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Raimon Graells i Fabregat

Sobre el banquet de la primera edat 
del ferro a Catalunya: els accessoris de 
condimentació de la beguda

Introducció

Entre els elements de banquet que es documenten a 
Catalunya, a més a més de les produccions en làmina 
metàl·lica (pàteres, situles i simpula)1 i les produccions 
ceràmiques (àmfores vinaries, oenochoai i copes en 
les seves múltiples variants),2 es troben alguns altres 
elements, menys freqüents però amb un paper molt 
rellevant dins de la cerimònia del banquet: ens refe-
rim als accessoris, que es componen principalment 
d’elements destinats exclusivament o al consum de 
carn, o al consum de begudes. 

La importància d’aquests complements rau en la 
distinció de dos tipus diferents de cerimònies de ban-
quet, una de caràcter cruent amb consum de carn i 

Gli elementi di banchetto trovati in Catalogna presentano una 
gran diversità tipologica e funzionale che occupa tutti gli stadi 
del consumo della carne e di bibita di carattere mediterraneo. La 
verifi ca di questa acquisicione di idee mediterranee si troba con le 
scoperte di diversi accessori destinati a condimentare gli alimenti. 
Consideriamo in questo laboro, alcuni di questi oggeti come le 
grattuge, colini, tripodi-bowl e coltelli, accanto a d’altri elementi 
meno comuni.

Parole chiave: Banchetto, carattere mediterraneo, elementi da 
banchetto, condimentare.

l’altra de caràcter alcohòlic amb el consum ritualitzat 
del vi o d’algun altre líquid.3 

Aquest treball recull breument els diferents tipus 
d’accessoris de banquet documentats a Catalunya, 
amb la fi nalitat de comprendre millor les formes de 
representació pública de les aristocràcies de la prime-
ra edat del ferro i de l’Ibèric antic, així com també 
l’adquisició de noves formes i canvis en l’imaginari 
i la ideologia a partir dels contactes amb altres po-
bles mediterranis. D’aquesta manera es completa el 
repertori tipològic dels elements de banquet, iniciat 

Els elements de banquet trobats a Catalunya presenten una 
gran diversitat tipològica i funcional que ocupa tots els estadis del 
consum càrnic i de begudes de caràcter mediterrani. La confi rmació 
d’aquesta adquisició d’idees mediterrànies es veu confi rmada amb la 
presència d’alguns accessoris destinats a la condimentació d’aliments. 
Tractem en aquest treball alguns d’aquests accessoris com ara els 
ratlladors, coladors, trípodes morters i ganivets, al marge de con-
siderar la presència d’altres elements menys freqüents.

Paraules clau: Banquet, caràcter mediterrani, elements de ban-
quet, condimentació.
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 1. V. GRAELLS ep.b.
 2. Kylix, Skyphos, etc.

 3. Proposem “líquid” i no “beguda”, ja que entenem beguda 
com a líquid per a beure, i en canvi el terme líquid abasta les 
múltiples destinacions del mateix. En aquest sentit es considera 
la possibilitat d’actes libatoris (com en una de les associacions 
de vasos de la t. 184 d’Agullana, GRAELLS ep.a) i de vessament 
sobre objectes o persones (com ha estat proposat en relació 
amb alguns aspergilius, BARRIO 2002: 94-96). 
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amb un article sobre la vaixella metàl·lica a Catalunya 
(GRAELLS ep.b).

Ratlladors

Entre els materials de la necròpolis de Milmanda, 
apareix un abundant grup de fragments de làmina 
de bronze, d’1 mm de gruix, que presenta abundants 
perforacions en la seva superfície. La possibilitat que 
corresponguin als extrems laterals d’elements de pa-
nòplia defensiva, ha estat la proposta interpretativa. 
Però treballar sobre la vaixella metàl·lica i conèixer 
altres elements, que presenten abundants perforaci-
ons en les seves superfícies, en diferents contextos 
mediterranis i peninsulars (Pontós, el Oral, etc.), 
han obert la possibilitat de recòneixer un nou tipus 
d’accessoris relacionats amb el banquet.4 

La presència de ratlladors ha estat documentada 
a Catalunya únicament en ferro i en una cronologia 
molt tardana, en el jaciment del Mas Castellar de 
Pontós (fi g. 1). D’altra banda, la presència de ratlla-
dors de bronze es documenta en altres contextos de 
la península Ibèrica, com en la Serreta d’Alcoi (GRAU 
i REIG 2002-2003, 119-120, làm. XXI, 1 i 2) (fi g. 2), 
la necròpolis d’Osma (SCHÜLE 1969, taf. 63.8) (fi g.3), 
en el jaciment del Oral (ABAD i SALA 1993, 230) i  
en la tomba 200 de la necròpolis del Cigarralejo. 
Les diferències i similituds morfològiques entre els 
escassos exemples que es troben en la península 
són: la morfologia rectangular (en el suposat cas de 
Milmanda, no es pot contrastar) amb la perforació 
de la superfície mitjançant un abundant nombre de 
forats, d’aproximadament 1 mm de diàmetre, que 
poden ser perforacions rodones (Osma, Pontós) o 
quadrades (Serreta). Aquestes perforacions presenten 
una organització en línies i s’hi repeteix el procés de 
perforació des de la cara vista a la cara inferior de 
la placa. Conològicament, els ratlladors amb perfora-
cions rodones i de petites dimensions són anteriors 
als de perforacions quadrades, tal i com es desprèn 
dels exemplars de les tombes de Lefkandi, Etrúria o 
d’alguns dels santuaris itàlics com el de Mater Matuta 
(stipe arcaica). La cronologia que es proposa abarca 
des de fi nals del s. IX fi ns al segon quart del segle VI 
aC. En canvi, els exemplars que presenten perforacions 
quadrades, ofereixen cronologies de segle IV aC.

Aquest element ha estat repetidament reconegut en 
relació amb funcions litúrgiques i de condimentació 
de begudes, especialment vi5, en contextos principescs 
de la mediterrània (RIDGWAY 1997).6 Aquesta associació 
al banquet es reconeix també en el jaciment del Oral, 
on apareix en una estança, associat a un rostidor de 
bronze i a diverses copes de vernís negre (GRAU i 
REIG 2002-2003). La presència en tombes de singular 
relleu socioeconòmic ajuda a comprendre i proposar 
el simbolisme i prestigi que implicaba la possessió de 
tal peça.7 Aquesta peça, que tradicionalment ha estat 

 4. No contrastat en la necròpolis de Milmanda.
 5. BARTOLONI 2002: 60, nota 23; Il. XI, 638-640; però no hi 
ha cap evidència per descatar la condimentació d’altres líquids 
o menjars (WEST 1998, 191).
 6. També ha estat interpretat com un element domèstic, 
amb dubtes per part dels mateixos autors (GRAU i REIG 2002-
2003, 119).
 7. V. la tomba 200 de la necròpolis del Cigarralejo.

Fig. 1. Ratllador metàl·lic (ferro). Mas Castellar de Pontós 
(de ROVIRA i TEIXIDOR 2002).

Fig. 2. Ratlladors metàl·lics (bronze). La Serreta d’Alcoi 
(GRAU i REIG 2002-2003: 119, làm. XXI).

Fig. 3. Ratllador de la necròpolis d’Osma (Sòria), trobat fora 
de context (SCHULE 1969: taf. 63.8). Sense escala.
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interpretada com una assimilació itàlica d’un costum 
oriental, no apareix en cap tomba ni jaciment del 
sud de França, a pesar de les constants i abundants 
evidències de contactes amb el món etrusc, eviden-
ciades amb el nombre d’importacions. 

La presència a Itàlia ha estat tractada per G. 
Bartoloni (2003, 205) i per Ridgway (1997), els 
quals han posat en relació l’ús d’aquests objectes 
amb el banquet del vi de caràcter grec, on serviria 
per ratllar formatge per barrejar amb el vi (Il. XI, 
624 i ss.). El seu ús està documentat des del s. IX a 
Eubea (POPHAM i LEMOS 1996) (fi g. 4). Es troba per 
primer cop a Itàlia en la t. 152 de Castel di Decima 
en el primer quart del s. VII aC (associada amb els 
elements de banquet de ferro: ganivet i rostidor). La 
seva posterior difusió a Itàlia designa com a excepci-
onals les tombes que en presenten, des de la t. 928 
de Pontecagnano (D’AGOSTINO 1977) a la “tomba del 
guerriero de la Polledrara” a Vulci (MORETTI SGUBINI 
2004, 152), la t XVIII de Satricum o la t. 210 de 
Guardia Perticara (Basilicata) (NAVA 2000: tav. LXIV.2) 
(fi g. 5), entre altres.

Trípodes fenicis?

Relacionat amb la condimentació d’aliments, és 
important recuperar un altre tipus de produccions, els 
trípodes fenicis (BARTOLINI 2002: 60-61; BOTTO 2000) 

Fig. 4. Ratlladors metàl·lics (bronze). A. Museu Gregorià Etrusc (N. inv. 11175); B. Tomba 79A de Lefkandi-Toumba 
(POPHAM i LEMOS 1996: plate 78.B2); C. Pira 14 de la necròpolis de Lefkandi-Toumba (POPHAM i LEMOS 1996: plate 87.18). 

A diferents escales.

Fig. 5. Aixovar de la tomba 210 de Guardia Perticara 
(Basilicata, Itàlia), amb un complex set de banquet format 
per un ratllador, un ganivet, un calder i diversos elements 

per a la cocció i rostit de la carn, juntament amb vuit 
fíbules (NAVA 2000: tav. LXIV.2).
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Fig. 6. Trípodes-morters: tomba di Quaranta Rubbie-Veio (BOTTO 2000: fi g. 2.2); tumuletto III bis de Cerveteri (BOTTO 2000: 
fi g. 1.2); tomba 15 de Castel di Decima (BOTTO 2000: fi g. 1.1).

Fig. 7. Trípodes-morters: A i C, Moleta del Remei, Alcanar (GRÀCIA 2000); B, Baluart de Santa Llúcia, acròpolis d’Eivissa 
(RAMON 1999); D, Sa Caleta, Eivissa (RAMON 1999); E, Sant Jaume Mas d’en Serrà (GRÀCIA 2000). 
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 8. Agraïm la comunicació de S. Sardà, sobre la possible 
troballa d’un altre exemplar al jaciment de l’Assut a Tivenys. 
 9. Per a una aproximació a la discussió sobre aquesta peça, 
vègeu POZO 2003: 10-11.

(fi g. 6). Els morters-trípodes fenicis (corresponents 
al tipus Schubart XVIII, González C1 o Ros VIII 
H1/H2) es documenten des del s. VII aC a Mogador, 
Riotinto, Colina de los Quemados, Huelva, Toscanos 
o Cerro del Villar. Més enllà de l’hinterland colonial 
del Cercle de l’Estret, la seva presència es constata 
també en jaciments del llevant peninsular com la 
Penya Negra (Crevillent), Los Saladares (Orihuela) o 
Vinarragell (Burriana) i a Eïvissa tant a la necròpolis 
de Puig des Molins com a la colònia de Sa Caleta 
(fi g. 7). Pel que fa al nord-est peninsular, en base a 
les dades publicades fi ns al moment, la distribució 
d’aquests morters-trípodes es concentra essencialment 
als territoris de la plana litoral de Vinaròs-Benicarló 
i al curs inferior del riu Sènia. Se’n documenta la 
presència, sempre associada a les àmfores T-10.1.2.1 
i als pithoi, als jaciments dels Barrancs (Peníscola) 
(VIVES 2005a, 115), Orpesa la Vella, torrelló del Bo-
verot (VIVES 2005a, 94), Tossalet de Montmirà, Castell 
d’Almenara (VIVES, 2005a, 116), el Palau (Alcalà de 
Chivert), Puig de la Nau (Benicarló), Puig de la Mi-
sericòrdia (Vinaròs) (OLIVER 1991: 1098), Sant Jaume-
Mas d’en Serrà (GARCIA i GRÀCIA 2002: 41; GARCIA, 
GRÀCIA i MORENO 2004: 194, fi g. 3.2) i la Moleta del 
Remei (Alcanar) (GRACIA 2000: 264).  No obstant 
això, al Baix Aragó també comptem amb la presèn-
cia puntual d’un fragment de vas trípode procedent 
del Piuró del Barranc Fondo (Maçalió) (SANMARTÍ i 
PADRÓ 1976-1978).8

Infundibula i coladors 

Lligat a la condimentació i la modifi cació dels 
sabors trobem el fi ltratge dels líquids, manifestat a 
través dels coladors i els infundibula, tot i que alguns 
vasos amb carena interna podrien actuar de manera 
similar, i contenir les substàncies sòlides. 

La presència de coladors metàl·lics es documenta 
en la península Ibèrica únicament a les necròpolis de 
Pedro Abad (Còrdova), Mirador de Rolando (Granada) 
i el discutit exemplar de Iznalloz (Granada)9 (fi g. 6). 
De forma extraordinària, també s’han documentat 
infundibula etruscs a la costa de Xàbia (VIVES ep) i al 
palau-santuari de Cancho Roano (CELESTINO 1991). 

S’ha documentat la presència d’elements de fi ltrat-
ge en ceràmica al jaciment de Sant Jaume Mas d’en 
Serrà, amb un vas interpretat com a clepsidra, el qual 
identifi ca un clar context litúrgic, amb el que també 
s’haurien d’associar els coladors metàl·lics. 

Accessoris relacionats amb el consum 
càrnic 

Aprofi to aquest treball per incloure altres objectes 
relacionats amb el banquet, com ara els ganivets i 
els rostidors en ferro, perquè, tot i no formar part 
del que s’entén de forma comuna com a vaixella, 
corresponen a elements de banquet. 

Lluny de suscitar qualsevol polèmica respecte a 
l’atribució del ganivet com a element de banquet, 
s’ha considerat que aquesta és l’atribució més general 
possible, i s’ha defugit de les connotacions simbòli-
ques i sacrifi cials amb les que freqüentment ha estat 
relacionat.10 Però criden l’atenció, de manera especial, 
les primeres troballes de ganivets (de ferro i de ferro 
combinat amb altres metalls, amb la fulla de forma 
afalcatada a la punta o amb dors recte). En alguns 
casos, la pròpia composició de l’objecte, entre ferro 
(làmina) i bronze (reblons), ferro (làmina) i claus de 
plata, en ressalta el valor i distingeix els posseïdors com 
una minoria social immersa en un comerç restringit 
de béns de prestigi. Combinant ferro i bronze, trobem 
exemples en la t. 192 de la necròpolis d’Agullana, 
t. 8 de la necròpolis d’Anglès, t. 19 de la necròpolis 
del Cerrillo Blanco (MANCEBO 2000, 1827), la t. 31 del 
túmul B de Setefi lla (AUBET 1980-1981), al poblat de 
la Silla del Moro de Ronda (MANCEBO 2000, 1827), 
en t. 33 i 51 de la necròpolis de Grand Bassin II de 
Mailhac (JANIN et al. 2002), en la t. 18 de Mas de 
Mussols (MALUQUER 1984) i en la necròpolis del Molar, 
tots ells amb reblons de bronze; combinant el ferro 
i la plata s’han documentat exemplars en el túmul F 
de Setefi lla (MANCEBO 2000, 1826); t. 17 del Túmul 
A (AUBET 1975) i t. 17 de la Joya (MANCEBO 2000, 
1826); altres exemples, però, recobreixen el mànec 

Fig. 8. Colador metàl·lic (bronze), Pedro Abad (Còrdova) 
(POZO 2003: foto 12 i làm. XX, fi g. 31).

 10. Els ganivets han rebut mútliples interpretacions d’ús i 
procedència, tot el contrari del que passa amb els rostidors de 
carn.
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amb planxes de bronze, com en la t. 20 del túmul 
A de Setefi lla (AUBET 1975) o la t. 3 de la necròpolis 
de la Pave (CLAUSTRES 1950). Trobem algunes altres 
atestacions de la combinació entre ambdós metalls 
en la part nord del túmul 1 de Setefi lla, amb fulla 
de ferro i mànec de bronze (MANCEBO 2000, 1825) i 
en el túmul IV de la necròpolis d’Herdade do Pego, 
amb una decoració en bronze (MANCEBO 2000, 1826). 
Altres exemples de ganivets de ferro amb reblons o 
enmanegaments de bronze fora de la península Ibè-
rica, els trobem repartits per tot el Mediterrani, en 
són exemples els casos següents: necròpolis de Knos-
sos-Gypsades tomba VII (PLEINER 1969, 11); Perati, 
Àtica (PLEINER 1969, 11); Madonna del Piano sept. 
229 (ALBANESE-PROCELLI 1993-1994, 61); Torre Galli; 
dipòsit de Modica (BIANCO-PERONI, 1970, 83 i 78); la 
necròpolis de Moulino della Badia (ALBANESE-PROCE-

LLI 1993-1994, 62). Altres mostres de combinació de 
metalls en objectes diversos les trobem en l’espasa 
de Capsec “Pla de la Gibrella”, que combina una 
fulla de ferro amb un mànec de bronze, similar al 
que succeeix amb una de les espases de la necròpolis 
de la Solivella; l’anell de la cova de les Monges, de 
bronze amb una lamineta de ferro (d’altres anells 
que combinen bronze i ferro han estat documentats 
per Pleiner (1969, 8) en les necròpolis de Festos i 
Dendra); l’escarpe del dipòsit de Baiôes (ARMBRUSTER 
2002-2003, 146) l’espasa de Tozal de Regallos, amb 
empunyadura en bronze i fulla en ferro; o les sivelles 
de cinturó de la tomba 1 i 7 de la necròpolis del Pla de 
la Bruguera (CLOP et al. 1998), que incorporen ane-
lles i reblons de ferro en el sistema de fi xació de 
les mateixes.

Respecte als ganivets de la primera edat del ferro 
de la península Ibèrica, s’ha proposat un evolució 
a partir de les importacions de ganivets de tipus 
afalcatat als ganivets rectes. Maluquer considera els 
ganivets amb un únic tall lleument afalcatat com un 
“cuchillo(s) propio(s) de los campos de urnas euro-
peos”... (MALUQUER 1944, 114). En canvi, els ganivets 
afalcatats que es documenten en els contextos de la 
primera edat del ferro de la península Ibèrica, han 
estat considerats, no sense alguna opinió contrària 
(JUNYENT 1992), com a propis de les infl uències ori-
entals, precolonials (MANCEBO 2000; PELLICER 1982, 
225; QUESADA 1997, 191), i s’ha associat en gran 
quantitat de casos a contextos amb materials fenicis 
o paleopúnics des del s. VIII al s. V aC per gran part 
de la península Ibèrica. Els corresponents al s. VI-V 
aC, han estat interpretats, en l’àrea celtibèrica, com 
a elements de prestigi de procedència meridional 
associats a personatges d’alta posició social (MANCE-

BO 2000, 1827). Mancebo proposa que, atès el seu 
caràcter com a primeres peces en ferro reconegudes 
en les necròpolis tartèssiques, s’ha de considerar els 
ganivets com a objectes de luxe i de prestigi (MANCEBO 

2000, 1828). La funcionalitat dels ganivets ha aixecat 
opinions diverses, s’ha considerat:
a) Part de l’armament (MARINI 2003, 30, nota 70; 

SOLIER, RANCOULE i PASSELAC 1976, 76). 
b) Element litúrgic (BIETTI-SESTIERI i DE SANTIS 2003, 

762; DÉTIENNE 1979, 16; MANCEBO 2000, 1829; 
SCHEID 1985, 196; SMITH 1996, 84). 

c) Distintiu social, sovint relacionat amb el simbolisme 
religiós o militar. 

d) Fins i tot la prosaica funció d’útil simple, multi-
funcional i d’ús quotidià.
Algunes de les tombes amb ganivets han estat 

interpretades com a pertanyents a guerrers i algunes 
de la necròpolis de la Joya s’han posat en relació 
amb la possibilitat que corresponguin a fonedors de 
metall d’origen xipriota (MANCEBO 2000, 1828). Però 
el fet que es documenti en la t. 1 de la Joya, la t. 
25 de Boliche i en la t. 13 de Frigiliana (ARRIBAS i 
WILKINS 1969), corresponents a infants i a la tomba 
femenina de Casa del Carpio, ens permet interpretar 
els ganivets en relació amb personatges d’elevat esta-
tus social o ostentadors de rols particulars. D’aquesta 
manera, podem considerar els ganivets de ferro de les 
necròpolis del bronze fi nal i de la primera edat del 
ferro com a indicadors de rol sacerdotal, en relació 
amb el sacrifi ci i la repartició dels aliments (BIETTI-

SESTIERI i DE SANTIS 2003, 762; DÉTIENNE 1979, 16; 
MANCEBO 2000, 1829; SCHEID 1985, 196; SMITH 1996, 
84), posició que no exclouria l’ostentació d’altres rols 
dins la comunitat (BIETTI-SESTIERI 1992).

La seva distribució és molt àmplia, es documenta 
a les necròpolis d’Agde,11 d’Agullana,12 d’Anglès,13 de la 
Atalaya,14 de Camallera, del Coll del Moro,15 de Cortes 
de Navarra II b,16 d’Empúries,17 de Grand Bassin I,18 
de Grand Bassin II, de Mas de Mussols,19 de Mianes,20 
del Molar,21 del Moulin a Mailhac, de l’Oriola,22 de La 
Pave,23 de la Pedrera,24 de Pedròs,25 de Las Peyros,26 
de St. Julien de Pézenas,27 de la Solivella,28 Tosseta 
de Guiamets i altres de la península Ibèrica (MANCE-

BO 2000), i en les tombes de Corno Lauzo (TAFFANEL 
1960), del Mas Saintes Puelles (SOUTOU i VÉZIAN 1964) 
i de Rec de Bragues (ROUQUETTE i MITCHEL 1976).

Respecte als rostidors, cal esmentar que se n’han 
recuperat en el poblat de St. Jaume Mas d’en Serrà 
(inèdit) i en la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta 
(inèdit), l’únic exemplar publicat és el de l’oppidum 
de Mas Castellar de Pontós (ROVIRA i TEIXIDOR 2002: 
351), que s’associa a un cremaller, també relacionat 
amb el consum càrnic (Íbidem).

 11. NICKELS, 1989: T. 7 (2), 13 (2), 51 (2), 115a (2), 22, 34 
(2), 39, 45a, 48, 72(2), 83(2), 85, 114(2), 122, 126, 142, 144, 
145 (2), 168, 202, 98, 71, 75, 117, 141, 130, 19, 50 (2), 97(2), 
58(2), 33, 183a, 13/14, 21, 113(2), 145.
 12. PALOL, 1958: T. 42, 68, 115, 192, 199.
 13. OLIVA i RIURÓ, 1968; PONS i PAUTREAU, 1994: T. 2, 8, 9.
 14. MALUQUER i VÀZQUEZ, 1957: AA8, AA16 (2), AB17 (2), 
AB20 (2), AB30, AB39, AB52.
 15. RAFEL, 1991: M. 9; RAFEL, 1993: UE II.
 16. MALUQUER, 1954.
 17. ALMAGRO-BASCH, 1955; BARBERÀ, 1990: T. 1, 2, 9, 11, 13.
 18. PONS i PAUTREAU, 1994, 366: T. 177; LOUIS i TAFFANEL, 
1958: T. 68 i 99.
 19. MALUQUER, 1984: T. 10, 18.
 20. MALUQUER, 1987: T.1 (2), T.4 (2), T.9 (2), T.13 (2), T.14, 
T.27, T.28, T.32, T.33 (2), T.35, T.36, T.43 (2), T.44, T.45, T.58.
 21. PELLICER, 1982: T.116, 146.
 22. ESTEVE, 1974: T.14.
 23. CLAUSTRES, 1950: T.2, 3, 10 (2), 11, 14, 15.
 24. PLENS, 1986.
 25. MAYA, DÍEZ-CORONEL i PUJOL, 1973: Sepultura 6.
 26. SOLIER, RANCOULE i PASSELAC, 1976: T.13, 15 i 26.
 27. GIRY 1965: En ferro: T.7, 8A, 11, 12B, 14, 35, 115 (2), 
117, 120, 127, 149 (2), 150, 169, 173, 175, 181, 183, 186, 192, 
202, 205, 214 (2), 215 (2), 233 (1+ fragments?), 234 (3), 244, 
248 (2), 251 (3), 253 (2), 255 (2), 257 (2), 267, 269, 273. En 
bronze: T.249. LLINAS i ROBERT, 1971: T.1/69; 11/69 i 4/70 (2).
 28. FLETCHER 1960.
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Conclusions

No hi ha dubte que l’aquisició d’una nova mane-
ra de realitzar les cerimònies de cohesió del grup 
i d’afi rmació de les aristocràcies es va realitzar a 
través dels diferents tipus de banquet. Al mateix 
temps, algunes associacions que es registren denoten 
la comprensió de l’ús i l’ordre d’ús dels objectes que 
componen aquests conjunts, que correspon a una 
complementació intrínseca dels elements de vaixella 
i dels seus accessoris, d’acord amb una ideologia 
comuna de clar infl ux mediterrani, a partir d’una 
lògica funcional i simbòlica. És més clar encara si 
ens referim al consum de líquids, on s’incorporen 
els accessoris de fi ltratge (infundibula, coladors) i 
de mòlta de residus (ratlladors i trípodes-morters), 
que corresponen a uns costums orientals, per bé que 
molt probablement també es podria desenvolupar un 
costum propi de complementació de líquids mitjançant 
altres elements aromàtics, o sistemes de fi ltratge com 
la decantació, etc. Però el disseny que presenten els 
tipus documentats a Catalunya denota clarament el 
coneixement de la forma, a l’estil d’imitacions dels 
prototipus, quan no són directament importacions.

Principalment, la funció dels elements que hem 
tractat correspon a la condimentació i preparació de 
les begudes i les carns, així com la repartició dels 
aliments. Actes que es podrien considerar religiosos 
o sacres.

L’exhibició dels elements del symposion i del ban-
quet i les celebracions dels mateixos, són, juntament 

 29. Segurament, aquest tipus de tombes, s’ha de relacionar 
mot estretament amb els llocs de culte heroics. El caràcter 
particular d’aquestes sepultures, molts cops desenvolupà la 
pràctica de diferents cultes. A Catalunya, però, les tombes 
aïllades no presenten cap tipus d’evidència d’haver-ne rebut. 
El signifi cat de la tomba aïllada es relaciona intrínsecament 
amb el del personatge que hi ha enterrat. Un personatge dig-
ne de ser recordat ha de ser enterrat en una tomba digna de 
ser identifi cada i, per tant, recordada. Recordem les paraules 
d’Aquiles quan vol ser enterrat amb Patrocle a la platja de l’Hel-
lespont, per tal que la tomba es vegi des de lluny (Od., XXIV, 
83 i ss.). Aquesta ubicació elegida per Aquiles no és casual. 
Sembla lògic pensar en la ubicació d’aquestes tombes en els 
llocs de les gestes dels herois. La seva posició es destaca de 
la resta, com va succeir amb el seu propietari i la resta de la 
societat. Aquestes tombes, com ha assenyalat N. Valenza-Mele 
(1991: 159), no es poden considerar singulars respecte a les 
comunitats a les quals pertanyen, sinó comunes entre la vasta 
classe dels herois. Adaptant la defi nició que es realitza de la 
tomba simple, respecte a les elits que adquireixen el poder en 
les comunitats des del tercer mil·lenni aC, es pot acceptar que 
les tombes aïllades, generalment atribuides a personatges hero-
ïtzats, ostenten aquesta funció en base a la manca de lligams 
de parentesc, la relació amb el territori i la propietat del seu 
destí en relació amb el record que se’n conservi (GUILAINE i 
ZAMMIT 2002: 216). 
El cas millor conegut a Catalunya és el de la Granja de Soley 
de Santa Perpètua de la Mogoda (SANMARTÍ et al. 1982). Tot i 
que s’ha de tenir ben present el cas de la tomba de les Ferreres 
a les Umbries de Calaceit (CABRÉ 1942) i possiblement altres 
troballes també del Baix Aragó (RAFEL 2003).

amb les armes i algunes tombes aïllades,29 les prin-
cipals manifestacions del poder en les comunitats 
de l’orientalitzant fi nal a Catalunya, com també s’ha 
pogut observar en les associacions de certes tombes, 
sempre de singular riquesa dins de les seves comu-
nitats, amb complexos sets de banquet (Anglès T.8, 
Agullana T.192; tomba de Guerrer de la Granja de 
Soley; T.10 y 54 de Grand Bassin II; T.14, 47 i 234 
de St. Julien de Pézenas; T.12 de la Pave), i a la 
freqüent associació d’objectes del servei de banquet 
en conjunts menors, essent aquests els que donen 
valor als aixovars i n’indiquen l’estatus elevat (com 
a indicadors de la possibilitat d’accés al consum de 
certs productes restringits).30 

A partir, doncs, dels primers contactes entre els 
comerciants mediterranis i les aristocràcies indíge-
nes, es van establir unes relacions que ben aviat 
van superar la mera assimilació de tècniques i mo-
des per a absorvir models culturals. La introducció 
d’una koiné aristocràtica mediterrània, va fer mutar 
profundament la societat. Com ha estat assenyalat 
per al mateix fenomen en àrea etrusca, l’introducció 
d’una nova forma de celebrar el banquet i d’una ide-
ologia funerària heroica, van ser factors fonamentals 
d’aquestes transformacions. L’element que posa en 
relació aquestes noves actituds és la vaixella metàl-
lica, símbol de prestigi pel seu valor intrínsec, que 
subratlla, mitjançant la nova cerimònia simposíaca, 
l’estatus dels personatges emergents.
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Becari FI, Departament d’Arqueologia, Prehistòria i Història 
Antiga de la Universitat de Lleida. 

Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

raimongf@historia.udl.es

 30. Hi ha la possibilitat que en contextos aristocràtics siguin 
els elements per a la neteja del cadàver i els rituals lustrals dels 
assistents al sepeli (RUIZ DE ARBULO 1996, 182), però hem de 
considerar aquesta afi rmació únicament aplicable a contextos 
restringits a àrees i cronologies concretes i més tardanes, ja 
plenament històriques.
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