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1.- IntRoduCCIó

La reconstrucció de les pautes de consum d’aliments durant el 
bronze final i la primera edat de ferro, tant si són de caire domèstic com 
si no, passa per un anàlisi exhaustiu de les diferents dades arqueològi-
ques. En primer lloc, tenim els espais destinats al consum. Les circum-
stàncies pròpies del registre arqueològic a Catalunya durant aquests 
períodes fa que, depèn del territori, aquest nivell d’anàlisi sigui més o 
menys evident. Així, en territoris on existeix una tradició arquitectò-
nica en pedra i, fins i tot, dissenys urbanístics ben definits (entorn del 
Segre i l’Ebre), aquest problema resulta relativament fàcil de tractar en 
funció de la conservació de la resta d’elements i la particularitat de les 
estructures analitzades. Això ha permès caracteritzar certes pràctiques 

1 SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques), universitat de Barcelona. xavierlopez@
ub.edu

2 SERP i ACBA (Associació Catalana de Bioarqueologia). silvia.albizuri@upc.edu
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de consum diferenciades del que podria ser propi d’un àmbit domèstic 
en jaciments com Barranc de Gàfols (habitacions 1 y 2), la Moleta del 
Remei (habitació 7), tossal Redó (habitació 1), San Cristóbal (habitació 
2), Sant Jaume Mas d’en Serrà (habitacions 3 i 4), l’edifici de turó del 
Calvari de Vilalba dels Arcs o Genó (habitació 2) (Lucas 1989; López 
Cachero 1998; Sanmartí et al. 2000; Fatás 2004-05; Garcia 2005; Sardà 
2008). Aquesta situació contrasta amb el que passa a la resta del litoral 
català on les estructures negatives són pràcticament l’única evidència 
del poblament existent i on resulta molt complicat, fins i tot, la docu-
mentació de qualsevol espai habitacional que ens permeti avançar en 
aquesta direcció. 

En segon lloc es troben les restes d’origen animal o vegetal que cons-
titueixen un dels elements més definitoris del consum: ens parlen direc-
tament de quines espècies s’utilitzaven i de com van ser manipulades, 
essent molt possible que alguns aliments o begudes tinguessin un accés 
més restringit i, per tant, un consum inexistent o molt limitat dins de 
l’àmbit domèstic com podria ser el cas de les begudes alcohòliques.

Finalment, el darrer conjunt de dades arqueològiques disponible 
procedeix d’aquells elements associats a les pràctiques de consum, és a 
dir, des dels útils (vaixella ceràmica i metàl·lica, ganivets, capfoguers, 
ast de rostir, simpulum, tauletes-altar, etc.) fins a les estructures directa-
ment implicades (llars, forns, bancs, etc.). 

La nostra proposta és, doncs, comparar les restes faunístiques i els 
conjunts ceràmics i metàl·lics recuperats al sector funerari de Can Piteu 
i al sector de Can Revella dins del paratge arqueològic de Can Roqueta 
(Sabadell, Vallès occidental). Ambdós sectors varen funcionar simultàni-
ament durant el bronze final i la primera edat del ferro i, per tant, perme-
ten la comparació i entendre les pautes de consum d’una mateixa societat 
en diferents moments cronològics i entreveure fins quin punt algunes 
d’elles poden interpretar-se com a pràctiques socials o rituals. 

2.- dEFInICIó dE CoMEnSALItAt:  
CoMPARtIR MEnJAR I BEGudA

L’alimentació ha estat l’activitat bàsica més important en la super-
vivència al llarg del temps. Però dins l’actitud d’alimentar-se podem 
diferenciar entre aquelles accions produïdes per l’únic fet de la super-
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vivència i aquelles altres que giren al voltant de les relacions socials. 
Així doncs, hem de distingir les deixalles de l’alimentació quotidiana 
pròpia dels grups familiars dins el context estricte d’una economia do-
mèstica, d’aquelles altres derivades dels actes socials d’àmbit grupal o 
intergrupal, sovint regulades per pautes cerimonials. La comensalitat, 
és a dir, l’acció de menjar i beure junts amb motiu exprés de celebració, 
és la diferencia bàsica entre l’alimentació quotidiana i la extraordinària, 
traduint-se aquesta en un acte social que imprimirà identitat i unió a 
un grup, al mateix temps que pot servir com a mitjà per exercir la so-
lidaritat entre iguals (hospitalitat, aliances, matrimonis, etc.), així com 
per competir en estatus i accentuar o posar de manifest les diferències 
entre l’amfitrió i els convidats com és el cas dels festins organitzats per 
aconseguir beneficis polítics (Schmitt 1992). 

Entenem que la comensalitat queda reflectida en el registre arque-
ològic en forma d’actes rituals celebrats de manera festiva (festins) i 
d’altres celebrats de manera commemorativa o amb propòsit funerari 
(banquet funerari).

Les fonts clàssiques i l’arqueologia expliquen que durant l’antigui-
tat el festí era una autentica institució social entre determinats pobles 
que assegurava la cohesió de la comunitat. Servia per realitzar pactes 
d’amistat, celebrar matrimonis, fundar noves construccions, comme-
morar victòries, acomiadar als difunts, etc. tenia les seves regles ali-
mentaries, els seus ritus de taula, de beguda i de presència, i constituïa 
una pràctica fundadora de pactes, matrimonis, etc. (Poux 2002).

Els festins, sobretot a partir de l’edat del ferro, es troben ben docu-
mentats en els santuaris gals (Méniel 2008), però també disposem de 
exemples a Catalunya en ambients domèstics. un bon exemple és el re-
cent treball sobre l’estructura FS362 (s. IV aC) de Mas Castellar Pontós 
on es documenta un dipòsit que per les seves característiques i la quan-
titat d’animals abocats ha estat considerat com un banquet de tipus ce-
rimonial relacionat amb el gremi dels ferrers (Pons i Garcia 2008).

En l’activitat comensal l’animal es l’eix central, sense oblidar begu-
des i vegetals. Els animals estan presents en quasi tots els dipòsits ar-
queològics derivats d’activitats rutinàries i excepcionals, essent la seva 
significació diferent. El seu sacrifici està tant relacionat amb el consum 
ordinari com amb el ritual, ja que gràcies a les fonts escrites antigues 
saben que els hitites, etruscos o els fenicis, entre d’altres, l’utilitzaven 
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també com a sacrifici substitutori, purificador i com a mètode d’ende-
vinació (Collins 2006).

3.- QüEStIonS MEtodoLòGIQuES I 
PLAntEJAMEntS utILItzAtS

Per la bioarqueologia, la diferenciació entre deixalles d’alimentació 
ordinària i les produïdes per la comensalitat festiva o commemorativa 
constitueix un repte. Per aquesta raó el primer punt d’aquest treball ha 
estat la definició de pautes que ens portin a distingir actes de comen-
salitat. En el mateix sentit l’estudi de les formes ceràmiques i d’altres 
materials associats amb la preparació del menjar i la beguda, ens pro-
porcionaran tipologies relacionades amb aquests actes.

3.1. El problema de la representativitat de les restes conservades i  
l’alteració de la evidència arqueològica

Les restes que recupera l’arqueologia han patit tot un seguit de pro-
cessos que s’engloben dins del que anomenem alteracions tafonòmi-
ques. Aquestes alteracions venen produïdes per agents naturals relaci-
onats bàsicament amb la interacció de les característiques del sediment 
i de les condicions medi ambientals, desprès que l’acció del home hagi 
configurat la mostra arqueològica. dins de les actuacions humanes o 
antròpiques que produeixen alteració, hi ha diversos tipus d’activitats 
relacionades amb la manipulació sobretot de les restes orgàniques. 

Per exemple, l’escorxament dels animals i posterior repartiment 
produeixen una dispersió i destrucció de les restes que s’incrementarà 
amb el cuinat del aliment i l’aprofitament de matèries no comestibles 
com són les banyes, la pell i els ossos dels animals que nodriran la fa-
bricació d’estris i l’artesania.

Però hi ha encara una acció humana més destructiva. És la neteja 
que van tenir que patir totes les àrees domèstiques per preservar un mí-
nim d’higiene. Aquesta acció també s’ha de suposar en zones funeràri-
es (Crabtree 2004) i segurament serà uns dels elements distorsionadors 
més important de les mostres arqueològiques.
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3.2. Pautes per la lectura de les dades arqueològiques

En els biodepòsits arqueològics d’origen animal produïts per pràc-
tiques rituals o actes de comensalitat cerimonial, així com en els dipò-
sits materials i estructurals que se’n deriven (estructures de combustió, 
vaixella, metalls, etc), es detecten pautes d’acumulació diferenciables 
respecte als dipòsits originats per l’alimentació ordinària (Poux 2002). 
En aquest cas, les deixalles d’alimentació acostumen a aparèixer molt 
fragmentades per l’aprofitament secundari del teixit medul·lar i dis-
perses, sense que s’arribi a observar una disposició intencionada de les 
parts anatòmiques senceres com són els cranis o la connexió de varies 
zones esquelètiques. Així doncs, el primer punt d’apreciació deuria ser 
l’acumulació massiva de restes degut al caràcter comunal que caracte-
ritza al banquet (Criteri de Quantitat, segons Poux). Però també deurem 
apreciar possibles regles en la selecció de parts selectes pel volum carni, 
en la selecció d’edats i sexe, en la representació d’espècies, així com en 
la forma de preparació de l’aliment (cru, rostit, bullit) i en l’utillatge 
associat al procés, factors tots ells que ens ajudaran a distingir entre les 
restes ordinàries i extraordinàries (Criteri de Qualitat). 

Finalment, un altre criteri desenvolupat per Poux (2002) és l’apre-
ciació d’un espai curt de temps en la formació del dipòsit i d’un lloc 
ben delimitat, així com l’observació d’una regularitat en l’estat de frag-
mentació (normalment escassa pel ràpid consum) i de conservació dels 
ossos i dels altres objectes. Per tant, la homogeneïtat tipològica i cro-
nològica dels materials associats és també un fet determinant (Criteri 
de Homogeneïtat). Malauradament, els aspectes socials relacionats direc-
tament amb els comensals com és la diferenciació de comportament 
entre sexes o bé la simbologia de cada aliment quedaran diluïts o seran 
inapreciables en el registre. Així doncs, es tracta de restituir gestos evi-
dents i repetitius per tal d’arribar a definir l’acte social i/o ritual en la 
seva dimensió més àmplia, és a dir, des de banquets d’hospitalitat i fes-
tes per segellar pactes i donar cohesió al grup fins als banquets lligats a 
cerimònies funeràries i festivitats religioses, entre d’altres possibilitats.

Pel contrari, certs aliments sòlids i els processats líquids d’origen 
animal i vegetal són massa perennes per deixar un rastre similar a les 
carcasses òssies o d’origen malacològic, problema que es pot suplir 
amb l’anàlisi tipològic del material associat i, molt especialment, amb 
l’anàlisi químic dels continguts, aspectes que produeixen evidències in-



62

CItERIoR 5 / F. Javier López Cachero / Silvia Albizuri

directes i directes sobre el consum i la preparació de líquids com la llet, 
el vi, la cervesa, la hidromel, així com aliments fets a base de farines, 
preparats làctics, greixos animals, sang, així com d’altres productes tan 
importants com la mel o la sal (Juan tesserras 1997).

Els criteris per parlar de banquet funerari seran en principi els ma-
teixos que hem anotat per la definició de banquets festius i comme-
moratius, encara que volem afegir altres consideracions que matisen 
el concepte de banquet o comensalitat, sobretot en zones funeràries o 
santuaris. Ens estem referint a la utilització del foc com a estri de cuina. 
Hem de matisar que l’evidència de l’alteració de la superfície òssia per 
calor, no pot ser utilitzada directament com a prova de preparació de 
l’aliment per al seu consum. L’estudi de les coloracions per proximitat 
a fonts de calor (Albizuri, Buisan i Colomer 1989-1990) ens indica el 
temps d’exposició i temperatura, i per tant, ens ajudarà a identificar si 
l’ús del foc s’ha efectuat pel cuinat o bé per la cremació amb intenció 
ritual. En el segon cas, la superfície òssia acostumarà a estar molt alte-
rada, presentant coloracions blanquinoses indicatives d’altes tempera-
tures (>800ºC) i prolongada exposició. Aquesta observació invalidaria 
en principi l’opció de cuinat. Amés, sabem per les fonts clàssiques que 
en el període clàssic grec les ofrenes als deus es realitzaven a través del 
foc per a que el fum transportés l’essència de l’animal, fet que sembla 
confirmar-se des del bronze final micènic (Hamilakis i Konsolaki 2004) 
i en els textos bíblics (Watts 2006).

En el mateix escenari funerari, per tant, s’han de distingir les pos-
sibles ofrenes càrniques o simbòliques al difunt o a una possible divinitat 
de les restes d’un banquet funerari. Molts autors relacionen directament 
l’aparició d’ossos d’animals dins les estructures funeràries amb el con-
sum ritual o banquet, però per decantar-se per aquesta opció seria molt 
convenient abans atendre a les circumstàncies de la troballa per argu-
mentar sòlidament aquesta impressió. En aquesta línia, alguns autors 
atribueixen els trossos de carn apareguts (precisament aquells que con-
tenen més abundància de carn) amb la participació simbòlica del difunt 
en el banquet funerari, per exemple en contextos argàrics (Aranda i 
Esquivel 2007), acció que possiblement seria realitzada fora del àrea 
funerària com indiquen alguns texts mesopotàmics (da Silva 1998). 

En el mateix escenari funerari, l’estudi dels continguts ceràmics és 
el que ens aportarà més informació sobre l’ús d’aliments d’origen vege-
tal i animal. En la Península i en Europa existeixen evidencies des del 



63

Comensalitat durant el bronze final i la primera edat del ferro  
al paratge arqueològic de Can Roqueta

neolític de vasos trobats en relació a estructures funeràries que conte-
nien cervesa, llet, mel, aglans (Bueno et al. 2005; Garrido-Pena 2007). 
A mode d’exemple, en el jaciment del bronze final gal·lès Fan Foel on 
Mynydd du va aparèixer, acompanyant a tres cremacions humanes, el 
pol·len d’una flor local (Filipendula ulmaria) que juntament amb restes 
de bruc cremat (Erica ssp) van ser dipositats en l’interior de la cista de 
pedra a mode d’ofrena. En aquest dipòsit també s’han documentat les 
restes molt esmicolades i cremades de dos porcs i possiblement d’un 
gos (Hughes 2004).

també l’anàlisi dels objectes ens ajuden. A Catalunya estan docu-
mentats a partir de la primera edat del ferro diversos estris apareguts 
tant en ambients funeraris com en zones d’hàbitat com són els simpula, 
la vaixella metàl·lica (pàteres, gerres i sítules), els asts de rostir o els 
ratlladors, els infundibula i coladors, que s’han relacionat amb tasques 
variades lligades al processat, repartiment i consum de carns i begudes 
(Graells 2005 i 2006; Marlasca et al. 2005; Vives-Ferrándiz 2006-07). Per 
algunes fonts , aquest estris relacionats amb la preparació i manipulació 
d’aliments constituirien un ítem de prestigi per la seva relació amb la 
capacitat del difunt d’organitzar cerimònies (nickels et al. 1989; Poux 
2002; Lucas 2003-04; Graells 2006).

4.- ALIMEntS I BEGudES dE ConSuM QuotIdIà I 
CoMEnSAL duRAnt EL BRonzE FInAL I PRIMERA 
EdAt dEL FERRo En EL noRd-ESt PEnInSuLAR: 
L’ExEMPLE dE CAn RoQuEtA 

Per aconseguir unes dades coherents i que puguin reflectir i dife-
renciar actes de consum quotidians i extraordinaris hem comparat les 
restes faunístiques de dos sectors d’un mateix jaciment que van fun-
cionar simultàniament durant el bronze final i primera edat del fer-
ro: la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta (Montero 2004; Montero 
et al 2007; Albizuri 2009) i la zona veïna de Can Roqueta/Can Revella 
considerada d’ús domèstic per agrupar estructures i material d’hàbitat 
i de treball agrícola (terrats i oliva 2006; Albizuri 2008). A part, hem 
volgut comparar els materials ceràmics procedents de diversos sectors 
de l’assentament amb els de la necròpolis (López Cachero 2005; Carlús 
i López Cachero 2005; López Cachero 2007) i, també, valorar diferents 
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estris metàl·lics relacionats amb l’alimentació apareguts a la necròpolis 
(Marlasca et al. 2003). Recentment s’ha publicat una visió general sobre 
el paratge arqueològic de Can Roqueta (Carlús et al 2007) on malaura-
dament no s’inclou el sector de Can Revella que, tot just, s’estava exca-
vant en el moment en que es redactava la monografia del jaciment.

4.1. La mostra faunística de Can Roqueta: els casos de Can Roqueta/
Can Revella (CR/CRV) i Can Piteu-Can Roqueta (CPR) 

Segons les dades obtingudes de les estructures domèstiques del sec-
tor de Can Roqueta anomenat Can Revella (Gràfics 1 i 2), els habitants 
tant del bronze final com de la primera edat del ferro, van conrear els 
camps i van criar ramats d’ovelles, cabres i porcs com a suport a l’ali-
mentació i per a la producció de formatges, productes lactis i l’aprofita-
ment de llana i cuir. Les vaques i en menor proporció els cavalls van ser 
mantinguts com animals de treball en el camp i transport, encara que 
al final de la seva vida útil també varen ser aprofitats per obtenir carn.

tant durant el bronze final com en els primers moments de l’edat 
del ferro, la caça no esdevé una activitat massa important segons les 
evidències acumulades en el jaciment, però si es fa evident la captu-
ra d’animals en el entorn més immediat com demostren les tres restes 
d’os bru aparegudes entre deixalles d’alimentació (Albizuri i Maroto 
2008). Entre els dos períodes hi ha, però, diferències en els percentatges 
dels domèstics consumits habitualment: durant la primera edat del fer-
ro augmenta lleugerament la proporció d’ovicaprins en detriment del 
porc. Contràriament, aquest augment no queda reflectit en les ofrenes 
animals de la necròpolis on predomina com veurem més detallada-
ment, el boví i porc. 

A les estructures negatives domèstiques de Can Revella no hem 
detectat evidències de consum extraordinari que pogués estar relacio-
nat amb actes de comensalitat. només podem parlar d’algunes estruc-
tures que són rellevants per la gran acumulació de detritus entre les 
que apareixen restes de fogars i tovots, i gran nombre de restes animals 
que per la seva configuració han estat interpretades com a deixalles 
d’alimentació. En realitat aquestes estructures son aparentment sitges 
reaprofitades com contenidors de brossa i que podrien respondre a la 
necessitat d’abocar deixalles per mantenir els espais d’ús mínimament 
nets. d’aquesta manera podem interpretar per tant que el contingut 
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Gràfic 1: Percentatges de representació sobre el número de Restes determinades (nRd) dels 
animals durant el bornze final i la primera edat del ferro en el sector domèstic de CRCRV.
* L’alta proporció de teixó es deguda a l’aparició d’un individu sencer en una de les sitges.
** L’alta proporció de restes de gos es deu al tractament diferencial d’aquest animal, ja que 
acostuma a trobar-se sencer i en connexió anatòmica en les estructures de caire domèstic 
aprofitades per efectuar actes ritual de difícil interpretació. Aquest fet fa augmentar la re-
presentació del taxó.

Gràfic 2: nombre de restes determinades (nRd) en els taxons consumits habitualment du-
rant el bronze final i la primera edat de ferro en el sector domèstic de CR/CRV. En aquest 
diagrama hem exclòs el cavall perquè, tot i que s’aprofita al final de la seva vida útil, no es 
pot considerar una espècie criada pel consum.
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correspon a l’abocament de varies cabanes o bé a alguna estructura co-
muna de combustió que pogués haver estat en el bell mig d’un grup de 
cabanes. En aquest sentit, cal destacar les estructures del bronze final 
CRCRV 111 i 151, així com les de la primera edat del ferro CRCRV 12, 
45, 146 i 224. Curiosament en totes elles, menys en la CRCRV12, es van 
recuperar la major part de restes d’animals salvatges estudiats. també 
cal destacar una major presència de restes cremades que segurament 
van ser llençades als fogars com a mesura higiènica i desprès van ser 
abocades juntament amb altres detritus a la sitja contenidor de brossa.

Si observem el registre de la necròpolis, dins de les tombes trobem 
unes pautes repetitives amb certes variacions entorn el ritual de cremació 
i la disposició del cadàver, tot i que existeixen grans diferències en els 
aixovars. Per començar no totes les tombes contenen ofrenes animals, i 
podem dir que tant pel bronze final com durant la primera edat del fer-
ro s’acumulen en un percentatge molt petit de tombes. no sabem a que 
són degudes aquestes diferències, però és fàcil suposar que responen a 
una diversificació social i econòmica entre els difunts. En realitat es trac-
ta d’acumulacions òssies reduïdes (Fig. 1), fet que en certs casos ens ha 
portat a classificar-les com ofrenes simbòliques, encara que hi ha d’altres 
que, per l’estat fresc de la deposició i pel tipus de acumulació càrnica 
que van poder aportar, fan pensar en un acompanyament alimentari del 
difunt.

A Can Piteu s’han documentat un total aproximat de 1100 tombes de 
les que s’han estudiat unes dues terceres parts. d’aquestes, 404 estudia-
des són del bronze final de les que només 21 (5,2%) han proporcionat res-
tes d’animals. Cap d’elles presenta de forma clara vasos d’acompanya-
ment. Quasi totes les espècies documentades són domèstiques, destacant 
un paper dominant dels bòvids i ovicaprins tot hi que no hi ha gaires 
diferencies de representació respecte els porcs. En la CPR-637 (Fig. 1) es 
va documentar un fragment petit de metacarp de cèrvid, probablement 
de cérvol (Cervus elaphus) que almenys demostra la inclusió de fauna sal-
vatge entre les ofrenes (Albizuri 2009), configurant-se un panorama molt 
similar al que passa en les necròpolis argàriques (Sánchez et al. 2007). La 
veritat és que l’alta fragmentació i alteració tèrmica de les restes faunís-
tiques no permet una identificació taxonòmica en la majoria dels casos i 
això esmicola molt el registre. Creiem que el fet de trobar petits registres 
de fauna salvatge entre la que incloem la malacologia, fa que siguem 
molt prudents en les conclusions sobre les espècies documentades. En 
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realitat seria fàcil d’ima-
ginar unes acumulacions 
similars a les descrites en 
el sector domèstic de Can 
Revella on la presència de 
salvatges es també molt 
puntual.

Les tombes estudia-
des de la primera edat 
del ferro són 146 de les 
que solament 18, és a dir 
un 12,3%, contenien res-
tes de fauna. La presència de vasos d’acompanyament previsiblement 
amb continguts alimentaris diversos és una constant durant aquest pe-
ríode a diferència del anterior. En realitat només 11 estructures conte-
nien ofrenes animals en el vas cinerari (CPR-16, 41, 48, 65, 83, 428, 518, 
618, 655, 1004 i 1032). En les 7 estructures restants les ofrenes faunís-
tiques apareixen en l’interior d’un vas d’ofrenes (CPR-49 i 965) o bé 
repartit en l’interior de l’estructura funerària (CPR-5, 27, 142 i 677). Cal 
destacar que en el vas cinerari 8C de l’estructura CPR-27 i en el vas 3C 
de l’estructura CPR-49 van aparèixer restes de micro-rosegadors i ba-

Figura 1. Aixovar carni de l’estructura CPR-637 del 
bronze final. A l’esquerra un fragment indeterminat 
sense cremar. Al mig tres fragments de crani indeter-
minats cremats i polits. A la dreta un fragment de dià-
fisi de cèrvid. L’escala correspon a 1 cm.

Gràfic 3: percentatges de representació (nRI) d’espècies animals en les tombes de CPR.
La proporció de porc està molt augmentada degut a l’aparició de 3 individus nounats 
quasi complets, fet que fa augmentar considerablement el nombre de restes com veiem 
en el Gràfic 4.
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tracis que ens indiquen la possibilitat de que aquests vasos estiguessin 
exposats i sense cobrir durant un temps. 

Igual que passa al bronze final, totes les espècies representades 
són majoritàriament domèstiques, encara que ara les proporcions de 
representativitat canvien (Gràfics 3 i 4). tot i així, cal destacar que en 
l’estructura CPR-16 (Fig. 2) també es documenta fauna salvatge: una 
segona falange i dues terceres de cabirol (Capreolus capreolus) van apa-
rèixer acompanyades d’una resta d’ovicaprí i de varies de porc nounat 
(Albizuri 2009) 

durant la primera edat del ferro s’observa un augment conside-
rable de restes de boví ofrenat a la necròpolis de Can Piteu, tant en 
tombes d’adolescents, d’infants, com d’adults, freqüentment el crani. 
Aquest fet contrasta amb els percentatges observats en la zona domès-
tica de Can Revella on predominen clarament els ovicaprins que aug-
menten respecte a la etapa anterior. Aparentment hi ha alguna raó que 
va provocar uns gestos rituals diferents respecte a la representació do-
cumentada en el sector de Can Revella, encara que en ambdós casos se 
sacrifiquen els animals en edat adulta o subadulta. 

Gràfic 4: número mínim d’Individus calculats en les tombes de CPR.
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tant durant el bronze inicial peninsular 
com en d’altres indrets d’Europa, els bovins 
van ser sovint ofrenats en estructures funerà-
ries. En aquest sentit destaquem la tomba d’un 
home adult en el jaciment anglès de Irthligbo-
rough, on van ser estudiats 184 cranis de vaca 
i algunes restes d’escàpola i pelvis, que han 
estat interpretats com les restes d’un possible 
festí on els caps dels animals van quedar ex-
posats com símbol de poder i estatus (davis 
2008). 

Recordem que hi ha exemples etnogràfics 
actuals on les vaques no són consumides habi-
tualment i en canvi se sacrifiquen com ofrena 
als difunts o en cerimònies comensals conver-
tint-se la llet en un element sagrat que ofereix 
protecció al grup. tots els estris relacionats 
amb el ramat també adquireixen característiques sacres, tenint els vasos 
contenidors de llet una àmplia simbologia (Señorán 2007). 

Per contra i respecte als porcs, aquests animals es van sacrificar ma-
joritàriament recent nascuts o joves, destacant que es troben sempre 
dipositats en fresc en la urna cinerària tant en relació amb individus 
adolescents, infantils o adults. En els jaciments de bronze final i prime-
ra edat del ferro escocesos s’interpreten com part central de cerimònies 
de comensalitat i s’identifiquen com un ítem de estatus (VVAA, 2008). 
durant el bronze final micènic el porc també ocupa un paper molt des-
tacat en les ofrenes rituals acompanyat dels ovicaprins i bovins, fet que 
es prolongarà durant l’època clàssica amb un augment a favor de les 
vaques i ovelles (Hamilakis i Konsolaki 2004). Les tabletes hitites, però, 
descriuen el sacrifici del porc lligat amb rituals de fertilitat de la terra, 
entre d’altres (Collins 2006).

En general, tant en el bronze final com durant la primera etapa de 
la edat del ferro predominen les parts anatòmiques més desproveïdes 
de carn com són el cap i la part inferior de les extremitats, essent els 
húmers, fèmurs i pelvis les menys representades (<2%). 

L’estat dels ossos ens indicarà el tractament que va patir l’animal 
abans de ser dipositat en la tomba o dins un vas, ja sigui cinerari o 
d’ofrenes. En general apareixen molt fragmentats i cremats (94,3% du-

Figura 2. Restes òssies dels 
peus d’un cabirol adult 
aparegudes en l’estructura 
CPR-16 de la primera edat 
del ferro. L’escala corres-
pon a 1 cm.
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rant el bronze final i 73,2% durant la primera edat del ferro), amb co-
loracions i estries que comporten altes temperatures i temps prolongat 
d’exposició (Gràfic 5), tot molt semblant a les pautes observades en les 
restes humanes. Aquestes restes per tant no són indicatives de cuinat, 
sinó que pensem van poder ser cremades alhora que el difunt en la 
mateixa pira.

En segon lloc podem parlar d’algunes ofrenes en estat fresc que 
s’han documentat en relació sobretot als porcs nounats de la prime-
ra edat del ferro (Fig. 3), però també amb vaques-braus representats 
per mandíbules i cranis que es van trobar disposats en l’interior de les 
estructures funeràries de la primera edat del ferro (CPR-5,27,142,458) 
(Fig. 3) com dins d’algun vas cinerari del bronze final (CPR-552). també 
es documenten ofrenes en fresc durant el bronze final relacionades amb 
un porc adult (CPR-803) i amb un cabra domèstica (CPR-541). 

un altre cas que només es dóna durant la primera edat del ferro és 
el d’aquelles estructures on simultàniament trobem les dues ofrenes, 
cremades i en fresc, com seria la CPR-16 que contenia dins l’urna cine-
rària les terceres i una segona falange de cabirol adult cremades desi-
gualment (Fig. 2), una pelvis d’ovicaprí jove sense cremar i gran part 
del crani i de les extremitats d’un porc nounat sense cremar (Fig. 4).

Gràfic 5: percentatges de representació de coloracions per termoalteració en les restes 
dipositades 
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S’ha de matisar que durant els dos 
períodes trobem dues espècies domèsti-
ques que gaudeixen d’un tractament di-
ferencial com són el gos i el cavall, ja que 
no es troben representats en la necròpo-
lis, tot i que semblen formar part d’actes 
que comporten ritualitat en els sectors 
d’estructures domèstiques con Can Re-
vella. Per acte ritual entenem aquell que 
es repeteix amb uns gestos constants que 
esdevenen simbòlics i que estan relacio-
nats amb el mon físic i conscient (Gazin-
Schwartz 2001).

Els gossos van ser dipositats acura-
dament en diverses ocasions a Can Ro-
queta dins de sitges aparentment aban-
donades, semblant doncs que la pròpia mort del animal va ser tractada 
d’una manera ritualitzada procurant una disposició diferenciada dels 
altres animals. un altre fet observat repetidament a Can Roqueta és 
l’aparició de cranis de cavalls i gossos decapitats en l’interior de sitges 
o cubetes, sovint conjuntament, fet també documentat a d’altres jaci-
ments europeus con els anglesos (Wilson 1999) (Gazin-Schwartz 2001). 
Finalment, el cavall no està present entre les restes faunístiques de Can 
Piteu però si el tenim referenciat indirectament gràcies a tres mossos de 
cavall apareguts a les tombes CPR-21, CPR-106 i CPR-296 de la primera 
edat del ferro. Aquest fet es repeteix en les necròpolis de la edat del 
ferro de la Meseta, i és prou generalitzat a nivell peninsular. tot i així, 
de vegades es documenten restes òssies de cavall en necròpolis com a 
la Pedrera (Garcès 2007) o a Las Ruedas a Padilla del duero (Sánchez 
Moreno 2005).

després de la lectura de les dades podríem deduir que a Can Piteu 
s’estan oferint animals relacionats amb el consum ordinari durant els 
dos moments cronològics. En algunes ocasions, es poden interpretar 
com ofrenes càrnies pel difunt, sobretot aquelles de la primera edat del 
ferro que apareixen en estat fresc i entre les que predomina el porc i 
el cap de vaca. Però l’escassetat general de restes, l’alt percentatge de 
termoalteracions i la majoritària representació d’ossos amb poca carn, 
ens porten a pensar en molts casos que es tractaria d’una ofrena sim-

Figura 3. Aixovar carni de l’estruc-
tura CPR-27 de la primera edat del 
ferro. trobem representades les 
dues mandíbules d’una vaca-brau 
adult. S’observa una superfície 
sense cremar molt deshidratada A 
la part de dalt alguns molars su-
periors esquerres i drets. L’escala 
correspon a 1 cm.
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bòlica on s’aporta el pars pro toto 
(“una part pel tot”) o aquelles zones 
anatòmiques més identificatives 
de l’animal, les quals representari-
en la imatge de l’animal en relació 
amb l’estatus social i econòmic del 
difunt, especialment en el cas dels 
bòvids durant la primera edat del 
ferro. 

4.2. La vaixella ceràmica funerària de Can Piteu-Can Roqueta

A part de la fauna, els diferents objectes representats en les tom-
bes també ens poden apropar al consum ritual dels aliments. En el cas 
dels vasos ceràmics, per definir la seva funcionalitat, sovint mai prou 
valorada, cal tenir en compte la seva ubicació dins les sepultures, així 
com els seus usos que es poden deduir gràcies a certs criteris morfoti-
pològics i molt especialment mitjançant l’anàlisi dels seus continguts. 
també seria important poder distingir entre aquells vasos que corres-
ponen a l’esfera del difunt i els que s’haurien de relacionar amb l’esfera 
dels rituals d’acompanyament (Bats 1987, Mazière 2002, López Cachero 
2006), però això no sempre és possible. 

durant el bronze final les evidències són prou clares en aquest sen-
tit: no hi ha vasos d’acompanyament i el ritual es limita a col·locar un 
vas cinerari amb la seva coberta, normalment de ceràmica. Les coses 
canvien d’una forma ben notable durant la primera edat del ferro, quan 
el nombre de vasos d’acompanyament s’incrementa notablement. 

Actualment, disposem de 146 tombes estudiades amb un total de 
513 vasos repartits de forma molt desigual, fet que relacionem amb una 
qüestió cronològica: és molt possible que el nombre de vasos s’anés 
incrementant progressivament des d’uns pocs vasos fins a sobrepassar 
esporàdicament la desena. Efectivament, la concentració al sud de les 
tombes més modernes, casualment aquelles que presenten un volum 
més gran sovint en relació amb un contingut més nombrós d’objectes, 

Figura 4. Algunes restes d’un porc nou-
nat sense cremar procedents de CPR-16 
durant la primera edat del ferro. L’escala 
correspon a 1 cm.
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deixa entreveure una evolució de la necròpolis de nord a sud i una se-
qüència amb diverses fases dins l’edat del ferro (Carlús et al. 2007).

Les categories funcionals del vasos ja han estat descrites en succes-
sius treballs (Carlús et al. 2002, Villena et al. 2002 i López Cachero 2005), 
però encara no hem aprofundit prou en l’anàlisi d’aquells vasos que 
acompanyen a l’urna cinerària i la seva tapadora. Així doncs, la cate-
goria funcional dels vasos d’ofrena o d’acompanyament és susceptible 
de ser ampliada a partir de criteris morfomètrics (forma3, elements de 
prensió, mides i de volum) i de criteris funcionals com els establerts per 
Rice4 (1987: 237-240), aspectes que ja vàrem desenvolupar en l’estudi de 
Genó (Maya et al. 1998) on, a més, disposàvem d’un important conjunt 
d’anàlisis de continguts encara inèdits.

Pel que fa al cas de CPR, s’ha publicat (López Cachero 2007: 82) que 
no existeixen grans diferències entre la producció ceràmica de l’hàbitat 
i de la necròpolis (Fig. 5). Potser la diferència més important entre l’hà-
bitat i la necròpolis és l’exclusió de determinats vasos com ara les tena-
lles i vasos de cordons, pràcticament mai presents a les tombes (només 
dos vasos petits durant la primera edat del ferro). també sembla evi-
dent que certs vasos poden canviar de funció segons el context. Aquest 
és el cas dels vasos cineraris que podrien ser objecte de reutilitzacions 
(de l’hàbitat a la necròpolis), fet que sospitem pel desgast de les bases 
que en algun cas es troba clarament trencada d’antic. Malgrat tot, cap 
de les deu analítiques de contingut realitzades sobre vasos cineraris 
han donat positiu (Juan i Matamala 2002). Els plats-tapadora també 
podrien ser objecte de reutilització, tot i que sembla clara la limitació 
funcional observada als contextos funeraris on actuen gairebé sempre 
com a tapadora. només excepcionalment, sembla disposada a l’inrevés 
i encaixada a la boca del vas cinerari, amb la qual cosa acompliria la 
doble funcionalitat per a la que a priori està destinada: tapar i contenir. 
destaquem igualment, la constant presència, especialment al bronze fi-
nal, de tapadores decorades internament característica que en l’hàbitat 
s’acostuma a associar a la voluntat de contenir i mostrar els aliments o 
begudes, en la línia de l’exposat per altres autors en relació amb les de-

3 Per exemple, el grau d’obertura dels vasos i la seva profunditat poden indicar una major o me-
nor adaptació a contenir aliments líquids o sòlids. d’aquesta forma, els vasos profunds estarien 
més adaptats per contenir líquids, mentre que els oberts i poc profunds ho estarien per contenir 
aliments sòlids i semisòlids.

4 Aquests són: vaixella de taula destinada al consum individual o col·lectiu d’aliments, vaixella de 
cuina per al processat d’aliments, vaixella de transport i vaixella per emmagatzemar productes.
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Figura 5. Comparativa entre els vasos procedents de diferents punts de l’hàbitat de Can 
Roqueta (esquerra) i de la necròpolis (dreta) durant el bronze final (A) i la primera edat 
del ferro (B).
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coracions tipus Cogotas (Harrison 1995) o la retícula brunyida (Sánchez 
i Aranda 2005). 

durant el bronze final no trobem vasos d’acompanyament, la qual 
cosa ens fa pensar que la deposició d’aliments no és una prioritat dins 
els rituals funeraris d’aquest període i que, per tant, les cerimònies fu-
neràries no queden explicitades a partir de restes específiques dins de 
la tomba, tret d’aquells casos que presenten restes faunístiques al seu 
interior. Aquesta situació canvia dràsticament en el període següent, 
quan els vasos d’acompanyament es multipliquen considerablement, 
fet que ens permet suposar l’existència d’aliments dipositats a l’interior 
de les tombes, però que malauradament no se’ns han conservat, tret 
novament de les restes faunístiques òssies.

Com que és la nostra intenció aprofundir en els estudis ja realitzats 
sobre la ceràmica de la necròpolis (López Cachero 2005), hem volgut 
aplicar les categories funcionals de Rice (1987) als vasos d’acompanya-
ment de la primera edat del ferro de Can Piteu-Can Roqueta. En aquest 
període, el dipòsit funerari consta d’un conjunt principal format per un 
vas cinerari amb la seva coberta, normalment una tapadora ceràmica, 
més una sèrie de vasos d’acompanyament que poden anar des d’un 
únic exemplar fins a quinze. El nombre de vasos és un primer element 
per a valorar l’estructura social de la comunitat de Can Roqueta i, en 
aquest sentit, és important detenir-se en la variabilitat interna que ma-
nifesten els conjunts funeraris i que semblen indicar-nos un augment 
progressiu del nombre de vasos. d’aquesta forma, sobre el total de 
tombes completament estudiades d’aquest període, aproximadament 
un 52’5% d’elles estan constituïdes per un o dos vasos, és a dir, el que 
generalment correspondria a un conjunt principal format per un vas 
cinerari i la seva corresponent tapadora. La resta de tombes presenten 
un nombre superior de vasos: un 24’1% tenen entre tres i quatre vasos, 
un 19% entre cinc i vuit i un 4’4% entre nou i quinze vasos. Si conside-
rem aquests percentatges es fa evident l’existència d’un petit conjunt de 
sepultures que manifesten una riquesa inusual en nombre de vasos i, 
per extensió, creiem que també en nombre d’ofrenes alimentàries. L’es-
tudi antropològic ha determinat que el major nombre de vasos en una 
tomba no està relacionat amb un major nombre de morts incinerats, tal 
i com sí s’ha suggerit en la necròpolis d’Agde (nickels et al. 1989: 364). 
En el nostre cas, les poques tombes dobles o triples de la primera edat 
del ferro no coincideixen amb un major nombre de vasos. Quant a la 
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seva distribució (López Cachero 2005: fig. 130), la dispersió dels quatre 
conjunts a dalt definits es reparteix per tota la necròpolis a excepció 
de l’últim que es concentra exclusivament al sector sud. Com hem dit 
abans, creiem que l’explicació d’aquest fenomen estaria associada a una 
qüestió cronològica, ja que les tombes situades més al sud serien les 
més tardanes de tota la necròpolis, sense excloure la continuïtat d’ús de 
la resta de la seva superfície durant aquesta última fase. d’altra banda, 
és molt possible que les tombes amb continguts ceràmics més modestos 
continuessin fins a l’última etapa de la necròpolis.

Abans d’entrar a aclarir el significat i la possible funció dels dife-
rents tipus de vasos d’acompanyament representats en el ritual funera-
ri, és necessari tractar d’explicar el sentit d’aquesta important diferèn-
cia quantitativa respecte al bronze final. Creiem que el diferencial en 
el nombre de vasos entre un període i altre no només és indicatiu d’un 
canvi en l’esfera material, sinó que també s’ha d’estudiar des de l’esfera 
ideològica, ja que aquest canvi implica la realització de nous rituals (o 
al menys la seva materialització arqueològica) que es reflecteixen en 
la deposició d’un nombre major de vasos, fenomen que ha de tenir un 
significat que cal desvetllar. Com vam explicar en el cas de les restes 
faunístiques, l’ideal seria poder diferenciar entre allò que és una ofrena 
d’aliments al difunt pel seu viatge al més enllà (entenent els vasos com 
a contenidors d’algun producte no conservat), del que podria ser part 
de l’aixovar del difunt (un vas personal amb o sense un contingut) o del 
que formaria part d’un banquet, on el nombre de vasos seria el reflex 
d’un nombre indeterminat de comensals que participen en un banquet, 
normalment lligat a una esfera familiar més o menys íntima, tal i com 
s’ha suposat en el cas de Pradines on participarien una o dues famílies 
nuclears (Mazière 2002: 298). Amb les dades disponibles això no sem-
pre és possible d’aclarir amb la qual cosa ens hem de conformar amb 
plantejar les hipòtesis més coherents.

Volem destacar també que les nostres conclusions no pretenen ser 
generalitzables, ja que són ben paleses les diferències regionals. Així, 
les tombes del sud-est francès es caracteritzen per l’aparició de nom-
brosos vasos d’acompanyament que en ocasions arriben a la cinquante-
na. És interessant el cas de les necròpolis de Pradines, Peyrou o Grand 
Bassin I que arriben a mitges de 20, 13 o 22 vasos per tomba, respectiva-
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ment, durant la primera edat del ferro5. A Pradines, els vasos per beure 
i menjar (sobretot, bols hemisfèrics i vasos de panxa ovoide o còncava 
de menys de 15 cm de boca) representen un 29%, mentre que el 58% es 
correspon al servei per a la beguda (dos terços són vasos petits i mitjans 
de gran coll obert, panxa còncava i peu alt d’entre 15-18 cm d’obertura) 
i a una petita reserva (diàmetre superior a 20 cm i amb un petit vas o bol 
a l’interior per repartir el contingut). tot plegat, demostra l’existència 
d’una vertadera vaixella de taula i cuina (Mazière 2002: 298), mentre 
que el consum es degué produir utilitzant indistintament un plat col-
lectiu (grans bols o gerres) o bols individuals. una situació una mica 
diferent es descriu a Le Peyrou ja que els vasos per beure són més es-
cassos (un o dos per tomba) i es troben associats al difunt o bé aparei-
xen a l’interior dels grans vasos, destacant el seu ús destinat a servir el 
contingut que aquells pogueren tenir. En general, predominen el vasos 
destinats a la petita reserva, fet que cal posar en relació amb una im-
portant presència d’ofrenes alimentàries confirmada per l’existència de 
restes faunístiques en un 80% de les tombes. Finalment, Grand Bassin 
I presenta, com Pradines, un veritable servei de taula, novament amb 
una important proporció de vasos destinats al servei de beguda i a la 
petita reserva (Mazière 2002).

un cas també interessant i més proper a la nostra àrea d’estudi és 
la tomba 184 d’Agullana reestudiada recentment per Graells (2005). La 
proposta és suggerent des del punt de vista de la funcionalitat dels va-
sos i del ritual funerari suposat amb la presència d’un servei complet 
de symposion que inclou vasos per barrejar (un possible cràter), servir 
(gerres) i beure (bols) el vi a la manera pròpia de les aristocràcies ori-
entalitzants de la Mediterrània. un altre tema és l’associació final que 
es fa d’aquesta tomba amb un estranger, qüestió que ens sembla més 
dubtosa, vist que les característiques arquitectòniques de la tomba i la 
composició de l’aixovar poden no diferir massa d’altres conjunts fran-
cesos ja esmentats.

Per aproximar-nos encara més a la qüestió funcional dels vasos 
d’acompanyament de CPR hem analitzat els continguts de 28 tombes 
i dos dipòsits singulars, justament aquelles estructures que presenten 
5 o més vasos, incloent-hi el dipòsit funerari principal (VC + t), si és 

5 En el nostre cas, són només 3’5 vasos per tomba, incloent-hi l’etapa de transició entre el bronze 
final i la primera edat del ferro.
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que aquest existeix al complert. En total s’han analitzat un total de 230 
vasos.

Les categories funcionals que hem definit són, en primer lloc, una 
vaixella de taula personal formada per vasos per beure i menjar-beure 
de petita mida i uns vasos per repartir begudes o menjar. A continu-
ació, un servei de cuina per presentar els aliments a taula, cuinar o 
menjar a banda de forma col·lectiva format per unes sèries de vasos 
destinats contenir preferenment líquids, menjars sòlids o semisòlids o 
servir líquids. Finalment, tindríem uns vasos amb reserves d’aliment 
o begudes (Fig. 6A). tot i que es tracta de categories funcionals a priori 
ben perfilades, alhora de la veritat i segons el cas, trobem dificultats per 
adscriure certs vasos a un tipus funcional concret. Això és fruït d’una 
escassa especialització en la fabricació ceràmica: si bé el o la ceramista 
tindria un patró preconcebut al cap de certs tipus funcionals, la fal-
ta d’una especialització provocava en ocasions la fabricació d’alguns 
productes amb característiques menys estereotipades. d’altra banda, 
hem de tenir present que és poc probable que existís una concepció 
funcional tan acotada com la que hem definit, la qual cosa fa que alguns 
vasos poguessin desenvolupar diverses funcions al mateix temps i que 
en el fons fossin polifuncionals, com ja es va deduir en el cas de l’estudi 
ceràmic de Genó (Maya et al. 1998). 

Totals

Vaixella personal

Beure (I) 30

Menjar-beure (II) 8

Repartir-menjar (III) 2

Repartir-beure (IV) 7

Servei de cuina

Presentar (V) 70

Presentar menjar (VI) 18

Servei beguda (VII) 15

Stock Reserva beguda/menjar 
(VIII) 29

A
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Conjunt funerari
VC 27

Coberta 24

Total 230

El principal tipus de vasos per beure presenta unes característiques 
molt estandaritzades (Fig. 6A. I). Es tracta de tassetes carenades amb 
nansa i base plana o umbilicada que oscil·len entre els 125 i els 672 cl. 
Aquestes serien les capacitats bàsiques de la vaixella individual, tot i 
que probablement, això depengués del tipus de vas. un bon nombre 
d’ells (7 de 18) va aparèixer dintre d’altres vasos de capacitats mitges 
i grans, la qual cosa fa pensar en que també servissin per fer el repar-
timent de begudes o d’altres productes (Fig. 6A. IV). Aquesta mateixa 
funció és la que acompleix el simpulum de la CPR-18, curiosament amb 
un perfil molt semblant. A part, trobem un conjunt de 3 vasos de perfil 
hiperbòlic amb nanses que es mouen en un interval superior de 500 i 
925 cl. Molt apropiats per beure, aquests vasos presenten una decoració 
d’allò més complexa i unes capacitats superiors a la resta, fet que ens 
permet valorar la possibilitat de que excepcionalment (per exemple, en 

Figura 6. A. Categories funcionals dels vasos d’acompanyament de CPR; B. Askos; C. 
Vasos A i G de la tomba CPR-28. 

B C
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el marc de celebracions i reunions col·lectives fora de l’àmbit domès-
tic i familiar) s’utilitzés una vaixella individual de més capacitat de la 
normal. El petits plats troncocònics i bols amb o sense vora entrant, 
amb nanses o altres sistemes de prensió (llengüetes perforades6) i més 
o menys profunds es mouen entre els 171 i els 681 cl. L’obertura de la 
boca i la poca profunditat d’alguns vasos ens fa pensar en una funci-
onalitat no necessàriament lligada al contingut de líquids7, per la qual 
cosa també podrien servir per contenir productes sòlids o semisòlids o 
per a realitzar el repartiment dels aliments (Fig. 6A. III) en els festins 
(un vas d’aquest tipus va aparèixer dintre d’un vas cinerari i un altre 
dins un vas d’acompanyament de petita mida). no seria aquest el cas 
d’aquells vasos més profunds amb una nansa i base plana, sovint, de 
vora entrant, que si podrien tenir una clara funció per beure, potser llet 
com s’ha documentat en un cas (Juan i Matamala 2002). Exactament, la 
mateixa funció assumim per l’askos, donades les característiques de la 
boca i morfològiques en general que impossibilita qualsevol manipula-
ció de sòlids (Fig. 6B).

tot i aquestes observacions, mantenim que hi ha certes morfologi-
es de vasos que pogueren desenvolupar funcions diverses o, dit d’una 
altra forma, que potser no existia una estructuració funcional tan de-
tallada con la que nosaltres hem suggerit. un exemple d’aquesta pro-
blemàtica el trobem en l’interessant conjunt procedent de la tomba 28 
format pels vasos A i G, aquest aparegut a l’interior del primer (Fig. 
6C). Possiblement, ens trobem davant d’un exemple de vaixella perso-
nal amb un vas per beure (A) i un vas que tan podria servir per menjar 
com per repartir begudes o aliments (G). 

La gran majoria de vasos es mouen en un interval que va dels 800 
cl. als 2’5-3 litres. Moltes morfologies derivades dels anteriors vasos de 
vaixella personal evolucionen incrementant la seva capacitat i diversi-
ficant-se, en alguns casos, guanyant en horitzontalitat (vasos més am-
ples), en verticalitat (vasos més alts) o mantenint les proporcions dels 

6 Creiem molt interessant aquest element de prensió per que en la gran majoria de casos es troba 
associat a aquest tipus de vasos amples i baixos, tant en contextos del litoral català, com a la zona 
del Segre-Cinca on, fins i tot, encara són més freqüents (Maya et al. 1998).

7 Aquestes característiques exclourien, en principi, una funcionalitat idònia per beure sota la lò-
gica de que un vas obert, ample i baix resulta poc pràctic per contenir i manipular líquids. Però 
això no sempre és així. Per exemple, els vasos etruscos i grecs per excel·lència per beure vi, els 
kantharoi i les kylikes, són amples, baixes, amb dues nanses i amb peu anular o alt. En principi, 
estan pensades per ser agafades amb les dues mans, mentre que el peu ofereix estabilitat al reci-
pient.
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models més petits (Fig. 7A). Aquest grup de vasos constituiria l’anome-
nat servei de taula col·lectiu o de cuina. En general, són vasos de mor-
fologia variada8 (Fig. 7A), la qual cosa determina uns continguts molt 
diversificats i, per tant, una funcionalitat destinada a contenir indis-
tintament líquids i sòlids. Creiem, almenys, caracteritzar tres funcions 
diferents (Fig. 6A. V-VII)): uns vasos baixos i oberts destinats a presentar 
exclusivament menjars, cuinar o per menjar a banda directament d’ells i 
en companyia d’altres comensals, uns vasos alts i estrets per presentar 
begudes o d’altres aliments i uns vasos alts i amb una nansa per ser-
vir líquids. Sobre els primers, direm que es caracteritzen per una mida 
mitjana i un desenvolupament horitzontal amb una boca molt ample, 
per poder manipular els aliments sense dificultat. naturalment, també 
podrien contenir líquids, tot i la que la seva forma massa oberta no la 
faria idònia per aquesta funció si no és per cuinar. És important la pre-
sència de peus elevats i més excepcionalment reixats, per als que alguns 
han defensat una funció associada a la barreja de líquids (Graells 2005). 
destaquem també la presència de diferents sistemes de prensió (nanses 
o llengüetes perforades). Poques diferències trobem amb el segon grup, 
tret d’aquesta tendència proporcional inversa (més alts i més estrets) 
amb o sense peus (en aquest cas, anulars), característiques que els fan 
idonis per al contingut de líquids. Per últim, entre el tercer, les mides 
també són mitjanes, però la resta de característiques són oposades al 
primer tipus, és a dir, desenvolupament en vertical o proporcionat, la 
boca estreta i nanses com a element de prensió, la qual cosa facilita el 
transport (en el cas de tenir dues) i el servei de líquids (una). d’aquesta 
forma, destaquem la presència de làctics amb cereals o cervesa en vasos 
proporcionats de boca estreta i fruits amb mel en un vas baix, ample i 
amb nansa (Juan i Matamala 2002). Eventualment, alguns podrien de-
senvolupar funcions de petita reserva d’aliments.

Com ja hem dit, la variabilitat morfològica d’aquests vasos és molt 
àmplia. La gran majoria responen a variants morfològiques d’anteriors 
vasos descrits, però d’altres són noves destacant sobretot les formes pro-
porcionades o altes associables en molts casos a líquids. Aquest és el cas 
del vas Cruz del negro i les imitacions o variants derivades d’aquesta 
forma, que vindrien a ser vasos destinats al transport que, en aquest 
cas, funcionarien com a petites reserves de begudes (potser vi?). 

8 un estudi més detallat (López Cachero 2005) permet veure diferents subtipus que ara no és 
prioritari analitzar al detall.
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Figura 7. Proposta evolutiva dels perfils dels vasos d’acompanyament en funció de l’in-
crement de capacitat i de la relació entre l’amplada màxima i l’alçada (proporcionalitat).

A

B
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Finalment, disposem d’un bon nombre de vasos de gran capacitat 
(entre 3 o 4 litres i els 14) destinat com a reserva d’aliments (Fig. 6A. VIII). 
Els vasos proporcionats i alts bitroncocònics de vora llarga exvasada 
són els que més variabilitat presenten en quant a capacitats (dels 300 cl. 
fins als 14’5 litres). Algunes variants, però evolucionen cap perfils més 
globulars (d’entre 800 cl. i 1’8 litres), mentre que d’altres ho fan cap a 
formes més baixes (dels 300 cl. fins als 2’7 litres amb un cas excepcional 
de 8’3 litres), tot i que ambdues tendències són escasses (Fig. 7B). El més 
freqüent són els perfils que mantenen un biconisme molt marcat amb 
una morfologia molt pròpia dels vasos cineraris (vasos bitroncocònics 
de vora exvasada recta allargada), tot i que sovint amb unes capacitats 
inferiors.

La proporció de vasos destinats al servei de taula col·lectiu o de 
cuina són els més representats amb molta claredat amb un 58% del total 
(Fig. 8). d’aquests, els vasos per presentar begudes representen un 40%, 
els vasos per presentar aliments un 10% i els vasos per servir/transpor-
tar begudes només un 8%. també es troben ben representats els vasos 
amb reserva d’aliments amb un 16%, mentre que la vaixella personal 
arriba al 26%, format per 30 vasos per beure (17%), 8 per menjar-beure 
(4%) i 9 per repartir el menjar o la beguda (5%). 

Sembla, doncs, que existiria una verdadera vaixella de taula i cuina 
on estarien representades les mateixes formes i tipologies funcionals 
que a l’hàbitat amb l’excepció de les gran tenalles de cordons que són 
exclusives dels assentaments. Com a norma general, pel consum d’ali-
ments en contextos domèstics o banquets es disposava normalment 
d’un o dos vasos corresponents a una mena de vaixella individual de 
capacitats semblants però sovint de proporcions diferents: uns vasos 
oberts i plans pels aliments sòlids o líquids i uns altres tancats i més 
alts exclusius per la beguda. també es disposava de plats col·lectius de 
mida més gran, baixos i amples. Seria el cas dels grans bols o plats on 
es cuinava, es manipulava o transformava l’aliment, però que també 
podrien servir per presentar els aliments sòlids de forma que també es 
podia menjar directament d’ells. Quantitativament es tracta d’un con-
junt poc representat (1 o 2 exemplars segons els tombes) i que podria 
fins i tot no aparèixer. El tipus de vasos més representats (vasos amb 
perfils bitroncocònics majoritàriament) podrien estar lligats a contin-
guts líquids, tot i que no podem descartar altres funcions. El nombre 
d’aquests vasos pot oscil·lar molt, ja que trobem tombes amb 7 exem-
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plars (CPR-49) o sense ells (CPR-49a, 142, 744 i 962). també com a vasos 
col·lectius s’entendria el servei per a la beguda format per vasos alts 
o proporcionats de boca estreta. destaquem la important concentració 
d’aquests en unes poques tombes (CPR-49, 428, 832 amb 3 exemplars 
cadascuna i CPR-965 amb dos). Finalment, algunes tombes contindrien 
vasos més grans amb reserves d’aliments o begudes i, en ocasions, un 
petit vas al seu interior per repartir i servir l’element contingut. dels 
primers, podem trobar 1 o 2 vasos i, de vegades, fins a 3 el que im-
plicaria una important concentració d’aliments o begudes a l’interior 
d’algunes tombes.

La poca representativitat dels vasos personals (un o dos vasos per 
tomba) ens fa pensar en una associació directa amb el difunt, bé com 
elements que formen part de la propietat del difunt (com la resta d’ele-
ments metàl·lics de l‘aixovar) o bé com a receptacles d’ofrenes alimen-
tàries disposades pels vius en honor al mort. En aquesta mateixa línia, 
la important presència de vasos de mitjanes capacitats que contindrien 
aliments i begudes (servei de taula col·lectiu), així com aquells desti-
nats a reserves d’aliments (un 58% i un 16% respectivament) fan pensar 
en una importat presència d’ofrenes alimentàries. Per tant, la presència 
d’un nombre important de vasos d’acompanyament a l’interior de les 
tombes més modernes de la primera edat del ferro respon, en part, a un 
canvi ideològic que es tradueix en la deposició dels elements personals 
del difunt (seguint una tradició anterior), ceràmica inclosa, i d’unes 
provisions d’aliments que acompanyen al mort al més enllà, potser, la 
recreació d’un banquet final on, això sí, només es veuria representat 
el mort o, més agosaradament, per a retrobar-se amb els seus avant-
passats i altres esperits en el més enllà i afavorir el seu accés i integra-
ció en l’altre món. només en casos molt concrets com el de les tombes 
CPR-15, 66, 677 (amb 4 exemplars) o CPR-28, 142, 272 i 744 (amb 3) 
es veu una important representació de la vaixella individual, fet que 
potser caldria relacionar amb la participació de diversos comensals en 
un hipotètic banquet funerari. Malgrat tot, no s’arriba mai als extrems 
francesos abans descrits on la representació d’aquest tipus és molt més 
important.
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4.3. Altres troballes de Can Piteu-Can Roqueta relacionades amb el 
consum d’aliments: estructures i objectes peculiars

En començar aquest treball, parlàvem de la importància de descriu-
re aquells espais destinats al consum per poder destacar les diferències 
entre els espais de consum domèstic i dels que no ho són. A part de les 
tombes, de les que ja hem parlat sobradament, creiem interessant desta-
car el cas de l’estructura CPR-20 que ha estat interpretada com a possi-
ble estructura ritual (Carlús et al. 2007: 164, fig. 170). Malgrat presentar 
unes característiques constructives similars a les tombes-sitges de la ne-
cròpolis (planta circular, secció troncocònica, fons pla i loculus interior), 
les troballes ens remeten a un context clarament no funerari (l’absència 
d’ossos és total) on s’han documentat un total d’almenys cinc vasos (3 
de reserva, 2 per presentar aliments i algunes vores d’altres individus) 
i un ast de 82’5 cm. de llarg amb l’extrem enrotllat destinat al rostit 
de carns. La interpretació és difícil, fet que ha provocat que valorem 
diferents possibilitats per aquesta troballa, bé que sigui una tomba vi-
olada d’antic que ha fet desaparèixer el vas cinerari i part de l’aixovar 
original, bé que es tracti d’un cenotafi o bé que estiguem davant d’un 
conjunt de restes relacionat amb un banquet, amb la particularitat de 

Figura 8. Percentatges de les categories funcionals propostes pels vasos d’acompanya-
ment procedents de les tombes de CPR. (Sense comptar vasos cineraris ni tapadores).
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que no apareixen elements directament associats amb el consum, sinó 
amb la seva preparació (ast i reserves d’aliments i beguda).

L’exemplar de CPR-20 no és l’únic ast trobat a Can Piteu-Can Ro-
queta. dos més van aparèixer a les estructures CPR-536 i CPR-832, però 
són parcials i de característiques diferents, ja que presenten un engruixi-
ment de forma romboïdal o discoïdal (Marlasca et al. 2005). En el primer 
cas, trobem novament com a fet destacat la inexistència de restes òssies 
humanes. també es important, la presència d’abundant material (4 va-
sos parcials, amb almenys un vas de reserva i un altre petit per beure, i 
un lot de metalls format per una anella de bronze i 3 de ferro, diversos 
fragments de fíbula en ferro i d’agulla de bronze, una tija de ferro i el 
fragment d’ast) molt malmès i, pel que sembla, llençat a l’interior de 
l’estructura. En el segon cas (Carlús et al. 2007: 168, fig. 177), sí que apa-
reixen restes òssies humanes, però dins d’un dels dos loculi interns de 
la tomba. Aquesta presenta també dos encaixos oposats a les parets que 
van ser clausurats amb pedres i que podrien haver servit per sostenir 
una estructura en fusta. també crida l’atenció l’aparició d’un material 
trencat en gran part, però més complert que en el cas anterior. Entre la 
ceràmica destaquen tres vasos per presentar aliments o begudes, tres 
més per servir líquids i fragments d’altres set vasos més. Els objectes 
metàl·lics representats són un ganivet fragmentat de ferro, l’ast, restes 
d’una fíbula serpentiforme, el cap d’una agulla biglobular, un fragment 
de braçalet de bronze, una anella de bronze i una tija de ferro. 

Aquests estructures semblen tenir alguns punts en comú que convé 
analitzar. destaquem la presència d’asts de rostir en tots el casos, la ine-
xistència de restes òssies humanes en CPR-20 i CPR-536 i la seva deposi-
ció poc normativa (sense vas cinerari) en CPR-832, les evidències signifi-
catives de processos destructius de les estructures, més o menys intensos 
segons el cas, i, almenys en l’últim dels casos analitzats, la constatació 
d’estructures peribles de cobriment que podrien ser obertes o tancades 
a conveniència. Malauradament, ens resulta impossible confirmar si es 
tracta d’un fet fortuït (ensorrament de l’estructura) o si existeix una in-
tencionalitat ritual (cerimònia de clausura) o no (saqueig o abocament de 
residus, en algun cas) per explicar aquestes amortitzacions. 

un altre element que volem valorar és el simpulum de bronze que 
aparegué dins el vas B de la tomba CPR-18 i que originàriament pen-
java de la vora. Es tracta d’una cassoleta umbilicada unida mitjançant 
tres reblons a un mànec pla amb l’extrem corbat (Carlús et al. 2007: fig. 
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167). Com ja hem assenyalat (Marlasca et al. 2005), la difusió d’aquest 
element és també molt restringida, ja que sovint apareix en contextos 
funeraris i associats a personatges masculins d’estatus especial a qui 
se’ls suposa un rol relacionat amb el repartiment de la beguda (nickels 
et al. 1989: 438, 447; Lucas Pellicer 2003-04; Graells 2006).

Finalment, els últims objectes peculiars són l’askos de la tomba CPR-
677 i el vas de CPR-930 (López Cachero 2005: figs. 66 i 67). Es tracta, en 
el primer cas (Marlasca et al. 2005; López Cachero 2005; Rojo i Yubero 
e.p.), d’un vas zoomorf (possiblement un au) que va aparèixer associat 
a un vas cinerari, tres vasos de vaixella personal, un per servir beguda 
i un amb reserva d’aliments. L’anàlisi antropològic i l’aixovar metàl·lic 
format per un conjunt d’anelles de ferro i bronze, diversos fragments 
de braçalet, un torques, una fíbula serpentiforme, tot en ferro, i quatre 
denes de pasta vítria, han permès determinar que es tracta d’una tomba 
d’un nen perinatal d’entre 6 i 12 mesos. donades les característiques del 
recipient es probable que contingués algun líquid indeterminat.

Pel que fa a l’últim vas analitzat, es tracta d’una peça excepcional 
formada per tres parts ben diferenciades, un cos troncocònic semblant 
al de moltes tapadores, un peu obert de dimensions inferiors i un cos 
central que els uneix, format per quatre tires de fang de secció triangu-
lar independents9. Aquesta espècie de copa va aparèixer acompanyada 
de dos vasos d’incineració, dos amb reserva d’aliments, dos per presen-
tar el menjar i un destinat a contenir beguda. Els objectes metàl·lics re-
cuperats foren dos ganivets de ferro (un dins el vas cinerari principal i 
l’altre al fons de la tomba) i una anella de bronze. La peculiaritat és que 
creiem que el vas estudiat s’utilitzaria en aquest cas com la tapadora 
del vas cinerari principal. Comptem amb poquíssims paral·lels (López 
Cachero 2005), per la qual cosa és possible que es tracti d’una còpia a 
mà d’un tipus de producció ben coneguda en contextos meridionals, 
especialment els procedents de St. Jaume Mas d’en Serrà (Garcia 2005). 
La funcionalitat del vas és problemàtica ja que possiblement es tracti de 
la reutilització d’un vas que per les seves particularitats (imitació d’un 
peu reixat) té unes connotacions rellevants que s’haurien de relacionar 
amb pràctiques relacionades amb el consum d’aliments o begudes en 
el transcurs de banquets comunitaris, tal i com es desprèn de la seva 

9 És precisament per aquesta característica que no es pot considerar com un peu reixat (Rafel 1998; 
Graells 2005), tot i que es possible que es volgués imitar un resultat semblant.
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capacitat xifrada en 2’700 litres que sembla depassar un ús individual 
d’aquest recipient.

En general, els objectes i estructures analitzades es poden relacionar 
amb pràctiques de banquets on els instrumentals de cuina i la vaixella 
ceràmica tenen un especial protagonisme. d’aquesta forma, s’observen 
elements relacionats amb el rostit i consum de carns (ast), el reparti-
ment de la carn (ganivets) i la beguda (simpulum) i l’ús d’una amplia 
vaixella ceràmica, diversificada en quant a capacitats i amb alguns ele-
ments amb connotacions particulars (vasos amb peus destacats, alguns 
reixats). Cap d’aquests objectes apareix aïlladament, sinó que ho fan 
en context materials més amplis. En la majoria dels casos es tracta de 
tombes amb la qual cosa hauríem de suposar que es tracta de materials 
propietat del mort o oferts pels vius a un difunt venerat. L’aparició de 
determinats objectes ens remeten a personatges socialment importants 
que podrien exercir un control sobre el repartiment de l’aliment i la be-
guda. Altres han suggerit, fins i tot, un rol en part “sacerdotal” (Graells 
2006). En altres casos, una part important d’aquests mateixos materials 
tornen a aparèixer junts, però en aquesta ocasió sense evidències d’estar 
associades a cap mort. Podria tractar-se, doncs, de restes de banquets 
abandonats o amortitzats en un ritual que, fins i tot, podria incloure 
algun procés de destrucció intencionat.

Aquesta situació és conseqüència en part dels canvis produïts du-
rant la primera edat del ferro, moment en el qual les societats indígenes 
del litoral català comencen a rebre abundants objectes de procedència 
mediterrània. Alguns d’aquests objectes seran acceptats i s’incorpora-
ran amb bastant èxit als rituals (asts de rostir o simpulum), possible-
ment per que ja existien anteriorment objectes semblants que complien 
aquestes mateixes funcions. Altres, en canvi, seran rebutjats, altres rea-
daptats a les circumstàncies pròpies de la comunitat (vasos de tipologia 
autòctona i fabricats a mà amb peus reixats) i, fins i tot, altres podrien 
ser completament novedosos, igual que el seu ús (urna Cruz del negro 
i les seves imitacions). tot plegat, mostra l’adopció d’un model de ban-
quet d’arrel mediterrània on es menjaria carn i es beuria vi (Boulomié 
1988; Marlasca et al. 2005; Graells 2006). Malgrat tot, cal reconèixer que 
aquests processos van ser d’una enorme complexitat per la incidència 
de nombrosos factors (Vives 2006: 230) i, en definitiva, emmascaren im-
portants canvis ideològics en el marc de les pràctiques rituals de con-
sum comunitari (Sardà 2008).
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5.- ConCLuSIonS

Les evidències estudiades no ens permeten parlar de comensalitat 
ni a Can Revella ni a la necròpolis de Can Piteu, encara que és molt 
probable que aquests actes es produïssin amb certa freqüència. La pre-
sència de vaixelles d’importació aparegudes a la Península relaciona-
des amb el consum del vi i amb actes comensals, sobretot a partir de la 
primera edat del ferro, sembla apuntar en aquesta direcció. 

durant el bronze final s’observa a la necròpolis l’existència d’ofre-
nes alimentàries, però res permet associar aquestes restes amb ban-
quets on participarien un nombre indeterminat de comensals: les restes 
animals es caracteritzen per ser parts amb poc contingut carni i molt 
identificatives del propi animal (caps). La presència d’aquestes restes, 
sempre localitzades a l’interior de l’urna cinerària, és molt minoritària 
en el conjunt de tombes d’aquest període, ja que només afecta al 5,2% 
del total.

durant la primera edat del ferro, s’observa l’augment del nombre 
dels vasos d’acompanyament que, com a molt, només permeten infe-
rir la participació d’un reduït nombre d’individus en les pràctiques de 
banquet. L’increment de vasos igual que el d’objectes metàl·lics és un 
fenomen que cal relacionar amb un incipient procés de diferenciació 
social que, tot just, comença ara dibuixar-se. En aquest sentit, s’enten-
drien alguns materials relacionats amb la celebració de banquets com 
el simpulum o els ast de rostir que poden ser indicatius de l’aparició de 
certs personatges relacionats amb la capacitat de celebrar cerimònies on 
el menjar i la beguda són l’eix vertebrador. 

Aquest augment d’elements representats a les tombes també s’ob-
serva en el cas de restes faunístiques, ja que durant aquest període s’ar-
riba al 12,3%. Encara que es mantenen les espècies representades ante-
riorment, s’observa un clar predomini del boví com a ofrena. Aquestes 
ofrenes animals s’acostumen a relacionar amb l’alimentació dels morts 
i amb un àpat funerari on participaria un conjunt de persones ritualit-
zant l’adéu. dins d’aquest esdeveniment se suposa la creació de deixa-
lles suficients per identificar l’acte, però normalment les restes aparegu-
des en zones funeràries com Can Piteu no estan dins d’aquesta norma. 
A més, l’aparició freqüent de parts amb poc contingut muscular i tan 
identificatives del propi animal com és el cap, fa pensar en autèntics 
símbols dipositats en la tomba en relació amb l’activitat de producció 
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del difunt i el seu estatus. tot i que les restes son escasses, el fet més 
destacat d’aquest període és l’aparició de caps de vaca ofrenats tant 
cremats com en fresc (durant el bronze final només constatem alguns 
fragments acompanyats d’extremitats). davant d’aquesta evidència cal 
preguntar-se si aquests símbols indirectes de l’agricultura com són els 
bòvids, no es podrien relacionar amb la capacitat de producció d’ali-
ments i excedents que garantirien els intercanvis comercials, alhora que 
transferirien un estatus diferenciat al difunt, igual que passava amb el 
materials relacionats amb la celebració d’actes comensals apareguts en 
algunes estructures. 

En definitiva, disposem de molt poques dades durant el bronze fi-
nal per tractar la qüestió dels banquets. Aquesta situació canvia consi-
derablement durant la primera edat del ferro quan, gràcies a les analí-
tiques de contingut dels vasos, a l’estudi faunístic i a la presència dins 
les tombes d’alguns objectes rellevants, s’intueix l’existència d’actes de 
comensalitat funerària on es consumirien animals, productes derivats 
com la llet, mel i altres productes conreats o recol·lectats. tot i això, en 
el cas de la fauna, la majoria dels casos estudiats a la necròpolis ens 
remeten a un context d’ofrenes simbòliques més que no a autèntiques 
restes de banquet.
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