); el conjunt
funerari d' aquesta tomba, que ha estat comentat en 1' apartat
de cronologia d' aquest grup, situa el vas que ara estudiern,
igual que 1' altre, dins de la primera meitat del segle II a.C.;
es data igualment entre el 200 i el 150 a. C. el kálathos de
la tomba 57 de la necrôpolis d'Alèria, a Côrsega (Jehasse,
1973, p. 313, lam. 134,1016), i ala segona meitat d'aquest
mateix segle, concretament entre el 140 i el 120 a.C.,
correspon el trobat a Castiglioncello, tomba LXVIII
(Lamboglia, 1954, p. 119, figs. 42-44; SanmartI, 1978, p.
168, nota 16).

Amb cronologies més tardanes, cap a l'any 100 a.C. o
potser primeres decades del segle I a.C., i inserits en
contextos molt semblants trobem els cinc exemplars del
derelicte de Cavalière (Charlin et al., 1979, pp. 34 i 37, figs.
19,3-7 i 20) i el del' oppidum de Montlaurés (Solier & Giry,
l973,p. 102,fig. 17) (fig. 30,4), corresponentaldarrernivell
d' ocupaciO del poblat.

Els kálathoi del grup A-5 no configuren un conjunt tan
homogeni corn els altres quatre grups definits en aquest
treball, ni tarnpoc no tenim la base suficient per defensar-



ne un origen al nord-est del principat, maigrat les afinitats
que, sens dubte, presenta la majoria d'exemplars amb les
produccions de kálathoi d'aquesta area. Tot i que n'hem
trobat algunapeça sencera (fig. 29,5) i uns quants fragments
entre els materials de la reserva Gandia, a EmpUries, i que
apareixen amb frequencia a jaciments extrapeninsulars
(fig. 32), sovint associats amb emporitanes grises, aquests
arguments no tenen, de moment, el pes suficient corn per
afirmar que hi fossin fabricats.

KALATHOI EMPORITANS AMB DECORACIO
VEGETAL

No podem, perO, cloure la classificació dels kálathoi
produIts a la zona emporitana sense esmentar una sèrie de
peces que, per les seves caracterIstiques, creiem que
mereixen comentari a part.

Ens referim a alguns fragments localitzats a diversos
jaciments que presenten les tenisses caracterfstiques dels
materials d' Empdries perô que a laparet mostren 1' altemança
de motius geometries i vegetals, tIpica de les produccions
de Fontscaldes.

La dicotornia entre els dos elements (pasta i decoració)
és més evident quan el fragment conserva un tros de vora

que també coincideix ambles formes tIpiques dels kálathoi
emporitans. Aquestes caracterIstiques es troben, per
exemple, en els fragments de la figura 33,5-6 procedents,
respectivament, de Narbona (Solier & Giry, 1973, fig.
21,11) i del turó de la Bigorra, i en algunes troballes de les
illes Balears (5) i, per la forma, creiem que hi poden cor-
respondre, també, alguns exemplars d'Empdries (Aquilué
et al., 1984, fig. 159,3), de Velia (Bencivenga, 1984, p. 20,
fig. 1) i de Tharros (Acquaro, 1989, pp. 257-258, lam.
XXV, 2); les vores d'aquests fragments que hem esmentat
son totes molt similars i la majoria porten a sota una petita
motliura frequent, com hem vist, en els kálathoi dels grups
A-i i, sobretot, A-2.

Comentari a part mereix un fragment molt interessant
localitzat a Itàlia (fig. 33,1); es tracta d'un tros de vora i
paret que presenta totes les caracteristiques del grup A-4,
tant la forma i decoració de la vora com la qualitat i el color
de la pasta, el color ataronjat de la pintura i l'engalba
blanquinosa i, fins i tot, les dimensions que li hem pogut
calcular (el diàmetre extern sembla tenir uns 35 cm
aproximadament), ens permeten, sense cap dubte, incloure' 1
en el grup esmentat. A la paret externa hi trobem, perO, com
es pot veure en el dibuix, tres dels motius tIpics de Ia

Materials estudiats per J. de Nicolás.

Fig. 28.- Distribució del grup A-4: 1) La Torre dels Encantats (Arenys de Mar, Maresme); 2) Casa Pastors (Girona); 3) La Quintana (Cervià de Ter, el
Girones); 4) Mas Castell (Porqueres, el Pla de l'Estany); 5) Camp del Bosquet (Camallera, Alt Empordà); 6) L'Olivet d'en Pujol (Viladamat, Alt
Empordà); 7) Empáries (L'Escala, Alt Empordà); 8) Embonne (Agda, Lienguadoc); 9) Castels (Nages, Llenguadoc); 10) Marsella (Provenca); 11) Saint-
Blaise (Provenca); 12) Albintimilium (Ligária); 13) Vada Sabatia (Ligária); 14) Fosso delle Canelle (Toscana); 15) Olbia (Sardenya).
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Fig. 29.- GrupA-5: 1) Elna (Museu Arqueolbgic); 2) L'Alcádia (Elx, Museu Monografic); 3) Cabecico del Tesoro (Museo de Murcia); 4) Puig Castellar
(Museu Torre Balldovina); 5) Emptries (Museu Monografic).

ceràmica trobada a! forn de Fontscaldes: un fragment de
fulla d'heura amb bràctees, un fragment de banda vertical
i l'inici d'una sèrie d'esses superposades; la pintura està
ben conservada i la identitat dels motius no ofereix cap
dubte. Es tracta d'un fragment d'Albintimilium que vàrem
trobar entre els materials de l'estrat VI B ii que pertany al
mateix vas que dos fragments de l'estrat VI A4 (Lamboglia,
1954, PP. 97 i 99, fig. 9,5-6) (fig. 33,2-3) i que un altre
localitzat a l'estrat VI A3 (fig. 33,4); lacronologia d' aquests
estrats comprèn la prirnera meitat del segle I a.C.

A més d'aquests fragments, n'hi ha un altre trobat al
poblat de la Punta dels GuIxols, corresponent a les
produccions tardanes (Nolla et al., 1989, p. 43, fig. 18,6),
amb un motiu que podriem qualificar de pseudo-vegetal i
que, en tot cas, és molt poc corrent.

Tot el que hem exposat ens indica que les decoracions
vegetals que s'han considerat sempre tIpiques de
Fontscaldes, s'utilitzaven, també, a! nord-est de Catalunya

per decorar els kálathoi caracterIstics de les diferents fases
de producció emporitana, potser només de forma esporàdica
si fern cas del material trobat fins ara. Considerant que a
ambdósjaciments s' empraven, també, com hem vist, idèntics
motius i esquemes de tipus geometric, creiem, per tant, que
es pot parlar arnb una certa base d'una unitat decorativa
entre aquests dos centres i potser també en 1' àmbit general
de la producció ceràmica ibèrica catalana en el segle Iii
primers anys de l'I a.C.

Les produccions emporitanes de kálathoi corresponen
totes a! tipus anornenat barretde copa. Tenen una cronologia
curta, puix que comencen en les primeres decades del segle
II a.C., o sigui coincidint amb l'inici de la instal.lació dels
romans a la zona (Nolla & Casas, 1984, p. 24) i acaben en
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Fig. 30.- Grup A-5: 1) Ensérune (Musée Monographique); 2 i 3) Tarragona (Servei d'Arqueologia); 4) Montlaurés (Musée de Sigean).

un moment indeterminat del segle I a.C. possiblement pels
volts de l'any 50 a.C., sense arribar a època augustal i,
durant aquest temps constitueixen, pràcticament, l'dnica
forma de ceràmica ibèrica pintada present en els jaciments
de l'àrea gironina (Aquilud et al., 1984, pp. 374 i 431).

Tant cronolOgicament corn estilIstica, configuren dos
grans blocs, l'aparició dels quals s'insereix en sengles
canvis en els tipus ceramics del nord-est del Principat. AixI,
a! mateix temps que comencem a trobar els grups A-li
A-2, que abracen, grosso modo, els primers cinquanta anys
de producció, s'observen variacions en les ceràmiques
emporitanes, grises i oxidades (Aquilué etal., 1984, p. 370)
i, també, desapareixen !es decoracions de pintura b!anca
que durant més de dos seg!es s'uti!itzaren ala zona gairebe
de forma exclusiva (MartIn, 1978; Maluquer et al., 1984,
pp. 47-53, làms. 46-50) i que trobem encara a! damunt d'un
kálathos del grup A-i (Conde, en premsa) (fig. 1, 2).

Vers e! darrer quart del segle II a.C., i coincidint amb
1' inici de la p!ena integració del mon ibèric en e!s esquemes
de vida romans (Nolla & Casas, 1984, p. 25), hi ha una forta
remodelaciO de la producció amb l'apariciO d'una col!a

d'artesanies indIgenes de caracterIstiques molt afins en les
quals s'insereixen e!s kálathoi A-3 i A-4 que indiquen una
creació conscient i sistematitzada i que, en molts aspectes,
donen la impressió d' haver estat inspirades en les tradicions
artesana!s abandonades a principi del segle. AixI, per
exemp!e, s'inicia l'enga!bat en blanc i en les produccions
emporitanes es reprèn, amb a!gunes modificacions, !a
fabricació del bicènic de dues nanses, forma tIpica del seg!e
III a.C. (No!!a, 1982, pp. 137-139).

La decoració que trobem a! damunt de tots els kálathoi
emporitans és essencia!ment geomètrica, amb motius
senzi!ls que corresponen a! repertori corrent en el mon
ibèric català de!s segles IT-I a.C. Aquests motius coincideixen
amb els utilitzats en e! que sembla que fou el gran centre
ceramic de Ia Catalunya Nova: el forn de Fontsca!des, a
Val!s; d'a!tra banda, ja hem vist que també s'utilitzaven a
Empdries e!s motius vegeta!s que sOn tIpics de !a producció
de Fontscaldes.

Per tant, sernb!a que, per damunt de les diferències en la
ceràmica produIda en !es dues regions assenya!ades per
algun autor (No!la, 1977 a, p. 961), diferències certament



Fig. 31.- Motius decoratius del grup A-5.

molt dares en l'estructura dels vasos i, també, en la qualitat
i composició de les terrisses, existeix una evident unitat
decorativa que no trobem en les produccions més antigues,
que ens indica relacions entre els dos centres a partir dels
primers anys del segle II a.C. i que nosaltres atribuIm a un
inici d'uniformització ocasionadaperlaincipientintervenció
romana en les artesanies indIgenes que, ala ilarga, provocarà
la seva desaparició en els primers segles de i'Imperi.

Es, també, a partir dels primers anys del segle II a.C. que
la ceràmica ibèrica comença a aparèixer de manera notable
ala conca del Mediterrani occidental, no en grans quantitats
perô si a un gran nombre de jaciments que abracen una
extensió geografica important. Una bona part de les troballes
aparegudes a fora de la peninsula Ibèrica correspon als
models de kálathoi d'Empüries i, també, a ceràmiques
emporitanes, grises i, enmenorquantitat, oxidades, materials
que, com es pot veure al mapa de la figura 34, coincideixen
en un bon nombre de jaciments; tot i que hi ha troballes
extrapeninsulars de ceràmica emporitana des de la fi del
segle IV a.C. (Bruni & Conde, 1991) és apartir de l'inici del
segle II a.C. que comença a ser-hi abundant. A més in
identificació, recentment, d'uns quants fragments
corresponents ales produccions d' engalba bianca als estrats
VI A 2-4 d'Albintimilium, datats en la primera meitat del
segle I a.C., ens ha permès intuir la presència als jaciments
mediterranis d'altres tipus ceramics que fins ara no hi
havien estat documentats, fet que caidrà comprovar en
posteriors recerques.

La frequencia de les exportacions emporitanes s' explica
fàcilment per in importància de l'activitat marinera

Fig. 32.-Distribució del grupA-5: J)Cabecico del Tesoro(Verdolay, Marcia); 2)L'Alcadia (Elx, Alacant); 3)L'Albufereta (Alacant); 4) Tarragona; 5)
Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Vallès Occidental); 6) La Torre dels Encantats (Arenys de Mar, Maresme); 7) Emparies (L'Escala, Alt
Emporda); 8) Elna (Rosselló); 9) Montlaurés (Llenguadoc); 10) Ensérune (Llenguadoc); 11) Nau de Cavalière (Provença); 12) Libarna (Ligaria); 13)
Castiglioncello (Toscana); 14) Alèria (Côrsega).



Fig. 33.- Kálathoi d'Empüries amb decoració tipus Fontcaldes: I a 4, Albintimilium (Istituto di Studi Liguri); 5, Narbona (Musée de Sigean); 6, TurO de
Ia Bigorra (col.lecciO Aznar).

d'Empüries, sobretot a partir de la davallada de Roses en el
segle III a.C., importància que, segons ens mostra
1' arqueologia, augmenta de forma considerable a partir dels
primers anys del segle II a.C. (Marcet & SanmartI, 1989, p.
116). Ladiversitatdel material localitzat fa que no compartim
la teoria que relaciona l'exportació dels kálathoi amb el seu
hipotètic rol d'envasos d'algun producte comercial. Mds
aviat creiem que l'abundància amb què es troba està en
relació amb 1' abundància amb què es fabricava i que la seva
difusió es pot explicar per un comerç artesà, potser a petita
escala, nascut a partir de Ia circulació d'individus o grups
d'ibèrics pel Mediterrani (Bruni & Conde, 1990) que, sens
dubte, estimulà la presència romana a Empéries.

Els resultats de les anàlisis s'inclouen en un programa
realitzat en col.laboració amb el Dr. Alejandro Bermddez. En
el procés analItic hi han intervingut Montserrat Baucells i
JosepM. Socias, del Servei d'EspectroscOpia de laUniversitat
deBarcelonaiXavierRius iMarisol Larrechi, delDepartament
de QuImica AnalItica de la Facultat de Ciències QuImiques de
Tarragona (Universitat de Barcelona).

El dendograma de la figura 35 reflecteix els resultats del
tractament estadIstic realitzat a base d'aplicar el programa
CLUSTAN 2, dins del procediment de reconeixement de
models, tècnica d'anàlisi no supervisada. Inclou la totalitat



Fig. 34.- Jaciments extrapeninsulars amb coincidència de kálathoi d'Empdries i ceràmica emporitana redulda i oxidada: 1) Sant Feliu (Lló, Cerdanya);
2) Ruscino (Rossello); 3) Narbona (Llenguadoc); 4) Bram (Llenguadoc); 5) Saint Roch ( Lienguadoc); 6) Cayla (Llenguadoc); 7) Montlaurés
(Lienguadoc); 8) Ensérune (Llenguadoc); 9) Castels (Llenguadoc); 10) Saint-Blaise (Provenca); 11) Baou de Saint Marcel (Provenca); 12) Nau de
Cavaliere(Provenca); 13)Albintiinilium (LigOria); 14) Luni (LigOria); 15) Castiglioncello(Toscana); 16)Belora(Toscana); 17)Populonia(Toscana);
18) Talamonaccio (Toscana); 19) Ischia; 20) Pompeia (Campania); 21) Vèlia (Campània); 22) Alèria (Cbrsega); 23) Perfugas (Sardenya); 24) Olbia
(Sardenya); 25) lIla de Menorca; 26) Pollentia (Mallorca); 27) Nau de Na Guardis (Mallorca); 28) Puig des Molins (Eivissa); 29) Byrsa (TunIsia); 30)
Tamuda (Marroc).
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Fig. 35.- Dendograma jerarquitzat a partir de les dades aportades per les
anàlisis quImico-quantitatives realitzades per fluorescencia de raigs X.

de mostres analitzades, la numeració de les quals, situada a
l'esquerra del gràfic, va seguida d'un codi que permet
relacionar cada mostra amb els diferents grups de kálathoi
que hem definit a l'àmbit català.

S'hi diferencien tres blocs basics d'argiles, el primer
dels quals (mostres 153 a 154) conté, corn es pot apreciar,
la quasi totalitat de les mostres corresponents als kálathoi
emporitans aixI corn un fragment de les produccions
d'emporitana grisa del segle II a.C. i cinc arnb decoració de
Fontscaldes, seleccionats entre els que presenten les tIpiques
terrisses d'Empiiries (6)

Aquest bloc uniforme d'argiles ens permet insistir en
1' existència d'un o més tallers ceramics importants al nord-
est de Catalunya que durant tot el segle Iii part del segle I
a.C., s'abastiren a les mateixes argileres i fabricaren vasos
que presenten unes pastes fàcilment identificables per la
seva homogeneltat i alta qualitat; també sembla clara, a
partir d'aquestes dades, la utilització de decoracions tipus
Fontscaldes als tallers de la Catalunya Vella.

Les mostres analitzades que corresponen a materials amb les
caracterIstiques dels que es presenten en aquest treball sOn de
procedbncies diverses, perh en una bona part es varen seleccionar
entre el fons de l'antic magatzem Gandia del Museu Monogràfic
d'EmpOries. AgraIm a! seu director, Dr. E. Sanmartf, la seva
col.laboració.
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