
BREUS NOTES SOBRE ELS ESCARABEUS 1 ESCARABOIDS 
DE LA NECRÓPOLIS DE CAN CANYÍS 

JOSEP PADRÚ 1 PARCERISA 

Al Congreso Nacional de Arqueología de Barcelona, Vilaseca, Solé 
i Mañé van donar la notícia del descobriment de la necrópolis de Can 
Canyís, l'agost de 1960, la qual havia estat completament destruida 
feia poc pels treballs agrícoles.! Per aquest motiu, els objectes trobats 
no estaven relacionats en concret amb els fragments d'urnes i no es 
va poder reconstruir l'aixovar complet de cap enterrament. La cro
nologia atribUIda al conjunt de la necrópolis pels seus excavadors 
va del 600 al 450. La memoria deIs treballs va ser publicada uns anys 
més tard pels mateixos autors incorporant l'excavació d'una tomba 
intacta de guerrer.2 

En aquesta necropolis van ser trobats nou escarabeus i sis escara
boids discoidals complets, els quals van apareixer relativament agru
pats; es pot admetre, per tant, que formaven part tots ells d'un 
mateix collar.3 D'aquesta interessant coHecció de peces només han 
estat publicades unes fotografies no massa clares,4 i per aixo hem 
cregut útil de donar-ne la descripció i un dibuix del gravat inCÍs en 
el revers de cada una d'elles. 

EIs escarabeus i escaraboids estan conservats actualment al 
Museu Municipal del Vendrell, juntament amb els altres objectes 
procedents de la necropolis de Can Canyís. Esmentarem les peces en 
l'ordre en que estan exposades en el dit Museu. 

Com a factor comú a tots ells, hem de dir que tots entren dins 

1. Salvador VlLASECA ANGUERA, José María SOLÉ CASELLES y Ramón MAÑÉ GÜELL, 
Una necrópolis de incineración de la Primera Edad del Hierro en el Bajo Panadés 
(Nota preliminar J, a VIl Congreso Nacional de Arqueología, Barcelona 1960 (sic), Za
ragoza, 1962, pp. 209 ss. El Congrés de Barcelona va tenir lloc el 1961. 

2. Salvador VlLASECA ANGUERA, José M.a SOLÉ CASELLES y Ramón MAÑÉ GÜELL, La 
necrópolis de Can Canyís (Banyeres, prov. de TarragonaJ, (Trabajos del Seminario de 
Historia Primitiva del Hombre, VIII), Madrid, 1963. 

3. De fet, sembla poder-se assegurar que estaven tots a una sola tomba; cf. VlLA
SECA, SOLÉ y MAÑÉ, La necrópolis de Can Canyís, p. 73. 

4. ídem, Jams. XXVIII ss. 
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de la categoria dita per Vercoutter «de tecnica especial»,s que res
ponen als mateixos tipus iconografics i que llur gravat és profundo 
Aquest tipus d'escarabeu sembla haver estat fabricat en un sol taller, 
probablement de Naúkratis. Esta abundosament representat a les 
necropolis cartagineses on la seva cronologia -llevat d'una sola 
excepció - és uniformement deIs segles VII-VI.6 Escarabeus i escara
boids són de pasta, i el seu color actual és glauc; tots estan travessats 
per un forat longitudinal. 

N.'" 1: Escarabeu. 
Mides: 1,3 X 1 X 0,5 cm.7 

Al rever~, i rodejada per una línia, hi ha la representació 
d'un antílop o gasela caminant cap a la dreta, amb una ploma a 
la pota de: davant i amb el disc solar a sobre. 

N.O l.: Escarabeu. 
Mides: 1,1 X 0,8 X 0,5 cm. 
A ]utjar pel que en resta, el dibuix del revers era igual al 

del n."' 1, pero es conserva en més mal estat. 

N.'O 3: Escarabeu. 
Mides: 1,2XO,7XO,5 cm. 

Al rever s hi ha el nom de O r ~ ~ Psmfk, el Psamm"é-

tichos de Manetho; la O p és a dalt de la representació; a 

sota i a l'esquerra, el signe r s, i a la seva dreta, el signe m, 

que és el mussol ~ en aquest cas mirant a la dreta; a sota, 

el signe C7 k, al qual manca la nansa; perque hi hagués 

l'ortogratia completa del nom Psmtk manca també el signe ===:J t. 

N.O 4; Escarabeu. 
Mides: 1 X 0,8 X 0,5 cm. 
Al revers hi ha un lleó ajegut i mirant a la dreta, amb el 

disc solar a sobre; la representació está rodejada per una línia. 
Aquest motiu esta ben documentat al regnat de Psmtk I, tot i 
que la seva significació exacta resta desconeguda.8 

5. Jean VERCOUTTER, Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire 
carthaginois (Biblioth¿que Archéologique et Historique, XL), Paris, 1945, p. 162. 

6. ídem, pp. 162 ss. 
7. La primera mida és la de la llargada, la segona la de l'amplada i la tercera la 

de l'al<;:ada o gruix. 
8. VERCOUTIER, op. cit., pp. 57 s. 
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N.O 5: Escarabeu. 
Mides: 1,1 X 0,7 X 0,5 cm. 
Animal passant a la dreta amb el disc solar a sobre; l'animal (~J 

:en principi hauria d'ésser un lleó, pero en aquesta pe¡;:a li surten ."("1\. 

dues llargues orelles del cap, talment com si fossin les de l'ani-
mal setia. 

N.O 6: Escarabeu. 
Mides: 1,3 X 0,7 X 0,7 cm. 
El revers es troba en molt mal estat, i es fa impossil::ile de distingir 

el seu gravat. 

N.O 7: E'Scarabeu. 
Mides: 1,3 X 1 X 0,6 cm. 
El revers es troba en mal estat, pero sembla poder-s'hi llegir 

Nb-M; 't-R', o nom de «Rei de l'Alt i Baix Egipte» 

d'Amen-hotep nI. 

N.O 8: Escarabeu. 
Mides: 1,2 X 0,8 X 0,6 cm. 
El dibuix del revers és com el de l'escarabeu n.O 4, amb el 

lleó ajegut mirant a la dreta i el disc solar, pero es troba en mal 
estat. 

N.O 9: Escarabeu. 
Mides: 1,3 X 1 X 0,7 cm. 
E! revers d'aquesta pe¡;:a és molt difícil de llegir, puix que la 

meitat aproximadament esta feta malbé; pe] que en resta, podem 

aventurar la lectura [nJ e::::J O ~ 'Imn-R', nb «el senyor 
'1 lV\N'vv\ I 'rl~l '1';" 1 

és Amon-Re»; amb tot, considerem aquesta lectura com a molt 
dubtosa, i en particular el signe mn, el primer visible en el 
revers de la pe¡;:a. 

N.O 10: Botó discoidal. 
Mides: 1,3 cm. de diametre per 0,7 d'al¡;:ada. 
Representació d'una esfinx caminant cap a la dreta, amb 

cap huma barbat; a sobre, un signe molt destrult, aparentment 
el «signe de vida» 'n~, i a sota, el signe nb. 

N.O 11: Botó discoidal. 
Mides: 1,2 cm. de diametre per 0,6 d'al¡;:ada. 
Esfinx alada asseguda i mirant a la dreta; entre les potes 

té l'uraeus; darrera d'ella hi ha tres petits signes vertical s iHe
gibles, amb tata seguretat el nom d'algun reL 

9* 
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N.O 12: Botó discoidal. 
Mides: 1,2 cm. de diametre per 0,5 d'al¡;ada. 
Inscripció jeroglífica amb el nom d'Hor de Psamtjek Il, 

lfr-mn~-[ibl o lfr-mn-R' (totes dues variants són possibles); 
a sota, el signe nb. 

N.O 13: Botó discoidal. 
Mides: 1,1 cm. de diametre per 0,5 d'al¡;ada. 
El gravat d'aquesta pe¡;a esta en molt mal estat i és comple

tament iHegible. 

N.O 14: Botó discoidal. 
Mides: 1,2 cm. de diametre per 0,6 d'al¡;ada. 
Lleó ajegut cap a la dreta, amb la ploma M; 't entre les potes 

del davant i el disc solar a sobre. 

N.O 15: Botó discoidal. 
Mides: 1,1 cm. de diametre per 0,6 d'al¡;ada. 
Aquesta pe¡;a va ser trobada en dos trossos i va poder ésser 

reconstruida; de totes maneres el dibuix esta molt esborrat i és 
practicament iHegible. 

El dors deIs escarabeus, quan aquest no esta destrult i és visible, 
té uniformement el dibuix del protorax i els elitres marcat amb una 
sola línia. Quant als escaraboids, tots són llisos i bombats de l'anvers. 
Les mides de les peces són sensiblement iguals i els motius repre
sentats al revers, malgrat la seva varietat, pertanyen tots a un mateix 
món. Tot en aquests escarabeus i escaraboids apunta cap a una pro
funda unitat del conjunt, ara com ara el més important numericament 
deIs trobats a la Península; la seva cronologia, en principi deIs 
segles VII-VI, coincideix amb la de la necropolis. 

De totes maneres, l'interes d'aquestes peces ens empeny a intentar 
de precisar més aquesta cronologia. Ens sembla molt important, per 
a comen¡;ar, el nombre d'escarabeus i escaraboids trobats Ca més deIs 
enumerats aquí, encara es van trobar tres fragments); evidentment, 
estem molt lluny deIs exemplars solitaris del Tossal del Moro de 
Pinyeres,9 o de la Solivella,1O els dos localitzats en un context arqueo
logic que cronologicament no és el seu, com han assenyalat alguns 
autors que parlen de la llarga utilització d'aquests amulets i els neguen, 

9. J. MALUQUER DE MOTES, «Cowroid» de cerámica vidriada hallado en el poblado 
ibérico del «Tossal del Moro» en Piñeras (Batea, Tarragona) , a Strenae. Estudios de 
Filología e Historia dedicados al profesor Manuel Carcía Blanco. (Acta Salmanticensta;. 
Filosofía y Letras, XVI), Salamanca, 1962, pp. 343 ss. 

10. D. FLETCHER VALLS, La necrópolis de la Solivella (Alcalá de Chivert) (Serie de 
Trabajos Varios, 32), Valencia, 1965, pp. 54 ss. i lám. XVIII. 
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en conseqüencia, tot valor cronologic,u El cas de Can Canyís és ben 
diferent: el nombre de peces i la profunda unitat del conjunt ens 
demostren que aquests escarabeus i escaraboids van arribar junts a 
les costes de la Península, i que, comprats per algun indígena, no van 
tenir temps material de dispersar-se, en fer-se enterrar l'individu en 
qüestió amb els seus exotics amulets. Un lot de més de quinze esca
rabeus i escaraboids difícilment es manté unit durant gaire temps, i 
per aixo estem conven~uts que la seva data d'amortització ha d'ésser 
molt velna a la seva data d' arribada al litoral del Penedes i encara 
a la seva mateixa data de fabricació. D'altra banda, avui dia, gracies 
al descobriment de noves necropolis estretament emparentades amb 
aquesta a la desembocadura de l'Ebre (Mas de Mussols, Mianes, encara 
inedites), ens permeten de precisar bastant més la cronologia de Can 
Canyís i deIs seus escarabeus, portant-Ia cap a la meitat del segle VI 

o poc després. La presencia del nom d'Hor de Psamtjek 1I, faraó del 
primer quart del segle VI (594-588), no fa més que confirmar aquesta 
cronologia. 

Una altra característica d'aquesta necropolis, que volem res saltar, 
és la total absencia de ceramiques importades minorasiatiques, gregues 
i etrusques,12 relativament abundants, en canvi, a les necropolis d'Em
pOrion i a d'altres jaciments contemporanis de l'Emporda i del Rosselló. 
El fet que els escarabeus siguin quasi les úniques importacions de 
Can Canyís posa el difícil problema de saber per quin camí van 
arribar: ara bé, l'absencia dels materials que podem trobar en canvi a 
Emporiom, així como l'escassesa de troballes d'escarabeus del segle VI 

a aquesta colonia grega,13 semblen excluir el comer~ grec; i per altra 
banda, el lligam d'aquesta necropolis amb les del Baix Ebre i Montsia 
i la possibilitat de la penetració aquí del comen; fenicj14 semblen 
apuntar, en principi, cap aquesta direcció. 

L'objectiu d'aquestes breus notes només era d'assenyalar aquests 
punts generals i divulgar al mateix temps els motius d'aquests «segells 
egipcis», encara massa mal coneguts. Un estudi més aprofundit no 
es podra fer sense emprendre el de totes les peces de la Península. 

11. FLETCHER, op. cit., pp. 54 s" arriba a sostenir que els escarabeus són repetits 
sense més cadlcter a tota epoca. V., també, A. ARRIBAS Y J. WILKINS, La necrópolis 
fenicia del Cortijo de las Sombras (Frigiliana, Málaga), a Pyrenae, 5, p. 211. 

12. VIT.ASECA, SOLÉ y MAÑÉ, La necrópolis de Can Canyís, pp. 82 i 84. 
13. J. PADRÓ PARCERISA, Los escarabeos de Emporion, a Miscelánea Conmemorativa 

de los 25 Cursos de Ampurias. (En premsa). 
14. J. MALUQUER DE MOTES, Los fenicios en Cataluña, a Tartessos y sus problemas. 

V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular. Jerez de la Frontera, sep. 
tiembre 1968 (Publicaciones Eventuales, 13), Barcelona, 1%9, pp. 241 ss. 
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