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RESUM 

Les cerarruques gregues, sobretot atiques, s' estudien des del punt de vista tipologic i decoratiu, pero també atenent a les categories 
funcionals i a la posició d'aquests materials dins el conjunt de cerarruques fines i dins del conjunt de ceramiques d'importació. Es con
dou l'existencia d'una facies original, pero vinculada, per diferents raons, amb la de la Iberia centre-meridional i amb la de l'area 
hel·lenitzant del golf del Lleó. 
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RÉsuMÉ 
Les céramiques grecques, surtout attiques, sont étudiées du point de vue typologique et décoratif, mais on tient compte aussi 

des catégories fonctionnelles, ainsi que de la position de ces matériaux dans l'ensemble des céramiques fines et des poteries d'impor
tation. On en tire cornme conclusion l'existence d'un facies original, mais relationné, par de différentes raisons, avec celui de l'Ibérie 
centrale et méridionale et celui de l' aire hellénisante du golfe du Lion. 

MOTSCLEF 

Alorda Park, Catalogne, céramique attique, figures rouges, iconographie, vemis noir, épigraphie grecque, commerce médite
n·anéen. 

1. INTRODUCCIÓ 

L, assentament iberic d' Alorda Park és situat 
dins el terme municipal de Calafell, a una trentena 
de quilometres al nord de Tarragona (fig. 1). El jaci
ment es troba damunt d'un turonet de 20 metres 
d' alc;;ada sobre el nivell del mar, molt proxim a la 
línia de costa i al torrent de La Cobertera, que 
desemboca en proximitat del poblat. El nucli ibe
rie ocupa una superfície d'uns tres-mil metres qua
drats, pero cal tenir present que una part del jaciment 
ha estat destruIda per la línia ferria de Barcelona a 
Tarragona i per la construcció d'un bloc d'habitat
ges de la urbanització ve'ina. EIs treballs d' excava
ció en aquest assentament es varen iniciar l'any 
1983 i s'han continuat de forma ininterrompuda fins 
al 1995, amb el proposit d'assolir d'aquí a pocs anys 
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l' exploració completa del jaciment, del que es 
coneix ja una part important de l' area situada intra
murs, així com alguns elements de les estructures 
externes (fig. 2). EIs resultats d' aquests treballs 
s'han donat a coneixer en diferents publicacions 
(Sanmartí, Santacana 1986, 1987, 1991), incloent 
una monografia de les campanyes de 1983-1988 
(Sanmartí, Santacana 1992). 

Tot i que hi ha diferents peces descontextua
litzades1 que demostren l'existencia d'un nucli de 
població des d' almenys la primera meitat del segle 
VI a.C., fins al moment els més antics conjunts de 
materials ben datats coneguts al jaciment remunten 

1 Concretament, una amfora fenícia arcaica del tipus 
Ramon 10.1.1.1 o 10.1.2.1 (Sanmartí, Santacana 1992, p. 119, 
fig. 68, núm. 3) 
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a la primera meitat del segle V a.e. o, com a molt, 
a finals de la centúria anterior. L'ocupació deljaci
ment va continuar fins als volts de 200 a.e., quan 
fou en gran part abandonat, molt probablement en 
relació amb la conquesta romana. Amb posterioritat 
a aquesta data només varen romandre ocupades 
algunes cases aiUades; elUoc fou definitivament 
desocupat poc abans del canvi d' era. 

En publicacions anteriors s'ha donat a conei
xer un bon nombre de peces atiques del poblat 
d' Alorda Park (especialment Sanmartí, Santacana 
1992; Sanmartí 1994), pero, donat el caracter enca
ra molt preliminar deIs trebaUs d' excavació i el 
volum relativament modest dels materials recupe
rats, no es va procedir a un estudi monografic apro
fundit d' aquesta ni de cap altra categoria cerarnica. 
Ara, pero, després de diverses campanyes que han 
donat una quantitat considerable de materials, creiem 
arribat el moment de publicar els diferents conjunts 
fins ara coneguts2, per bé que, amb tota seguretat, 
la continuació deIs treballs d' excavació multiplicara 
el nombre de peces i tal vegada modificara en algu
na mesura les conclusions d'aquest treball. Per una 
altra part, i per tal de facilitar la visió de conjunt 
sobre la vaixeUa grega del jaciment, hem inclos en 
aquest treball una part important de les peces ja pre
viament publicades. 

2. ANÁ.LISI DEL S MATERIALS 

La cerarnica grega fina documentada al jaci
ment dins l' arc cronologic abastat en aquest trebaU 
es distribueix en dues grans produccions: cerarnica 
grega d'Occident i ceramica atica. 

2.1. La cedlmica grega d'Occident 

2.2.1. Copes d'imitació atico-jonia 

Aquest tipus de vas és representat per un total 
de cinc peces, que corres ponen a un nombre rnínim 
de quatre individus (fig. 3, núm. 1-5). Totes aques
tes peces es caracteritzen per l' argila de color beix 
groguenc, més aviat tova, de gra fi, compacta, que 
conté finíssimes partícules rnicacies. El vernís és de 
pobre qualitat, opac i de color variant entre el marró 
sípia més o menys fosc i el negre, o bé, en un cas, de 
color vermeU. Tot i que no ha estat possible recons-

2 En aquest sentit, vegeu també Cela 1994, i Asensio en 
premsa 
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tituir cap perfil complet, els fragments conservats 
permeten observar que a la superfície interna es dei
xava en reserva una banda sota elllavi (fig. 5, núm. 
4), així com un medalló central (fig. 5, núm. 2 i 5), 
en el que poden apareixer dos petits cercles concen
trics; a 1'exterior apareixen també amplies zones en 
reserva, especialment sota elllavi. Totes aquestes 
característiques taxonomiques i ornamental s són 
molt semblants a les de les peces estudiades per B. 
Dedet (1980) a partir dels conjunts recuperats a 
Ruscino, i que han estat datades per aquest autor 
entre 530 i 450 a.e. L'associació de dues de les nos
tre peces, procedents de la U.E. 7083, amb un frag
ment de copa atica pertanyent a un exemplar del 
tipus Bloesch e o, més probablement, a una Vicup 
(fig. 7, núm. 51), s'adiu perfectament amb aquesta 
cronologia. 

2.2.2. Altres materials 

Probablement cal incloure entre les produc
cions gregues d'Occident dos fragments de vora de 
lekané que conserven restes de decoració pintada 
en elllavi i a la superfície externa (fig. 3, núm. 6-
7). Es tracta, en un cas, d'un reticulat obtingut amb 
pintura de color marró, mentre que en la segona 
pe9a el motiu, de color vermeU fosc, és totalment 
irreconeixible. Aquestes peces procedeixen respec
tivament deIs estrats 1042 (núm. 7) i 1045 (núm. 6), 
la qual cosa permet datar-les entre finals del segle 
V i la primera meitat del segle IV a.C. Quant alUoc 
de producció d'aquests vasos, no és possible preci
sar-lo, pero semblaria logic pensar en 1'area empor
danesa (potser UUastret, o bé una hipotetica fase 
antiga de la producció de pasta clara de Rhode?) 
(Martin 1993a i 1993b). 

2.2. La ceramica atica 

La vaixella atica és la producció absolutament 
predorninant entre la vaixella d'importació del nos
tre jaciment abans del segle III a.e. 

2.2.1. La producció de vemís negre 

2.2.1.1. Plats 

Els plats de vernís negre són representats al 
jaciment per un sol exemplar3• Es tracta de la base 
(110 mm) d'un "plat de peix" forma Lamboglia 

3 El nombre de peces de cada forma i la seva importan
cia relativa estan recollits a la figura 12. 
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23/Morel 11 20 (11 22 probablement), amb el fo ns 
extern reservat i ornamentat amb diferents cercles 
verni ssats (fi g. 3, núm . 8). 

2.2. 1.2. Copes/escudeLLa 

Les copes/escude lles són molt corrents a l 
poblat d ' Alorda Park i es di stribue ixen en tres for
mes diferents: Lamboglia 221Morel 268 1, Lambogba 
2 1/More l 2771 i Lamboglia 2 1-25B/M ore l 27 10. 

- Forma Lamboglia 22. 

Aques ta fo rma és representada per un nom
bre mínim de se tze indi vidu s, xifra que ha estat 
ava luada a partir de l nombre de vores (calorze) i 
de les bases de copalescude lla decorades amb cer
c les d ' oves (dues) . Deu d ' aquestes peces tenen e l 
diametre de vora mesurable (fi g. 2). La major part 
d 'aquestes (7 indi vidus) só n de fo rm at g ran 
(0) 190 mm), amb una cl ara concentrac ió entre 
270 i 295 mm . (5 indi vidus, mentre que e ls altre 
tres fan respecti vament 202,250 i 270 mm); quant 
a les peces més pe tites, amide n respec ti va ment 
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15 1, 170 i 178 mm . E l no mbre d ' exe mp lars de 
q ue di sposem és natura lment massa peti t pe r a 
poder extreure conc lusions so lides , pe ro semb la 
apun tar vers una preferenc ia pe r les peces de més 
g rans dimensions. 

Les decorac ions atribuib les a vasos d' aques-
. la fo rma són sempre compos ic io ns de palmetes 

(tipus 2, 3 i 4) (fig. 10) en ll a~ades, sovint emmar
cades per un o dos cercles d ' oves impreses (fi g. 4, 
núm . 9, 19 i 20; fig. 6, núm . 33 i 36-38) No es pOl 
excloure que també corresponguin a escudelles de la 
forma Lamboglia 22 altres fragments de fo ns que 
conserven restes de palmetes o - raramenl- d 'es
tries a rodeta i que poden correspondre a pece de 
la forma Lamboglia 2 1 (fig. 6, núm. 32, 24, 25 i 39). 

- Forma Lamboglia 2 / . 

Tenim un nombre mínim de qualOrze exem
pl.ars d 'aquesta fo rma, xifra determinada exclusi
vament a partir de fragments de vora, deu deis qual 
tenen diametre mesurable (fi g. 5). Aquests mostren 
una distribució gradual entre 134 i 254 mm , sense 
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agrupac ions di gnes de menció, com també s' ha 
observat en a ltre j ac iments (Bats 1988, p. 85). 
Només una d 'aquestes peces conserva restes deco
rati ves, concretament una banda d'estries, pero dife
rent fragments de fons decorats li podrien se r 
atribu'lts (fi g. 6, núm. 32,24,25 i 39) . 

- Forma Morel 2714. 

Les copetes de l' especie Morel 27 10 són repre
sentades al nostre j ac iment per cinc fragments de 
vora que, atenent a la morfologia del lIavi, es poden 
inc loure dins la forma 27 14 , proxima a la form a 
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Lamboglia 2 1-25 B/Morel 27 11 (fi g. 7, núm . 40-
44). En e ls dos casos en que és poss ib le medir-lo 
aquestes peces fan 64 i 76 mm de diametre de vora 
per 69 i 79 mm de di ametre max im. 

Tres d ' aquestes peces, procedents de les un i
tats estratigrafiques 14 i 1042, han estat trobades en 
contextos datables clarament de la primera meitat 
del segle rv a.c. , i és probable que la totalitat deIs 
nostres exemplars es datin amb anterioritat a 350 
a.e. En relació amb aquestes copetes cal dir també 
que la forma Lamboglia 2 1-25B amb base ampla és 
fi ns ara totalment absent al nostre jac iment. 



2.2.1.3. Kylikes 

- Classe Atenes 1104. 

Aquesta forma és representada per una base 
completa, sense el peu conservat (fig. 7, núm. 45). 
Aquesta pe~a té reservat el fons extern --excepte 
la cara interna del peu- i també una fina banda a 
la superfície externa. Datable del segon quart del 
segle VI a.e. o poc després (Sparkes, Talcott 1970, 
p. 89), es tracta sens dubte de la pe~a atica més anti
ga del nostre jaciment. Aquesta copa, que presenta 
diversos forats de reparació, formava part del reo
pliment d'un pou d'aigua localitzat en el recinte BT, 
estructura que fou excavada en el període iberic 
antic i amortisada en el decurs del segle IV a.C. 

- Copes de tipus C. 

Aquest tipus de copa, el primer de producció 
iitica que apareix amb relativa freqüencia en els nos
tres jaciments. (Sanmartí Grego 1973; Sanmartí et 
alii 1992, fig. 76, núm. 292), es documenta al poblat 
d' Alorda Park amb un sol fragment de peu (fig. 7, 
núm. 46), petit i rodat, aparegut fora de context en 
un nivell format en el segle III a.C. (U.E. 5097). 

- Vicup. 

Correspon a aquesta forma un nombre mínim 
de set individus, establert a partir de quatre frag
ments de vora (ji) 130 mm) i paret de les U.E. 9001 
i 9009, probablement pertanyents a la mateixa pe~a 
(fig. 7, núm. 47), un petit fragment de peu amb la 
característica línia horitzontal incisa a la superfície 
externa (fig. 7, núm. 48), procedent de la u.E. 5085, 
i un segon fragment de peu trobat en nivells super
ficials (ji) 58 mm) (fig. 7, núm. 49)4. Molt proba
Iblement pertany també a una pe~a d'aquest tipus un 
fragment del fons del recipient i part superior de la 
peanya (fig. 7, núm. 51), per bé que no es pot 
excloure del tot que es tracti d'una copa del tipus e. 

-Acrocup. 

Aquesta forma és representada per un sol 
fragment de vora (ji) 139 mm), procedent de la U.E. 
6040 (fig. 7, núm. 50)5. 

4 Recentement s'ha recuperat una altra vicup al jaciment 
iberic de Can Xercavins (Cerdanyola, Valles Occidental) (Fran
ces, Carlús 1995, p. 53, fig. 6, núm. 7). 

5 Hi ha una altra pelta atribuble a aquest tipus de kylix 
<en el jaciment de les Masies de Sant Miquel (Banyeres del 
Penedes), situat uns quilometres a l'interior en relació a Alorda 
Park (Alaminos et alii 1991, p. 293, fig. 9, núm. 4). 
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- Forma Lamboglia 42A (Castulo cup). 

Les kylikes de peu baix forma Lamboglia 
42AJMore14271 són una de les formes de cerami
ca atica de vefllÍs negre més corrents en els jaciments 
iberics i, en tot cas, la primera que va arribar en grans 
quantitats a la nostra península (Shefton 1981; Gracia 
1994). Al poblat d' Alorda Park n'hi ha un mínim de 
divuit individus (fig. 8). Es tracta, pero, d'un mate
rial extraordinanament fragmentat, fin s al punt que 
només s'ha pogut determinar amb seguretat el dia
metre de quatre exemplars (respectivament 170, 172, 
174 i 182 mm). Amb tota probabilitat cal atribuir 
també a peces d' aquest tipus un total de vuit frag
ments de base de stemless dotades de peu amb la 
cara externa motllurada. Cap d'aquestes peces no 
presenta decoració, llevat deIs efectes obtinguts per 
l'alternan~a de zones vernissades i en reserva; en 
aquest sentit, cal observar l'existencia de quatre bases 
amb la cara externa del peu reservada (fig. 8, núm. 
70-72 i 74), la qual cosa ha estat considerada com 
un signe d'antiguitat (Sparkes, Talcott 1970, p. 101). 
També cal fer notar l'existencia d'un fragment de 
base amb la superfície no vernissada del fons extern 
coberta amb engalba de color rosat. 

Una gran part deIs fragments d'aquesta forma 
(tretze en total) procedeixen de nivells superficials 
o remoguts. Un altre fragment, evidentment des
pla~at, va apareixer en un nivell format en torn de 
200 a.e. (U.E. 7000). Altres tres peces han apare
gut en nivells datables dins la primera meitat del 
segle IV a.e. (U.E. 11, U.E. 1042, U.E. 1043). La 
resta de fragments atribuibles a aquest tipus de kylix, 
sis en total, procedeixen nivells que cal datar ver
semblantrnent dins la segona meitat del segle V a.e., 
en els que apareixen com a única forma de cerarni
ca fina d'importació o bé estan associats a vicups. 

- Copes del tipus Delicate Class. 

Aquest tipus de pe~a és escassament repre
sentat al nostre poblat, ja que només li poden ser 
atribu:its amb seguretat o molta probabilitat cinc 
fragments, cap deIs quals no correspon a la vora. Es 
tracta de quatre fragments de peu o de fons, tres deIs 
quals conserven restes de decoració (fig. 9, núm. 
77-79 i 81), i d'un fragment de paret amb ressalt 
intern i bona part de la nansa (fig. 9, núm. 80). Tal 
vegada calgui afegir a aquestes peces un fragment de 
paret i nansa sense ressalt interno 

Pel que fa a la decoració, la pe~a més comple
ta (núm. 79) conserva una composició de palmetes 
enlla~ades del tipus 1 (fig. 10) (set de conservades 
d'un total de deu, sis de les quals completes), voltada 
per un cercle de llengüetes incises. La kylix de la u.E. 
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5022A (núm. 77) només té restes migrades de línies 
incises, bastant mal tra<;ades, i possiblement també 
d'un cercle de llengüetes, mentre que el fragment de 
la D.E. 1105 (núm. 78) conserva una petita part d'un 
cercle de línies incises, també for<;a mal executades, 
tal vegada formant llengüetes rudimentanes. 

Quant a la datació d'aquestes peces, és clar 
que els exemplars amb decoració incisa remunten 
a la segona meitat del segle V a.e. (Sparkes, Talcott 
1970, p. 27), per bé que les peces 78 i 77 han estat 
trobades en nivells formats durant la primera meitat 
del segle IV i el segle III a.e. respectivament. Quant 
a la resta d'exemplars, el petit fragment de peu 
número 81 també va apareixer en nivells superfi
cials, i la pe<;a número 80 procedeix d'un nivell data
ble entre la fi del segle V a.e. i la primera meitat 
de la centúria següent. 

2.2.1.4. Kylikes-skyphoi 

Possiblement correspon a un kylix-skyphos un 
petit fragment de base (0 72 mm) trobat en nivells 
superficial s (fig. 9, núm. 82). Aquesta pe<;a té els 
seus millors paral·lels a Caulonia, on es daten alguns 
peus semblants entre la segona meitat del segle V 
a.e. i principi de la centúria següent (Tréziny, 1989, 
fig. 37, núm. 143-144 i p. 59). 

2.2.1.5. Kantharoi 

Amb només dos fragments, que corresponen 
a altres tants individus, el kantharos forma 
Lamboglia 401M0rel3521 és una forma pobrament 
representada al nostre jaciment. Es tracta, concre
tament, d'un fragment de vora (0 128 mm) que con
serva una de les nanses (fig. 9, núm. 83) i d'un 
fragment de l'extrem inferior del coll i part alta del 
cos, amb restes deIs gallons característics d'aques
ta forma(fig. 9, núm. 84). Ambues peces poden 
datar-se a partir del segon quart del segle IV a.e. 

2.2.1.6. Skyphoi 

Corresponen a skyphoi forma Lamboglia 
43/More14340 un total d'onze fragments, pertan
yents a un nombre mÍnim de deu individus. De les 
dues vores conservades, una, amb llavi recte lleu
gerament reentrant (fig. 9, núm. 85), s'ha de datar 
amb seguretat dins del segle V a.e., mentre que la 
segona (fig. 9, núm. 86) correspon al tipus habitual 
en el segle IV a.C. Pel que fa a les bases, hi ha tres 
peces de petit diametre (entre 44 i 50 mm), amb la 
part inferior del cos de perfil clarament concau a 
1'exterior (fig. 9, núm. 93-95), que cal datar a partir 
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de mitjan segle IV a.e. (Sparkes, Talcott 1970, núm. 
350-354), datació que també creiem probable per a 
la pe<;a número 91. En canvi, altres bases més grans 
i amb la part inferior de la paret inclinada vers l' ex
terior (núm. 90 i 92) deuen ser anteriors, i fins i tot 
creiem que la pe<;a número 90, de perfil clarament 
convex a l'exterior, pot remuntar al segle V a.C 
(Sparkes, Talcott 1970, núm. 336-347). Les bases 
que conserven decoració al fons extem apareixen 
omamentades amb dos cercles centrals vemissats 
de negre, als que s' afegeix la cara interna del peu, 
també vemissada (fig. 9, núm. 88 i 93-95). 

2.2.1.7. Lucernes 

En tenim un sol fragment, corresponent al bec, 
quasi complet, possiblement del tipus Howland 24 
025 (fig. 9, núm. 96), la qual cosa permet datar-lo 
a partir de 1'últim quart del segle V a.e.(Howland 
1958, pp. 63-80). Aquesta pe<;a ha estat trobada en 
nivells superficials. 

2.2.1.7. Les decoracions impreses 

Les úniques decoracions impreses documen
tades al nostre jaciment són -a part deIs cercles 
d' oves- les palmetes, que es poden incloure dins de 
quatre tipus diferents: 

1. Fa 7 mm. de longitud per 4,5 mm. d'amplada 
maxima. Es composa de nou fulles que neixen 
d'un cor amb tija que s'eixampla lleugerament 
a la base i que esta emmarcat per dues volutes 
formades per un tret corb i un punt. hnpresa dins 
de cartela (fig. 10, núm. 1). Es documenta en 
una kylix de la "classe delicada" datable de la 
segona meitat del segle V a.e. (fig. 9, núm. 79). 

2. Fa 13 mm. de longitud per 9 mm d' ampla
da. Es composa de nou fulles que neixen d'un 
cor en forma de punta ele fletxa. Base forma
da per dues volutes, entre les quals hi ha un 
punt (fig. 10, núm. 2). Es documenta en un 
exemplar de forma Lamboglia 22 que creiem 
datable de la primera meitat del segle IV a.e. 
(fig. 4, núm. 20). 

3. Fa de 10 all,5 mm. de longitud per 7 a 8 
mm d' amplada. Com les anteriors, es compo
sa de nou fulles que neixen d'un cor en forma 
de punt. La base és formada per dues volutes 
amb les puntes inferiors allargades (fig. 10, 
núm. 19, 38 i 32). Es documenta també en 
vasos de la forma Lamboglia 22 datables de 
la primera meitat del segle IV a.e. (fig. 4, núm. 
19; fig. 6, núm. 32, 38 i, possiblement, 34). 
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4. Fa de 10 a12 mm de longitud per 7 mm 
d'amplada. Es composa també de nou fulles, 
proporcionalment no gaire llargues, sense cor, 
de manera que el centre la palmeta és ocupat 
per un espai sense impressió. La base és for
mada per dues volutes que s'uneixen al cen
tre(fig. 10, 34 i 9). És present en peces de la 
forma Lamboglia 22 que cal datar dins la pri
mera meitat del seg1e IV a.C. (fig. 4, núm. 9). 

5. Fa 13-14 mm de longitud per 9-10 mm 
d'amplada. Es composa de nou fulles curtes 
que deixen un amp1i espai central sense cor ni 
cap altra impressió. La base és formada per 
dues volutes que, en els dos exemplars con
servats al nostre jaciment, són mal impreses 
(fig. 10, núm. 33 i 36). Es documenta en for
mes lamboglia 22 datables de la primera mei
tat del segle IV a.e. (fig. 4, núm. 33 i 33) 

2.2.2. La producció de figures roges 

2.2.2.1. Kylikes 

Les kylikes de figures roges són representades 
al nostre jaciment per un total de només quatre frag
ments, corresponents a altres tants individus. Dins 
d'aquest grup és possible distingir dues formes: 
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- Amb vora de perfil concau a l' exterior. 

N'hi ha un sol fragment de vora, que conser
va a l'interior part d'una fulla d'heura en reser
va i dues tiges pintades de color blanco Aquesta 
pe¡;a, datable a final s del segle V a.C. (pero 
trobada en un nivell, la U.E. 11, lleugerament 
posterior), té algun paral·lel a Empúries (Trias 
1967-1968, p. 127, núm. 355 i lamo LXXI, 6-
7) i a Ullastret (Trias 1967 i 1968, p. 225, 
núm. 10 i lamo CXXIX, 5; Picazo 1977, p. 98, 
núm. 287-288; lamo XXV, 3 i XXVI, 1). 

- Amb vora de perfil convex a l' exterior i 
ressalt a la superfície interna. 

Aquesta forma6, basicament anhloga a les kyli
kes de vernís negre del tipus Delicate Class pro
du'ides contemporaniament, és molt abundosa 
durant el segle IV a.C. en ceramica de figures 
roges. Li són atribuibles tres fragments: una vora 
(0164 mm) amb restes d'una figura masculina 
vestida amb himation i girada al' esquerra, 
davant la qual hi ha un objecte semicircular 
(fig. 11, núm. 99); un fragment de paret amb 

6 Sobre aquest tipus de peces vegeu sobretot Rouillard 
1975 iTrias 1987. 



ressalt intern, a la superfície interna del qual es 
conserven restes molt migrades de la decoració 
(fig. 11, núm. 100); un fragrnent de la part supe
rior de la paret, a la superfície externa del qual es 
conserven restes d'una voluta i, potser, de la ves
timenta d'una figura (fig. 11, núm. 101). 

Pel que fa a la datació d'aquestes peces, les 
dues primeres han aparegut en nivells datables de 
la primera meitat del segle IV a.C. (U.E. 1042 i 
1105), la qual cosa és coherent amb el seu període 
de producció; la tercera, en can vi, fou trobada en 
un estrat format en el segle III a.C (U.E. 8417). 

2.2.2.2. Skyphoi 

En tenim únicament dos fragments (fig. 11, 
núm. 103-104), un dels quals, corresponent a la vora 
(0 114 mm) i arrancada d'una de les nanses, con
serva restes d'una voluta vegetal. El segon fragment 
correspon a la part superior de la paret i conserva 
restes de la vestimenta d'una figura. Ambdues peces, 
trobades en nivells remoguts, s'han de datar del 
segle IV a.C. 

2.2.2.3. Craters 

Els craters de figures roges són representats 
en el nostre jaciment per un total de vint-i-dos frag
ments, que corresponen a un nombre mÍnim de nou 
individus. És, doncs, sens dubte, la forma més 
corrent dins la producció de figures roges. 
Dissortadament, pero, es tracta d'un material molt 
fragmentat, amb la sola excepció de la pes:a troba
da a l' estrat 7 (fig. 11, núm. 107), de la que es con
serva una bona part de la cara principal, decorada 
amb una escena de caracter dionisíac7. Dionís, repre
sentat com un jove imberbe, hi apareix muntat sobre 
un grifó amb el cos pintat de blanc; l' animal, el cap 
del qual s'ha perdut en gran part, té la pota davan
tera dreta aixecada i tapa amb una de les ales la figu
ra del déu, mentre que l'altra apareix estesa en un 
segon pla. A la dreta de Dionís hi ha una menade 
vestida amb peplos ornamentat; porta el cabell reco
llit mitjans:ant una diadema de perles pintades de 
blanc, molt mal conservada, i sosté un tympanon 
amb la ma esquerra; la ma dreta no es conserva. La 
vora del vas esta decorada amb les típiques fulles 
de llaurer o d'olivera. Pel que fa a les nanses, estan 
totalment vernissades, i en el punt d'inserció hi ha 
una zona reservada que no presenta decoració de 
cap mena; possiblement tampoc existia la palmeta 

7 Volem agrair al Museu Arqueologic de Barcelona la 
restauració d' aquesta perra. 
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que sol decorar la zona de la nansa -absencia que 
no és inhabitual en aquest tipus de vasos (Trias 1987, 
p. 53-54)-, per bé que la fragmentació de la pes:a 
impedeix assegurar-ho. 

A més de la pes:a descrita, comptem també 
amb cinc fragments de vora, sempre amb la carac
terística decoració de fulles de llaurer (fig. 11, núm. 
105-106 i 108-109), un fragment de nansa, decora
da amb un semicercle d'oves en el punt d'inserció 
(fig. 11, núm. 115), un fragment pertanyent a la part 
inferior del recipient i extrem superior de la pean
ya (fig. 11, núm. 110), així com diversos bocins de 
paret que són atribuibles a peces d'aquest tipus pel 
gruix de les parets i per les característiques de la 
decoració pintada (fig. 11, núm. 111-114). 

2.2.2.4. Lekanides 

Aquesta forma és representada al jaciment per 
un únic fragment, corresponent a una nansa orna
mentada amb un moti u en espiral (fig. 11, núm. 116). 
La datació d' aquesta pes:a, trobada en nivells super
ficials, és incerta, pero, donada la relativa abundan
cia de les lekanides del segle IV a.e. a Emporion, 
l'hem inclosa a efectes estadístics entre els mate
rials datables d' aquesta centúria. 

2.2.2. 5. Lekythoi aribal·lístiques 

Tan soIs hi ha un petit fragment atribuible ver
semblantment a aquesta forma; correspon a la part 
inferior del recipient i conserva a l' exterior restes 
d'un motiu decoratiu no identificable. Aquesta pes:a 
fou trobada a la U.E. 1042, datable de la primera 
meitat del segle IV a. e. 

2.2.3. Ceramica de vernís negre o 
figures roges 

No és possible precisar a quina producció 
correspon un fragment de vora d'un kylix-skyphos 
pertanyent a un exemplar de parets gruixides i vora 
de perfil concau a l'exterior (0150 mm). Amb tot, 
l'existencia d'una zona en reserva a la vora, que 
segurament cal relacionar amb l'existencia d'una 
area reservada entre les insercions de la nansa -
característica que no es documenta en peces de ver
nís negre, almenys al' agora d' Atenes (Sparkes, 
Talcott 1970, p. 279-280, núm. 612-623)-, ens 
porta a pensar que es tractava d'un vas amb deco
ració figurada. Aquesta pes:a, procedent de nivells 
superficials, és datable entre el darrer quart del segle 
V a.C. i el primer quart de la centúria següent 
(Sparkes, Talcott 1970, p. 112; Py et alii 1993, 
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p. 110). No es tracta d'una forma molt corrent en 
els jaciments iberics de Catalunya, excepte a 
Empúries (Trias 1967-1968, p. 156-157, núms. 492-
496 i Jam. LXXXIII, 7-11) i a Ullastret (Trias 1967-
1968, p. 226, núm. 14 i Hlm. CXXXI, 1-4; Picazo 
1977, pp. 62-68 i 104-107). 

2.2.4. Ceramica de ['estil 
de Saint-Valentin 

Aquesta producció és representada al nostre 
jaciment per un sol fragment; correspon a la vora 
d'un skyphos decorat en elllavi amb una sanefa de 
llengüetes i punts, sota la qual es conserven restes 
migrades d'un panell vernissat de negre i vestigis, a 
penes visibles, d'una pluma pintada de blanc (fig. 11, 
núm. 118). 

2.3. Epigrafia 

Comptem únicament amb dos grafits, 1'un i 
l' altre realitzats després de la cocció. El primer, tot 
i estar lleugerament fragmentat, permet reconeixer 
amb tota probabilitat una B grega; el signe ha estat 
gravat en el fons extern d'una kylix de peu baix -
quasi amb seguretat una Castulo cup- (fig. 8, núm. 
74; fig. 10, núm. 74) procedent de la U.E. 8560, 
nivell que, per diferents raons, creiem datable de 
mitjan o segona meitat del segle V a.e. El segon, 
també incomplet, es conserva a la superfície externa 
d'un petit fragment de fons d'un vas de forma no 
identificable (fig. 9, núm. 97; fig. 10, núm. 97). Pot 
tractar-se d'un signe grec, pero també podria ser una 
a, una r o fins i tot una te iberiques. Aquesta pe<;a 
procedeix de la V.E. 280, datable de la segona mei
tat del segle V a.C. per la presencia exclusiva de 
Castulo cups juntament amb la pe<;a que ens ocupa. 

3. CONCLUSIONS 

EIs materials analitzats en aquest treball per
meten un cert nombre de consideracions en relació 
als punts següents: 

3.1. La importancia relativa de les 
produccions de vernÍs negre i amb 
decoració figurada 

No tenim cap pe<;a amb decoració figurada 
datable amb seguretat deIs segles VI-V a.e. Entre 
els materials del segle IV a.e. dominen clarament 
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les peces de vernís negre (46 individus = 74,2%). 
Aquesta relació és similar a la que es documenta en 
altres assentaments de segle IV a.C. geograficament 
proxims, com ara el Turó del Vent (65,2% de cera
mica de vernís negre i 34'8% de ceramica de figu
res roges)8 o el Puig Castellar de Santa Coloma de 
Gramenet (81,25% i 18,75% respectivament) 
(Sanmartí et alii 1992), i no molt diferent de la que 
es dóna al derelicte de El Sec (83,12% i 16,88% res
pectivament)9. En altres jaciments, en canvi, els 
vasos de vernís negre dominen encara més amplia
ment sobre els de figures roges; és sobretot el cas 
de la Penya del Moro (93% i 7% respectivament) 10. 

3.2. La importancia relativa de les 
diferents formes i categories 
funcionals 

Amb anterioritat al segle IV a.e. les úniques 
formes documentades són vasos per beure, sobre
tot kylikes (tipus Agora 1104, Bloesch C, Vicup, 
Acrocup, Castulo cup i "classe delicada", en total 
trenta-tres individus), per bé que també es docu
menten els kylix-skyphoi (probablement dos indivi
dus) i els skyphoi (2 individus). 

Plats 1 1,6% 

Lamb.23 1,6% 

Copes/escudelles SS 55,5% 

Lamb.22 16 25,4% 
Lamb.21 14 22,2% 
Morel2714 5 7,9% 

Vasos per beure amb nanses 16 25,4% 

Kylix 4 6,3% 
Skyphos (Lamb. 43) 9 14,3% 
K Y lix -skyphos 1 1,6% 
Kantharos (Lamb. 40) 2 3,2% 

Vasos per a la preparació del vi 9 14,3% 

Crater 9 14,3% 

Vasos de tocador 2 3,2% 

Lekanis 1 1,6% 
Lekythos aribaJ.lística 1 1,6% 

Total 83 

FIGURA 12. 

8 Aquest dt1cul es fonamenta essencialment en els mate
rials conservats al Museu Municipal de Llinars del Valles. 

9 Ca1cul basat en les dades publicades a Arribas et alii 
1987. 

10 Chlcul basat en les dades publicades a Barbera, Morral, 
Sanmartí Grego 1979 i Barbera, Sanmartí Grego 1982, ja que la 
quantificació donada per J. Barbera (1986-1989) inclou també 
els material s de la segona meitat del segle V a.e. 



En el segle IV a.e. es produeix una gran diver
sificació de formes i categories funcionals. El 
predomini correspon ara clarament a les copes/escu
delles, amb un total de trenta-cinc individus, que 
representen el 55,5% deIs vasos datables del segle 
IV a.C. Dins d'aquest grup les formes Lamboglia 21 
i Lamboglia 22 són practicament equivalents des del 
punt de vista quantitatiu, amb catorze (22,2% del total 
de vasos) i setze (25,4%) exemplars respectivament, 
mentre que els petits vasos forma Morel 2714 són 
clarament minoritaris (5 individus = 6,35%). 

El segon grup en importancia són els vasos 
per beure amb nanses, que, amb setze individus, 
constitueixen el 25,4% del total de vasos d'aquesta 
epoca. Els skyphoi (9 individus = 14,3% del total 
de vasos) són la forma predominat dins d' aquest 
grup, seguits per les kylikes (4 individus = 6,35%), 
mentre els kantharoi i els kylix-skyphoi són parti
cularment escassos. Aquest segon grup es comple
ta amb nou vasos per a la preparació del vi, sempre 
craters de campana, que representen un percentat
ge considerable (14,3%) dels vasos del segle IV a.C. 

Els plats, amb un sol exemplar de forma 
Lamboglia 23 (=1,6% dels vasos del segle IV a.e.), 
tenen una presencia merament episodica, i el mateix 
es pot dir deIs vasos de tocador (2 individus = 3,2%). 

La distribució per categories funcionals que 
s'observa al poblat de Calafell és basicament simi
lar a la que es documenta en els jaciments del País 
Valencia i Múrcia, és a dir, amb un predomini molt 
marcat de les copes/escudelles, una presencia molt 
més reduIda, pero encara significativa, deIs vasos 
per beure amb nanses i una representació mínima 
deIs plats i les safates (Bats 1989, pp. 200-202 i 207-
208). Aquesta distribució, per una altra part, cons
trasta netament amb el que es documenta a la costa 
septentrional de Catalunya, en jaciments com 
Ullastret (Bats 1989, p. 201-202) o el Turó del Vent 
(Sanmartí, Álvarez, Asensio en premsa), on les 
copes amb nanses són ampliament majoritaries, la 
qual cosa probablement reflecteix una més intensa 
influencia de l'area de colonització hel·lenica. 

Ara bé, malgrat la similitud deIs grups fun
cionals que es documenten al poblat d' Alorda Park 
i a l' area central i meridional del món iberic, cal fer 
notar diferencies importants pel que fa a les formes 
concretes que hom hi documenta. Aixo és particu
larment evident en relació als skyphoi, que són la 
forma majoritana entre els vasos per beure del nos
tre jaciment, mentre que als jaciments valencians i 
murcian s predominen els bolsals forma Lamboglia 
42B i els kantharoi forma Lamboglia 40, amb una 
representació molt migrada dels skyphoi (Bats 1989, 
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p. 201; Rouillard 1993, p. 90; Morel1994, pp. 328-
329; García Cano, Page 1994). Cal dir, així mateix, 
en relació amb les copes/escudelles, que a l' area 
valenciana i murciana semblen predominar gene
ralment els vasos de forma Lamboglia 21 sobre els 
de forma Lamboglia 22 (lbidem), mentre que al nos
tre jaciment les dues formes apareixen més o menys 
equilibrades. Cal fer notar per una altra part, que les 
característiques del repertori formal documentat a 
Alorda Park s' observen també en altres jaciments 
de Catalunya, on els skyphoi són molt més nom
brosos que els bolsals ll i els kantharoi, mentre que 
les copes/escudelles forma Lamboglia 21 i 
Lamboglia 22 apareixen generalment en nombres 
més o menys equivalents (Barbera 1986-1989, p. 
92, fig. 6; Bats 1989, p. 201, taula 2; Sanmartí, Álva
rez, Asensio en premsa). 

En definitiva, el repertori de formes documentat 
a Calafell durant el segle IV a.e. es relaciona clara
ment amb la facies característica de l' area iberica 
central i meridional pel que fa a les funcions dels 
vasos, pero es vincula amb la Catalunya septentrio
nal pel que fa a la tipologia d' aquests. Es tracta doncs 
d'una facies específicament iberica, clarament dife
renciable de la facies propiament hel·lenica (Bats 
1989, p. 199, taula 1; p. 201) i també de la cartagi
nesa (Morel1994, pp. 330-331). 

3.3. La posició de les ceramiques 
gregues dins el conjunt de la 
cedlmica fina 

En els nivells datables del segles V a.e. i 
finals de la centúria anterior la cerarruca fina grega 
representa aproximadament el 21,1 % del total de 
recipients de vaixella. D' aquest percentatge, el 
18,3% correspon a la ceramica atica i la resta a 
copes dímitació atico-jonica. Cal dir, pero, que 
aquestes últimes són clarament majoritaries en els 
nivells més antics, en els que fins i tot poden aparei
xer ocasionalment com a única ceramica fina d'im
portació, mentre que els vasos atics són l'única 
vaixella d'importació que es documenta en els 
nivells datats amb seguretat de la segona meitat del 
segle V a.e. La resta de vaixella d'aquests nivells 
antics (78,9%) és exclusivament ceramica iberica, 
tant oxidada o reduIda. 

11 Aquesta forma és especialment rara, quasi excepcio
nal en els jaciments iberics de Catalunya, on només es docu
menta a UJlastret, al Turó de Can Oliver (Barbera et alii 1962, 
p. 154, fig. 4, núm. 5) i a Castellruf (Asensio, Principal, Sanmartí 
1995, fig. 48, 3) 
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En e ls ni vell s de l segle IV a.C. el volum rela
tiu de les ceramiques fines gregues augmenta con
s iderab lement, fins al 33 '9%, del que la major part 
cOITespon a cer~unica ati ca de vernis negre (26,61 %) 
i de figure roges (5,65%), mentre que la ceramica 
grega d ' Occident és molt e cadussera (1,6 1 %). La 
res ta de va ixell a és constitu',da essenc ialment per 
ceramiques iberiq ues de diferents tipus (59,7%), j a 
que les altre impoltacions són molt escadusseres. Es 
tracta d ' imitacions ebusitanes de ceramica ati ca de 
ve rn ís negre (0,8%), d ' a ltra vai xe ll a ebus i tana 
(2,4%) i, j a molt a fi nals del segle, d ' algun vas del 
Ta lle r de les Petites Estamp illes (1 ,6%), a banda 
d a lguna a ltra pe~a de di fíc il c lass ificació ( 1,6%). 

3.4. La posició de les ceramiques 
gregues fines en relació amb el 
conjunt de ceramiques d'importació 

La comparac ió e n te rmes quantitatius de les 
diferents categories de ceramica d ' importació (cera
mica fin a, amfora, ceramica comuna) no pot natu
ra lme nt re fl ectir la importancia economica global 
de cadascuna d ' aquestes categories, car no es pos
sible comparar e l va lo r indi vidual d 'aquests dife
rents e le ments més enlla de la s imp le constatac ió 
que les amfores constituien l' element principal deis 
ca rregaments de is nav ilis comercia ls i, en con se
qüenc ia, que devien ser-ne la part més va luosa. En 
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canvi, la comparació de dades d 'aquest tipus en dife
rents jaciments iberi cs podria eventualment arribar 
a revelar l' ex istencia de formes de di stribució di fe
renciades de les ceramiques fines, les amfores i les 
ceramiques comunes segons el tipus d ' assentament. 

Es pot observar que durant les fases més ami
gues -final de l segle VI a .e. i segle V a.e.- la 
ceramica fina d ' importació, exclusivament grega, 
representa un 50% del fragments i poc més del 40% 
deis indi vidus, percentatges aproximadament equ i
valents als de les amfo res, que són majoritariament 
púniques (42, 3% i 48,6% respecti vament), mentre 
que les ceramiques comunes d ' importac ió són c la
rament minoritaries (7 ,7% i 10,8% respectivament). 
Durant e l segle IV a.e. la proporció de cera mica 
fina sembla augmentar(30,3% de is fragments, pero 
5 1,6 % de is indi vidu s) e n re lac ió a les amfo res 
(63,1 % deis fragments, pero només 34,7% deis indi
vidus) i mantenir-se més o menys estable en re la
c ió a la ce ra mi ca co muna d ' importac ió (6 ,6% i 
13,7% respecti vament) . Cal dir, pero, que aquestes 
xifres probablement estan for~a distorsionades pe l 
sistema de ponderac ió per u, sobretot pel que fa a 
les fases més antigues, j a que, i només es tingues
sin en compte e ls fragme nts amb fo rma I' am fora 
d' importació quedaria redui'da durant el segle V a.e. 
a només el 18,6%, mentre que la ceramica fma puja
ria fins al 76,7% i la ceramica comuna només repre
sentaría el 4 ,7%. Per al segle IV a.e. , en canvi, les 
diferencies són menys acusades, ja que les arnfores 
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passarien a representar el 25,6% deIs vasos d'im
portació, les cerarniques fines pujarien fins al 63,4% 
(61 % de producció grega) i la ceramica comuna 
equivaldria al 11 %. 

3.5. EIs agents de la difusió de les 
ceramiques atiques 

En relació amb aquesta qüestió, ja tractada 
per diferents autors i des de diferents punts de vista 
(Morel 1994, pp. 336-337; De Hoz 1987; Gracia 
1995), només podem assenyalar el fet que la 
immensa majoria deIs materials amforics i cera
miques comunes d'importació documentats aljaci
ment en els segles V-IV a.e. són -com és habitual 
en els jaciments iberics-- productes del Mediterrani 
central i, sobretot, occidental. Aixo és cert per a les 
arnfores gregues, provinents basicament de Masshlia 
-amb la sola excepció d'una arnfora jonia i alguns 
fragments d'amfora coríntia-- i també per a l'am
fora púnica, que és majoritariament ebusitana, per 
bé que també es registra la presencia de materials 
cartaginesos i del cercle de l' estret de Gibraltar. Dit 
d'una altra manera, ni en aquest ni en altres jaci
ments iberics no es documenta, ni tans soIs de forma 
aproximada, la facies de material s amforics del 
derelicte de El Sec, que és probablement un exem
pIe ben representatiu deIs grans navilis de comen; 
a llarga distancia que enlla<;aven el Mediterrani 
oriental amb els grans ports colonials d'extrem 
Occident --1' anomenat per algun autor "circuit 
comercial extern" (Gracia 1995, pp. 326-327). La 
conclusió evident és que només una part del carre-
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gament d'aquests navilis viatjava més enlIa d'a
quests grans ports, i que aquesta part era formada 
essencialment per les cerarniques fines, que devien 
ser redistribuides a partir de les colonies focees i 
sens dubte -i tal vegada prioritariament, si fem 
cas de la molt abundosa presencia de productes ebu
sitans en els assentaments indígenes les Illes 
Balears, de Catalunya i del País Valencia-- des 
d'Ebusus. 

3.6. La perduració d'ús deis vasos 

Per una altra part, sembla logic suposar que 
un jaciment costaner com el nostre fou aprovisio
nat regularment i sense dificultats. Cal dir, amb tot, 
que hi ha alguns indicis que suggereixen un apro
fitament prolongat d'algunes peces i, en conse
qüencia, una perduració d'ús que degué ésser 
considerable, per bé que en general no pot ser ava
luada amb precisió. Així, és freqüent que el vernís 
presenti un desgast acusat, que sovint fa apareixer 
una capa inferior vermellosa, o, fins i tot, que hagi 
arribat a desapareixer en zones més o menys amplies 
del vas. Els forats de reparació, en canvi, no són 
molt freqüents (únicament quatre casos), pero l'a
valuació d' aquesta dada ha de tenir present que el 
nostre material és molt fragmentat. Cal dir, final
ment, que algunes peces han aparegut en nivells for
mats en dates evidentment posteriors a la de la seva 
producció i ús immediat, i no es pot excloure que 
encara fossin utilitzades en el moment de consti
tuir-se aquestes unitats estratigrafiques. Un cas evi
dent és el del crater ornamentat amb un tema 
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dionisíac, pe9a que presenta dos forats de reparació 
i que fou trobada amb un bol del Taller de les Petites 
Estampilles en un nivell que possiblement cal datar 
en torn de 300 a.e. Més problematics són els casos 
del fragment de fons de copa del tipus Ágora 1104 
(fig. 3, núm. 7), trobat en nivell datable de la pri
mera meitat del segle IV a.e., i del vas forma 
Lamboglia 22 de primera meitat del segle IV a.e. 
trobat a la U.E. 8385 (fig. 4, núm. 19), que sens 
dubte cal datar del segle III a.e., la qual cosa supo
saria una perduració d'uns dos segles. Cal recordar, 
amb tot, que en alguns jaciments valencians s'ha 
pogut comprovar una perduració d'ús de peces ati
ques durant períodes d'aquesta durada (Bonet et alii 
1981, p. 128). 

3.7. Iconografia 

L'única pe9a que permet un comentari en 
aquest sentit és el crater de campana decorat amb 
tema dionisíac procedent de la U.E. 7 (fig. 11, 
núm. 107). La tematica ornamental no és, de fet, 
gens original, ja que les imatges de Dionís i el seu 
seguici són molt freqüents en els craters atics de figu
res roges del segle IV a.e., i encara més en les peces 
trobades a la Península Iberica12. La imatge del déu 
cavalcant un grifó es documenta també en una hídria 
d' Emporion que es conserva al Museu Arqueologic 
de Barcelona (Trias 1967-1968, p. 186-187, núm. 92 
i lamo CVI) i en altres vasos de procedencia extra
peninsular (Metzger 1951, p. 140). Malgrat el fet 

12 Villanueva Puig, 1989, p. 310-311. Vegeu encara un 
nou exemplar a Sanmartí, Álvarez, Asensio en premsa. 
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