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RESUM 

Presentem una figura d'animal fragmentada, realitzada amb fang, trobada al poblat iberic de Montbarbat (LLoret de Mar - Ma<;:anet de 
'la Selva, La Selva). 1 estudiem també diverses figures d'animals --exemptes o formant part de vasos- que provenen d'altres jaciments 
de Catalunya. 
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ABSTRACT 

We present a fragmented figure of animal, made of clay, found in Montbarbat's iberic village (Lloret de Mar, Ma<;:anet de la Selva, la 
Selva). We study also several free-standig figures of animals or another one forming part of pitchers, wich come from other Catalonia sites. 

KEYWORDS 

Protohistory, clay, free-standing figures, zoomorphic cups. 

En el poblat iberic de Montbarbat (Lloret de 
Mar - Ma~anet de la Selva, La Selva), a l'area 
sud-oest i a la Casa VI, -formada per un vestíbul 
(ambit R2) i una habitació principal (ambit R3)-, 
a. 1 'Estrat Id' aquesta darrera habitació, i durant 
la campanya corresponent al' any 1987, es troba 
\JIU fragment de figureta zoomorfa (R3-1013), data
ble pel context en que aparegué a principis del segle 
HIa.C. 

DESCRIPCIÓ 

Fragment d 'una figureta de fang massissa 
(R3-1013), feta a ma, la funció de la qual no es pot 
determinar, podria tractar-se d'una escultura exempta, 
de l'agafador d'una tapadora, o formar part d'un vas 
de tipus ritual. Representa el cap d'un animal domes
tic, -bou o moltó-, té indicis de dues banyes tren-
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cades, situades lateralment a ambdós costats del cap, 
i l'arrancament d'una altra protuberancia, també 
trencada, a la part superior, potser una ansa (?). La 
boca esta marcada per una fina incisió. EIs uHs són 
representats per c1ots. Damunt de la banya esquerra 
hi ha una incisió que podria ser una lletra 'V i corres
pondria a la síl·laba (ti) de l'alfabet iberic del 
Llevant (Maluquer de Motes 1968: 45). 

La seva pasta l és dura, molt fina i ben treba
Hada, bicroma, i té una textura diferent a la de les 
ceramiques del poblat, essent 1 'interior, 10R6/6 
(ataronjada vermellosa moderada), i les superfícies, 
5YR7/2 (rosa ataronjada grisosa), el desgreixant esta 
format per granets de cal~ i quars, presenta minús
culs vacúols. Superfícies polides. No s'aprecien res
tes de pintura. Dimensions: longitud conservada: 
4,50 cm; altura maxima: 3,70 cm (fig. 1). 

I Per a les coloracions de les pastes cedtmiques utilitzem 
The Rack Color Chart (The Geological Society of America). 
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FIGURA 1: Cap d'animal de Montbarbat 
(LLoret de Mar - Ma~anet de la Selva). 

INVENTARI 

Figuretes de fang, fetes a ma o amb motllo, lli
ses o decorades, que representen animals domestics 
o salvatges es donen tant en els poblats com en els 
santuaris i en les necropolis de la 11 Edat del Ferro a 
la Península (Galán 1989-90: 175-204), la majoria 
de les escultures es troben fragmentades la qual cosa 
fa molt difícil el seu estudi i la seva c1assificació. 

A l'area iberica del nord-est peninsular són 
relativament freqüents les troballes de figuretes 
modelades amb fang, gairebé sempre es tracta d'ani
mals domestics: equids, ovi-caprins, bOvids, súids, 
canids, i di verses especies d'aus. No hi ha animal s 
fabulosos, ni salvatges que pertanyin a la fauna de la 
regió. Aquestes petites escultures poden ser exemp
tes, formar part de vasos, o constituir elles mateixes 
un recipient. Poques són les necropolis conegudes a 
Catalunya, per tant la majoria de troballes corres
ponen a poblats. Només recollint els exemplars 
publicats, hem comptabilitzat un total de 36 pos si
bIes peces, repartides entre 19 jaciments (fig. 2): 

• Del poblat de Roques de Sant Formatge 
(Serós, Segria), procedent del nivell IV -A, és el cos 
d'un animal, segurament un bovid. Pasta ataronjada, 
sense restes de decoració (Junyent 1973: 312-313 i 
381, fig. 28, núm. 3.539), datable pel vernís negre 
cap a la meitat del segle IV a.C. 
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• En el Museu Arqueologic de l'Institut 
d'Estudis Ilerdencs es troba una figureta de cavall 
amb genet, provinent del poblat de Jebut (Soses, 
Segria) (Martín Tobías 1960-61: 295). 

• Del Molí de l'Espígol (Tornabous, l'Urgell) 
es coneixen dues petites escultures de terrissa que 
representen bous més que cavallets (Maluquer de 
Motes 1987: 24). 

• Del poblat de Margalef (Torregrossa, Les 
Garrigues) són originaris dos vasos singulars 
(Junyent 1972a: 126, fig. 1, núm, M-71-78; i fig. 11, 
núm. M-71-34. Junyent 1972b: 69-72): 

A) Vas ornitomorf fet ama, askos, de cos glo
bular, i el cap de l'au serveix de broc; presenta 
un ansa a la part superior, darrera del cap. 
Pasta poc fina amb desgreixant de quars i 
mica; acabat espatulat i brunyit. Sense decorar, 
Datable a mitjans del segle IV a.C. 

B) Vas al torn reconstrui:t, sítula, de cos oval 
amb ansa de cistella que porta un broc sota la 
vora, de forma cilíndrica, decorat a la part 
superior amb dues banyes, que sembla un xai. 
Pasta ataronjada, dura, de fractura regular. 
Decoració geometrica pintada de color vermell 
vinós a tota la superfície externa. Cronologia: 
darreries del segle III a.e. 

• Del jaciment de La Fita (Juneda, Les 
Garrigues) procedeix un cap de cavall que presenta 
l'ull perforat i la boca marcada. Porta bandes de pin
tura vermella vinosa a la superfície conservada que 
marquen els arreus de l'animal. Cronologia: segle I 
a.C (Garcés 1992: 659, fig. 255,4). 

• En el Museu Arqueologic de Barcelona esta 
exposat un vas zoomorf trobat al poblat del Tossal 
de les Tenalles (Sidamon, Segria), és un vas fet a ma 
de petites dimensions i superfície amb acabat polit 
en forma de porc que té l' obertura al' esquena de 
l'animal, porta aplicats els ulls i les orelles, sense 
ansa. (Colominas & Duran 1915-1920: 614, fig. 401; 
Balil1955: 136-147). 

• D 'un camp de sitges de Guissona (La 
Segarra) procedeixen dues figuretes fragmentades: 

A) La primera és un cavallet, d'argila com
pacta que presenta la superfície recoberta d'en
galba rosada. Conserva el cap, el coll i part del 
pit, i li falten les potes davanteres i la resta del 
coso En el cap li manquen les orelles i una pe
tita part de la boca. La cabe~ada esta represen
tada per una tira de fang decorada amb discs. 
Els ulls, en relleu, estan formats per boles 
d' argila. La crinera, les brides i el pit són pin
tats de vermell. La part superior de la pota 
esquerra esta en posició d' avan~ament. La 
pota dreta descansaria aterra. 

B) La segona correspon a un animal indetermi
nat, probablement una cabra. Esta elaborat amb 
la mateixa tecnica i acabat que el cavall. EIs 



ulls també estan representats per discos de 
fango Les orelles es troben fragmentades, i les 
potes en actitud de córrer. La decoració amb 
pintura roja representa el pel de l'animal, i 
forma també un morrió. 

Poden situar-se a les darreries del segle IV o a 
inicis de segle III a.C (Colominas 1941: 35-38, Hun. 
V; Balil 1955-56: 264; Martín Tobías 1960-61: 
294-296, fig. 1). 

En el poblat del Tossal del Moro de 
Pinyeres (Batea, Terra Alta) sembla que en campa
nyes antigues es trobaren diverses figuretes d'ani-

mals que no van poder ésser estudiades (Maluquer 
de Motes 1962: 13). 

A les campanyes d'excavacions que es realit
zaren durant els anys 1975 i 1977 (Arteaga, Padró & 
Sanmartí 1990) aparegueren tres figures, una de 
bovid, i dues d'equids trobades conjuntament: 

A) Núm. 163 (TM. 77-1-G). Fragment de vora 
i paret de vas el·lipsoldal fet a ma. Pasta 
marró-grisosa amb molt desgreixant de calc;:o 
Superfície espatulada i brunyida grisa fosca. 
Conserva un cap de bou perforat aplicat 
a la paret externa que fa d'ansa d'orella. Es una 

o Aplicacions en els vasos 

• Vasos zoomorfes 

• Figures exemptes 

... Peces molt fragmentades de difícil classificació 

HGURA 2: Núm. 1: Roques de Sant Formatge (Serós); núm.2: Jebut (Soses); núm. 3: Molí de I'Espígol (Tomabous); núm. 4: Margalef (Torregrossa); 
núm. 5: La Fita (Juneda); núm. 6. Tossal de les Tenalles (Sidamon); núm. 7. Guissona; núm. 8. Tossal del Moro de Pinyeres (Batea); 

núm. 9. Castellet de Banyoles (Tivissa); núm. 10. Sant Miquel (Vinebre); núm. 11. Els Garrafols (Vallmoll); núm. 12. Font del Mas PuIJina (Pontons); 
núm. 13. El Cogul1ó (Sallent de Llobregat); núm. 14. Penya del Moro (Sant Just Desvem); núm. 15. Puig Castellar (Santa Coloma de Gramanet); 

núm. 16. Can Butinya (Badalona); núm. 17. Cabrera de Mar; núm. 18. Can Vedel1 (Bigues - Riells del Fai); núm. 19. Puig de Sant Andreu (Ullastret); 
núm. 20. Montbarbat (Lloret de Mar - Ma<;anet de la Selva). 
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imitació a ma de la urna d' orelletes iberica a 
torn i correspon a la Fase I del poblat, datable 
a la primera meitat del segle VI a.C (Arteaga, 
Padró & Sanmartí 1990: 113 i 141, fig. 39). 

B) Núm. 160 (TM. 75-2). Cavall de fang cuit 
de color beige clar que li falta la crinera; les 
potes i la cua són curtes i grosses; la boca 
i l' anus estan representats per un orifici; 
les orelles són aplicades. Dimensions: altura: 
5,60 cm; longitud: 9,40 cm. (Arteaga, Padró & 
Sanmartí 1990: 106 i 113, figs. 38 i 61). 

C) Núm. 161 (TM. 75-2). Cavall de fang cuit, 
fragmentat en tres parts; la gropa és curvada 
possiblement per que hi duia un genet; repre
sentació deIs ulls, morro i boca; les orelles són 
aplicades; manca la cua. Dimensions: altura: 
5,80 cm; longitud: 10,60 cm (Arteaga, Padró & 
Sanmartí 1990: 113, figs. 38 i 61). 

EIs dos cavalls pertanyen a la Fase U Iberica, 
amb una cronologia del segle V a.C (Arteaga, Padró 
& Sanmartí 1990: 123). 

• El poblat del Castellet de Banyoles 
(Tivissa, Ribera d'Ebre) dona tres tapadores fetes a 
ma, cadascuna amb dos caps de xai oposades 
que fan d'agafador, tenen una cronologia del segle 
IV a.C (PalIares 1984: 41). Una d'elles era de pasta 
vermella fosca, poc fina; un altre exemplar tenia la 
pasta més acurada, de color vermell groguenc 
(Vilaseca 1948: 201, lamo XXVIII, núm. 4; Vilaseca, 
Serra Rafols & Brull1949: 28, lams. X i XI, figs. 1 i 
2). 

• Al poblat de Sant Miquel (Vinebre, Ribera 
d'Ebre) (Genera 1978: 39, fig. 2; Genera 1988: 
216-217, lamo I1I) es trobaren dues tapadores fetes a 
ma de pasta grisa fosca, amb acabat brunyit negreo 
Sense context arqueologic. 

A) Agafador zoomorfic que podria representar 
un gos molt estilitzat, no hi ha cap detall en el 
cap ni en el pelatge. Dimensions de la figura: 
35 mm d'altura; 53 mm de longitud. 

B) Pom amb dos caps de moltó oposats, molt 
estilitzats amb les cornamentes ben marcades, 
sense indicis de cap altre detall. Dimensions 
del pom: 16 mm d'altura; 39 mm de longitud. 

• En el Museu de Reus, i procedent del jaci
ment de EIs Garrafols (Vallmoll, Alt Camp), es con
serva una pota de cavallet de fang, molt ben torneja
da (Vilaseca de Palleja 1968: 364, fig. 33,6). 

• Una figureta exempta que representa una 
cabra prové del jaciment de Font del Mas PUllina 
(Pontons, Alt Penedes) (Ferrer & Giró 1943: 200, 
lamo 1, 3; Ferrer 1947-1948: 285-286). 

• D'argila grisa és un fragment de pota amb 
peülla que correspon al Nivell lb del poblat de El 
Cogulló (Sallent de Llobregat, Bages); l'estrat té una 
cronologia del segle III a.C (Ferran 1974: 334). 
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• Del poblat de la Penya del Moro (Sant Just 
Desvern, Barcelones) es coneixen quatre figures 
d'animals (Barbera & Sanmartí 1982: 29,67 i 71, 
lamo XXIX, 11 i 12; 114, lamo LXIV, 1 i 2): 

Del Sector A (550-500 a.C) són: 

A) Núm. 11 (A79/80). Figureta d'argila roja; 
possible desgreixant organic que ha deixat 
vacúols; representa un cuadrúpede (un bé?). 

B) Núm. 12 (A22.3.81). Figureta d'argila 
basta; representa un cavall; per a figurar els 
ulls s'hi van aplicar pasti11etes de fango 

Al Sector D Alt (425-300 a.C) pertanyen: 

C) Núm. 1 (D A 148). Tros de figureta de terra 
cuita representant la part posterior d'un animal 
(bbvid?); argila amb desgreixant de pissarra 
abundant; al final del 110m hi ha un escrota
ment que pot correspodre allloc on s'aplicava 
la cua. 

D) Núm. 2 (D A 149). Fragment de figureta de 
terra cuita representant la meitat anterior d'un 
cavall, faltant-li les potes i el cap; argila exte
riorment negra i interiorment roja; el modelat 
és vigorós i assenyala bé la musculatura i la 
crinera. 

• D'una habitació de Puig Castellar (Santa 
Coloma de Gramanet, Barcelones) és la figureta 
d'un equid que presenta una perforació en el ventre, 
possiblement per que anava col· locada sobre una 
peanya o suport (Balil 1955-56: 255-265, lamo 1, 3; 
SanmartÍ et al. 1992: 174, fig. 74, 273). 

• Al jaciment de Can Butinya (Badalona, 
Barcelones) es trobaren diverses representacions 
d'animals, sense context arqueologic, amb una data
ció deIs segles III-U a.C (Pinta 1983: 165-166, fig. 2 
i fig. 3,1,2 i 3): 

A) Tres figuretes fetes ama d'equids, d'argila 
marró clara amb desgreixant de mica daurada, 
la primera conserva el tors, l' orifici de l'ull, 
una de les orelles, el co11, part del ventre, la 
zona davantera de la muntura i l'inici d'una de 
les potes del davant; de la segona resta la part 
baixa i posterior de la muntura, part de les 
anques i la cua; la tercera consta d'un fragment 
de protector del 110m, el ventre, i part de les 
anques i la cua. 

B) Fragment de figura d'un animal, format pel 
cos, part de les potes i comen9ament de cua, 
el cos presenta incisions; pasta marró fosc amb 
desgreixant de mica daurada. 

C) Fragment del cos i cua d'un animal, potser 
un suid; pasta marró i taronja, amb desgreixant 
de mica daurada. 

D) Fragment de cos amb inici de pota i coll; 
pasta grisa amarronada, amb desgreixant de 
quars i mica negra. 



• De la cova-santuari d'epoca iberica de la 
muntanya de Montcabrer, situada a la Vall de 
Cabrera de Mar (El Maresme), i fetes amb pasta de 
ceramica típicament iberica, són dues banyes d'uns 
6 a 8 cm de longitud, potser pertenyents a dos vasos 
rituals. La cronologia del jaciment inclou un espai 
molt ample de temps, des del segle IV fins a les 
darreries del segle I a.C (Zamora 1993). 

• El cap d'un animal procedeix de la sitja 
núm 2 de Can Vedell (Bigues-Riells del Fai, Valles 
Oriental) (Hernández Yllán 1983: 70-71, Ulm. VI, 
19); presenta una perforació en el coll que comunica 
amb els ulls, mentre que la boca esta tapada. La 
cronologia deIs materials de la sitja, compren els 
segles III i II a.C. 

• Del poblat del Puig de Sant Andreu (Ullas
tret, Baix Emporda) (Oliva 1955: 63-66, fig. XXIV), 
i procedent de la zona situada davant de la porta 
principal, és un vas teriomorf fragmentat i restaurat 
que duia una ansa a la part superior, fet en ceramica 
grisa, porta una inscripció incisa en caracters iberics, 
que ocupa part del cos; pot datar-se en el segle III 
a.C (Oliva 1955: 63-66, fig. XXIV; Maluquer de 
Motes 1968: 118-119). 

ESTUDI 

Com ja hem dit, es tracta sempre de figuretes 
que representen els animals més propers a la vida 
quotidiana del íbers, els domestics. Malauradament, 
moltes foren trobades fa temps i es desconeix el seu 
context arqueologic, pero sembla que la majoria 
corresponen a llocs d'habitat. 

Les interpretacions que es poden donar 
a aquestes escultures són diverses, des d'un signi
ficat religiós --ex-vots o representacions d'un culte 
amb simbolisme animal associat a una divinitat, 
extrems de capfoguers, o vasos de caracter cultual en 
el cas deIs zoomorfes, i de les aplicacions en forma 
de cap d' animal que realitzen la funció d' agafadors 
de tapadora, anses, mans de morter o brocs-, fins a 
la seva utilització com a joguines, o senzillament 
que servissin d'objectes ornamental s a les vivendes 
(Galán 1989-1990: 188-189). 

La religió ocupa tots els aspectes de la vida de 
l'home en les cultures antigues (Eliade 1978: 16), 
per tant, pel que fa a aquestes figuretes ens inclinem 
més per una finalitat religiosa que no pas per una 
expressió lúdica, ja que no apareixen amb massa fre
qüencia en els jaciments sino que són peces singu
lars, moltes vegades úniques. Totes les divinitats 
deIs diversos panteons de les religions protohisto
riques estan associades a animals i a plantes de la 
fauna i de la flora propies de cada regió, i també a 
coses. Veiem com, per exemple, el paredre infernal 
Endovellicus/Ataecina, venerats no solament a l'area 
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celta peninsular sinó també a la regió iberica, tenen 
com a animals associats el senglar i la cabra, respec
tivament (Blázquez 1975: 93 i 41). 

El desconeixement de molts deIs aspectes reli
giosos deIs íbers impedeix de saber els atributs de 
les diverses divinitats que veneraven, i les influen
cies rebudes, a causa del sincretisme, des d'altres 
religions conegudes pels indígenes peninsulars; la 
semita, la grega, la celta, i la romana, -on també 
es donen les representacions animalístiques-; aixo 
fa difícil discernir les característiques originals pro
pies de la religió iberica de les manllevades a d'al
tres cultures sincroniques més desenvolupades. 

Aquestes representacions d'animals abarquen 
un espai ampli de temps, doncs la cronologia de les 
figures compren diversos segles, les més antigues 
poden correspondre al segle VI a. E., mentre que les 
més modernes són d'epoca romano-republicana, 
segle I a.C. 

Les representacions ceramiques de figures 
d'animals conegudes a Catalunya, les podem classi
ficar segons formin part de vasos o bé es tracti de 
figures exemptes en: 

a) aplicacions en els vasos, 
b) vasos zoomorfes, 
c) figures exemptes, 
d) peces molt fragmentades de difícil classi

ficació. 

A) En aquest apartat d'aplicacions en els vasos 
tenim: 

I. Les tapadores d'agafador zoomorf del Cas
tellet de Banyoles (Tivissa) i de Sant Miquel (Vine
bre) (fig. 3). 

II. L'urna amb ansa de cap de bovid del Tos
sal del Moro de Pinyeres (Batea). 

IIl. La sítula amb el broc de cap de xai de 
Margalef (Torregrossa). 

1. Les tapadores que porten agafador zoomorf, 
més freqüents a les terres occidentals del Principat, 
tenen les pastes identiques a les deIs vasos elaborats 
a ma deIs jaciments, i apareixen com les represen
tacions més antigues en vasos ceramics. Tres al 
Castellet de Banyoles (Tivissa), i dues a Sant Miquel 
(Vinebre). La forma més habitual és un o dos caps 
de xai oposats, o bé un gos estilitzat. 

A la Península, la pe~a que sembla donar una 
cronologia més alta és una tapadora que també té 
com a agafador dos caps de xai oposats, i procedeix 
del jaciment de El Castillo (Reillo, Cuenca) (Made
ruelo & Pastor 1981: 165 i 171-172, fig. 5) amb una 
datació del segle VI a.e. 

II. Pel que fa al' ansa del vas fet a ma del Tos
sal del Moro de Pinyeres, no hem trobat paral-lels. 
Pero pot relacionar-se amb el vas teriomorf de cera
mica a ma, que porta tota la superfície externa pin-
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FIGURA 3: a) Tapadores de Sant Miquel de Vinebre (Genera 1978); 
b) Sítula de Margalef (Torregrossa) (Junyent 1972b); e) Vas del 

Tossal del Moro de Pinyeres (Batea) (Arteaga, Padró & Sanmartí 1990). 

tada amb dibuixos geometrics, procedeix del poblat 
gran del Tossal Redó (Calaceit, Matarranya), i esta 
exposat en el Museu Arqueologic de Barcelona; en 
els extrems de la vora presenta el cap d'animal i la 
cua, respectivament, que depassen l'altura del vas, 
en aquest cas, pero, es tracta d'una decoració i no 
forma part d'una aplicació funcional (Lucas 1989: 
175-182, fig. 3,1, lams. I i 11; Werner 1990: 72-76). 

Al poblat de Sant CristOfol de Massalió (Ma
tarranya) pertany un vas que també té tota la super
fície externa decorada amb dibuixos geometrics i, en 
el centre del cos porta en relleu un cap de bou pla 
que presenta una perforació transversal (Lucas 1989: 
180, fig. 3, 2). Ambdues peces poden datar-se entre 
les darreries del segle VII i els inicis del segle 
VI a.C, com la del Tossal del Moro. 

111. La sítula és un recipient que en els seus 
origens era metal·lic, des de la I Edat del Ferro es 
troba al centre d'Europa i a Grecia. A Italia es fan en 
ceramica al torn a partir de la segona meitat del 
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FIGURA 4: a) Vas omitomorf de Margalef (Torregrossa) (Junyent 1972a); 
b) Vas teriomorf del Puig de Sant Andreu (Ullastret) (Maluquer 

de Motes 1968). 

segle IV a.C, especialment al sud, a la regió de 
l' Apúlia, i un deIs centres més importants era 
Gnatia; a tota la zona els elaboraven en vernís negre, 
Forma 6500 (Morel 1981: 397-399); la seva utilit
zació és funeraria, i el broc sol representar un silé o 
un cap de lleó (Page 1984: 99-100). 

El món iberic imita aquests tipus, especialment a 
la zona del llevant i del sud-est on són relativament 
freqüents, i es troben tant als poblats com a les 
necropolis; el broc pot ser llis o representar un cap 
huma o d'animal; a vegades porten decoració amb 
pintura vermella formant dibuixos geometrics que 
ocupen tota la superfície externa de les peces. Hi ha 
tres exemplars pintats, datats a les darreries del segle 
IV o inicis del segle 111 a.C, que presenten el broc 
amb figura d'animal: 

• Un vas que correspon al Departament 58 de 
La Bastida de les A1cuses (Mogent, Valencia) té el 
broc amb representació plastica, cap de cavall o de 
bou (Page 1984: 97, núm. 62, fig. 12,7). 
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FIGURA 5: a i b) Cavalls del Tossal del Moro de Pinyeres (Batea) 
(Arteaga, Padr6 & Sanmartí 1990); c, d, e, f) Figuretes fragmentades 

de la Penya del Moro (Sant Just Desvern) (Barbera & Sanmartí 1982); 

g) Figureta de Roques de Sant Formatge (Ser6s) (Junyent 1973); 
h) Figureta de Puig Castellar (Santa Coloma de Grarnanet) 

(Sanmartí el al. 1992). 

Un fragment de vora d'una gerra iberica 
presenta com a broc la figura d'un cap de 11op, i pro
cedeix del poblat de El Monastil (Elda, Alacant) 
(Poveda 1988: 79, fig. 31-a). 

Una altra pega fragmentada prové de la 
lomba núm. 36 del Cabecico del Tesoro (Verdolay
La Alberca, Múrcia) i reprodueix també un cap 
de cava11 o de bou (Page 1984: 97-98, núm. 63, Hlm. 
m,I). 

El vas de Margalef (Torregrossa) és únic, per 
ara, a l' area del nord-est peninsular. La decoració 
pintada que presenta és propia de les arees ilergeta i 
c;essetana, per tant creiem que correspon a un pro
ducte de manufactura local o regional. 

B) No són massa freqüents els vasos zoomor
fes a Catalunya, en altres arees del ambit cultural 
iberic, especialment al sud-est es coneixen amb 
major profussió, els que presenten figura omitomor
fa són els més habituals, generalment es tracta de 
coloms (Broncano 1989: 212-217), pero també hi ha 
ga11s (Page 1984: 179, lamo XIV, 2). En el Principat 
tenim: 
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FIGURA 6: a, b, e, d, e, f) Figuretes fragmentades de Can Butinya 

(Badalona) (Pinta 1983); g) Cap de cavall de La Fita (Juneda) 
(Garcés 1992); h) Cap d'animal de Can Vedell (Bigues, Riells del Fai) 

(Hernández Yllán 1983). 

1. El de figura de súid del Tossal de les Tena
lles (Sidamon). 

11. L'omitomorf de Margalef (Torregrossa). 

m. El de forma de brau del Puig de Sant An
dreu (Ullastret). 

1. El vas del Tossal de les Tenalles, per les 
seves característiques -sense ansa, que l' obertura 
ocupi tota la part superior del cos de l'animal, i que 
reprodueixi un porc-, pot ser una elaboració indígena 
local, no hem trobat paral·lels. 

11. EIs askoi són uns recipients que estan pre
sents a mol tes cultures de la Mediterrania des 
d' epoca molt antiga (Jully & Nordstrom 1966). 
Segons Broncano (1989: 213) els vasos que porten 
ansa a la part superior de la pega són d'influencia 
cartaginesa, mentre que els propiament iberics no en 
tenen. Askoi, els trobem des del segle VI a.C a l'illa 
d'Eivissa, i també a Cactis (Muñoz Vicente 1992), 
gairebé sempre porten un broc ben diferenciat del 
cap de l' animal, poden ser llisos o amb decoració 
pintada; majoritariament són representacions d'aus: 



coloms, galls, pero també hi ha mamífers: cavalls, 
xais. A partir del segle IV a.C són freqüents tant als 
poblats com a les necropolis de l'area iberica. El 
gerro ornitomorf de Margalef, elaborat ama, amb 
el broc situat en el cap de l' au, sembla una producció 
autoctona. 

III. Vasos en forma de brau no són freqüents a 
la Península, a no ser que es tracti d'imitacions de 
productes grecs, gutti, els quals presenten unes pecu
liaritats diferents de l'exemplar d'Ullastret. Aquest, 
manufacturat en ceramica grisa, i amb una inscripció 
incisa feta amb caracters de l' alfabet iberic 
(Maluquer de Motes 1968: 118-119) que ocupa bona 
part del cos de la pega, creiem que es tracta d'una 
realització local. 

C) D'altres exemplars, tot i la seva fragmenta
ció, es veu que originariament eren figures exemp
tes, és el cas de les representacions trobades a 
Roques de Sant Formatge (Serós), Jebut (Soses), 
Molí d'Espigol (Tornabous), Tossal del Moro de 
Pinyeres (Batea), Guissona, Font del Mas Pullina 
(Pontons), Penya del Moro (Sant Just Desvern), Puig 
Castellar (Santa Coloma de Gramanet), Can Butinya 
(Badalona), pero fa molt difícil saber la funció. 
L' escultura de Puig Castellar presenta una perfo
ració en el ventre possiblement per a col·locar-hi un 
suporto 

Tret de dos casos específics, -el cavall de 
Jebut que duu un cavaller, i un deIs exemplars del 
Tossal del Moro de Pinyeres que, per la curvatura 
delllom de l'animal, potser portava un genet-, 
la resta de representacions no va mai associada a la 
figura humana. 

Sempre es tracta de figures de petites dimen
sions. Molt poques són fetes amb motllo, la majoria 
presenten una elaboració poc acurada i esquema
titzada, i rares vegades tenen un bon acabat i/o 
pintura, tot aixo sembla demostrar una manufactu
ració local. 

Els primers exemples de figure tes zoomorfes 
de fang les tenim al Baix Aragó, un ocell de petites 
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dimensions es troba a 1 'habitació número 2 del 
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