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Prefaci i agraOimentso 

Aquest treball sobre els "Orígens, Emergencia i Desenvolupament de la 

Cenimica Halaf a Síria" és el resultat d'un procés de investigació que s'inicia l'any 

1991 al jaciment de Tell Halula, al Eufrates de Síria, dirigit pel professor i amic Miquel 

Molist. Amb ell havia ja participat en moltes excavacions arqueológiques a Catalunya i, 

en especial, a la comarca d'Osona sobre el perlode Neolític, preguntant-nos sovint quina 

podia haver estat la genesi que porta a la "Revolució Neolítica". Miquel Molist, que de 

feia temps havia participat en excavacions arqueológiques al Próxim Orient de la ma del 

professor Jacques Cauvin i en d'altres equips, va tenir la possibilitat l'any 1989 de 

iniciar un projecte d'investigació arqueológica de salvament el qual, sens dubte, podia 

ajudar a donar una mica de Hum a aqueHes preguntes que ens :feiem a la decada deIs 

setanta. En efecte, i com veurem més endavant, Miquel Molist no va deixar escapar 

l' oportunitat que oferia el govern de Síria a la crida internacional sobre salvament de 

jaciments en perill a causa de la construcció d'una segona presa en el curs del riu 

Eufrates al pas pel seu país. Neixia així, la Missió Arqueológica Espanyola a Tell 

Halula, que amb el suport del Ministeri de Cultura i de la Universitat Autónoma de 

Barcelona participaria en el projecte de salvament de jaciments en perill per la 

construcció del nou panta de Tichrine a la vall mitj ana del riu Eufrates. 

Estic doncs, en primer lloc, reconegut a Miquel Molist per haver confiat en mi 

des deIs inicis d'aquell projecte per a una tasca que, en els primers moments, ens 

afrontava a un futur incert, tant pel que fa a les possibilitats científiques ~'estudi d'un 

jaciment amb problemiltiques forya diferents a les que estavem acostumats coro, per la 

seva realització en un país tan llunya i desconegut com era Síria. 1 agralt també per 

haver acceptat dirigiraquest treball de tesi, treball que ha seguit de ben a prop des deis 

seus inicis. 

En lloc igual estic profundament agrait a la meya companya, Marta Ferrés, pel 

seu suport i ajut al llarg d' aquests anys, amb llargues absencies de fins a quatre mesos 

dedicades al treball de camp als diferents jaciments participats, i per haver-me 

encoratjat a tirar endavant la feina que suposava el projecte al qual m'havia compromes. 

Agralt també perque gracies a les observacions extretes de la seva atenta lectura del text 

aquest s'ha enriquit i fet més entenedor. 
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Voldría mostrar també el meu agralment al professor Onhan Tunca, de la 

Universitat de Lieja (Bélgica), que confía en mí per tal de dirigir els treballs 

arqueologics portats a terme, primer al jaciment de Tell Amama a l'Eufrates i despres al 

j aciment de Chagar Bazar a la vall del Khabur al nord est de Síria. De tots' aquests 

jaciments se'n parlara en extensió ens els propers capítoIs dones, juntament amb el 

j aciment de T eH Halula, han estat la base sobre la qual avui es presenten els primers 

resultats globals amb l' esperan~a que puguin representar una etapa més en el camí del 

coneixement d'un període, el Halaf, encara tant desconegut avui en dia en el marc de la 

prehistoria del Proxim Orient. 

EIs treballs portats a terme al diferents jaciments que formen part del projecte 

han comptat, de sempre, amb el suport i la coHaboració de la Direcció General 

d' Antiguitats i Museus del Ministeri de Cultura de Síria. Voldria doncs, mostrar el meu 

agraYment als professors Dr. Sultan Muhesen, Dr. Abdal Razzaq Moaz, Dr. Tamam 

Fackoush i al Dr. Bassam Jamous, Directórs Generals d' Antiguitats i Museus així com 

al Dr. Michel AI-Maqdissi, Director del Servei d'Excavacions. També el meu agraYment 

al Dr. M. Wahid Kayatta, Director d' Antiguitats i Museus de la regió d' Alep i al Dr. 

Abd el-Massih Bagdo, Director d'Antiguitats i Museus de la regió de Hassake per la 

seva permanent cooperació. 

Aquest treball s'ha beneficiat també, alllarg deIs anys, de diferents programes 

de recerca. En primer lloc del Ministerio de Cultura a traves de la Dirección General de 

Bellas Artes (Instituto de Patrimonio Histórico Español) ha financ;at els treballs 

d'excavació de jaciment de Tell Halula. També al Ministere de la Recherche 

scientifique de la Cornmunauté fran~aige de Belgica i al programa Póles d 'attraction 

interuniversitaires que han fet possible els treballs a Tell Amarna i Chagar Bazar. Les 

analítiques i els diferents estudis s'han beneficat també de l'ajuda deIs diferents 

projectes. El tram final de la recerca s'ha inc10s en el projecte, HUM2004-04099 del 

Ministerio de Educación y Ciencia Interacción social y proceso de neolitización en el 

Valle medio del río Eufrates (9000-6000 antes de nuestra era) on l'investigador 

principal és el Dr. M. Molist (UAB) i del Projecte D.E. ICA3-CT-2002-10022, From 

the Adoption 01 Agriculture to the Current Landscape: Long-Term lnteraction Ben'fleen 

Men and Environment in the East Mediterranean Basin (Menmed), coordinat per el Dr. 

M, Molist (UAB). 

La metodologia organitzativa que comporta una expedició, d'una mitjana de 60 

die s per any, en una zona rural sense cap deIs serveis aIs quals estem avui en dia 
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acostumats, com l' aigua corrent o l' electricitat, i la sensibilitat que ha de presidir les 

relacions amb un grup huma parlant una llengua i tenint una cultura completament 

diferent a la nostra era, potser, un repte encara més gran que el fet d'abordar les 

estrategies d'excavació d'un jaciment que les primeres estimacions li atorgaven una 

extensió aproximada d'unes 8 hectarees i una seqüencia estratigrafica estimada que 

representa va una successió de nivells d'ocupacions humanes durant més de dos 

mil·lennis. 

Agraeixo a Mohamed Haj Ali, representant del govem de Síria al projecte de 

Tell Halula, ara ja ami e, la seva ajuda per introduir-me a una cultura desconeguda i pel 

seu constant consell sobre les petites coses que, lluny de casa, es veuen amb una altre 

dimensió. Sabem de missions arqueologiques, molt professionals a nivell científic, que 

han hagut de renunciar als seus projectes al Proxim Orient per la manca de simbiosi 

entre l' equip i el país que els acollia. 

V qldria agrair també a tots els membres, arqueolegs, especialistes en diverses 

disciplines i amics, que han anat passant per les missions arqueológiques de Tell Halula, 

Tell Amarna i Chagar Bazar, afortunadament més del centenar, el grau de convivencia 

necessaria que comporta una experiencia tant intensacom aquesta així com 

l' enriquiment que han suposat les llargues hores de discussions, realitzades a última 

hora del dia, en un intent de poder comprendre fins els nivells més aprofundits quines 

haurien estat les causes i motius fonamentals que haurien portat als pobladors d'aquest 

jaciments a realitzar canvis de comportament tant significatius com els que evidencien 

els testimonis i les restes materials que hem anat recuperant. 

Al llarg d'aquests 15 anys d'investigacions arqueológiques, perque no dir-ho, 

s'han prodult moments de gran alegria i també d'altres de profunda tristesa. D'alegria i 

excitació pel que suposa la gran i exclusiva oportunitat de participar en un projecte 

d'aquesta magnitud i per les grans satisfaccions que any rere any ens ha anat 

proporcionat el jaciment a nivell de novetats materials. La gran responsabilitat que 

suposa qualsevol excavació per la seva propia naturalesa de fet irrepetible ens ha 

condult en el treball, lent peró intens, alllarg de aquest darrers 15 anys i confiem que les 

dades i interpretacions que anem publicant sovint siguin un reflex d'aquella 

responsabilitat. De tristesa perque la petita part de la vall de 1 'Eufrates que hem 

compartit al llarg d' aquest anys ha anat evolucionant, la construcció de la presa 

conclogué, i moltes de les vivendes que havíem visitat a la fertil vall del riu i on llargues 

generacions d'agricultors i ramaders, amb una tradició que emanava directament deis 
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pobladors de Tell Halula el jaciment que hem estat excavant aquests darrers anys, 

anaven desapareixent sota les aigües del panttl. També, perque el temps passat a 

propiciat que molts deis obrers i amics que ens havien ajudat en els processos 

d'excavació i l'havíem compartit coneixement i problemes ens hagin anat deixant pel 

ca mí. 

Finalment voldria agrair l' ajut i el consell pero també l' oportunitat de discutir 

sobre els temes que són subjecte d'aquesta tesi amb especialistes i col-legues de 

diversos paisos treballant en missions arqueologiques al Proxim Orient sobre la mateixa 

prob lematica. 
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1. Introducció 

Les excavacions arqueologiques a Mesopotfunia s'inicien fa uns cent cinquanta 

anys quant arqueolegs i, especialment, epigrafistes dedicaren la seva atenció a l'estudi 

deIs grans jaeiments histories com Babilonia o Ninive. Malgrat pero la fascinació que 

les epoques historiques provocaven s'anava formant un interes creixent per les etapes 

anteriors a l'escriptura fins que l'any 1930 l'arqueoleg angles Gordon Childe formula la 

"Revolució Neolítica", que molts investigadors feren seu rapidament, i que designava al 

Creixent Fertil com a lloe d'origen d'aquesta revolució. El Neolític esdevingué dones, 

un perlode testimoni de les més grans transformacions humanes, dominant la natura i 

practicant les primeres experiencies de domesticació de les plantes i els animals. 

Aquests nous interessos marcaren noves línies en la investigació arqueologiea a partir 

de la primera meitat del segle passat i en especial sobre les primeres fases del Neolític al 

Proxim Orlent. Aquesta tendencia desenvolupa una gran activitat i aven90s pel que fa 

als perlodes coneguts coro a Neolític Pre-Ceramic i sobre els primers processos de 

neolitització, en especial, de les dornesticacions deIs animal s i les plantes, amb un cert 

desinteres per les fases més recents del Neolític amb cer3:mica tant per part deis 

arqueolegs intereossats en la recerca de la vertadera "Revolució Neolítica" com pels 

fascinats en la recerca deIs orígens de la escriptura i coneixement de las grans ciutats

estat. 

Les pnmeres investigacions arqueologiques en relació al perlode Halaf es 

remunten a inicis del segle passat amb les intervencions de Sir Leonardo Woolley 1 al 

jaciment de Carchemish a Turquia, i posterlorment amb les del baró prussia Von 

Oppenheim 2 al jacirnent de Tell Halaf, a Síria i, sobre els quals se'n parlara rnés 

endavant. Aquestes investigacions pioneres al Proxim Orlent estaven pero marcades per 

un cert aire romantic i també per uns interessos personals més enlla de les autentiques 

motivacions professionals de cada un deis seus executors. Arqueolegs pero també 

aristócrates, militars, espies, i d' altres especialistes formen part integral de la genesi dels 

estudis Halaf al Proxim Orient que es veieren, d'una manera o altre, involucrats en 

projectes d'excavació, alguns d'ells marcant durant molt de temps el coneixement del 

perlode Halaf. Al mateix jaciment de Carchemish Sir Leonard Woolley compta amb la 

1 WOOLLEY, 1914 j 1934 

2 VON QpPENHEIM, 1943 
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coHaboració de T.E. Lawrence, conegut més endavant com a Lawrence d'Arabia i 

agitador polític a compte del govem angh!s, si bé en aquella epoca ja havia acabat una 

tesi doctoral sobre els castells croats a Síria. El mateix baró Von Oppenheim, abans de 

la seva intervenció al jaciment de Tell Halaf havia estat destinat, en 1896, als serveis 

diplomatics alemanys d'Egipte. El dos jaciments doncs, Carchemish i Tell Halaf, 

semblen haver estat trobats per l'atzar pero un cop més la coincidencia es produeix al 

estar ambdós situats en el trayat de la nova línia de tren que uniria Estambul i Bagdad i 

en l'interes mostrat per les dues potencies, Anglaterra i Alemanya, en les avantatges que 

l'obertura de la nova línia oferia per a la penetració cap el golfPersic i les Índies. 

El primer arqueoleg de formació pero que realitza una excavació Halaf formal 

fou Max Mallowan, deixeble de Campbell-Thomson, quan inicia el seus primers treballs 

de camp als jaciments de Ninive i despres a Arpachiyah, a Iraq, sota la mirada atenta de 

la seva esposa, l'escriptora Agatha Christie, qui realitzava les fotografies i l'ajudava en 

la classificació de ia ceramica. Agatha Christie participa en moltes de les expedicions 

que Mallowan porta a terme al Proxim Orient i les seves experiencies personals· les 

descriu en un dels pocs textos, no policíac, que l' autora escrigué al llarg de la seva 

vida 3. El primer contacte de Mallowan amb el Proxim Orient pero es produeix a 

l'octubre de 1925 quant en companyia de Leonard Wooley i AS. Whitbum participa de 

les excavacions d'Ur, a Iraq. Fou al jaciment d'Ur que Mallowan realitza el seu primer 

contacte amb Gertrude Bell, arqueologa i lingüista, en aquells moments Directora del 

Servei d' Antiguitats i del nou Museu de Bagdad. Previament pero Gertrude Bell havia 

estat reclutada pel Servei d 'Intel'ligencia angles durant la primera guerra mundial i més 

tard com a oficial i Secretaria Oriental de l' Alt Comissionat a Bagdad on participa en 

les negociacions que portaren a la creació del nou estat d'Iraq. 

Un deIs fenomens pero que més ha afectat la investigació d' aquest periode al 

llarg del segle passat ha estat, segurament, la manca de prospeccions sistematiques i el 

fet de primar, generalment, les excavacions puntual s de jaciments que foren estudiats en 

contextos regionals molt reduits i que ha portat, sovint, a una sobregeneralització de les 

diferencies regionals existents. La contimütat de les investigacions ha estat, des de 

llavors, for~a irregular amb períodes de intensa activitat id' altres de completa 

ignorancia peI que fa als estudis del Neolític Ceramic. 

3 CHRISTIE, 1?87, en versió castellana. 
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Les investigacions sobre el període Halaf dones s'iniciaren pn\cticament fa un 

segle, tot i que en aquell moment se'n deseoneixia la seva naturalesa, al jaeiment turc de 

Sakje-Geuzi. El jaciment eponim de Tell Halaf, excavat en 1913, proporciona les 

coHeccions ceramiques més destacables pero no fou fins els anys 1930 que gracies als 

treballs portats a terme per Mallowan al jaciment d'Arpaehiyah s'estableix la seva 

primera seqüencia cronologica d'una manera clara. 

Despres deIs anys 1930 pero la investigació sobre el Halaf queda quasi aturada i 

no sera fins la decada deIs 70 que una nova embranzida en la investigació cristaHitza 

amb els treballs de la Missió Arqueologica russa a Yarim Tepe, al nord d'Iraq, i 

especialment a la decada deIs vuitanta quant es viu una explosió en la recerca del 

període Halaf gracies particularment a la construcció de pantans i projectes d'irrigació a 

tota l' area Mesopotamica. Aquesta nova etapa vingué caracteritzada per dues premisses 

basiques; les crides internacional s a projectes de prospecció i de salvament de jaciments 

en perill a les zones afectades i als recursos que tant els paYsos involucrats com 

nombroses missions estrangeres implicades dedicaren als projectes. 

De la majoria de jaciments del període Halaf en parlarem en el proper capítol, 

primer en seqüencia cronologica i despres per arees geografiques, i en desenvoluparem 

algunes de les seves característiques individual s més significatives. 
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2. Aproximació a un segle d'excavacions arqueologiques Halaf. 

El coneixement i la popularització de la ceramica Halaf, es realitza, com d'altres 

episodis de la prehistoria, per casualitat. Hom podria dir que l'origen del coneixement 

de la ceramica Halaf es deu, en part, a la construcció de la línía de tren Estambul

Bagdad, més coneguda com "Orient Express". La construcció d'aquesta línia fou 

confiada als enginyers alemanys de la societat Krupp i va ser el baró prussia Max 

Freiherr von Oppenheim qui organitza en 1899 una expedició a fi de reconeixer els 

diversos tra9ats proposats de la línía que havia de transcórrer tot seguint la frontera 

sirio-turca. No lluny de l'indret de Ras el-Arn, al nord de Síria, i prop de les fonts del riu 

Khabur, Oppenheim va trobar el jaciment de Tell Halaf (veure figura 1 per la 

localització deIs jaciments que s'esmenten en el capitol). Tot i no sent arqueoleg procedí 

a la seva excavació, que es porta a tenue entre 1911 i 1913, recollint un gran conjunt 

extraordÍnari de restes material s on destacaven lots ceramics de gran bellesa: es tractava 

de les primeres ceramiques fines pintades Halaf del període Halaf descobertes i el 

jaciment esdevingué eponim del període4. 

La primera cita pero sobre ceramiques fines pintades es remunta a 1908 quan 

l'arqueoleg angles John Garstang5 realitza una "excavació experimental" al jaciment de 

Sakje-Geuzi, al sud est de Turquia. En relació a les troballes neolítiques Garstang no fa . 

referencia a cap estructura construIda i cita únicament la existencia de "soIs neolítics" 

associats a una seqüencia ceramica de dos únics nivells amb ceramiques pintades 

d' entre les quals destaquen vasos decorats amb incisions pero també alguns fragments 

fabricats amb pastes fines de tipus Samarra i un lot corresponent a ceramiques pintades 

Halaf tot i que les descriu com a relacionables a les trobades per M. De Morgan al 

jaciment de Susa. 

Posteriorment una expedició del British Museum dirigida per l'arqueoleg angles 

Leonard Woolley inicia en 1913 unes excavacions aljaciment de Carchemish (del qual 

una part és també conegut amb el nom de Yunus) situat a la frontera turco-siriana i al 

costat del riu l'Eufrates6. Woolley troba grans quantitats de cenlmiques que separa en 

dos grans grups segons la composició de les argiles utilitzades: ceramiques fines i 

grolleres. Realitza una tipologia mínima de les troballes així com unadescripció deIs 

4 VON OPPENHEIM, 1943 

5 GARSTANG, 1908 

6 WOOLLEY: 1934 
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acabats i motius decoratius i va suggenr que les ceramiques fines pintades podien 

correspondre al quart mil'leni BC pero mai les va definir com a Halaf tot i que al 

publicar els seus resultats a Carchemish tenia ja noticia de les excavacions realitzades 

per Von Oppenheim a Tell Halaf, per Garstang a Sakje-Geuzi així com d'altres portades 

a terme per Mallowan a Arpachiyah i Niniveh a Iraq. Més enlla de les ceramiques, 

Woolley descobrí unes construccions de planta circular, construYdes amb tovot, i amb 

les parets enlluides a les quals els atribueix una funcionalitat de foms degut al fet que 

ens els nivells corresponents a la utilització de les estructures localitza grans quantitats 

de cendres i fragments ceramics, a vegades sobrecuits. No fou fins més tard pero, que 

les edificacions circulars trobades per Woolley serien reinterpretades com les primeres 

estructures d'habitació circular i, posteriorment denominades "tholoi", trobades al 

Proxim Orient. 

No sera pero fins la decada deIs anys 20 del segle passat que entra en escena un 

deIs arqueolegs que més influencia provoca en els estudis arqueologics, i de la cultura 

Halaf en particular, al Proxim Oriento Es tracta de Sir Max Mallowan. A inicis del 

passat segle els arqueolegs anglesos ja treballaven al jaciment de Niniveh, a la zona de 

Mosul al nord d'Iraq, on els seus interessos els portaven a investigar nivells neo-asirians 

tot obtenint descobertes significatives. A fi de poder definir millor la cronologia i 

descobrir una ocupació prehistorica continua, l'epigrafista i director de la missió, 

Campbell-Thompson, encarrega al seu assistent, Max Mallowan, obrir un sondeig 

exploratori al jaciment de Ninive, un gran sondeig de 20 per 16 metres. Gracies als 22 

metres de seqüencia estratigrafica aconseguits es pogué determinar per primera vegada 

la seqüencia del nord de Mesopotamia 7. A partir de la fase Ninive V, es trobaren els 

primers fragments ceramics de tipus Halaf, semblants als trobats per Von Oppenheim a 

Tell Halaf. Es tractava de la segona excavació de Mallowan a Iraq, despres de la 

excavacions realitzades a Ur l'any 1925 i, en aquesta ocasió l'acompanyava la seva 

esposa, Agatha Christie. 

L'any 1932 Max Mallowan, sota els ausplclS de la British School of 

Archaeology in Iraq i el British Museum, inicia les excavacions arqueologiques al 

jaciment de Tell Arpachiyah i estableix per primera vegada la interpretació i la 

periodització de la civilització Halaf basada en l'evolució tipologica de la cenlmica8. 

Sera el primer jaciment Halaf vertaderament excavat i a partir de la "Trench Test", 

7 MALLOWAN, 1933 

8 MALLOWAN ¡ROSE, 1935 
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d'una superficie de 1225 metres quadrats (un quadrat de 35 per 35 metres) i una 

profunditat de 8 metres, ama deu nivells successius d'ocupació. Mallowan estableix la 

seqüencia Arpachiyah que representa, per primera vegad<;t, una periodització sistematica 

d'aquesta cultura i agrupa els deu nivells d'ocupació en tres grans fases: Halaf Antic, 

Halaf Mi~a i Halaf Final i les relaciona cronoestratigrMicament amb els jaciments de 

Ninive, Tell Halaf, Ur, Uruk i Susa. 

Acab(:ldes les excavacions al jaciment de Arpachiyah Mallowan inicia una gran 

activitat de prospeccions arqueológiques a la vall del Khabur, a Síria9, on el Service des 

Antiquités del Mandat Frances oferien grans facilitats en permisos i suport logístic als 

arqueólegs estrangers. En aquell temps, els interessos científics de Mallowan havien 

anat canviant i ara ja estava interessat també en jaciments prehistórics. Resultat 

d'aquelles prospeccions escull dos nous jaciments per excavar; Tell Brak i Chagar 

Bazar. ~allowan excava ambdós jaciments sota els auspicis del Brithis Museum i de la 

British School of Archaeology a Iraq. 

A Chagar Bazar Mallowan realitza pel desembre de 1934 els dos primers 

sondeigs -sondeig "A" localitzat al cim del tell i el "B" a mitja pendent del tell per la 

seva part nord oest- i com a conseqüencia deIs resultats obtinguts decidí realitzar una 

nova operació la primavera de l' any següent per a fer-hi excavacions en extensió durant 

les quals posa al descobert edificis del segon miHeni Be peró especialment per la 

obertura d'un gran sondeig situat a la part nord del tell i ambunes mesures de 20 per 25 

metres i una profunditat de 15 metres (el "Prehistoric Pit") on obtingué una segona 

seqüencia estratignlfica tot determinant 15 nivells prehistórics que cobrien la totalitat 

del període Halaf i n'establia una correspondencia amb la d' Arpachiyab lO• 

Aljaciment de Tell Brak realitza campanyes arqueológiques en 1937 i 1938 i es 

centraren exclusivament en els períodes relacionats amb els tercer i segon mil·leni Be i 

Mallowan no va explorar les possibilitats del jaciments en quant a ocupacions més 

antigues ja que ni tant sois descriu la posició estratigrafica deIs lots ceramics Halaf 

recuperats al jaciment tot indicant únicament que apareix ceramica anterior al període 

Obeid 11. El jaciment pero fou excavat posteriorment per Davidson 12 qui determina que 

les ocupacions Halaf del jaciment corresponien a les fases mitjana i final. Pel que fa a 

9 MALLOWAN, 1936 

10 MALLOWAN, 1936, 1937 i 1947. 

11 MALLOWAN, 1947, p. 44-5 

12 DAVIDS~N, 1977 

6 



les ocupacions més recents el jaciment continua essent excavat13 tot i que en alglllls 

sondeigs es trobaren alguns fragments ceramics de tipus Samarral4. 

Al abandonar la zona de la vall del Khabur, Mallowan inicia un projecte de 

prospeccions a la vall del Balikhl5. En una campanya de sis setmanes Mallowan porta a 

terme prospeccions i sondeigs almenys a cinc jaciments a la vall mitjana i alta del 

Balikh. Tell Mefesh, l'únic localitzat a la vall mitjana del Balikh, juntament amb Tell 

Aswad i Tell Ibn esh-Shehab, a la vall alta, proporcionaren restes prehistoriques així 

com ceramiques Obeid tot i que amb semblances amb les del tipus Halafl6. Tell Mefesh 

fou posteriorment excavat per Copeland indicant que els seus nivells arquitectonics i 

restes materials serien atribuYbles a una fase de transició Halaf/Obeid I7. De la resta de 

jaciments prospeccionats Tell Sahlan i Tell Jidle només oferiren unes ocupacions que 

abasten del tercer miHeni BC a l'epoca romana i bizantinal8. Les conclusions sobre 

aquestes prospeccions a ·la vall del Balikh Mallowan afirma que, malgrat ser dins els 

confins de la Mesopotamia era una area marginal i inhospita, conservava únicament les 

formes més primitives de la societat existent a d'altres parts més prosperes de Síria 

actuant de refugi de desplayats l9. Malgrat tot, les prospeccions realitzades per Mallowan 

foren durant molt de temps les úniques fonts de informació arq:ueologica de la zona fins 

que el 1969 un equip dirigit pel professor J. Cauvin 20 inicia un nou projecte de 

prospeccions a la vall del Balikh. Fruit d'aquestes noves investigacions es localitzen una 

serie de jaciments del període Paleolític a les planes del Balikh no lluny de Jisr Chnine. 

Dos jaciments inedits foren també descoberts: Khirbet al-Bassal i Tell Rijliye, ambdós 

amb restes ceramiques Halaf a la superfície. El jaciment que més atragué a Cauvin pero 

fou el de Tell Assouad, que Mallowan havia determinat com Tell Aswad. L'any 1970 

Cauvin realitza uns sondeigs a mitja pendent de la cara nord del Te1l21 tot revelant una 

seqüencia de 8 nivells d'ocupació Neolítica, numerats del I al VIII i del cim fins a la 

base. La ceramica fou trobada exclusivament en els nivells més profunds (VIII i VII) i 

13 p.e. OATES i OATES, 1994 
14 OATES, 1982, p. 64 
15 MALLow AN, 1946 
16 MALLOWAN, 1946 p. 128 
17 COPELAND, 1979, 1982 
18 MALLOWAN, 1946 p. 138 
19 MALLOWAN, 1946 p. 115 
20 CAUVIN, 1970 
21 CAUVIN, 1972 
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· en base a unes datacions per radiocarboni es situen en 6670-6500 BC no calibrat22 

mentre que en els nivells més superficials no apareix cap resta ceramica. Els lots 

cen'uniques recuperats foren posterlorment motiu d'~na te si doctoral 23 en la qual 

s'estableix que aquest jaciment pertany al grup deis prlmers productors ceramics del 

Proxim Orlent. 

Els treballs pioners de Max Mallowan a jaciments com Arpachiyah a Iraq o 

Chagar Bazar a Sírla foren un referent al' epoca i les seves interpretacions perduraren en 

el temps fins a finals de segle passat. En paraules d' Akkermans24 "malgrat els cinquanta 

anys d' invetigació Halaf, és frustrant veure el poc que coneixem d' aquesta societat i el 

poc progrés que s'ha realitzat en termes de interpretació i avaluació des de les 

excavacions de Mallowan a Arpachiyah en 1931-32" i continua dient ''Totes les 

excavacions han depengut, d'una manera o altre, deis resultats obtinguts per Mallowan 

i, ocasionalment hom no pot evitar l'inconfortable sentiment de resignació entre els 

arqueolegs de que poc pot ésser afegit a les troballes de Mallowan o, en altres paraules, 

que tot ha estat ja dit". Les excavacions de Mallowan dones foren durant molt de temps 

les úniques relacionades amb el període Halaf i fins la decada deIs cinquanta molt 

poques de noves foren endegades. 

Les excavacions arqueologiques portades a terme al Proxim Orlent fins els anys 

vuitanta pnlcticament no canviaren en absolut els es quemes que Mallowan havia 

establert gracies a les excavacions d' Arpachiyah i la majoria, sinó tots, deIs jaciments 

s'interpretaren en clau de la seqüencia obtinguda a Arpachiyah. 

A partir d'aquest moment realitzarem un breu recorregut a través de les 

intervencions arqueologiques més significatives, que hagin estat publicades, realitzades 

a cada un deIs paYsos del Proxim Orlent: Turquia, Síria i Iraq ja que ha estat cada un 

d'ells, a partir deIs processos de independencia en els casos de Síria i Iraq, els que han 

marcat els seus projectes d'investigació en relació a les seves propies prioritats. Veurem 

així com Síria ha esdevingut capdavantera en el camí per la investigació del període 

Halaf motivat, en part, pel fet que molts investigadors treballant a jaciments a la zona 

d'Iraq tingueren d'abandonar el país despres de la guerra del golf, faja quasi 15 anys, 

desplal(ant el seu interessos cap a Síria i també a Turquia. 

22 CAUVlN, 1974 

23 LE MIERE, 1979 
24 . , 

AKKERMANs, 1993, p. 5 
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Excavacions Hala! a Iraq. 

Fou gnlcies a les excavacions realitzades per MalIowan al jaciment de Ninive en 

1932 aiXÍ com les portades a terme al jaciment de Tepe Gawra per la Universitat de 

Pensilvania25 en 1932-38 que es pogué establir per primera vegada que el perlode Halaf 

precedia al Obeid26 i com a resultat de les posteriors excavacions d' Arpachiyah27 que 

s'establí per primera vegada la seva seqüencia en tres grans fases (Halaf antic, mitja i 

final). Si bé alguns investigadors han estat crltics amb les excavacions de Mallowan a 

Arpachiyah pel fet que fossin realitzades en una sola campanya i amb la supervisió de 

només dos arqueólegs per un total de 174 obrers el resultat fou que gnlcies a la 

extraordinaria riquesa del jaciment la seqüencia tipológica establerta per MalIowan ha 

perdurat fms a finals del segle passat. 

Contemporaniament a les excavacions d'Arpachiyah, de l'any 1932 al 1938 una 

missió de la Universitat de Pensilvania, dirigida per Charles Bache i Emest Spicer, 

iniciaren excavacions al jaciment de Tepe Gawra. Situat a uns 15 km al nord est 

d' Arpachiyah proporciona una seqüencia estratigrafica que cobria les fases mitjanes i 

finals del perlo de Halaf i continuava vers el perlo de Obeid. Els material s recuperats en 

aquestes cinc campanyes, procedents de dues grans Mees denominades "Área A" i 

''Northeast Base", així com de les importants restes arquitectóniques d'habitació entre 

les quals diverses construccions circulars (Tholoi), foren detalladament publicades per 

Tobler trenta anys més tard ja que no havia participat de l'excavació i tingué que 

reempendre les notes del seus excavadors28. El jaciment, amb una vintena de nivelIs 

arquitectonics, deIs quals del XX, el més antic, al XIII fan referencia al perlo de Halaf, i 

amb més de 800 tombes repartides en tota la seqüencia, el fan extraordinari per la seva 

riquesa estructural pero també material. 

També a la zona d'Iraq l'any 1954 el Iraq-Jarmo Project de la Universitat de 

Chicago endega les excavacions al jaciment de Banahilk29 situat a l'est d' Arpachiyah. 

El tell, de forma oval i uns 4 metres d'alyada, proporciona evidencies d'un petit 

assentament datable de finals del perlode Halaf. 

25 TOBLER, 1950 

26 MALLOWAN, 1933 

27 MALLOwAN ¡ROSE, 1935 

28 TOBLER, 1950 

29 WATSON, 1956 i 1983 
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Despres d'aquestes grans intervencions arqueologiques es presenta a Iraq un 

lapsus en la investigació que arriba fins els anys 60 quant un equip arqueologic rus 

inicia un projecte d'investigació aljaciment de Yarim Tepe al nord del paíso 

Situat a planes del Djebel Sinjar al nord d'Iraq i a la riba dreta del wadi Ibra es 

localitza l'important jaciment de Yarim Tepe (que en arab significa "mig tell") i 

constitult per un grup de diversos tells. Les excavacions s'iniciaren a partir de 196930 al 

jaciment de Yarim Tepe n, que juntament amb Yarim Tepe nI foren ocupats durant una 

llarga seqüencia Halaf. El tercer tell, Yarim Tepe 1, resulta un tell amb ocupacions 

principaIment del període Hassuna si bé en eIs nivells més superficials es trobaren 

ceramiques d' estil Samarra així com algunes tombes atribu·lbles al període de Halaf a la 

part més septentrional del tell. 

Les excavacions a Yarim Tepe Il proporcionaren, per primera vegada, una 

aproximació a la arquitectura d'un poblat Halaf amb construccions dé planta tant 

rectangular com circular (tholoi) de fms a 6,40 m de diametre, alguns d'ells amb 

corredor o avantcambra com les descobertes a Arpachiyah als niveI1s TT7 i 8. El 

jaciment proporciona també restes de foms de diversa naturalesa així com una gran 

quantitat de enterraments per inhumació pero també per incineració. A nivell de restes 

ceramiques entre Yarim Tepe n i In es presenta una seqüencia completa del període 

Halaf que s'inicia a la base de Yarim Tepe II amb evidencies de Halaf inicial i es 

completa a Yarim Tepe III amb presencia de les fases Halaf [mal i de transició al 

període Obeid. 

Ja a la decada dels vuitanta un nouequip inicia un projecte de prospeccions 

arqueologiques al nord d'Iraq en motiu del projecte d'irrigació que s'havia d'abastar 

d'aigua provenint del panta d'Eski Mosul les planes de la Djezira31 . El procés de 

prospeccions aporta un gran nombre de jaciments d'entre els quals únicament dos foren 

estudiats: Khirbet Garsour i el denominat com a NJP 72. Al primer s'hi realitza una 

petita intervenció arqueologica i al segon una recollida intensiva de materials 

superficials. Ambdós jaciments proporcionaren uns lots ceramics que Campbell definí 

com Halaf inicial (Halaf la segons la seva seqüencia) i a Khirbet Garsour, a més, alguns 

fragments relacionats amb les de tipus Samarra o "Proto-Halaf"32. 

30 ME °M RPERT 1 UNCHAEV, 1969, 1973, 1987, 1993a, 1993b, 1993c; MUNCHAEV i MERPERT, 1973 
31 WilJUNSON i TuCKER, 1995 . 

32 CAMPBELL, 1992, 1997 
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Al parlar de ceramiques Samarra, un perlode que evoluciona de la cultura 

Hassuna i contempon'mia a la de Halaf, hem de fer algunes referencies a j aciments 

excavats d'aquest perlode ja que si fms fa poc s'associaven sempre a les fases més 

recents del Neolític Final o Pre-Halaf al Proxim Orient avui en dia s'ha demostrat la 

seva relació directe amb 1 'horitzó Halaf i la seva emergencia arreu de Mesopotamia com 

veurem més endavant. EIs conjunts cenlmics de tipus Samarra a la regió de 

mesopotamia.han estat, durant molt de temps un enigma33, donat que la naturalesa de 

les relacions entre el Samarra id' altres perlo des contemporanis, tant a Mesopotamia con 

a Iran, no han estat sistematicament analitzades. 

La ceramica de tipus Samarra es descriu per primera vegada gracies a la 

descoberta, el 1911, del jaciment del mateix nom situat a uns 100 km al nord de 

Bagdad. Herzfeld34, el seu descobridor i especialista en epoca islamica, recollí alguns 

fragments, localitzats en tombes mal preservades i sense context estratigrafic, que foren 

publicats molt més tardo No fou pero fins la descoberta deljaciment de Hassuna, situat a 

uns 200 km. al nord de Samarra a la regió de Mosul, que es poden establir les primeres 

aproximacions cronologiques a les ceramiques Samarra per a la zona del nord d'Iraq35 

tot definint que eren importacions de objectes de luxe. 

Posteriorment, Braidwood36 fa un estudi de la ceramica d'un altre jaciment del 

perlo de de Samarra a Síria, Ten Baghouz del qua! parlarem més tard, i el compara amb 

el de Samarra i d'altres jaciments iraquians del nord, entre ells Hassuna i Matarrah. la a 

Iraq i a Matarrah, jaciment situat a 34 km al sud de Kirkouk, Braidwood hi realitza unes 

prospeccions en 1948 i l'interpreta com ajaciment amb cultura Hassuna si bé a les fases 

finals també hi havia restes de ceramiques de tipus Samarra. 

En qualsevol cas, el jaciment més emblematic de la cultura Samarra és Tell es

Sawwan, situat a la riba esquerra del Tigris, no lluny de la ciutat moderna de. Samarra. 

Excavat de 1964 a 1983 per equips d'arqueolegs iraquians37 posa al descobert un poblat 

amb grans cases de planta tripartida, contemporarues a les primeres construccions 

obeidianes del sud. Sota una de les cases foren descobertes centenars de tombes amb 

ríes aixovars de vasos i figurines d'alabastre que foren motiu de diversos treballs 

d'interpretació teorícs. Les fases 1 a IV foren atribuIdes al perlode Hassuna i Samarra 

33 Veure per exemp1e, BLACKHAM, 1996, p.l. 

34 HERZFELD, 1930 

35 LLOYO i SAFAR, 1945 

36 BRAIDWOOD et al, 1952 

37 ABuES-SOOF i WAILLY, 1965; ABuES-SOOF, 1968, 1971 
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mentre que la ultima fase, la V, corresponja a una fase Halaf. Una missió francesa hi va 

obrir posteriorment un sondeig en 1988 i 198938 pero els treballs quedaren aturats 

despres de la crisi de 1990. 

Un altre jaciment associat a nivells Samarra és Choga Mami, situat al sud est de 

Tell es-Sawwan, i descobert en 1966. El 1967 s'inicia una única campanya que 

proporciona interessants restes arquitectural s així com també lots ceramics de tipus 

Samarra i d' altres de cronologia anterior que foren definides com transicionals i 

probablement contemporarues a les primeres ceramiques Obeid39. 

la a la plana de Harnrin, a uns 130 km al nord est de Bagdad, una missió Iraqui

japonesa excava en 1978 un noujaciment Samarra: Tell Songor, format pertres tells, A, 

B i e si bé el periode Halaf hi és representat al tell Bien els nivells III i IV. Les 

excavacions realitzades aportaren important informació arquitectonica així com una 

muralla, un fom ceramic i diversos enterraments del perlode S amarra. Gracies a 

aquestes excavacions, realitzades per K. Matsumoto, s' establí que el perlode Samarra es 

podia dividir en dues grans fases, Perlode Classic i Perlo de Tarda40. A la mateixa plana 

de Harnrin, el jaciment de Tell Abada41 oferl, en el nivell IlI, estructures d'habitació de 

planta tripartida així com ceramiques associables al perlode Samaira classic (defmides 

com a transicionals) al igual que Tell Shimshara, excavat en 1957, i que en els seus 5 

nivells ceramics (13-9) proporciona un extens cataIeg de ceramiques Samarra42. A Tell 

Hassan, jaciment excavat per una missió arqueologica italiana dirigida per P. Fiorina en 

els anys 1980, les excavacions descobriren una instaHació a la base del tell, de 

cronologia Halaf evolucionat segons la seva cerfunica, amb una arquitectura basada en 

edificis de planta rectangular pero també amb construccions de planta circular algunes 

amb restes de forats de pal centrals per col~ locar una post per aguantar un sostre de 

forma conica43• 

També al jaciment de Umm Dabaghiyah, situat al nord oest de Samarra i excavat 

els anys 1970 sota els auspicis de la British School of Archaeology in Iraq i dirigit per 

D. Kirkbride, apareixen nivells d'ocupació del perlode Hassuna i Samarra pero també 

38 BRENIQUET, 1991, 1992 
390ATES, 1969, 1986 

40 MATSUMOTO, 1979, 1981, 1986 
41 JASIM, 1983 

42 MORTENSEN, 1970 

43 FIORlNA, 1984, 1987 
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de Halaf44. Més al nord, el jaciment de Kharabeh Shattani, amb ocupacions Hassuna i 

Halaf, s'excava els 1980 sota la direcció de Watkins de la Universitat de Edimburg45• 

Khirbet Derak, situat a l'extrem sud est de la plana d'Eski-Mosul fou explorat per una 

Missió arqueológica francesa els anys 1980 dirigida per lL. Huot i lD. Forest 

descobrint que la ocupació Halaf detectada era molt destruida i només es recupera una 

important coHecció de material s ceramics així. com una interessant quantitat de 

impremtes d~ segells, tot atribllible a una epoca avanyada del perlode Halaf fma146. 

Finalment, restes de evidencies Halaf foren descobertes al jaciment de Tell A:z:zo, al' est 

del complex de Yarim Tepe, on es descobriren unes inhumacions de cranis en un tholoi 

que foren relacionats amb els trobats a Yarim Tepe n47. 

La investigació arqueologica a Iraq practicament 's'atura el 1990 a causa deIs 

conflictes armats a la zona fet que provoca per una banda la paralització de projectes 

d'excavacions i que moltes de les missions arqueologiques estrangeres treballant al país 

l'abandonessin i iniciessin nous projectes tant a Síria com a Turquia i, per l'altre, un 

procés de destrucció, de moment sense poder quantificar, de molts del grans jaciments 

arqueologics del país com a resultat de la invasió del país per part de forces estrangeres 

el 2003. 

Excavacions Hala! a Síria. 

Hem ja comentat a inics d'aquest capítol les intervencions realitzades per 

Mallowan al jaciment de Chagar Bazar, a la vall del Khabur l'any 1934, que relaciona 

directament amb les efectuades a Arpachiyah a Iraq i confirma així la seva proposta de 

seqüi!llcia cronológica del Halaf. 

Poc després de la intervenció de Mallowan a Chagar Bazar, el compte Du 

Mesnil du Buisson, que participava a les excavacions realitzades per la Missió 

Arqueologicade la Universitat de Yale a Doura Europos l'any 1935, descobreix el 

jaciment de Téll Baghouz. Es tracta d'un petit tell d'aproximadament 0,60 hectarees 

situat a la terrassa est del riu Eufrates prop del jaciment historie de Mari (Tell Hariri) i a 

44 KlRKBRlDE, 1972,1973,1974,1975 

45 WATK1NS i CAMPBELL, 1986 

46 BRENlQUET, 1996, p.27 

47 KILLICK i ROAF, 1983, p. 206 
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pocs quilometres de la frontera de Síria amb Iraq. L'any 1936 Du Buisson va obrir una 

serie de sondeigs sobre el ten així com diversos quadres a les planes prop del ten pero el 

jaciment fou excavat sense cap mena de control estratigrMic o de registre i de les restes 

material s publicades sembla que es pot deduir que hi existiria més d'una fase 

d'ocupació. Una petita part de les restes· cenlmiques foren publicades d'una manera 

peculiar per Braidwood48 a partir d'alguns fragments diagnosticables peró també a 

partir de diverses fotografies fetes per Du Buisson. Posteriorment, du Buisson49 publica 

els resultats de l' excavació incloent dibuixos i fotografies de vasos ceramics molts 

d'ells ja presentats per Braidwood et al pero amb algunes diferencies i, en ocasions, fent 

impossible de determinar si molts del vasos son vertaderament peces diferents o 

interpretacions diferents de cada un d'ells. Més recentment Nieuwenhuyse50 reprengué 

l'estudi d'una part deIs material s de Tell Baghouz dipositats al Museu del Louvre de 

Paris i conclou que les ceramiques de tipus Samarra analitzades tenen més paral-lels 

amb les trobades al jaciment de Ten Sabi Abyad a la vall del Balikh i en la seva fase 

«Transitionah) que no a les descrites als jaciments de Tell es-Sawwan o Tell Samarra a 

Iraq. 

Les posteriors excavacions arqueológiques localitzades a la vall de l'Eufrates es 

troben totes elles a la vall mitjana i són el resultat de les primeres prospeccions 

sistematiques portades a terme com a conseqüencia de la operació de salvament que 

motiva la construcció del panta de Tabqa (llac Assad) als anys seixanta51 • 

Fruit d'aquelles prospeccions fou la descoberta per part ·de la Universitat 

Americana a Beirut del jaciment de Shams ed-Din, situat a la riba esquerra del riu 

Eufrates, i excavat durant 1973 i 197452. D'aquells treballs s'endiferenciaren quatre 

nivells d'ocupació encara que malauradament el sistema de registre utilitzat no permeté, 

posteriorment, atribuir les restes materiaís a cap unitat estratigrafica concreta. EIs 

excavadors indiquen que segons la ceramica recuperada al jaciment es pot relacionar a 

les fases Halafmitja. i [mal de Tell Aqab i a la fase IV d'Arpachiyah. 

A la mateixa riba es troba el jaciment de Zreyjiye descobert l'any 1974 per W. 

Ortmann i posteriorment prospeccionat per Friedrich Lüth de la Universitat d'Hamburg 

48 BRAlDWOOD et al, 1944 

49 Du BUISSON, 1948 

50NIEUWENHUYSE, 1999 

51 VAN LOON, 1967; FREEDMAN, 1979 

52 AL-RAoI, S. i H. SEEDEN, 1980; GUSTAvsoN-GAUBE, 1981; SEEDEN, 1982 
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que el 1981 realitzava excavacions Tell Sheik Hassan53• El jaciment es troba molt a 

prop de Sheik Hassan i actualment és parcialment cobert per les aigües del panta Assad. 

Lüth no realitzi cap excavació al jaciment ja que es trobava molt erosionat per les 

pujades i baixades del nivell de les aigües peró recollí un important lot de restes 

ceramiques atribuibles a una fase Halaf intermedia. 

Dels jaciments situats més al nord, Tell Halula i Tell Amama, en parlarem en els 

capítols següents dones han estat, juntament amb Chagar Bazar a la vall del Khabur, la 

base sobre el qual s'ha fonamentat aquest estudio 

A la zona del Khabur després de les prospeccions de Mallowan 54 i com a 

conseqüencia de la construcció d'un nou panUl a la vall mitja del Khabur, que crearla un 

llac artificial d'uns 20 km de llarg, s'inicien projectes de prospecció sistematica d'entre 

els quals els realitzats per Kühne i per Monchambert55 que propicia la loc~ització d'uns 

60 nous jaciments, dos deIs quals - Tell Ziyada i Umm Qseir-, pertanyents al període 

Halaf, foren posteriorment excavats. D'altres jaciments citats per Monchambert56 amb 

restes ceramiques Halaf superficial s foren posteriorment motiu d'alguna excavació. Tell 

Mashnaqa 57, Tell Bderi 58 i Tell Mula Matar59 oferiren diferents lots de ceramiques 

Halaf tot i que els jaciments presenten essencialment nivells Obeid i posteriors. Els 

altres dos jaciments, Tell Ziyada i Umm Qseir, foren excavats en extensió. 

A Tell Ziyada G. Buccellati inicia les excavacions en 1988 de les quals se'n 

despren que el jaciment fou ocupat en dues fases: la darrera correspondria a una fase 

Uruk evolucionat (fase A5) i despres d'una fase d'abandonament (fase A6) se'n 

reconeix una de transició Halaffmal/Obeid (fase A7) de la qual destaca la troballa d'un 

taller de fabricació de ceramica amb un foro, compost d'una cambra amb corredor, i pIe 

de cerfm.¡iques al seu interior amb algunes a mig coure fet que porta als excavadors a 

interpretar que fou abandonat a mitja cocció6o• 

El jaciment de Umm Qseir situat a uns 13 km. al sud est de Hassake es porta a 

terme una primera intervenció arqueológica l'any 1986 per part de la Universitat de 

53 LÜTH, 1990 

54 MALLOWAN, 1936 

55 KÜHNE, 1974-77; KÜHNEi MONCHAMBERT, 1978-79; MONCHAMBERT, 1984a, 1984b 
56 MONCHAMBERT, 1984a 

57 MONCHAMBERT, 1985, 1987 
58 PFÁLZNER, 1986-87 

59 SÜRENHAGEN, 1990, p. 133 

60 BUCELLATI et al, 1991; HOLE i ARzT, 1998; HOLE et al, 1998 
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Yale i sota la direcció de F. Hole61 qui estableix una seqüencia estratigrmca de nivells 

pertanyent a les fases Halaf, Uruk i del tercer mil·leni. El jaciment fou posteriorment 

excavat per la Universitat de Tsukuba l'any 199662 i els seus excavadors defmiren 

quatre fases d'ocupació; una primera atribuible al perlode Halafmitja (fases la, lb i le) 

amb la descoberta de nombroses sitjes, foms aixi com diverses estructures de planta 

circular o (holoi, una segona ocupació de inicis del IV miHeni Be relacionada a una 

fase Calcolítica tardana i Uruk mitjana (fase 2), una tercera fase atribuible al perlode 

Mitani i una ultima fase de ocupació amb evidencies de ocupacions romanes, bizantines 

i islamiques. 

El jaciment de Tell Kashkashok es localitza a uns 20 km nord-est de Hassake i 

es composa de quatre tells vorejats pel wadi al-Aweiji, afiuent del K.habur. El tell més 

gran és Kashkashok III amb 21 m d'al~ada i fou excavat per Suleiman que en 

excavacions a la part alta descobrí instaHacions deIs perlo des Halaf, Obeid, Uruk i 

Ninive 5 mentre que Kashkashok IV presenta unes ocupacions Uruk i del perlode 

Akkadi. Els treballs a Kashkashok 1163 evidenciaren unes importants instaHacions del 

període proto-Hassuna pero el tell que proporciona una instal·lació clara del període 

Halaf fou Kashkashok I amb tres grans nivells que si bé amb poques evidencies 

d' arquitectura proporciona uns rics conjunts de materials relacionats amb el perlo de 

Halaf evolucionat64• 

Aljaciment de Tell Aqab, a uns 20 km. al nord de Chagar Bazar, s'inicia el 1975 

un projecte d'excavacions per part de la Universitat de Edimburg sota la direcció de 

Davidson 65 on els importants diposits arqueologics evidencien ocupacions des del 

perlode Halaf antic fins una fase transicional Halaf-Ubaid. 

En motiu de la futura construcció de la nova presa hidroelectrica continuaren les 

prospeccions realitzades a la vall rnitja del Khabur per part de la Direcció General de 

Antiguitats de Síria66. Fruit d'aquestes noves prospeccions l'any 1997 i 1998, sota els 

auspicis de la Direcció General d' Antiguitats de Síria i la direcció de A. Suleiman, 

s'iniciaren excavacions arqueologiques al nou jaciment de Tell Boueid localitzat dintre 

el perímetre afectat pel panta del Khabur mitja. El jaciment és format per dos tells en 

61 HOLE i JHONSTON, 1986-87 

62 TSUNEKI i Mrv AKE eds., 1998 

63 MATSUTANI ed. 1991, BRENIQUET, 1993; SULEIMAN, 1995b 

64 Una memoria sobre les excavacions realitzades al jaciment es en curs per part de A. Suleiman i M. Arimura. 
65 DAVIDSON, 1977; DAVIDSONi WATKINS, 1981 
66 BOUNI, 1990a, 1990b 

17 



una area d'unes 0,12 hectarees: Tell Boueid 1 amh arquitectura ben preservada del 

perlo de Assiri mitja i Neo Assiri67 i Tell Boueid n que proporciona un petit assentament 

amb ocupacions del final del Neolític amb ceriuniques relacionables als perlo des 

Hassuna i Samarra68. 

També a la decada deIs 1990, un equip de la Academia Russa de les Ciencies 

inicia excavacions al jaciment de Tell Hazna n, situat a uns 25 km al nord-est de 

Hassake i a la riba dreta del wadi Ridjla, afiuent del Khabur69. Es tracta d'un petit tell 

d'un diametre d'.entre 100 i 150 m de diametre i uns 9 m d'al9ada. EIs seus excavadors 

atribueixen les ocupacions més antigues del tell al perlode de Hassuna Arcaic i per 

sobre unes ocupacions Halaf, relacionahles amb les de Tell Kahslashok 1, del perlode 

Halaf Final. 

El projecte de prospeccions sistematiques realitzades a la zona.del Khabur més 

recent peró ha estat realitzat per B. Lyonnet70 i han posat al descobert nous jaciments 

del perlade Halaf. Al capítol sobre els assentaments Halaf realitzat per Nieuwenhuyse 71 

s'analitzen materials arqueológics (especialment ceramics) procedents de més de 

seixanta jaciments d'entre els quals en destaquen set amb possibles ocupacions Proto

Halaf i d'altres quaranta del perlode Halaf, generant una nova base de dades que 

facilitara la investigació a la zona. 

Finalment, i pel que fa a la zona del Khabur, el jaciment de Chagar Bazar, 

excavat per Mallowan l'any 1936, ha estat motiu d'un nou projecte d'excavacions per 

part d'una missió conjunta de la Universitat de Lieja (Prof. O. Tunea) i la Direcció 

general d' Antiguitats de Síria (Abd- el-Messieh Bagdo) per a un nou projecte que 

contempla excavacions de les ocupacions deIs ID i II mil'leni peró també del perlode 

prehistóric (proto-Halaf i Halaf) acarree d'un equip de la Universitat Autónoma de 

Barcelona. Aquestes excavacions i els primers resultats ohtinguts seran detallats més 

endavant i fonnant part integral del treball que aquí es presenta. 

Una altre zona que ha merescut l'atenció deIs investigadors interessats en el 

perlode Halaf a estat la vall del Balikh, al nord de Síria, i sobre la qual ja em parlat de 

les prospeccions realitzades per Mallowan 72 als anys 1940 i continuades per Cauvin 73 

.67 SULEIMAN, 1995 

68 SULEIMAN,i NIEUWENHUYSE, 1999a, 1999b, 2002 

69 MUNCHAEV i MERPERT, 1994; MERPERT i MUNCHAEV, 1999 

70 LYONNET, 1992; LYONNET, ed. 2000 

71 NIEUWENHUYSE, 2000 

72 MALLo~ AN, 1946 
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als anys 70. Aquesta vall presenta unes característiques importants en termes de 

interacció cultural i de comunicació en diversos períodes ja que forma un eix natural 

nord-sud de contacte amb Turquía i la regió de l'Eufrates de Siria. 

Posteriorment a aquestes primeres prospeccions, un equip franco-angles dirigit 

per Sanlaville74 inicia en 1978 un nou projecte a la vall del Balikh i tot ique el seu 

objectiu era estudiar les terrasses quatemaries del baix Balikh i les ocupacions 

Paleolítiques recolliren informació sobre diversos jaciments, entre els quals almenys 

quatre amb evidencies material s del període Proto-Halaf i Halaf: Tell Mounbatah, Tell 

Zeidan, Tell Chahine i Sabi Abyad. Un d'ells, Tell Zaidan havia estat ja detectat 

anteriorment por Albright75 sobre el qual en descriu alguns fragments cenimics Halaf 

Les prospeccions i excavacions arqueologiques iniciades per la Universitat de 

Amsterdam 76 a Hammam et-Turkman i posteriorment a Sabi Abyad, Tell Damishliyya 

o Khirbet esh-Shenef a la vall del Balikh 77 representaren l'inici d'un període 

d'excavacions arqueologiques ininterrompudes fins l'actualitat que han significat un 

canvi important en el panorama global del perlode Halaf El jaciment de Tell Sabi 

Abyad excavat ininterrompudament des de 1986 ha proporcionat, entre d'altres, les 

bases per a una nova interpretació sobre els origens i la periodització del Halaf. 

Les excavacions realitzades a Hammam et-Turkman en 1983 en un sondeig 

profund a la vessant est del tell confirmaren que el jaciment presenta un seqüencia sense 

interrupcions, basada en la tipologia cerarnica, del Obeid del nord en relació al període 

Calcolític 78. 

Tell Damishliyya es un petit tell situat al marge occidental del Balikh a uns 2 km 

al nord de Hammam et-Turkman on es realitza una primera intervenció arqueológica en 

1984 de salvament ja que el jaciment era susceptible de ser destru"it per treballs agrícoles 

i construccions de canalitzacions. El jaciment oferí ocupacions i restes materials del 

període Pre-Halaf pero també de pertanyents al perlode Halaf mitja o Balikh mc. 

Aquestes evidencies provenen d'una petita area amb la existencia exclusivament de 

73 CAUVIN, 1970 

74 COPELAND, 1979,1982 
75 ALBRlGHr 1926 

76 VANLoo~ ed., 1988 

77 AKKERMANs, 1984 

78 AKKERMANs, 1988b 
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diverses fosses peró abundant material cenlmic relacionable amb el procedent de 

Khirbet esh-Shenef Eljaciment fou interpretat com a camp base tempora179. 

Al jaciment de Khirbet esh-Shenef es realitzaren excavacions a partir de 1988 

despres de la seva descoberta per les prospeccions conduIdes en 19838°. Situat prop del 

petit poble de al-Atshana a uns 3 km al sud de Tell Sabi Abyad el petit tell presenta uns 

50 m de diametre i una alyada maxima de 1,30 m. Segons els seus excavadors&l Khirbet 

representaria la continuHat d' ocupació a Damishliyya amb materials cenlrnics 

basicament atribuibles al periode Halaf tarda i a la fase Balikh IIIC tot i que analitzant 

les seves cenirniques es poden observar grups relacionables amb conjunts de Halaf 

mitja. 

Les excavacions al jaciment de Sabi Abyad iniciades en 1986 continuen sense 

interrupció encara avui en día despres de 19 de treballs d'investigació. El jaciment es 

situat a uns 2 km al sud del poble de Hammam et-Turkman, just davant de la carretera 

que uneix Raqqa amb Slouk, i conforma un cluster de diversos tells que entre els 

pobladors locals es coneixen com a Khirbet Sabi Abyad. Tell Sabi Abyad 1 és el més 

gran, amb unes dimensions de prop de 4 hectarees i una al((ada d'entre 5 i 10 metres 

sobre el paisatge actual. Els treballs més importants peró s'han concentrat a la part sud

est del tell on s'han definit fins a 8 nivells d'ocupaeió amb unes importants descobertes . 

tant a nivell arquitectónie com de restes materials. Aquests 8 nivells d' ocupació han 

estat la base per a la configuració d'un marc cronológic que amb cinc grans fases 

(Balikh l -V) cobreixen un espectre que abasta des del Pre-Halaffins el Calcolític tarda, 

essent la fase Balikh m la que representa tota la seqüencia del període Halaf, des de la 

fase IIIA, transicional o Proto-Halaf, fins la fase IIID amb les evidencies més tardanes 

recuperades al jaciment de Khirbet esh-Shenef82. 

En relació a les zones determinad es com a periferiques, allunyades deIs grans 

cursos fluvials, han estat po es els jaeiments d'epoca Halaf descoberts i excavats. J. 

Matthers de l'Institut d' Arqueologia de la Universitat de Londres realitza l' any 1977 

prospeccions a la zona de Tell Rifa'at al nord d' Alepp i es localitzen un total de 34 

jaciments d'entre els quals Ain et Tell, Tell Aajar, Tell Khibi, Tell Ibbol, Tell Aarane i 

79 AKKERMANs, 1993, p.29-45 

80 AKKERMANs, 1984 

81 AKKERMANsi WITIMANN, 1993; AKKERMANs, 1993, p. 86-109; AKKERMANs, 1991, 1998 

82AKKERMANs, 1987, 1988b, 1989, 1990, 1991b, 1993;AKKERMANs,ed., 1996;AKKERMANsiLEMffiRE, 1992; 
AKKERMAl';Is i ROSSMEL')L, 1990; AKKERMANs i VERHOEVEN, 1995; AKKE.RMANs i DurSTERMAAT, 1997 
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T eH Kaffine que oferiren materials ceramics del període Halaf83. Posteriorment, en 

1978 Marfoe84 inicia excavacions al jaciment de Arjoune situat prop de Homs i en el 

curs de l'Orontes amb nivells Halaf a las fases ll-IV. També a Hama, Ingholt85 descriu 

també alguns fragments de ceramica Halaf. 

En els darrers anys una missió arqueológica siriana dirigida per el Dr. Michel al

Maqdissi excava al jaciment de Tell Al-Rastan, prop de Hama, i sembla que 

proporciona nivells d'ocupació Hala( a més de Obeid i Uruk86. 

Pel que fa a les evidencies Halaf més meridionals aquestes es troben a la plana 

de la Beqa'a, al Líban, al jaciment de Ard Tlali descobert en el transcurs d'una 

prospecció realitzada per Copeland87 i que segons el seu excavador88 el jaciment fou 

ocupat durant el període de transició Halaf al Obeid. En base a la ceramica, que segons 

una comunicació personal de Kirkbride a Davidson89 es troba actualment desapareguda, 

semblaria que presenta similituds a la trobada a la fase e de Tell Kurdu a la plana 

d'Amuq. 

Pel que fa al llevant mediterrani de Síria, al jaciment de Ras Shamra, localitzat a 

uns 10 km al nord de la ciutat de Lattakia es portaren a terme unes grans excavacions 

arqueológiques els anys 1930 per part de Shaeffer90, posteriorment continuades per De 

Contenson91 on a partir deIs nivells IV apareixen cenlmiques de tipus Halaf que segons 

Davidson92 no són de producció local i possiblement representen importacions de la 

zona de l'Eufrates. 

AIs anys 1990 la Universitat de TsukUba93 realitza prospeccions a la zona de 

Idlib (Rouj Basin) al nord-oest de Síria amb el resultat de la localització d'uns 40 

possibles jaciments d'entre els quals Tell Aray 1 i 2, Tell el-Kerkh 2 i Tell Abd el-Aziz 

foren escollits per a realitzar excavacions. En base als resultats obtinguts en aquelles 

excavacions s' establí la cronologia per la zona en 10 grans fases que abasten des de la 

fase EI-Rouj 1, del període Pre-ceramic B final fins la fase EI-Rouj 10 que inclou des 

83 MATI1ffiRS, et al, 1978; MATIHERS,' ed. 1986 
84 MARFOE, etal, 1981 

85 INGHOLT, 1940 
86 .. .. 

comurucaClO personal de Wouroud Ibrahim 
87 COPELAND, 1969 

88 K1RKBRIDE 1969 

89 DAVIDSON: 1977, p. 283 
90 SCHAEFFER ,1962 

91 CONTENSON, 1970, 1973, 1977, 1982 

92 DAVIDSON, 1977, p. 273-4 

93 IWASAKI, NISHINoi TSUNEKI, 1995; TSUNEKI i MIYAKE, 1996 
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del període Persic a l'Islitmic. La fase EI-Rouj 3, ha estat localitzada a nivells deIs 

jaciments de TelI Aray 1 i Tell Abd el-Aziz i pertany al període Calcolític antic amb 

evidencies de cenimiques HalafJ4. D'altre banda les excavacions al jaciment de Tell 

'Ain el-Kerkh proporciona un petit lot de ceramiques Fines Pintades relacionables al 

període Proto-Halaf i que s' insereixen en la seva fase El Rouj 2c95 . 

De les recents excavacions arqueológiques portades a terme als jaciments de Tell 

Amarna i T eH Halula, ambdós integrats en el projecte de salvament amb motiu de la 

construcció del nou panta de Tichrin, en parlarem mes endavant ja que formen part 

integral d' aquest treball. 

Excavacions Hala! a Turquia. 

Com ja hem vist, les excavacions de John Garstang realitzades l'any 1908 al 

jaciment de Sakje-Geuzi i les de Leonard Woolley en 1913 a Carchemish, ambdues al 

sud est de Turquia, foren les pioneres en la investigació del període Halaf al Proxim 

Orient. 

La continuYtat de la investigació del període Halaf fins els anys 80 pero no fou 

galre abundant tot i que algun deIs jaciments excavats desperta l'interes dels 

investigadors més enIla deIs processos d'excavació de 1'epoca. És el cas de Tilkitepe, un 

jaciment singular, amb restes del període Halaf i que marcaria ellímit nord de la seva 

distribució geografica. Localitzat als marges del llac Van, a l'est de Turquia, fou 

excavat els anys 30 per ReilIy i es recuperaren material s de tipologia Halaf mitja i final 

en els nivells més profunds96. La presencia d'aquest jaciment tant allunyat de les zones 

de concentració maxima d'establiments Halaf així com el gran n<;,mbre d'ascles de 

debitatge d'obsidiana trobats als estrats més recents desperta, anys després, l'interes de 

diferents investigadors d' entre els quals Mellaart97 que el porta a plantejar la hipótesi 

que el jaciment fos un centre de distribució i comen; de l' obsidiana, amb origen al llac 

Van, i en direcció ajaciments del nord d'Iraq i nord-est de Siria. 

94 IWASAKI i TSUNEKI, 2003 

95 QDAKA 2003 , 
96 REILLY, 1940; KORFMANN, 1982; WATSON, 1982 

97 MEliAART, 1975, p. 162 
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Gracies a unes prospeccions realitzades per J. Parrot en 1961 a la vall mitja de 

l'Eufrates es descobreixen diversos jaciments entre els quals Tell Turlu. L'any següent 

el mateix Parrot realit.za una campanya d'excavacions consistent en un sondeig de 100 

metres quadrats essent els resultats publicats per Mellink98• Posteriorment Breniquet99, i 

a proposta del professor Parrot, repren l' estudi deIs materials i documentació no 

publicada per tal de realitzar el que seria la primera interpretació exhaustiva del 

jaciment tot definint set nivells arquitectonics principals deIs quals els cinc primers els 

atribueix al perlode Halaf mitja i fmal i la resta a'una fase de transiciócap a l'horitzó 

Obeid. 

Com a resultat d'un altre projecte de prospeccions realitzades per les universitats 

de Chicago i de Istanbul es localitza l'important jaciment de Girikihaciyan, un tell 

circular de aproximadament 150 metres de diametre i tres d'al~ada, situat prop del petit 

poble de Ekinciyan al sud-est de Turquia. EIs treballs d'excavació s'iniciaren en 1968, 

amb una prospecció intensiva de la seva superficie, i continuaren en 1970 sota la 

direcció de Watson i LeBlanc 100 els quals atribuiren al jaciment, ric en material s i 

arquitectura, una cronologia del perlode Halaf mitja tarda. 

L'investigació arqueologica sobre el perlo de Halaf a Turquia fou ~ms els anys 80 

realment limitada i si bé alguns projectes de prospecció proporcionaren evidencies de la 

existencia de jaciments Halaf a diversos indrets alguns d' ells no han estat mai excavats. 

D'aquesta manera WoolleylOl fa referencia a ceramiques de tipus Halaf trobades a dos 

tells localitzats prop de la ciutat de Urfa i posteriorment Davidson102 recullles troballes 

de ceramiques Halafrealitzades a partir de 1970 almenys a cinc jaciments de la regió de 

Keban a l'alt Eufrates: Tepecik, Tulin Tepe, Kortepe, Korucutepe i Norsuntepe. Als 

jaciments de Tepecik, Kortepe i Korucutepe la ceramica Halaf hi és present en un 

nombre molt reduIt i al de Korucutepe es suggerl que la ceramica era importada més 

que de fabricació local 103 • El jaciment de Tulin Tepe proporciona quantitats més grans 

de ceramiques fmes pintades Halaf que els altres jaciments si bé sense possibilitats de 

recuperar gaires formes i igualment que els altres la majoria corresponia a series 

98 MELLINK, 1964 

99 BRENIQUET, 1987 i 1991 

100 WATSONiLEBLANc, 1990 

101 WOOLLEY, 1934 

102 DAVIDSON, 1977, p. 240-241 

103 VAN LOON i GUTERBOCK, 1970, p. 83 
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ceramiques grolleres sense pintar104. Segons Essin el jaciment proporciona cerfuniques 

del període Halaf tarda i Obeid. En una visita realitzada en 1973 als jaciments de Tulin 

Tepe, Kortepe i Tepecik Davidson s'adona que a tots ells hi havia formes considerades 

tardanes del perlo de Halaf com les c1assiques gerres amb coll concau o "Rim bow jars" 

i arriba a la conclusió que les ceramiques d'aquests jaciments aparentaven ser més de 

influencia Halaf que Halaf reals105 • 

Yomüktepe, situat al nord de la ciutat de Mersin, és un deIs jaciments més 

occidentals de la cultura Halaf excavats que proporciona evidencies que indicaven una 

certa influencia Halaf a la zona 106 _ Posteriorment el jaciment fou reexcavat per Isabella 

Caneva107 si bé aquestes es centraren basicament en nivells Obeid tot i la existencia 

d'una seqüencia completa del període Halaf. 

A la decada deIs 70 els 80 la vall del Sajour és motiu de prospeccions tant a la 

vessant de Turquia108 com de Síria109. Fruit d'aquelles prospeccions l'any 1996 un 

equip frances dirigit per Kepinski-Lecompte inicia un projecte de prospecció superficial 

i excavacions al jaciment de Tilbeshar, situat a uns 20 km al sud est de la ciutat de 

Gaziantep, i a la riba del riu Sajour, afiuent de 1 , Eufrates, on realitzen dos sondeigs, A i 

B, conc1uint que es tracta d'una gran ciutat del Bronze Antic II i lIlA, constnllt sobre les 

ruines d'una ocupació calcolítica i neolíticallO• Posteriorment Breniquet111 n'estudia els 

material s recuperats, especialment del perlode Halaf, i en detennina que l' ocupació del 

jaciment seria contemporarua als jaciments de Yunus-Carchemish i Tell Turlu (Halaf 

mitja i fmal). 

L'any 1983 una intervenció del Institut Arqueologic Alemany de la Universitat 

de Munich, dirigít per Von Wickede, realitza una excavació en una extensió d'uns 800 

metres quadrats al jaciment de <;avi Tarlasi situat a la vall de l'Eufrates, al sud-est de 

Turquía, a la província de Urfa. A partir deIs cinc nivells diferenciats durant les 

excavacions, que proporcionaren una arquitectura circular o tholoi amb ceriunica fina 

104 ESSIN i ARSEBÜK, 1974, 1982; ESSIN, 2001, P. 72-75 
105 DAYIDSON, 1977, p. 241 

106GARSTANG,1953 

107 CANEY A, 1996; SEVIN i CANEY A, 1995, 1996 

108 ARcm, PECORELLA i SAL VINl, 1971 

109 SANLA VILLE, 1985 

110 KEPINSKI-LECOMTE, GERARD ¡V ALLET, 1996; KEPINSKI-LECOMTE i ERGE<;, 1997 
111 BRENIQUET, 1998 
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pintada associada, s'estableix que el jaciment pot correspondre a una fase Halaf 

intermedia 112. 

Afectat com l'anterior, per la construcció del panta Atatürk, un altre jaciment, 

Kurban Hoyük, proporciona en un profund sondeig un potent estrat Halaf de més de 

1,50 m. de potencia i un material ceramic associat, molt homogeni, relacionat a una fase 

intermedia Halafl13. 

El jaciment de Nevalla C;ori, a la província de Sanliurfa i a uns 3 km de 

l'Eufrates, Hauptmann realitza, des deIs vuitanta, excavacions al jaciment de NevaUa 

<;ori conegut principalment pels seus nivells aceramicS. Les excavacions pero també 

oferiren, en 1989, restes de cases circular, entre elles un tholoi de 5,20 m de diametre 

amb associació a ceramiques fmes pintades Halaf que els excavadors relacionaren 

cronologicament a les trobades a C;avi Tarlasi1l4. 

Formant part del Projecte Cayonü per investigar jaciments en perill a la regió de 

Diyarbakir, 1. Caneva realitza alguns sondeigs al jaciment de Yayvantepe-Til Huzur 

amb restes de material s pertanyents al perlode Halaf antic l15. 

No sera pero fins a finals de segle passat que s'iniciaran els projectes 

d'excavació arqueologica més ambiciosos a Turquia fruit, molts d'ells, d'actuacions de 

prospecció sistematiques vinculades a la agressiva política del govem turc de 

construcció de pantans en els cursos deIs principals rius del país. 

L'any 1990, Michael Rosemberg de la Universitat de Pensilvaruajuntament amb 

la TEKDAM (Center for Salvage and Investigation of Historical and Archaeological 

Finds) de la Universitat de Ankara inicien un projecte de prospeccions a la valI del riu 

Batman, afiuent del Tigris, i es localitzen 26 nouS possibles jaciments deIs quals 

solament un, <;ola Avika, pertany al periode Halaf i d' on es recupera un lot ceramic que 

inclou formes i decoracions típiques Halaf116. 

També a la decada deIs 90 es realitzaren projectes de prospecció a la vall de 

l'Eufrates com a resultat deIs projectes de construcció deIs pantans de Carchemish i de 

Birecik. El "Tigris-Euphrates Archaeological Reconnaissance Project" fou esponsoritzat 

per la Smithsonian Institution de Washington i el TEKDAM, de la Universitat de 

Ankara, i dirigit per Guillermo Algaze de la Universitat de California. Durant el 

112 VONWICKEDE, 1984;VONWrCKEDEiMISIR, 1985; MaLINK, 1985; VONWICKEDE i HERBORDT, 1988 
113 ALGAZE, et al. 1990 

114 HAUPl:MANN. 1984,1987,1988; MEu.lNK, 1991. p. 126.128 
115 GATES, 1994. p. 253 

116 ROSEMBERG 1991 , 
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projecte es recorregué més de 15 quilometres del curs del riu, des del nord de la frontera 

amb Síria, localitzant important jaciments, entre d'altres el de Akan;ay Tepe, a la riba 

dreta de l'Eufrates i en curs d'excavació gracies a una coHaboració entre la Universitat 

de Istanbul i la Universitat Autónoma de Barcelona. Del període que els autors 

ano menen 3 -segona meitat del VI miHenni- es localitzen únicament dos jaciments: 

Boztarla Tarlasi i Zeyin Bah~eli (posteriorment excavat i conegut com Fistildi Hoyük:) 

deIs quals eI,l recuperen, en superficie, fragments de ceramiques fines pintades Halafl17. 

El jaciment de Fistikli, localitzat en el transcurs de les prospeccions realitzades a 

la vall de l'Eufrates en motiu de la construcció del panta de Birecik 118, fou 

prospeccionat i excavat a partir de 1998 per un equip format per S. Pollock i R. 

Bembeck de la Universitat de Nova York de Bingharnton. Com a resultat de les 

mateixes es determina que el jaciment, localitzat a uns 15 km al sud del poble de 

Birecik, era un petit tell de 0,50 hectarees i una al~ada maxima de 4 m. la seqüt!llcia 

estratigrMica del qual proporciona dades sobre una ocupació del període inicial Halaf 

amb restes arquitectóniques que comprenen construccions circulars, amb almenys tres 

grans (h%i, combinades amb d'altres construccions de plantes rectangulars. La 

realització d 'una bona serie de datacions per radiocarboni indiquen un sol moment 

d' ocupació atribuible a la fase Halaf primitiu. El jaciment es llavors abandonat fins que 

es reocupat en epoca Hel·lenistica i Romana període en la que la construcció de diverses 

tombes perforen i alteren les construccions Halafll9. 

A final s de 1993 es porta a terme, per part de la Universitat de California i 

dirigida per Elisabeth Carter 120, una prospecció arqueologica a la fertil vall de 

Kahramanmaras des d'on es controla el pas a la plataforma d'Anatolia. La contribució 

de la prospecció fou important i deIs vint jaciments previament coneguts a la vall es 

passa a descriure un total de 127. Resultat també de la prospecció fou l'inici d'un 

projecte d'excavació aljaciment de Domuztepe l'any 1995. Aquestjaciment situat entre 

Kahramanmaras i Gaziantep a la part sud central de Turquia continua· actualment en 

curs de excavació i els resultats del qua! han estat abastament divulgatsl21 . 

117 ALGAZE, G., BREUNINGER, R, LIGHTFOOT, C. i ROSENBERG., M., 1991; ALGAZE, BREUNINGER i KNuSTAD, 1994 
118 ALGAZE, et al, 1994 

119 POLLOCK i BERNBECK, 2001; BERNBECK i POLLOCK, 1999; BERNBECK, POLLOCK, i BucAK, 2002; BERNBECK i 
POLLOCK, 2003 
120 CARTER, 1994 
121 CARTER i CAMPBELL, 1999; CAMPBELL, 1998,2003, CAMPBELL i lIEALEY, 1996; CAMPBELL, S., CARTER, E., 
HEALEy, E., ANDERSON, S., KENNEoY, A. i WHITCHER, S., 1999; CARTER, CAMPBELL i GAULD, 2003 
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Al jaciment de Domuztepe, amb unes dimensions d'aproximadament unes 20 

hectarees, si han realitzat diverses operacions a fi d'establir la naturalesa i extensió de 

cada una de les principals ocupacions presents. El jaciment ha proporcionat indicis de 

restes materials pertanyents a una fase anterior al Halaf inicial encara no ben definides 

així com unes fases evolucionades del període Halaf final i que els seus excavadors han 

definit com a fases Post-Halaf A i B -que podrien correspondre a la fase Halaf 

transicional Obeid determinades a la vall del Khabur per Davidson122 - i caracteritzats 

per unes ceramiques amb morfologia Halaf peró ja amb influencies decoratives de tipus 

Obeid. 

D'altre banda, a les planes de Harran, Patricia Wattenmaker123 de la Universitat· 

de Virgínia inicia unes campanyes d'excavació al jaciment de Kazane H6yük, situat al 

sud est de la ciutat de Sanliurfa, i ocupat des del Neolític final fins a inicis del TI miHeni 

Be. Entre 1996 i 1997 pero una nova missió de la Universitat de Nova York reempren 

els treballs d'investigació per tal de poder completar el coneixement de les ocupacions 

Halaftant a nivell de la seva arquitectura com d'amllisi de les seves restes materials124. 

EIs resultats d'aquestes noves intervencions determinen que el jaciment presenta una 

primera ocupació (nivells G18) que semblaria més antiga al nivells "Trasitionals" de 

Sabi Abyad (nivells 6-4) i per tant corresponents al periode Proto-Halaf d'unió entre el 

final del període Pre-Halaf i el període Halaf sen se continultat cap al Halaf antie. Un 

segon moment d'ocupació, també sense eontinultat correspondria al període Halaffinal. 

Finalment, a la plana d'Amuq, a l'est del llac d'Antioqia, la "Sirian-Hittite 

Expedition" del Oriental Institute de la Universitat de Chicago realitza investigacions 

des deIs anys 30 quant Braidwood inicia les primeres prospeccions125• Posteriorment 

gracies a les excavacions realitzades als jaciments de Ten Kurdu i Tell Judaidah i a la 

seqüencia estratigrafica obtinguda s'establí.un marc cronológic del Neolític cenlmic per 

a la zona del llevant nord que haperviscut pnicticament fins dades molts recents per la 

seva fiabilitat 126. A la decada deIs 90 l'Oriental Institute de la Universitat de Chicago 

reempren les prospeceions a la Plana d' Amuq i del delta del Orontes i excava de nou 

diversosjaciments, especialment Tell Kurdu i Tell Judaidah127. 

122 DAVIDSON, 1977 

123 WATTENMAKERi MrSlR, 1994 

124 COURSEY, BERNBECK, i POLLOCK, 1998; BERNBECK; POLLOCK, i COURSEY, 1999 
125 BRAIDWOOD 1937 , 
126 BRAIDWOOD iBRAIDWOOD, 1960 

127 A"LlHAN, et al, 2000 
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3. Qüestions sobre la HCultura Halar'. Orígens, periodització i societat. 

Alllarg deIs més de cent anys d'investigacions sobre el Halaf la documentació 

acumulada ha estat íngent peró les reflexions entom a la se va genesi i desenvolupament, 

aixi com una necessaria sintesi sobre aquesta "cultura", conformen encara avui en dia 

un buit destacable en el procés de comprensió d'aquesta societat que es reprodui alllarg 

del sise miHenni BC calibrat. L'interes sobre el període Halaf ha estat, no obstant, 

motíu d'anaIisis per part de diversos investigadors els quals han redactat articles de 

síntesi regional 128, tesis doctorals129 o bé treballs monognüics 130 que han fet possible 

una millor comprensió del "fenomen" Halaf els resultats deIs quals són incorporats i 

analitzats en aquest treball. 

El que s' ha vingut denominant com a "Cultura Halaf' tingué el seu origen, com 

ja hem vist anteriorment, en la descoberta d'un conjunt de cenlmiques fines pintades 

extraordimlries al jaciment epónim de Tell Halaf per part del baró prussia Von 

Oppenheim131 , posteriorrnent definides per Mallowan132 a les excavaClOns 

d' Arpachiyah el 1933. Tell Halaf, d'igual manera que d'altres jaciments, determinaren 

l' estructura basica de l' arqueo logia prehistórica del Próxim Orient, definintzones 

regional s en que les excavacions realitzades proporcionaren definicions precises i 

diferenciades per a grups ceramics homogenis. Així trobem, per exemple, el grup de 

cenimiques Samarra definides per primera vegada a les excavacions portades a terme 

per Herzfeld133 al jaciment epónim de Tell Samarra, les ceramiques Obeid, definides 

per primera vegada a Tell Obeid, al sud de l'Iraq, i a d'altres jaciments descoberts al 

primer quart del segle passat i definides per Oates134 o al jaciment de Tepe Gawra al 

nord d'Iraq als anys 30 per Tobler135. Posteriorment, es definí el complex de 

128 AKKERMANs, 1989, 1993; AKKERMANs ed., 1996; AKKERMANs iSCHWARTl, 2003 

129 DAVIDSON, i977, amb una tesi on íommla una aproximació cronológica i la importancia del comery per e"--plicar 
la distribució de la cerámica; HUARA, 1980, amb una tesi basada en una nova interpretació d'Arpachiyah; o 
CAMPBELL, 1992, amb una nova proposta sobre la periodització del Halar i una aproximació als canvis culturals del 
Neolític final a Mesopotimia del nord 

130 p.e. BRENIQUET, 1996, que s'endinsa en l'aruilisi de la ti del període Halaf i la seva transició cap al món Obeid. 

131 VONOPPENHEIM, 1943 

132 MALLowANiRoSE 1935 , 
133 HERzFEw 1930 , 
1340ATES, 1960 

135 TOBUiR, 1950 
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cenimiques Hassuna a les excavacions realitzades per Lloyd i Safar136 al jaciment de 

TeIl Hassuna. Les "zones cultural s" que han dissenyat la nostra comprensió de la 

prehistoria recent al Próxim Orient doncs, tenen el seu origen en l' arqueo logia de 

mitjans del segle :xx que definí la distribució deIs grups cenhnics chissics més 

importants a Mesopotamia del nord i les arees deIs quals apareixen encara en molts deIs 

mapes actuals. Aquests canvis significatius i abruptes observats en els grups cenlmics 

mencionats . són, en realitat, el producte d'una selecció més aviat arbitraria deis 

jaciments que primer s' excavaren. Aquests canvis abruptes corresponen més aviat al 

nombre redutt de jaciments excavats així com als buits estratignlfics existents a molts 

d'ells ja que actualment coneixem d'una manera més clara que transicions lentes i 

graduals es perceben per a cada un deIs grups ceramics anteriorment qualificats com 

independents. Si be la relació directe entre grups ceramics com a. grups cultural s es 

segueix realitzant, cada vegada hi ha una preocupació major .per definir les 

caracteristiques de les evolucions socials i coneixem més detall s també sobre les 

transicions que d'una manera gradual es prodlliren entre el Halaf i l'Obeid137, entre el 

Hassuna, el Samarra i el Halaf138 o entre el Pre-Halaf i el Halaf139. 

El Halaf com a "cultura" no disposa pero, encara avui en dia, d'una definició 

clara que sigui utilitzada majoritariament per una majoría de investigadors al temps que 

també s'observen discrepancies en l'aplicació del terme "cultura" a l'hora de precisar 

les homogenettats que defineixen el perlode Halaf. Tradicionalment la utilització del 

concepte "cultura" al Proxim Orient ha estat utilitzat per reconeixer jaciments 

contemporanis que comparteixen estils de cultura material homogenis. Abans que res 

pero, voldria incidir en el fet que la gran majoría de investigadors a l'hora de referir-se 

al Halaf o han fet i ho fan en termes com "cultura Halar', "període Halaf' o "grups 

Halaf' indistintament. 

La visió de Childe140 que relacionava certs tipus de restes materíals recurrents a 

diferents indrets amb "cultura" es desenvolupa fortament en la prehistoria' de 

Mesopotamia i en relació al períodeHalaf, Childe indicava que "la nova cultura es 

defineix per la ceramica, anomenada Halaf, segons la trobada a Tell Halaf..."141. Més 

136 LLoYDiSAFAR, 1945 
137 DAVIDSON, 1977;BRENIQUET, 1996 
138 CAMPBELL, 1998 

139 AKKERMANs, 1993, CRUELLS i NIEUWENHUYSE, 2004 
140 CHILDE 1929 

141 CHILDE: 1952,·p. 40 
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recentment Watkins i Campbell suggenen que "la nostra comprensió basica de la 

cultura Halaf depen en gran manera de la nostra habilitat en fixar la cultura en un marc 

espacial i cronológic" 142. 

En les primeres definicions de "cultura Halaf' es recollien una serie de trets 

diferenciadors respecte les altres "cultures" previes i posteriors que reflectien la imatge 

de petites comunitats agrícola-ramaderes sedentilries i autonomes, practicant encara la 

cacera, i am~ un funcionament social simple pero sobre tot i, en especial, desenvolupant 

un nou model arquitectonic amb edificis de planta circular que foren batejats com 

Tholoi per Mallowan arran de les seves troballes d' Arpachiyah i per l'aparició d'un nou 

tipus de cenimica, de pastes fines, compactes i ben cuites, amb motius decoratius 

pictorics aplicats molt variats i una amplia tipologia de formes que no tenien precedents. 

Davidson143, a la seva tesi, recalca també que el tret arquitectonic més distintiu 

del Halaf són els tholoi com a factor que més defineix la seva tradició cultural que 

comparteix amb la cenlmica si bé es centra essencialment en la "tradició" ceramica 

Halaf que considera un desenvolupament independent i que afirma no té antecedents en 

cap de les cultures amb cenimiques pintades anteriors del Próxim Orient i que la cultura 

Halaf téa veure amb xarxes extensives de relacions de comerc; que indubtablement 

introdulren trets extems. Més recentment, d'altres investigadors, han suggerit també que 

el "fenomen" Halaf queda restringit en realitat a "una pura i simple tradició 

cenlmica"l44. 

Per Campbell145 la rapida difusió del Halaf és una de les característiques més 

sorprenents de la prehistoria del Proxim Orient amb un gran nombre de comunitats que 

apareixen alllarg d'una gran area des del nord d'Iraq fins al sud de Turquia i elllevant. 

Aquestes comunitats comparteixen uns conjunts materials únics, especialment 

caracteritzats per una distintiva i elaborada ceramica pintada i practiquen una 

arquitectura que difereix tant deis models precedents com posteriors i on predomina les 

cases de planta circular o tholoi si bé l' arquitectura rectangular també és present i 

utilitzada com a edificis secundaris. Segons Campbell l' amplia difusió i les 

característiques úniques de la seva arquitectura i ceramica són també observades en la 

resta de conjunts artefactuals, especialment en íteros coro figurines i segells. 

142 WATKINS i CAMPBELL, 1987, p. 429 

143 DAVIDSON, 1977, p. 17 i 249 

144 AKKERMANs iSCHWARTl, 2003, p. 116 

145 CAMPBELL,1992; CAMPBELLiBAIRD, 1990 
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De la mateixa opinió és Huotl46, qui amb una síntesi de prehistoria sobre 

Mesopotamia, remarca que els j aciments Halaf presenten nombrosos punts en comú; les 

cases de planta circular són predominants, les produccions de ceramiques de pastes 

fines es generalitza, les figurines i els segells són abundants. El halafians doncs, per 

aquest autor, i al igual que els seus contemporanis Hassuna i Samarra, són agricultors i 

ramaders sedentaris i els seus poblats instal·lats en regions on es pot practicar amb exit 

una agricultura de seca. 

Tot i que Breniquet147remarca també la singularitat deIs (holoi, la cultura Halaf 

no disposa de les grans característiques de les altres cultures contemporarues tot 

ignorant les grans innovacions tecniques com les practiques d'irrigació o l'ús de motlle 

de tovots de dimensions estandarditzades. 

A l'hora de definir els trets distintius més significatius de la cultura Halaf veiem 

doncs que deIs argumentats per una majoria d'investigadors, fins la de cada deIs 90 del 

segle passat, només dos d'ells, l'arquitectura de planta circular o (holoi i les ceranuques 

fines pintades, semblen representar les característiques recurrents més emblematiques. 

L'arquitectura Halaf consisteix, en realitat, en una dualitat de models que 

presenten indistintament tuit plantes rectangulars com circulars. Aquests darrers, els 

tholoi, 'pero presenten una gran varietat de formes 148: simples monocel-lulars que serien 

els més nombrosos o simples pluriceHulars, i els compostos que presenten annexes de 

plantes rectangular, i han estat vistos, per molts arqueolegs149, com una característica 

constructiva deIs Halaf. 

Les primeres notícies d' edificis de planta circular, constnüts amb tovot i amb les 

parets enllurdes, provenen de les excavacions realitzades per WOOlley150 al jaciment de 

Carchemish a inicis del segle passat si bé en aquell moment foren interpretats com a 

simples foros ceramics degut al fet que en els nivells corresponents a la utilització de les 

estructures es localitza grans quantitats de cendres i fragments ceramics, a vegades 

sobrecuits. 

146 HUOT, 1994, p. 144 

147BRElnQUET,1996,p.21 

148 Per una més amplia visió de l'arquitectura Halafveure AURENCHE, 1981; MERPERT, MUNCHAEV i BADER, 1976, 
1977, 1978; AKKERMANs, 1989, 1993; BREN/QUET, 1996. Veure també TSUNEKI,1998, p.l64-176 per una discussió 
sobre els tholoi i els seus aspectes socio-economics. 
149 M . >.A~~~ 

UNCHAEV 1 nJ..r.N"'ERT, 1971, p. 19; SEEDEN, 1982 o HuARA, 1980, p. 42 
150 WOOLLEY, 1934 • 
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Posteriorment, l'any 1933 i a la "Test Trench" a Arpachiyah, Mallowan151 troba 

ja des del nivell TIlO els primers paraHels als edificis circulars trobats a Carchemish 

per Woolley. Aquestes estructures circulars sobreposades, de diversa tipología i de fins 

a 10 metres de díametre descoberts en els nivells TIlO a TT6 varen ser irnmediatament 

relacionats amb tombes miceniques, les úniques construccions d' aquest tipus conegudes 

a l'epoca, i batejades com tholoi, terme que ha perdurat fms els nostres dies. Les 

primeres interpretacions fetes per Mallowan atribueixen a aquestes construccions la 

funció d'abric i refugi de la població en cas de guerra. Més endavant, André Parrot152 

critica la interpretació de Mallowan i proposa una funció religiosa del edificis. No sera 

pero fins els anys 70 del segle passat que una expedició sovietica que treballa al 

jaciment de Yarim Tepe l53, a Iraq, descobreix un nombre important d'edificis circulars 

associats a una indústria ceramica i lítica domestica i a estructures d' ernmagatzematge i 

relaciona aquestes estructures de planta circular amb estructures d'habitació. Des de 

llavors les troballes d'edificacions de planta circular o tholoi s'han anat repetint en la 

majoria de jaciments Halaf excavats consolidant 'així el concepte que aquestes 

construccions formaven part integral deIs trets diferenciadors de la "cultura Halar'. 

L'aparició deIs primers tholoi pero presenta problemes també a nivell de 

interpretació funcional ja que les cultures precedents conegudes, Hassuna'154, Samarra o 

Obeid no disposaven d'aquests tipus de construccions i es tendí a creure que els tholoi 

eren el "distintiu" d'alguna cultura estrangera o potser la prova del caracter nomada deIs 

halafians, suggerint algun autor155 que els tholoi s'han de entendre com un símboI de 

mobilitat, ja que la societat Halaf, donada la seva particular adaptació en regions 

d'agricultura de seca havia de mantenir una alta capacitat de despla¡;ament per a 

sobreviure. 

Com a resultat pero de les excavacions portades a terme a partir deIs 80 i del 90 

als jaciments de Tell Halula i Sabi Abyad a Siria s'ha obtingut infonnació addicional a

aquestes construccions de planta circular que han fet variar substancialment el 

panorama existent fins fa ben poco A ambdós jaciments s'han trobat evidencies que a la 

151 MALLOwAN i RoSE, 1935 

152 PARRor, 1953 

153 MERPERr i MUNCHAEV, 1973, p. 14 

154 Com a possibles prototipus de th%i caldria esmentar pero les petites estructures de planta circular de fins a 3 m. 
de diametre descoberts en alguns assentaments del període Hassuna, com al nivell 8 de Yarim Tepe 1 (LLOYD i 
SAFAR, 1945 o MERPERT i MUNCHAEV, 1973), on si en algun d'ells es descobriren restes d'inhumacions no es 
consideraren com temples funeraris i en una majoria de casos foren interpretades com a sitges. 

155 TSUNEKI, 1998, p. 176 
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segona meitat del VII miHenni BC calibrat edificacions de planta circular de fins a 7 

metres de diametre foren construles amb di verses finalitats. AIgunes d'aquestes 

construccions presenten els soIs i les parets enlluldes, a vegades amb banquetes o 

d'altres accessoris formant part integral de la seva distribució interior. Sovint es 

presenten associats a construccions, també de planta circular, o a edificis de planta 

rectangular (com a Tell Halula156 o Sabi Abyad157). Així dones, si aquest tipus d'edificis 

circulars anomenats tholoí, eren c1assificats com formant part integral deIs trets 

diferenciadors del periode Halaf durant el VI miHenni BC, les noves descobertes posen 

en evidencia que en una fase final del període Pre-Halaf(6500-6200 Be calibrat) eraja, 

al nord-oest de Síria, una forma alternativa i complementaria de construcció. A la zona 

del nord-est de Síria pero no es coneixen, fins ara, construccions circulars anteriors al 

període Halaf si be a Iraq,. s'han descrit construccions de planta circular en alguns 

jaciments de cronologia Hassuna com Yarim Tepe Jl58, a Tell Hassuna 1590 tell Abu 

Huseini 160, fet que podría confirmar una característica d'aquesta fase, com succeeix a la 

fase finals del Pre-Halaf: i representar els precedents mes immediats dels populars 

tholoi. Al jaciment de Yarim Tepe 1 sembla que les construccions de planta circular 

apareixen ja des deIs nivells 7 i 8, en el període Hassuna, i si be algunes semblen 

associades a enterraments coHectius elsseus excavadors afirmen que no hi ha raons per 

creure que siguin construccions destinades a finalitats funenlries 161 . Aquestes 

construccions cireulars serien dones els precedents mes irnmediats deIs tholoi que, a 

Yarim Tepe Il, representenja una deles seves caracteristiques mes destacades. 

Les produecions ceramiques Halaf han estat, en realitat, el gran eix vertebrador 

de la cultura Halaf i el fet que cenlmiques trobades al nord d'Iraq es poguessin 

comparar tant a nivell teenologic com tipologic i estilístie amb d'altres trabades al sud 

de Turquia o al llevant mediterrani es eonsiderava l' evidencia clara de la emergencia 

d'una nova "cultura" que hauria de sobreviure durant quasi un miHenni i amb una 

extensió geografica tant amplia com mai abans s'havia donat. 

156 MOLlST ed. en premsa 

157 AKKERMANs, 1989; AKKERMANs i VERHOEVEN, 1995; AKKERMANs , 1993; AKKERMANs, ed. 1996 

158 MERPERT i MUNCHAEV, 1987, p. 4-8 i figs. 2.4. 

159 A tell Hassstula (leve1 lc) es descriu també un editici de planta rectangular (LLOYD i SAFAR; 1945, p. 271 i 
següents) 

160 Aljaciment de Abu Huseini es descriuen, per dessota de nivells Obeid, alguns ediíicis de planta circular (TUSA, 
sense data, tig. 3). 
161 MERPERT i MUNCHAEV, 1973, p. 100. 
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Recordarem aquí, encara que breument, que dins les tradicions cenlmiques del 

Neolític al nord de Mesopotamia, algunes series presenten ja, especialment cap a finals 

del període, els primers vasos amb aplicacions de motius decoratius pidórics i que 

conformarien, per tant, els precedents més directes de l'ús d'engalbes per al tractament 

final de les superficies deIs vasos ceramics. EIs complexos ceramics anteriors a la 

aparició del Halaf han estat, tradicionalment, separats en funció de la seva localització 

en l'espai. Durant el VII mil·lenni Be calibrat es defineixen tres grans tradicions 

ceramiques; el Pre-Halaf a la Mesopotamia nord-occidental, el grup "Altmonochrome", 

descobert a la base de T ell, Halaf, a la zona del Khabur nord occidental i els grups 

Hassuna i Samarra al nord d'Iraq i al Khabur. Dins de cada un d'aquests grans grups 

existeixen diverses categories cenimiques en que les series grolleres simples són les 

predominants si bé algunes produccions presenten ja pastes més depurades i amb les 

seves superficies brunyides presenten colors des del negre al vermell que configuren un 

tret recurrent en el Neolític del nord de Síria. En una majoria de jaciments aquestes 

ceramiques s' associen a vasos amb pastes depurades i brunyits d' alta qualitat de 

influencia llevantina definides com DFBW (Dark Faced Burnished Wares). No obstant 

en cada una de les citades arees existeixen també series de ceramiques, 

predominantment fabricades amb pastes grolleres amb inclusions mineral s o vegetals de 

mida gran, que presenten aplicacions de engalbes o motius decoratius pintats molt 

simples. 

A la fase final del Pre-Halaf de l'Eufrates existeixen Ja diverses series 

característiques que presenten decoracions pictóriques com la que s'ha vingut 

denominant "Early Coarse Painted Ware" que té com a suport una pasta grollera, sovint 

amb una cocció reductora, i amb les superficies totalment o parcialment decorades amb 

motius pintats o com les series denominad es "Slipped wares" que presenten la seva 

superficie total o parcialment engalbada i a vegades brunyida162. A la vall del Balikh i, 

també a la fase final del Pre-Halaf, el grup "Standard Ware" presenta una varietat de 

grups cerilmics dintre els quals són presents les series amb engalbes vermelles, formant 

bandes o cobrint tot el vas o les pintades amb motius simples geometrics en color 

vermell 163. 

Al jaciment de Tell Halaf es definí una altre tradició ceramica relacionada a les 

ceramiques brunyides monocrom definides com Altmonochrom i recuperades a la base 

162 per una aproximació més aprofundida d' aque:.ia serie cenimica veure, F AURA, 1996, p. 31. 

163 LEMIEREINIEUWENHUYSE,199G, p. 129-138 
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del tell. La majoria de restes materials no disposa pero de cap registre estratigrafic i 

sembla que hi ha dubtes sobre la seva procedencia i, almenys una part fins i tot, podría 

correspondre a instal-lacions de l'edat del Ferro i al 1 mil·lenni BC I64. Per Davidson165 

pero la ceramica Altmonochrom apareix estratificada per dessota la pintada Halaf tot i 

que continua present en els nivells Halaf. 

La regió del Khabur i el nord d'Iraq presenten unes tradicions cerillniques forl(a 

similars i tradicionalment diferenciades deIs grups més occidentals. Dins el grup de 

ceramiques Proto-Hassunal66 algunes series són caracteritzades per unes pastes amb 

inclusions vegetal s de color clar, poli da o no, i sovint amb engalba vermella formant 

bandes o triangles plens pero també motius decoratius geometrics simples més 

estilitzats. La seqüencia Hassuna ha estat tradicionalment dividida en tres grans fases: la 

fase Hassuna 1 és, normalment, associada a les cerfuniques pintades del Hassuna Areaic' 

exclusivament localitzades al nord d'Iraq, la fase Hassuna n, es caracteritza per una 

gran quantitat de ceranuques incises denominades Hassuna Standard, com les 

localitzades a Matarrah i a Tell Hassuna i finalment la fase Hassuna III, es 

caracteritzada per les decoracions pictóriques sobre formes ceramiques en les que 

sobresurt la forma de perfil curvilinear i bols amb cossos carenats i que apareixen a 

jaciments d'Iraqdel nord com Tell Shimshara o Khirbet Garsour. Aquesta ultima fase 

Hassuna III ha estat també associada al període Samarra tradicional del nord d'IraqI67. 

Malgrat les interpretacions tradicionals mai reconeixeren una vinculació d' evolució 

directe entre les cultures previes al Halaf amb tradicions d'aplicacions pictóriques avui 

en dia sembla confirmar-se que l'origen del Halaf cal buscar-lo en aquestes tradicions 

anteriors Pre-Halaf o Hassuna IlI/Samarra. 

En diversos capítols de l' apartat e d' aquest treball es presenten les 

característiques basiques de lesdiferents series de produccions Halaf deIs tres jaciments 

estudiats (Chagar Bazar, Tell Amama i Tell Halula) pel que fa a les composicions de les 

pastes utilitzades, les tecniques de manufactura i cocció, les tecniques d'acabats de les 

superficies així com una ampliadiscussió sobre la tipología i els motius decoratius 

aplicats. 

164 AKKER.MANs 1 SCHWARTl., 2003, p. 135 

165 DAVIDSON, 1977, p. 246 

166 segons les ceramiques definid es als jaciments de Tell Soto (BADER, 1989, 1993), Yarim Tepe (MUNCHAEV 1 
MERPERT, 1981; BASHll..OV et alii, 1980), Telul eth-Thalathat (FuKAI, et alii, 1970), Tell Hassuna (LLOYD 1 SAFAR, 
1945) o Umm Dabaghiyah (KIRKBRlDE, 1972). 
167 CAMPBELL, 1992, p. 30 
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Excavacions Hala! a Iraq. 

Fou gnlcies a les excavacions realitzades per MalIowan al jaciment de Ninive en 

1932 aiXÍ com les portades a terme al jaciment de Tepe Gawra per la Universitat de 

Pensilvania25 en 1932-38 que es pogué establir per primera vegada que el perlode Halaf 

precedia al Obeid26 i com a resultat de les posteriors excavacions d' Arpachiyah27 que 

s'establí per primera vegada la seva seqüencia en tres grans fases (Halaf antic, mitja i 

final). Si bé alguns investigadors han estat crltics amb les excavacions de Mallowan a 

Arpachiyah pel fet que fossin realitzades en una sola campanya i amb la supervisió de 

només dos arqueólegs per un total de 174 obrers el resultat fou que gnlcies a la 

extraordinaria riquesa del jaciment la seqüencia tipológica establerta per MalIowan ha 

perdurat fms a finals del segle passat. 

Contemporaniament a les excavacions d'Arpachiyah, de l'any 1932 al 1938 una 

missió de la Universitat de Pensilvania, dirigida per Charles Bache i Emest Spicer, 

iniciaren excavacions al jaciment de Tepe Gawra. Situat a uns 15 km al nord est 

d' Arpachiyah proporciona una seqüencia estratigrafica que cobria les fases mitjanes i 

finals del perlo de Halaf i continuava vers el perlo de Obeid. Els material s recuperats en 

aquestes cinc campanyes, procedents de dues grans Mees denominades "Área A" i 

''Northeast Base", així com de les importants restes arquitectóniques d'habitació entre 

les quals diverses construccions circulars (Tholoi), foren detalladament publicades per 

Tobler trenta anys més tard ja que no havia participat de l'excavació i tingué que 

reempendre les notes del seus excavadors28. El jaciment, amb una vintena de nivelIs 

arquitectonics, deIs quals del XX, el més antic, al XIII fan referencia al perlo de Halaf, i 

amb més de 800 tombes repartides en tota la seqüencia, el fan extraordinari per la seva 

riquesa estructural pero també material. 

També a la zona d'Iraq l'any 1954 el Iraq-Jarmo Project de la Universitat de 

Chicago endega les excavacions al jaciment de Banahilk29 situat a l'est d' Arpachiyah. 

El tell, de forma oval i uns 4 metres d'alyada, proporciona evidencies d'un petit 

assentament datable de finals del perlode Halaf. 

25 TOBLER, 1950 

26 MALLOWAN, 1933 

27 MALLOwAN ¡ROSE, 1935 

28 TOBLER, 1950 

29 WATSON, 1956 i 1983 
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El setembre de 1974 la Universitat d'Edimburg inicia una prospecció a la zona 

del Khabur de Siria amb la intenció de recollir material s per tal de realitzar amllisis per 

activació de neutrons sobre cenlmiques prehistoriques i argiles de la zona170. Les 

prospeccions realitzades en els cursos del wadis Dara i el riu Jaghjagh, afluents del 

Khabur, consistiren en la recollida de fragments cen'tmics de tots els tells i d'argiles deIs 

llits deIs cursos d'aigua així com de tovots procedents de diversos jaciments. El mateix 

procediment s'utilitza per el mostreig a la zona nord del jaciment de Chagar Bazar. En 

total s'analitzaren fragments ceramics procedents de sis jaciments no excavats més 

mostres procedents de Chagar Bazar, Tell Aqab i algunes de Tell Halaf A nivell de 

conclusions s'indica que la majoria de les mostres analitzades, especialment Tell Halafi 

Chagar Bazar, foren manufacturades amb argiles locals procedents deIs wadis propers i 

en els casos on s'apreciava divergimcies l'amüisi de les ceramiques mostrava una 

relació amb les argiles properes a Chagar Bazar. A partir d'aquest fet els autors 

asseguren que Chagar Bazar .fou un centre de considerable importancia a la prehistoria i 

exportador vasos ceramics almenys a sis dels jaciments examinats com ja havia predit 

Mallowan anys abans. Una alta proporció de les ceramiques exportades per Chagar 

Bazar correspondrien basicament a les produIdes a final s del perlode Halaf tant pel que 

fa a les seves formes com decoracions aplicades. L'estudi suggereix l'existencia d'una 

xarxa de comer9 entre diversos jaciments i conclou que tant Tell Halaf, Tell Brak com 

Tell Aqab participaren d'un cert nivell d'intercanvi i si bé a la majoria de jaciments es 

troben vasos procedents de Chagar Bazar als altres jaciments es troben indistintament 

vasos de manufacturació no local. 

Posteriorment, els mateixos autors171 portaren a terme un segon treball que 

compren l'analisi i comparació de ceramiques Halaf i Obeid de dos jaciments, 

Arpachiyah i Tepe Gawra, pel mateix mitja d'analisi. Els resultats d'aquest treball 

conclouen que Tell Arpachiyah, al igual de Chagar Bazar, apareix com un centre 

productor i distribuidor de ceramica, especialment en el període final del Halaf, i que a 

Tepe Gawra entre el 30% i el 40% de les ceritmiques provinents del sondeigs més 

profunds fou importada d' Arpachiyah. 

Per Davidsonl72 el comen; de la ceramica fou probablement un factor 

d' importancia capital per mantenir la unitat basica de la tradició cernmica Halaf i 

170 DA VIDSON i McKERREu, 1976 

171 DAVIDSONiMcKERRELL, 1980 

172 DAVIDSON, 1977, p. 298 
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suggereix que els jaciments Halaf estaven units per un patró de comery complex de 

cenlmiques fines pintades almenys a tres nivells: nivells local, regional i inter-regional. 

D' aquesta manera Davidson afirma que aquest comen; de cenlmiques d' abast regional a 

la zona del Khabur, produides probablement ja des deIs inicis del perlode, constitueixen 

un efecte de consolidació d'uniformitat, tecnológica i estilística, en els yasos ceramics 

Halaf. A nivell de comery inter-regional Davidson173 indica que els amllisis suggereixen 

que produccions fetes a T eH Halaf arribaren fins l'Eufrates com evidencien alguns 

fragments recuperats als jaciments de Shams ed-Din o Tell Mureybet. 

En realitat després deIs amüisis realitzats per Davidson i McKerrell els anys 70 

del segle passat molt poca investigació s'ha dedicat a analitzar i caracteritzar les 

ceramiques Halaf Les analisis químiques o fisiques que diversos grups investigadors 

han portat a terme fins ara han prioritzat d'una manera clara els perlodes del Neolític 

final i al denominat perlode Pre-Halaf o Hassuna i a les primeres produccions 

ceramiques al Próxim Orient mentre que molt pocs han estat els estudis aplicats al 

període Halaf Així trobem analisis de composicions de pastes ceramiques del perlode 

Pre-Halaf i també transicionals realitzades a Sabi Abyad174 o a jaciments del nord 

d'Iraq175 els quals aporten informació sobre la circulació de la ceramica i també sobre 

produccions locals. D'altres recerques comparades176 fan referencia als material s i 

tecniques de pintura en ceramiques a Mesopotamia en els VI i V mil-lennis o a la 

utilització del betum com a pigment negre per a les aplicacions decoratives pictóriques a 

ceramiques del Neolític final a Sabi Abyad l77 . 

En els darrers anys també, diversos jaciments han iniciat series d'analisis que 

comprenen les composicions de les pastes ceramiques com a Tell Brak178 o 

investigacions analítiques sobre els vasos ceramics aptes per a la cocció procedents de 

TeH Beidar179 si bé encara manca una base de dades global perque els fenómens sobre la 

comprensió de la circulació i les produccions pugui ésser plantejat coherentment. 

Es també a la decada deIs 70 del segle passat que s'inicien els primers analisi 

estadístics comparatius de ceramiques pintades Halaf com en el cas de LeBlanc i 

173 DAVIDSON, 1977,p. 323-4 

174 LEMIEREiPICON, 1999 

175 BADER, BASHILOV, LE MIERE i PICON, 1994 
176 COURTOIS i VELDE, 1984 

177 NlEUWENHUYSE, CONNAN, VAN As i JACOBS, 2003; CONNAN, NlEUWENHUYSE, VAN As i JACOBS, 2004 
178 EILAND i WILLfAMS, 2002 

179 BROEKMANS, ADRIAENS i P ANTOS, 2004 
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Watson180 en que comparen les ceramiques (tipologia i patrons decoratius aplicats) de 

set jaciments escollits per la seva posició geogranca. 

De fet una primera aproximació comparativa fou ja realitzada per Perkins181 on 

suggeria que el Halaf es podia dividir en dues grans arees, la oriental i la occidental, en 

base a la millor consistencia, millor seqüencies en relació a les característiques 

cenlmiques dels conjunts ceriuniques i un més ah desenvolupament a la zona oriental. 

A l'estudi realitzat per LeBlanc i Watson s'inclouen jaciments orientals pero 

també occidentals (Arpachiyah, Banahilk, Girikihaciyan, Tell Halaf, Tilki Tepe, Tell 

Turlu i Carchemish) amb la intenció d' analitzar els relatius graus de similitud entre 

jaciments a fi de poder donar resposta a si existeix una divisió real en els estils de les 

ceramiques pintades Halaf entre els conjunts occidentals i oriental s i quins serien els 

determinants principals de similitud entre aquests jaciments escollits. 

Les conclusions deIs autors suggereixen d'entrada que no existeix una única 

partició en els jaciments Halaf coneguts tal com apuntava Perkins. EIs autors també 

argumenten que si bé no es poden extreure conclusions definitives del seu estudi hi ha 

algunes indicacions que les proporcions relatives de varies formes ceramiques eren 

remarcables entre els jaciments i concIouen afirmant que el Halaf és "una de les cultures 

més homogenies arreu del món" i destaquen el "extremadament ah grau de similituds en 

els motius decoratius aplicats" 182 . 

D'altres anaIisi en relació a l'estilística i els motius decoratius aplicats a la 

ceramica fina pintada Halaf foren puntualment realitzats despertant més o menys interes 

a la comunitat investigadora com és el cas de von Wickede183 o les realitzades per 

Garfinkel184 més centrat en els inicis de les escenes de dansa en les ceramiques. 

Fins aquí s'ha realitzat una revisió sintetica a les investigacions en relació al 

període Halaf, investigacions que quantitativament són majoritariament vinculades als 

estudis de la ceramica en totes de les seves variants fruit del fet que representen, en la 

majoria deIs jaciments excavats, el registre més llarg i ampli de restes materials. Es 

podría dir doncs, que la ceramica ha estat l'única area de cultura examinada en 

profunditat i .molts pocs intents s'han endegat per l'anaIisi d'altres tipus d'artefactes o 

d'estudi dels sistemes de patrons d'assentament, religiós o economic. Aquest fet és el 

180 LEBLANC i WATSON, 1973 

181 PERKINS, 1949 

182 LEBLANC i WATSON, 1973, p. 131-132 

183 WICKEDE, 1986 

184 GARFINKEL, 1998, 2003 
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resultat de la no existencia de jaciments excavats en extensió i que presentin una 

seqüencia suficientment llarga i amb un conjunt homogeni de restes materials 

representatius que permetin fer interpretacions locals i regionals. 

Des d'aquesta perspectiva doncs s'hauria d'adrnetre que la cer8.mica representa 

la resta material arqueológica més significativa tot i que "si bé les. ~ipologies seran 

sempre imperfectes donat la complexitat del comportament huma el seu valor heurístic 

romandra significatiu"185. 

Sobre els Orígens del Hala! 

L'anaIisi sobre els orígens de la cultura Halaf va directa i intrínsicament 

relacionada als estudis sobre la cer8.mica Halaf. EIs conjunts de cer8.miques pintades 

Halaf han tingut una amplia distribució tant en el temps com en el espai i es troben en . 

jaciments des del Zagros fms la costa de Siria-Cilicia. La zona de distribució "classica" ' 

del Halaf és tradicionalment associada a jaciments que exploten regions amb unes 

característiques particulars tant climatiques com geomorfologiques i quant es 

consideren en relació als índex de pluviositat anual sembla que la majoria, a excepció 

d'alguns jaciments a l'Eufrates baix, es localitzen per sobre dels límits dels 200 mm de 

pluviositat normalment acceptats com a mínim necessari per una practica d'agricultura 

de seca exitosa 186. 

La problematica sobre la extensió del territori Halaf va lligada directament a la 

problematica sobre els seus orígens. Des de les primeres analisi187 entom a les 

diferencies regionals observades en les tradicions ceritmiques es defmiren ja dues grans 

arees diferenciades dividint la cultura Halaf entre la regió "oriental", entom la zona de 

Mosul i la "occidental" a la zona del Khabur. Per Davidson 188 la zona de l'Eufrates 

forma part d'una altre variant regional en la tradició cer8.mica general de la cultura 

Halaf, destacant l'amplia similitud entre les cenlmiques de tots els seus jaciments que 

dóna peu a creure que la cultura Halaf fou introduYda a la vall en un estadi ja 

. desenvolupat i no anterior, en termes estilístics, a la fase Halaf mitja, tot situant la vall 

de l'Eufrates fora l' area on la cultura Halaf aparegué per primer copo 

185 AKKERMANs, i SCHWARTZ, 2003, p. 399 

186 DAVIDSON, 1977, p. 11 

187 PERKINS, 1949 

188 DAVIDSON, 1977, p. 200 i 227 

40 



D'altre banda si bé per Davidson189 no existeixen jaciments Halaf a l'oest de la 

vall de l' Eufrates, la zona de l'Amuq es descriu com una area amb presencia de 

ceramiques Halaf, que han estat defInides com pertanyents al grup "d'imitació local" o 

"d'importació"190. Les cenlmiques d'estil Halaf de la zona Amuq foren classificades per 

Braidwood191 en el "First Mixed Range" i la "Fase C", separades en dues categories 

basiques, les cerfuniques pintades locals i les cerfuniques pintades Halaf, identifIcades a 

partir de la presencia de pintures amb llustre per a les ceramiques Halaf i les que no en 

presentaven correspondrien a un tipus "local" o "d'importació". Malgrat les afirmacions 

de Braidwood 192 en el sentit que les ceramiques de la fase Amuq C no es poden 

considerar Halaf, més del 40% de la ceramica es relacionable en forma i decoració a les 

classiques Halafa d'altres dejaciments com Shams ed-DinI93, Tell Aqab194 o Kharabeh 

Shattanil95 ... Per . Campbell196 descriure l'area a l'oest de l'Eufrates com a 

significativament diferent de la oriental sembla injustificat. 

Als pobladors del jaciment d' Arpachiyah Mallowan els interpreta com una 

comunitat de pagesos i artesans de la ceramica que vivien del conreu dels seus camps, la 

cria d'animals i la fabricació de ceramica i sobre els seus orígens indica que es tracta 

d'un grup etnic forani que provindria de les muntanyes anatóliques del sud est de 

Turquia que descendiren a les planes de Mesopotamia197, teoria recolzada posteriorment 

per Mellaart198 i també per Bogoslavskajal99. D'una mateixa opinió serien les 

interpretacions més recents suggerides per Munchaev i Merpert200 al afirmar " .. .la 

cultura de Hassuna fou reeropla9ada, a la vall del Sinjar, per la nova, geneticament 

cultura Halafforama .. ". 

En relació al orígens del Halaf, Perkins201 suggereix posteriorment que el centre 

geografic de desenvolupament de la cultura Halaf es troba al nord d'Iraq afirmant que la 

clara seqüimcia ceramica, tan a nivell tecnológic, tipológic coro decoratiu en representa 

189 DAVIDSON, 1977, p. 9 

190 BRAIDWOOD i BRAIDWOOD, 1960; MELLAART, 1975, p. 160 
191 BRAIDWOOD i BRAIDWOOD, 1960, P. 114-148 
192 BRAIDWOOD i BRAIDWOOD, 1960, p. 48 
193 GUSTAVSON-GAUBE, 1981 
194 DAVIDSON, 1977, p. 105-157 
195 CAMPBELL, 1995, p. 56 
196 CAMPBELL, 1999, p. 576 
197 MALLOW AN i ROSE, 1935, p. 6 i 177 
198 MELLAART, 1978, p. 144 
199 BOGOSLA VSKAJA, 1972 
200 MUNCHAEV i MERPET, 1981, p. 15 
201 PERKINS, 1949. Teoría avalada més endavant també per DABBAGH, 1966, p. 26; DAVIDSON, 1977, p. 341. 
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l'evidencia. Perkins suggereix també que la existencia de la cultura Halaf a la zona del 

triangle del Khabur és una realitat possible gracies a la difusió efectuada pels jaciments 

consolidats del nord d'Iraq. El seu argument es basat en les diferencies regionals 

observades entre els conjunts cerftmics del est i del oest i sosté que els primers són més 

consistents, més desenvolupats i mostren una seqüencia molt més clarll; que no pas els 

conjunts occidentals202• Indirectament també, Davidson203, indicava que els jaciments 

que aportaven les fases més antigues del perlode Halaf eren els localitzats a la zona de 

Mosul i del Khabur atorgant aiXÍ un origen per al Halaf en aquella area. Aquest origen 

en les tradicions antigues. mesopotftmiques és defensat també per Kirkbride204 qui 

relaciona, en base a aspectes tecnologics, el Halaf amb el Hassuna Arcaic. 

Periodització i cronología Hala! 

Si bé les primeres excavacions arqueologiques vinculades al perlo de Halaf 

tingueren lloc a inicis del segle passat a diversos jaciments (Carchemish o Sak:ce Geuzi 

a Turquia o Tell Halaf a Síria) i proporcionaren el primer coneixement sobre unes noves 

produccions cerftmiques fines i bellament decorades classificades a l'epoca com a 

veritables obres d'art es pot considerar que noexerciren cap mena d'influencia en 

l'arqueologiaja que foren excavacions motivades principalment més per motius polítics 

que científics, portades a terme amb procediments metodologics poc rigorosos i ben 

aviat foren superades per els treballs portats a terme a diferents jaciments del nord 

d'Iraq. 

Una gran part de l'arqueologia del Proxim Orient ha estat centrada durant molt 

de temps en els corrents per l' estructuració de les seqüencies cronoculturals, en visió 

diacronica, i en la identificació de cada una de les "facies culturals", ernmarcant-Ies 

principalment en les anftlisis tipologiques deIs conjunts cerftmics amb l'objectiu de 

poder obtenir mares de periodització cada vegada més ajustats. Al Proxim Orient la 

unitat de descripció i anftlisi ha estat la de grupcultural tradicional que ha defrit, entre 

altres el Pre-Halaf o el Hassuna, el Samarra, el Halaf i l'Obeid i a seqüencies 

202 PERKINS, 1949, p. 44 

203 DAVIDSON, 1977, p. 244 

204 KlRKBRIDE, 1972, p. 15 
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relativament llargues com a contraposició a Europa on s'havien identificat, i es 

continuen identificant, grups cultural s a partir d'uns estils ceramics molt restringits. 

Com ja hem vist a les pagines anteriors el jaciment d' Arpachiyah, a Iraq, 

excavat per Mallowan en 1933, representa la primera excavació Halaf realitzada de 

forma extensiva proporcionant per primera vegada una seqüimcia estratificada completa 

per al perlode basada en l' evolució tipológica i estilística de la ceramica. La seqüencia 

de Mallowan esdevindra la norma per a les futures recerques i ha estat utilitzada 

practicament fins a finals de segle XX en tota l' Mea de influencia de la civilització 

Halaf. Definida com a "Status d' Arpachiyah", ja que la majoria de jaciments d'aquesta 

cronologia excavats posteriorment s'analitzava en termes de comparació amb aquest 

jaciment, la seva "seqüencia i evolució cultural fou transferida d'una regió a l'altre 

sense cap qüestionament"205. En realitat, Arpachiyah era l'únic jaciment que presentava 

per primera vegada una seqüencia d'ocupació tant llarga i completa, fet que feia la seva 

periodització particularment interessant als arqueólegs. Aquest «statuS» es mantindria, 

malauradament, al llarg de tot el segle passat, peró gracies a les recents intervencions 

arqueológiques aquest model s'ha pogut contrastar i ampliar el coneixement sobre 

aquesta cultura. 

Tradicionalment 1 'horitzó Halaf a estat vist com a un fenomen únic i per aquest 

fet hi ha hagut una tendencia a establir en una gran majoria, sinó totes, de les propostes 

realitzades a una única i unificada cronologia per a tota l' area de influencia del Halaf. 

La seqüencia tripartida establerta per Mallowan a Arpachiyah fau utilitzada 

posteriorment per establir l'evolució tipológica de la ceramica procedent deljaciment de 

Tell Aqab a la vall del K.habur de Síria206. Les excavacions a Tell Aqab confirmaren 

una seqüencia per al Khabur paraHela a la d' Arpachiyah, cobrint tot el periade Halaf 

peró en els nivells més superiors es descobrl una nova fase fms llavors desconeguda a 

Mesopotamia i caracteritzada per la presencia d'unes ceramiques típiques del cataleg 

Obeid del nord que conviu~n amb les tradicionals del perlode Halaf fmal. Aquesta nova 

fase que enlla~aria amb el perlode Obeid fou nomenada com Halaf-Transitional-Ubaid 

(HUT) estructurant la nova periodització en quatre fases diferenciades207. 

205 AKKERMANs, 1993, p. 5 

206 DAVIDSON, 1977; DAVIDSONi WATKINS, 1981 

207 DAVIDSON, 1977, p. 149 
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PRE- PROTO- POST 
FASES 

HALAF HALAF H A L A F HALAF 
CULTURALS 

HASSUNA SAMARRA OBEID. 

CRONOLOGIA 6300 6050 5900 5850 5750 5550 5300 
BCCaI. 

MALLOWANI 
ROSE,1936; 

Halaf Antic 
Halaf 

HalafFinal - - - -PERKlNS, 1945 MitjA 
Nord Iraq 

CAMPBELL, 1992 
Halafla HalaClb Halaflla HalarIlb Post Halaf 

Hassuna- 1, 11 Hassuna-III (Halaf (Halaf antic (Halaf 
Nord d'lraq 

Primitiu) Tradicional) MitjA) 
(HalafFinal) a/b 

DA VIDSON, 1977; 
DAVIDSONI 

HalafAntic 
Halaf 

HalafFinal HUT 
WATKINS,1981 - - - Mitja 
Khabur 

CRUELLS, en 
premsa, Chagar CB-I CB-U CB-ill CB-IV 
Bazar 
CRUELLS,en 
prep.Tell Halula HL-1Il HL-IV HL-V HL-VI HL-VII HL-VIII 

I (Eufrates) 
AKKERMANS, 
1993, Sabi Abyad Balikh IIC Balikh lIlA Balikh IIIB BalikhillC BalikhillD BalikhIV 
(Balikh) 

Taula 1.- Fases culturals, perioditzacions segons diferents autors, i cronologia relativa 

del Halaf. 

Al jaciment d' Arpachiyah peró una nova intervenció arqueológica realitzada 

l'any 1976 per Hijara208 modifica els esquemes previs i es proposa una nova seqüencia 

aplicable al periode Halaf del nord d'Iraq. A partir deIs 42 nivells diferenciats, Hijara 

definí quatre periodes cultural s en base a la tipologia cenlmica (fase H one, nivells 42-

34; Fase H two, nivells 33-24; Fase H three, nivells 23-16; Fase H four subdividida en 

dos subgrups; a, nivells 15-9 i b, nivells 8-1) i a partir dels 11 nivells amb arquitectura 

definí altres quatre fases arquitectoniques (fases Al a A4). A l'hora peró de contrastar la 

estratigrafia de Hijara amb la de Mallowan és difícil veure'n les noves aportacions i 

segons alguns autors causa més confusió que no aclariments. Una de les critiques a la 

proposta estratigrafica de Hijara fou feta per Watson i LeBlanc209 on en una taula es 

presenta una correlació estratigrafica d' Arpachiyah entre les propostes realitzades per 

Mallowan21O i Hijara a Arpachiyah i per Davidson211 a Tell Aqab d'on es despfl!n que 

les fases de Hijara H.One fins la H.Four A correspondrien al periode Halaf antie. 

208 HIJARA et al., 1980 

209 WATSON i LEBLANc, 1990, p. 49-54 i taula 4.6 

210 MALLOWAN ¡ROSE, 1935 

211 DAVIDSON, 1977, 
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Les critiques a Hijara arribaren també de la ma d'altres investigadors que creien 

Veure problemes no resolts a la estratigrafia proposada en base a que la mostra per les 

fases primera i última eren infrarepresentades. Watkins i Campbell dones, proposen l'ús 

d'una més simple subdivisió del període Halaf en base a dues úniques fases seguides 

d'una darrera transicional al Obeid (HUT)212. 

No sera pero fins' els anys 80 del segle passat que les excavaClOns 

arqueológiques que es portaven a terme a Sabi Abyad, a la vall del Balikh, havien de 

modificar substancialment els esquemeS anteriors amb l'establiment d'una sequfmcia 

regional (fases Balikh) de gran solidesa. Un deIs resultats de les excavacions més 

espectaculars fou la troballa de l'anomenat "bumt village" en el nivell 6. Aquest poblat, 

d'almenys una hectarea· d'extensió fou construIt en terrasses i consisteix en cases 

pluriceHulars de planta rectangulars construides en pise que conviuen amb d'altres 

construccions de planta circular o tholoi. Milers de troballes in situ foren recuperades 

d'aquest ric nivell arqueológic, incIoent eines en sílex i obsidiana, eines macrolítiques, 

segells i impremtes, vasos en pedra i vasos ceramics que els seus excavadors 

asseguraven que precedien als convencional s del període Halaf antic i caracteritzats per 

una gran influencia d'estil i tipológica Samarra213. En aquesta oportunitat peró, els seus 

excavadors interpreten el "poblat cremat" a diverses possibles causes relacionades a un 

tragic accident o a una possible invasió externa tot i que en aquest darrer cas no 

apareixen traces de masacres ni que el poblat fos saquejat de lesseves riqueses pero 

tampoc que els seus habitants haguessin retirat les seves pertinences més valuoses en 

cas d'un accident de foc214. L'anomenada fase Balikh lilA (corresponent als nivells 6-

4) amb presencia ja de ceramiques de tipus Samarra i la fase Balikh IIIB amb 

ceramiques típiques del Halaf primitiu, feren replantejar tant les seqüencies establertes 

fins llavors pel periode Halaf com variar els esquemes entom als seus orígens. 

La Tesi realitzada el 1992 per Stuart Campbe1I215 representa un punt d'inflexió 

en les discussions sobre les cronologies Halaf. Assumint la importancia d'examinar les 

seqüencies a nivell regional Campbell, en clau d'hipótesi i de futur, presenta una nova 

proposta de seqüencia, sobre la qual indica, és només aplicable a la zona del nord 

d'Iraq. Un deIs problemes greus existents en els estudis del període Halaf és el que 

212 WATKINS iCAMPBELL, 1987, p. 430 
213 AKKERMANs 1989 1993 , , 
214 AKKERMANs 1 VERHEOVEN, 1995, p. 31 

215 CAMPBEll 1992 , 
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Campbell descriu com la absencia "anómala", fins a finals dels anys 1980, d'una fase de 

transició que unís la cultura precedent en evolució cap al període Halaf. Aquesta 

"anomalia" fou superada en part gnkies a les excavacions realitzades al jaciment de 

Sabi Abyad. Recollint les anteriors propostes existents peró fent-se ressó especialment 

de les descobertes a Sabi Abyad per Akkermans, Campbell fa una n~JVa proposta de 

caire general per a subdividir el període Halaf en dues grans fases: Halaf 1 i Halaf TI, 

cada una d'elles subdividies en altres dues (Fases HalafIa i lb, Fases TIa i IIb). 

Així doncs Campbell defineix la fase Halaf la o Halaf primitiu a jaciments amb 

una contínua seqüencia d' ocupació i on l' aparició de les primeres cenlmiques Halaf 

fossin resultat d'una evo lució interna mentre que la fase Halaf lb tindria una distribució 

més restrictiva i seria atribuIble als jaciments definits com Halaf antic en la 

termino logia tradicional (Arpachiyah, TeIl Aqab o Yarim Tepe). Pel que fa a les fases 

Halaf Ha i llb, aquestescorrespondrien a les tradicionalmentdefinidescom a Halaf 

mitja i Halaffmal. 

Les excavacions portades a terme a Sabi Abyad per Akkermans i les trobaIles 

significants que semblaven confirmar el descobriment d'uns nivells d'ocupació neolítica 

(fase transicional o Balikh IIIA) immediatament anteriors a l'aparició del fenomen 

Halaf portaren de nou el debat sobre els orígens, laperiodització i la societat Halaf a 

primer terme. Unes primeres datacions absolutes per radiocarboni atorguen a aquesta 

fase transicional'una cronologia de 6100-6000 BC calibrat i a Akkermans a afirmar que 

els orígens del Halaf tenenlloc entre les vallsdel Balikh iel Khabur a la Djezira siriana. 

Si anteriorment a aquestes troballes la qüestió deIs orígens del Halaf era 

majoritariament considerat un fenomen oriental, originat a les planes del nord d'Iraq, 

l'aparició d'un nivell arqueológic amb evidencies materials de cenlmiques posteriors a 

les de les últimes fases del perlo de Pre-Halaf i anteriors a les del període Halaf antie 

posava en qüestió les interpretacions anteriors. 

EIs períodes que precedeixen al Halaf, el Hassuna a la Mesopotamia oriental i el 

Pre-Halaf a la part occidental, tingueren una distribució geografica molt més limitada 

que la obtinguda pel Halaf. De totes maneres cal indicar que si fins fa benpoe ~ra 

acceptat que els períodes Hassuna i Samarra eren estrictament eonfinats a les arees del 

nord d'lraq elements materials d'aquest darrer foren ja detectats i descrits en diverses 

excavacions arqueológiques antigues si bé sense un context cIar (Sakze-Geuzi, Tell 

Baghouz o Chagar Bazar). Despres de la descoberta de Sabi Abyad aquesta fase 

transicional, que en un futur anomenarem com a Proto-Halaf, es documenta cada vegada 
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amb més fon;a a diversos jaciments de Síria. Les excavacions portades a terme a Tell 

Halula, Tell Boueid II o a Chagar Bazar evidencien una fase clara pertanyent a aquest 

període Proto-Halaf demostrant que els orígens del període Halaf són molt més 

poligenics del que s'havia cregut [ms ara i que la vall de l'Eufrates participa també 

d'aquest procés de formació del Halaf216. 

El projecte de prospecció "North Jezira Project" pero, a l'area del nord d'Iraq 

realitzat per Wilkinson i Tucker en 1989217 porta a la descoberta de diversos jaciments 

amb ceramiques molt similars a les descobertes a Sabi Abyad anteriorment. Revisat 

posteriorment per Campbe1l218 afirma que els jaciments de Khirbet Garsour i NJP 72 

són l'evidencia que el Halaf evoluciona d'una tradició de ceramiques pintades, que pot 

ser la de Samarra que al mateix temps sembla haver evolucionat de la tradició local 

Hassuna estandard. Al analitzar les ceramiques que provenen de NJP 72, si bé 

recuperades de la superficie, Campbellles relaciona directament amb aquelles trobades 

als nivells Halaf antic de Sabi Abyad, essent una de les característiques les decoracions 

aplicades de "cross hatch" i les defineix com pertanyents al Halaf la o inicial. Per contra 

ellot ceramic recuperat a Khirbet Garsour presenta, tan a nivell estilístic com tipologic, 

més relacions amb el perlode Samarra i Hassuna i el nou perlode definít com a 

"transicional" a Sabi Abyad. Malauradament aquestes investigacions foren suspeses 

arran deIs conflictes desenvolupats a la zona. 

El recent projecte de prospeccions realitzat a la zona del Khabur i dirigit per 

Lyonnet219 entre 1989 i 1991 analitza materials arqueologics (especialment ceraroics) 

procedents de més de seixantajaciments d'entre els quals destaquen setjaciments amb 

possibles ocupacions Proto-Halafi d'altres quaranta del perlode Halaf, que de ben segur 

aportaran novetats significatives sobre la qüestió els orlgens del Halaf a la zona del 

Khabur. Com a resultat, l'investigador Nieuwenhuyse220, responsable de l'anéÜisi 

cerfrrnica procedent deIs jaciments prospeccionats ha suggerit una nova periodització 

per al Halafbasada en sis fases diferenciades: perlo de transicional (Balikh IIlA de Sabi 

Abyad), Halaf la (fase inicial Halaf), Halaf lb (fase Halaf antic tradicional), Halaf IIa 

216 veure CRUELLS i NIEUWENHUYSE, 2004, per una discussió més aprofundida sobre la fase Proto-Halafa Siria a 
partir de les excavacions més recents 

217 WILKINSON i TuCKER, 1995 
218 CAMPBELL, 1992, p. 36; CAMPBELL, 1997 
219 LYONNET, ed. 2000 
220 NIEUWENHUYsE, 2000 
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(antie Halaf mitja), Halaf IIb (antie Halaf final) i finalment la fase HUT (Halaf-Ubaid 

Transicional). 

Les excavacions arqueologiques portades a terme a Tell Halula, a l'Eufrates, i 

Chagar Bazar, a la vall del Khabur, tendeixen a confirmar l'esquema de perioditzaeió 

anterior si bé, de moment, la fase de transició HUT al fmal del període Halaf és absent a 

ambdós jaciments. 

A l'apartat C d'aquesta tesi es desenvolupen els arguments que han configurat la 

interpretació dels dos jaciments i a al capítol 6, a les conclusions, es proposen les 

novetats que la investigació a aquests jaciments aporten a la comprensió global del 

fenomen Halaf. 

Societat 

Una de les problematiques que afecta al coneixement global del període Halaf 

és, sens dubte el fet que desconeixem completament l' estructura dels poblats Halaf. Les 

excavacions arqueologiques portades a terme fms a l'actualitat no ens permeten encara 

coneixer cap planta completa de cap instal·lació Halaf. És cert també que les 

excavacions prehistoriques al Proxim Orient han estat realitzades a petita escala i 

dimensions obertes limitades fet que a motivat que moltes intervencions hagin pogut 

aconseguir seqüencies completes deIs jaciments pero a partir de sondeigs molt reduils 

que no han proporcionat en cap cas informació en extensió. 

Malgrat tot caldria fer algunes consideracions entom a la societat Halaf, al tipus 

d'organització socio-política i el seu grau de complexitat. Abans de tot pero indicar que 

el fragmentat registre arqueologie-i consideracions sobre el que s'ha preservat i el que 

no són algunes raons per les quals aquest tema es tant feixuc. Les discussions 

tradicional s es centren en el fet d'interpretar la societat Halaf a la qüestió basica de si es 

poden considerar "igualitaries" (o "tribals") o significativament ''jenlrquiques'' (a partir 

d'un cabdillatge o eonjunt de cabdillatges estratificats) models derivats, en el sentit 

ampli, de l'evolució humana de Service221 i Fried222 i que segurament no poden ésser 

utilitzats d'una manera indiscriminada per acomodar complexos culturals a arees 

diverses. 

221 SERVICE, 1962 

222 FRIED, 1967 
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A l'hora de defInir la societat Halaf diversos autors apunten previament a les 

estrategies de subsistencia i al patró d'assentament per precisar el seu tipus 

d'organització social. Així, si es pren en consideració que els primers jaciments Halaf 

eren petits o molt petits, dispersos, amb absencia de indicadors de estatus cIars així com 

una absencia també en la especialització i de institucions públiques (absencia de 

monuments comunitaris i altres) sembla que l'organització social deIs halafIans estaria 

principalment basada en famílies "igualitaries" a petita escala o de "relacions de 

parentesc" on les decisions són preses més en el consens que no pas en l'exercici d'un 

poder sancionat formalment per unes autoritats223. Així doncs Akkermans i Le Miere224 

suggereixen que la societat Halaf a la vall del Balikh pot ser definida com a "no

jerarquica", posant ernfasi en que el terme no implica simplement "igualitaria" sinó que 

les institucions formals d'autoritat són absents, i "tribals". 

De la mateixa opinió es manifesta Hijara225 al afIrmar que la societat Halaf era 

organitzada a nivell de tribus tot seguint els models de societats tribals en els perlo des 

historics antics de Mesopotiunia portats a terme per Rowton226. Aquesta visió de Hijara 

fou criticada per Watson227 ja que el model d'organització tribal proposat per Rowton 

era aplicable a les ciutats estat pero dificilment utilitzable en societats molt més antigues 

com la Halaf. 

D'altres investigadors pero assumeixen que la societat Halaf era organitzada a 

traves de cabdillatges, com LeBlanc i Watson228 que en una primera aproximació 

suggerien un cabdillatge de baix nivell segons el sentit original donat per Service229. 

Posteriorment, Watson i LeBlanc230 es fan ressó de la complexitat de suggerir models 

interpretatius a la societat Halaf i recorden que el nivell d'informació existent és encara 

escas i que qualsevol interpretació és nlpidament desplayada. Així i tot aquests autors 

suggereixen que els grups Halaf eren organitzats en cabdillatges (chiefdoms) que 

exercien un control sobre unes xarxes de comen; extenses incIoent una circulació de 

ceriuniques fmes Halaf d'una qualitat superior, la possessió de les quals, es podia 

considerar com a senyal d'un estatus social diferenciat. 

223 AKKERMANs, 1993, p. 289 

224 AKKERMANs i LEMIERE, 1992, p. 22 

225 HuARA, 1980, p. 278-80 

226 ROWTON, 1973 i 1974 

227 WATSON, 1983, p. 241 

228 LEBLANC i WATSON, 1973 

229 SERVICE, 1962 

230WATSONiLEBLANC, 1990,p. 136-7 
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No hi ha dones, encara avui en dia, una proposta de explicació del model de 

societat Halaf que sigui plenament acceptada per una majoria deIs investigadors i en 

realitat les evidencies determinants que ajudarien a defInir plenament entre 

organitzacions "tribals"231 o ''jerarquiques''232 són encara infrarepresentades a 

l'actualitat en els jaciments coneguts. 

Per Akkermans, es pot concluir que hi ha molt poca o cap evidencia que les 

comunitats locals fossin presidides per autoritats centrals o fossin socialment 

estratificades i que ellideratge era probablement temporal i conferit als individus tenint 

en compte el rol i les circumstancies canviants233. 

231 p.e. les proposades per SANDERSON, 1999, p. 54 

232 p.e. les proposades per STEIN, 1999, p. 122 
233 AKKERMANs, i SCHWARTl, 2003, p. 151 
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4. Els jaciments que formen part del projecte 

El treball que aquí es presenta s'insereix en el projecte d'Excavacions 

Arqueologiques al Proxim Orient que des de la Universitat Autonoma de Barcelona i 

dirigit pel professor Dr. Miquel Molist es desenvolupa a Síria des de 1987. En aquest 

marc, l'any 1989, el govern de Síria fa una crida internacional de salvament per tal 

d'excavar i documentar jacirnents arqueológics que havien de quedar coberts per les 

aigües del nou panta de Tichrin a la zona de la vall mitja de l'Eufrates. D'aquesta 

manera un equip interdisciplinari de la Universitat Autonoma de Barcelona (Missió 

Arqueológica Espanyola a Tell Halula) es fa carrec de les excavacions al jacirnent de 

Tell Halula que excava anualment des de11989. 

Com a resultat del projecte d' excavacions de salvament de jacirnents afectats 

una desena de missions estrangeres o mixtes inicien els seus respectius projectes 

d'investigació i durant els anys 1990 la vall de l'Eufrates era una de les zones de més 

activitat arqueologica a Síria. Les diferents missions arqueologiques tenen un objectiu 

en comú que es l'excavació d'urgtmcia dejaciments, de diversa cronologia, i es crea ben 

aviat una estreta col'laboració entre elles de la qualla missió arqueologica espanyola a 

Tell Halula no es aliena. EIs intercanvis de visites entre jacirnents es consolida com una 

activitat més de cada campanya i els intercanvis de dades i discussions sobre 

problematiques, comunes o no, esdevé una practica habitual. Com a resultat d'aquesta 

dinftmica la missió espanyola a Tell Halula aviat estreny lligams amb d'altres missions 

que treballen enjaciments cronológicament propers sobre problematiques a l'entorn de 

la neolitització. Un d'ells es el de Tell Amarna, jaciment que forma part del mateix 

projecte de salvament, excavat per una missió arqueologica belga dirigida pel professor 

Dr. Ónhan Tunca amb el qual s'estableix un conveni de cooperació per tal de excavar 

l'assentament Halaf localitzat prop del jacirnent clAssic del període del Bronze. Fruit 

d'aquest primera coHaboració, al acabar el primer projecte, el professor Tunca ens 

convida novament a participar en un nou projecte, ara a la vall del Khabur, i al mític 

jaciment de Chagar Bazar, excavat ja l'any 1936 per Mallowan. La oportunitat de 

investigar un assentament neolític en una area diferent a la de l'Eufrates porta a una 

nova coHaboració que s'endega l'any 1999 i es actualment en: curso 
El treball doncs que avui es presenta sobre "El s Orígens, Emergencia i 

Desenvolupament de la ceramica Halaf a Síria" s'estructura a partir deIs resultats 
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obtinguts en les excavacions realitzades en els tres jaciments esmentats que presenten 

una cronologia comuna dins del VI miHenni Be calibrat. tot i que amb problematiques 

particulars cada un d'ells. A cada jaciment s'han portat a terme ja diverses campanyes 

arqueológiques si un d'ells, Tell Amarna, es pot considerar com a defmitivament tancat, 

els altres dos són encara en curs d'excavació i estudi, especialment Chagar Bazar, on les 

expectatives del projecte s'allarguen fms l'any 2010. 

4.1. El jaciment de Tell Halula (vall de 1 'Eufrates de Síria). 

La tardor de 1989 la "Missió Arqueológica Espanyola a Ten Halula, Eufrates de 

Síria" realitza la seva primera intervenció arqueológica al jaciment de Tell Halula sota 

la direcció del professor Miquel Molist. La mÍssió era el resultat de la participació a la 

crida internacional que el govem de Síria realitza per tal de salvar el nombre major de 

jaciments arqueológics possibles que havien de quedar afectats com a resultat de la nova 

presa de Tichrin al riu Eufrates. Resultat també del recolzament que el Ministerio de 

Educación y Cultura (Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales), i de la 

Universitat Autónoma de Barcelona atorgaren al projecte, que si en un principi havia de 

tenir un perlo de d'execució de 4/5 anys aquest s'ha allargat, amb la connivencia de totes 

les parts, durant els 15 darrers anys. 

L'autor d'aquest treball ha participat alllarg de tots aquest anys en el projecte -

com a responsable de treball de camp i, en especial, com a especialista en l' anhlisi 

cen'unica del perlo de Halaf (61 00-5200 calibrat BC) i els resultats que aquí es presenten 

tenen, dones, la mateixa historia temporal que el projecte endegat ara fa 16 anys. 

El jaciment de Tell Halula fou descobert durant un projecte de prospeccions 

realitzades per Cauvin i Molist 234 i posteriorment, l'any 1984, membres de la 

Universitat de Melboume, en el marc d'unes prospeccions pels voltants de l'area de Tell 

Quitar, al nord del panta de Tabqa, i en el projecte internacional de salvament de 

jaciments a l'area del panta de rischrin visiten de nou el jaciment235• Fruit d'aquesta 

segona visita al jaciment en surt un projecte de tesi per una alumna del professor 

234CAUVIN i MOUST, 1987-88 

235 SAGONA i SAGONA, 1988 
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Sagona, Mandy Mottram, i a partir d'una recollida sistematica de restes material s en 

superficie en realitza una primera aproximació a la seva seqüencia ocupacionaI236. 

A partir de les informacions obtingudes per part de les dues prospeccions 

realitzades pn::viament a la zona s'establí el programa d'objectius a aconseguir que es 

centraren des d'un principi en les tres grans fases cronológiques presumiblement 

existents al jaciment, establir-ne la seva naturalesa i analitzar l'evolució d'ocupació 

humana: el perlode Pre-Ceramic B, el Neolític Ceramic o Pre-Halafi el perlode Halaf. 

El jaciment de Tell Halula a la vall de l'Eufrates te una rellevancia important 

dins la prehistória del Próxim Orient. Les descobertes realitzades alllarg d'aquests anys 

han estat quantioses i sorprenents per la seva novetat a tots nivells i la mateixa dinamica 

de treball rigorós ha portat a que l'equip de la Missió participi en d'altres tres projectes 

arqueológics on té la responsabilitat científica. 

Tell Halula cobreix un espai temporal d'ocupacions humanes, sense interrupció, 

de més de dos mil·lennis. Des de les instal'lacions més antigues, datables del perlode 

Pre-Ceramic B mitja (7700 BC calibrat), el poblat es desenvolupa i apareixen unes 

societats estables que a nivell económic adopten plenament l' explotació sistematica de 

l'agricultura i la ramaderia i a nivell social estableixen les primeres jerarquies 

estratificades. A nivell de patró d'assentament endeguen una disposició de l'espai molt 

ben organitzat amb la construcció de cases pluriceHulars complexes i on la vida després 

de la mort representa un patró de comportament, tant arquitectónic com cultual, fins 

llavors no existent. El món deIs vius i el mon deIs morts es representa a Tell Halula 

d'una manera paral'lela i integral i en cada una de les estances d'habitació hi ha sempre, 

un espai reservat per la disposició dels difunts familiars237. 

Aquest grup ja neolititzat perdura d'una manera estable i sense ganes 

transformacions importants uns 700 anys quant pels vols del 7000 BC calibrat esdevé 

un altre deIs canvis significatius en l' evolució del pobles del Próxim Orient: es tracta de 

l'aparició de les primeres produccions ceramiques. No sabem encara actualment .quins 

foren els factors que facilitaren aquesta necessitat de produir atuells ceramics com 

tampoc hi ha gaire acord en quines foren realment les primeres produccions. A Tell 

Halula peró aquest fet, que es produeix pels voIs del 7000 BC calibrat i que representa 

una innovació significativa tecnológica, va associada a una serie de canvis de 

comportament a tots nivells sense, que hi hagi un aparent trencament en els seus 

236 MOTIRAM, en premsa 

237 MOLIST ed., 1996; MOLIST, 1996; 1998; 2001 
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pobladors. D'una banda els models d'assentament canVlen substancialment, 

s'abandonen els patrons de les cases multiceHulars que havÍem vist previament i 

s'inicia un camÍ cap un model de poblat expandit en contraposició al model de poblat 

compacte anterior. L'economia agrícola i ramadera s'expandeix i s'intensifica i es 

consoliden els primers elements materials que evidencien una primer'). modalitat de la 

propietat privada: els segells, fabricats en pedra o argila. Aquests elements materials 

representen una de les evidencies més antigues en relació a la instauració la propietat 

privada de bens i ens es conegut també per restes d'impromtes realitzades amb aquests 

tipus de segells. 

El que s'anomena Neolític ceriunic al Proxim Orient te una perduració de 

gairebé un miHenni (7000-6000 BC calibrat) i és en la seva darrera fase que es gestarán 

els elements que faran possible l'adveniment d'un nou horitzó, d'una durada també molt 

llarga i proxima al miHenni, anomenada "cultura de Halaf' terme eponim del jaciment 

siria de Tell Halaf. 

Les excavacions realitzades al jaciment de Tell Halula en relació al període 

Halaf al llarg d'aquests anys han estat intenses i una bona part deIs seus resultats, pel 

que fa a les restes material s ceritmiques, han estat ja publicats o en curs de 

publicació 238 . Aquests textos formen part integral d'aquest treball i representen els 

estudis analitzats fins l'any 1997. Al capítol fmal se'n fa una valoració individualitzada 

pero també en relació al altres jaciments que hem excavat i estudiat (Tell Amarna i 

Chagar Bazar) així de com s'insereixen en el marc general tradicional del període Halaf 

i les novetats que aporta. 

4.2. Eljaciment de Tell Amarna (vall de l'Eufrates de Síria). 

Les excavacions arqueologiques al jaciment de Tell Amarna, igualment que les 

de Tell Halula, responen a.la crida internacional feta per govern de Síria per tal de 

salvar el major nombre possible de jaciments localitzats a la vall mitjana de l'Eufrates 

on s'havia de construir el panta de Tichrine. Situat a uns 8 km al sud de la ciutat 

fronterera de Jerablus i al costat del wadi Amarna el tell te una forma oval i una vintena 

de metres d' al~ada. 

238 CRUELLS, 1996; 2001; en premsa a 
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El jaciment de Tell Amarna és citat per primera vegada per Woolley239 quí 

durant els anys 1911-1914 procedí a la compra de diversos materials arqueológics 

procedents de diverses tombes de l' epoca del Bronze mentre realitzava excavacions al 

jaciment proper de Carchemish240 . Segons el professor o. Tunca241 peró, Woolley 

sembla que mai hi porta a terme cap excavació arqueológica. El jaciment no fou visitat 

de nou fins els anys 70 quant P. Sanlaville242 realitza prospeccions a la regió. 

Les excavacions arqueológiques portades a terme per la Universitat de Lieja i 

dirigides per professor Onhan Tunca s'iniciaren el 1991 i continuaren fms el 1998. 

Durant aquest perlo de de temps es procedí a excavar el tell principal de Tell Amarna 

peró també a realitzar diverses prospeccions als entorns més próxims on es descobriren 

vestigis d'una vila baixa d'epoca romano-bizantina així com restes del període Halaf 

localitzades en un wadi situat a uns 600 metres al sud-est del teH principal i denominat 

"Chantier L". Els membres de la Universitat de Lieja hi realitzaren dues campanyes de 

treball durant els anys 1992 i 1993 obrint diversos sondeigs i recuperant una important 

quantitat de restes materials243. 

Fruit de les converses realitzades amb el professor Tunca, membres de la missió 

arqueológica espanyola a Tell Halula, es feren carrec d'una primera aproximació 

cronológico-cultural del conjunt de material s arqueológics obtinguts en els sondeigs 

realitzats en 1992 i 1993 per l'equip belga, així com de la realització de dos nous 

sondeigs per tal d'avaluar les caracterlstiques del possible jaciment i la realització de 

possibles futures actuacions244 • A la primavera de 1997 i durant cinc setmanes es 

procedí a la obertura de dos petits sondeigs (Ll i L2), localitzats dins del wadi on es 

trobaren les primeres restes Halaf, a fi de poder establir qualsevol relació espacial i 

estructural que pogués oferir el jaciment així com a l'anaIisi deIs diferents lots de restes 

materials, entre els quals, els ceramics en conformaven el més important a nivell 

quantitatiu. EIs resultats d'aquella actuació foren ja publicats en un primer artiele 

aparegut en 1998245 . Una segona intervenció arqueológica al jaciment fou portada a 

terme durant els mesos de setembre i octubre del 1997 i en aquella ocasió els objectius 

239 WOOLLEY 1914 , 
240 WOOLLEY, 1934 

241 TuNCA, 1999, p. 129 

242 SANLAVILLE, 1985 

243 TuNcA, 1993 

244 Actuacíó dirigida per Walter Cruells amb la col·laboració de Merce Gangonells 

245 CRUELLS, 1998 
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eren establir la possible extensió del jaciment a partir d'una prospecció sistematica de la 

superficie, establir les categories cultural s deIs material s recuperats, obtenir una 

seqüencia estratigrmca completa així com possibles estructures arquitectoniques. 

Aquesta intervenció evidencia que el jaciment arqueologic roman a una rp,itjana de 

2,50/3,00 m. de fondana respecte el paisatge actual, que fou afectat d'una manera 

important per part deIs processos d'erosió de terrasses fluvials que n'alteraren 

significativament la seva deposició original. Aquest fet que aconsella de no continuar 

amb el projecte d' excavació del jaciment tant pel seu alt cost economic com per les altes 

possibilitats de no poder-lo recuperar en el seu estat últim d'abandó. Amb els resultats 

d'aquestes intervencions s'elabora una memoria que es considera ja definitiva del 

jaciment, apareguda el 2004246 . Les conclusions sobre aquestes dues intervencions 

arqueologiques al jaciment de Tell Amarna es formulen principalment sobre les restes 

material s obtingudes ja que no es pogué recuperar cap estructura d'habitació clara i 

completa. Les restes ceramiques (amb nombre superior als 10000 fragments), pero 

també la indústria lítica i la fauna analitzada, ens han ajudat a realitzar una aproximació . 

explicativa del jaciment i, ens indiquen que es tractaria d'un poblat d'utilització 

temporal amb una comunitat practicant una economia agrícola mixta, amb agricultura 

estacional per possibles inundacions del riu Eufrates complementada amb la cria 

d' animal s domestics (especialment porcs, xais, cabres i bovins) amb una baixa 

dependencia de la ca¡;a. Tant per la datació per Cl4 com per la tipologia ceramica el 

jaciment es datable del perlode Halaf intermedi (primera meitat del V iniHenni BC 

calibrat). 

4.3. El jaciment de Tell Chagar Bazar (vall del Khabur de Síria). 

El jaciment de Chagar .Bazar esta situat al nord-est de Síria al sud del poble 

fronterer d'Amuda en una plana fertil i enriquida per les aigües del Khabur pero també 

per d'altres petits afluents que conjuntament amb un índex de pluviositat alt haurien 

proporcionat els elements necessarlS per oferir unes condicions optimes 

medioambientals i favorables a les ocupacions humanes. 

246 TuNCA i MOLIST, eds. 2004 
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La importancia de Chagar Bazar fou ja assenyalada per Mallowan247 com un 

deIs tells més grans de la regió durant el periode prehistóric que el definí com a lloc 

central de distribució, confirmat posteriorment per Davidson i McKerreI248 els quals en 

les seves conclusions afirmen que la cen\mica de Chagar Bazar era produi"da localment i 

exportada a diversos jaciments del Khabur. 

El jaciment, localitzat per Mallowan durant unes prospeccions a la vall del 

Khabur249, fou excavat per primera vegada el 1934 sota els auspicis del British Museum 

i de la British School of Archaeology a Iraq250. Un any abans, Mallowan havia ja 

. excavat el jaciment d' Arpachiyah a Iraq251 que proporciona una gran informació gracies 

a la seva seqüencia estratigrafica així com al extraordinari cataIeg de restes material s 

ceramiques que foren utilitzades per Mallowan per establir per primera vegada una 

seqüencia.evolutiva i cronológica cultural del període Halaf. 

El 1935 i durant dos meso s, Mallowan realitza unes grans intervencions 

arqueologiques a Chagar Bazar fruit de les quals foren les descobertes d' edificis del 

segon mil·lenni BC localitzats al centre del tell i també per la descoberta d'ocupacions 

prehistóriques en un nou sondeig anomenat "M", també conegut com a "Prehistoric 

Pit", situat a la part nord-oest del tell i amb unes mesures aproximades de 20 per 25 

metres i una profunditat de 15 metres. 

EIs treballs arqueológics portats a terme a Chagar Bazar són el resultat d'un nou 

projecte de cooperació entre la Universitat Autónoma de Barcelona252 i la Universitat 

de Lieja iniciat en 1999 en base a tres grans objectius com a base previa per a posteriors 

excavacions en extensió. En primer lloc realitzar una prospecció no sistematica de la 

totalitat de la superficie del tell a fi de recuperar informació sobre la distribució i la 

variabilitat del material arqueológic existent, avaluar la seva naturales a i realitzar una 

primera aproximació cronológico-cultural. En segon lloc obrir una serie de sondeigs a 

les mees de.fmides com a més probables d'ocupació en període Halaf a fi de poder 

establir una primera aproximació a l'extensió de les ocupacions prehistóriques. 

Finalment obrir un sondeig profund a fi de poder analitzar i definir la seqüencia 

completa del tell i poder-la comparar amb la obtinguda per Mallowan en 1936. 

247 MALLOWAN, 1936, p. 7 
248 DAVIDSON i McKERREL, 1976 i 1980 
249 MALLOWAN 1936 , 
250 MALLowAN, 1936, 1937 i 1947 
251 MALLOWANiRoSE, 1935 
252 Les excavacions arqueologiques han estat portades a tenne per part de l' equip multidisciplinari que treballa a 
Ten Halula i dirigit per Walter Cruells. 
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EIs resultats obtinguts en les dues prirneres campanyes arqueologiques estan en 

curs de publicació253 i s'inclouen en els apartats celltra¡S d'aquest treball. Es tanca 

d'aquesta manera un dels objectius principal s que motivaren l'inici d'excavacions a 

Chagar Bazar i s'estableix la seqüencia evolutiva del jacirnent que abrasa des del 

perlode Proto-Halaf, amb un significatiu cataIeg de restes materials pero també 

d'algunes estructures associades, fins els estadis més evolucionats del perlode Halaf 

final. Les excavacions arqueológiques pero continuen al jacirnent i s'espera que en un 

futur es podra comptar amb una extensió considerable, d'entre 1200/1500 metres 

quadrats, que confirmin i docurnentin amb més detall les ocupacions mencionades. 

253 CRUELLS, en premsa b 
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5. Els objectius del projecte 

La base sobre la qual s'ha fonamentat aquest treball ha estat els procés 

d'excavació i d'anaIisi d'un conjunt de tres jaciments, presentats ja en l'anterior apartat, 

que a partir del jaciment de Tell Halula, com origen del projecte, es complementa i 

enriqueix d'una manera molt significativa amb la incorporació posterior de dos altres 

jaciments, Tell Amarna i Chagar Bazar, que en configuraran el projecte defmitiu. 

EIs objectius científics de recerca aplicats als jaciments que conformen aquest 

projecte global fan referencia a algunes de les problematiques que sobre la cultura Halaf 

avui en dia es discuteixen i en especial a les que fan referencia a la seva propia 

naturalesa i orígens fins les dimlmiques de la seva emergencia i desenvolupament 

posterior. D'aquesta manera s'analitza en profunditat els complexos ceriunics deIs 

assentaments Halaf tant a l'area de la vall mitja de l'Eufrates com a la del Khabur, 

zone's que en el passat havien estat investigades exclusivament a petita escala, i 

s'integren en contextos regionals més amplis, El treball que aquí es presenta dones, es 

relaciona fonamentalment en l'analisi de les ceramiques Halaf com una part integral del 

conjunt d'investigacions interdisciplinaries realitzades en el projecte global per l'autor 

que ha tingut unes característiques diferenciades a cada un d' ells. 

Així al jaciment de Tell Halula les responsabilitats adquirides i portades a terme 

han estat centrades basicament en la coordinació del treball de camp a les zones 

d'ocupació d'epoca neolítica amb ceraroica i en especial com la de especialista en 

l'anaIisi ceramica del període Halaf. En el altres dos jaciments~ Tell Amarna i Chagar 

Bazar, l'autor ha portat a terme les tasques de direcció deIs treballs de camp així com de 

coordinació de les analisi interdisciplinanes corresponents' i la responsabilitat en el 

tractament, entre d' altres, d' anaIisi de les ceramiques. Així dones, a l'hora de parlar deis 

objectius que aquí es desenvolupen, aquests faran referencia exclusivament, al treball 

d'investigació que sobre la ceramica a realitzat l'autor, més enlla de les problematiques 

que obviament han marcat tant l'origen com el desenvolupament de tots els projectes 

aquí detallats. 

En aquest apartat s'exposaran els objectius general s i particulars que han conduit 

la recerca arqueologica i també els posteriors processos d'anruisi de les restes materials 

ceramiques en els tres jaciments i que en els respectius apartats central s del treball es 

desenvolupen amb més profunditat. 
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Pel que fa al jaciment de Tell Halula el programa d'objectius, en relació al 

període Halaf, es centraren en analitzar la naturalesa de les evidencies Halaf existents al 

jaciment, defmits en els següents aspectes: 

Al. Obtenir la maxima informació possible que ens permetés establir una 

possible seqüencia estratificada llarga per al període Halaf, fins llavors completament 

inexistent, així com les seves possibles relacions amb la fase irnmediatament anterior 

del Pre-Halaf. Consideravem que la caracterització d'una possible fase de transició entre 

els períodes Pre-Halaf i Halaf era de crucial importancia per comprendre possibles 

processos d' evolució que portes sin a un coneixement precís sobre els orígens i 

desenvolupament del període Halaf a la vall de l'Eufrates. 

B/. Analitzar la evolució de la seqüencia cerAmica del període Halaf i establir 

unes bases tipológiques ceramiques preliminars per a la vall de l'Eufrates. 

C/. Determinar possibles diferencies regionals especialment entre la vall de 

l'Eufrates i les valls del Balikh i del Khabur. 

DI. Valorar el paper de Ten Halula, amb una narga seqüencia d'ocupació, en els 

processos de formació del període Halaf, possibilitat que tradicionalment no s' atorgava 

a aquesta zona de l'Eufrates. 

El. Elaborar un programa d'analisi interdisciplinaries que contemplés la 

caracterització de les cerAmiques Halaf, tant de pastes fmes com grolleres, per mitja 

d'analisi químiques i fisiques així com d'analisi de pigments per mi"lja de microscopi 

electrónico 

A l'any 1998 el jaciment de Tell Halula teniaja dibuixades moltes de les grans 

línies interpretatives i es tenien ja evidencies que el jaciment presentava una narga 

ocupació humana que abastava quasi tres mil·lennis i calia traslladar les problematiques 

plantejades a nivell micro a un altre de regional per tal de poder d'una banda confirmar 

els plantejaments interpretatius adoptats per a Tell Halula i de l'altre poder tenir, de 

primera ma, accés a possibles variabilitats en cadascun deIs processos analitzats. 

Aquests objectius pogueren ésser tractats gracies a les. excavacions que portarem a 

terme als jaciments de Tell Amarna i Chagar Bazar. 

Al jaciment de Tell Amarna, que es portava a terme la primera col.laboració amb 

la missió arqueológica belga, la finalitat incial fou l'estudi d'un lot cerAmic molt 

homogeni recuperat per l'equip de la missió arqueológica belga així com un primer 

anruisi a traves de intervencions arqueológiques puntuals en el propi jaciment per tal de 

poder establir les seves relacions espacial s i estructurals .. 
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Aquesta primera coHaboració comportava també valorar les possibilitats d'un 

jaciment situat geomorfologicament en la terrassa baixa que s' exten alllarg de les dues 

ribes del riu Eufrates amb amplies planes tertils on assentaments humans de diverses 

epoques s'instaHaven estrategicament des del perlode Pre-Cerfunic. La ratio de pluges 

actual es caracteritzat per unes quantitats de entre 250 mm i 500 mm, just per sobre deIs 

250 mm isoets favorables per una agricultura de seca. Aquestes bones condicions feien 

de Tell Amarna un bon jaciment per ampliar el projecte de recerca regional endegat a 

Tell Halula i afavorir un coneixement millor sobre la organització d'un jaciment de 

cronologia Halaf, període amb series deficiencies tant a nivell de interpretació de la seva 

societat com en termes de cronologia. Tell Amarna dones, juntament amb Tell Halula, 

eren jaciments amb presencia d'ocupacions Halaf en el curs mitja del riu Eufrates que 

ens podien aportar noves dades per la comprensió del període en aquesta zona en que 

cap investigació en relació a aquest període havia estat realitzada des de feia trenta anys. 

L'objectiu d'aquest projecte de col.laboració es centra en; 

N. Analitzar el conjunt ceramic obtingut tant per la Universitat de Lieja com per 

els sondeigs oberts posteriorment per tal de configurar-ne la seva naturalesa, tipologia 

completa i aproximació cronologica. 

B/. Contrastar la tipologia ceramica de Tell Amarna amb la obtinguda a Tell 

Halula, així com amb els altres dos únics jaciments excavats a la vall de l'Eufrates, 

Shams ed-Din i Zreyjiye. 

CI. Comparar les característiques entre un jaciment de llarga ocupació (Tell 

Halula) amb les d'unjaciment estacional o de curta durada (Tell Amarna). 

DI. Continuar amb el programa endegat a Tell Halula de caracterització de 

pastes ceramiques a través d'analisi químiques i físiques de mostres de fragments 

cerfunics pero també de fragments de tovot i d' argiles properes a la zona del jaciment. 

El jaciment de Chagar Bazar, que ja hem anat comentant en pagines previes, fou 

un deIs primers jaciments Halaf excavats en proporcionar una seqüencia d'ocupació 

llarga pero també pel fet que oferl a diversos investigadors (tant Mallowan per la seva 

comparativa amb Arpachiyah pero especialment a Davidson i McKerrell per l'analisi de 

produccions cerfuniques i de comen; de cerfuniques a la zona) una gran base 

d'informació. L'oportunitat dones de poder participar en un nou projecte d'excavacions 

al jaciment era una ocasió única per tal de poder actualitzar el potencial arqueologic del 
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jaciment com per poder comparar dos models d'assentament Halaf en arees molt 

diferenciades. 

EIs objectius globals per al jaciment de ehagar Bazar es centraren en dos grans 

aspectes diferenciats: al prospecció no sistematica de la superficie del tell a fi de poder 

establir criteris de concentració de materials i avaluar la seva naturalesa i adscripció 

cronologica relativa, i, b/ Obertura de diversos sondeigs per tal de poder obtenir una 

aproximació a les característiques de les primeres ocupacions prehistoriques del 

jaciment i poder avaluar-ne la seva possible extensió. 

Pel que fa als estudis relacionats amb els conjunts ceramics al jaciment de 

ehagar Bazar els objectius del projecte eren: 

Al. Obtenir una nova seqüencia completa dels nivells prehistorics del Tell i 

contrastar-la amb la obtinguda per Mallowan el 1936. 

B/. Definir especialment la primera ocupació del jaciment sobre la qua! 

Mallowan únicament indica la presencia de diversos fragments ceramics de tipus 

Samarra. 

e/. Realitzar, a nivell tipologic, la maxima seqüencia completa ceriunica del tell 

i establir una primera aproximació a la seva periodització i cronologia. 

D/. Analitzar i establir, a nivell de les restes materials cenuniques, 

relacions/disfuncions entre dues arees geografiques distintes (Vall de l'Eufrates i del 

Khabur). 

E/. Continuar amb el programa endegat a Tell Halula de recollida de mostres per 

a }fl caracterització de pastes ceramiques a través d'analisi químiques i fisiques de 

mostres de fragments ceriunics pero també de fragments de tovot i d'argiles properes a 

la zona del jaciment. Recollida de mostres també per a les anaIisi de pigments utilitzats 

en les aplicacions pictoriques de les ceramiques. 

62 



6. Resum global i discussió deIs resultats. 

Aquesta tesi que té com a objectiu d'estudi els "Orígens, emergencia 1 

desenvolupament de la ceramica Halaf a Síria" s'ha basat, principalment, en l'estudi de 

les restes ceramiques recuperades a tots els jaciments que formen part integral del 

projecte: Tell Halula i Tell Amarna, a la vall de l'Eufrates, i Chagar Bazar, a la vall del 

Khabur. Donada la particular estructura d'aquest trebaIl cada un deIs tres jaciments han 

estat analitzats amb amplitud al' apartat C com a resultat de les memories, publicades o 

en curs de publicació, amb resultats parcial s en els casos de TeIl Halula i Chagar Bazar, 

i de memoria definitiva en el cas de Tell Amama. Per als jaciments de Tell Amarna i 

Chagar Bazar la meya tasca ha estat de responsable de la direcció deIs treballs de camp, 

pero he portat també a terme l' estudi, més enlla de 1 estrictament ceramic, de la 

estratigrafia i la arquitectura, deIs objectes i en algun cas deIs útils macrolítics, així com 

de les valoracions d'interpretació respectives. En el cas de TelI Halula, amb un 

organigrama de funcionament diferent, he estat, des deIs seus inicis, responsable 

científic de l' analisi de les restes material s ceramiques del període Halaf a més de 

coordinador del treball de camp en el sector NeoIític ceramic. 

Les conclusions que és poden extreure del projecte d'investigació que aquí es 

presenten són el resultat de quinze anys de trebalIs d'arqueologia de camp, deIs estudis 

global s realitzats a dos jaciments -Tell Amama i Chagar Bazar- així com de les analisi 

realitzades als conjunts ceramics del període Halaf de Tell Halula. En aquest capítol 

s'exposaran els principal s resultats que s'han obtingut a cada un deIs jaciments 

participats i es tractaran, posteriorment, els aspectes fonamentals que conformen les 

novetats i els arguments que s'aporten per al coneixement de les diferents 

problematiques que afecten a la comprensió del fenomen Halaf a nivell general. 

Donada la naturalesa particular pero de cada un deIs jaciments investigats els 

resultats que sobre de cada un d'ells s'aporta són especialment diferents. Així als 

jaciments de TelI Halula i Chagar Bazar, amb una seqüencia d'ocupació lIarga que 

representa tota la seqüencia Halaf des deis seus inieis, els resultats obtinguts són molt 

més nombrosos tant a nivelI quantitativa com qualitativament que al jaciment de Tell 

Amarna, amb un sol moment d'ocupació del període Halaf Intermedi, que proporciona, 

com veurem, un nivelI d'informaeió més restringit, a nivell temporal, tot i que molt 
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significatiu pel que aporta per al coneixement d'aquesta fase a la vall de l'Eufrates de 

Síria. 

6.1. Rcsultats obtinguts a cada un deis jacimcnts. 

6.1.1. Eljaciment de Chagar Bazar. 

L'oportunitat de poder participar en el projecte d'excavacions al jaciment de 

Chagar Bazar, a la vall del Khabur, fou doblement important. D'una banda es tenia la 

possibilitat de treballar en un jaciment "emblematic" que ja formava part integral del 

corpus de coneixements inicials de la cultura Halaf i que juntament amb Arpachiyah 

conformaren "l'estatus" d'evolució i seqüencia cronologica del perlode Halaf definit per 

l'arqueoleg Max Mallowan als anys 30 del segle passat i que ha estat vigent fins la seva 

última parto D'altre banda poder incidir en una area arqueologica molt rica i, també, 

desconeguda que, tradicionalment, havia estat definida com a zona nuclear de formació 

de la cultura Halaf pero que des de l'epoca de Mallowan no s'hi havia portat a terme 

cap altre projecte d'excavació. 

Recordem breument que el fet més destacable de la intervenció realitzada al 

jaciment de Chagar Bazar per Mallowan l'any 1936 fou, essencialment, establir una 

aproximació a la seqüencia estratigrafica en la que es configuren correspondencies entre 

Chagar Bazar i els jaciments d' Arpachiyah i Ninive a Iraq. Mallowan descriu un total de 

15 nivells d'ocupació, d'una manera molt general i una mica confusa 

251, en una seqüencia estratigrafica de 15,10 m. de profunditat en la que fa una 

primera divisió en dos grans horitzons: la primera part atribuIble als períodes historics, a 

partir de la segona meitat del segon miHenni Be fins el període dinastic antic i, la 

segona part, amb 10 nivells, relacionats amb la prehistoria. 

A partir dones de la lectura de la estratigrafia de Mallowan, els nivells 13-15 són 

una mica imprecisos i amb una absencia total de fonnes ceramiques iHustrades. EIs 

considera com el primer vestigi, sobre el sol verge, de les ocupacions al jaciment i els 

associa a fragments ceramics de tipus Samarra decorats amb figures humanes pero 

251 veure MALLowAN, 1936, p. 7 i fig. 2 
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també amb fragments del perlode de Halaf amb motius de bucranis i d'altres fragments 

de pastes grolleres amb superficies brunyides i també impreses/incises. 

Aquesta troballa representa, en el seu moment, un nou punt d'inflexió en el 

coneixement del Halaf tot i que no foren analitzades suficientment i amb una total 

absencia d'iHustracions a la publicació corresponent. Aquestes evidencies de 

ceramiques de tipus Samarra a la base del tell foren utilitzades repetidament per 

diversos investigadors que, en moltes cites bibliogrllfiques, han especulat contínuament 

amb la possibilitat que a Chagar Bazar existís una fase previa a la aparició del Halaf52. 

EIs nivells 13-14, que representarien l'inici de la cen\mica Halaf a Chagar, 

mostren una gran diferencia en relació a les deIs nivells 6-12 posteriors ja que ofereixen 

fragments cenlmics deIs inicis del perlode Halaf, que són minoritaris, i del ti pus 

S amarra, que són majoritaris. Malauradament, Mallowan no il'lustra les formes 

ceramiques, si bé per mitja d'una figura de motius decoratius es pot deduir una possible 

fase Halaf antiga relacionable amb 'els nivells d'Arpachiyah TT 10 i alguns motius 

especials (cross-hatch o "dancing ladies") segurament d'una fase anterior. 

Mallowan admet que els nivells 6 a 12 constitueixen un conjunt molt homogeni 

que contenen els elements característics del Halaf, amb la aparició de decoracions 

policromes a partir del nivell 12, que coincideix amb el perlo de de més gran prosperitat 

de Chagar Bazar. El nivell 12 proporciona les formes i decoracions relacionables amb 

una fase Halafmitja d'Arpachiyah (TT8-10) i, partir del nivelll1 i fins al 6, es realitza 

una evolució cap el Halaffinal comparable a la fase TT7-6 d' Arpachiyah 

En resum dones, de les descripcions de Mallowan es pot deduir que a Chagar 

Bazar hi ha una primera fase d'ocupació en els nivells 13-15, caracteritzada per una 

certa barreja de materials i estils ceramics, que són atribuibles a una fase antiga (Proto

Halaf i Halaf antic tradicional). Una segona fase, identificada en el nivell 12, amb 

l'aparició de noves formes relacionables amb la fase Halaf intermedi i una de tercera, 

representada pels nivells 11-6, que mostren ja una llarga evolució del món Halaf final. 

En -realitat el nivell d'informació que es despren de les publicacions de 

Mallowan sobre el jaciment de Chagar Bazar són una mica decepcionants si es 

comparen amb les publicades, un any abans, pel mateix autor al jaciment 

d'Arpachiyah253
• En aquest darrer jaciment, Mallowan dedica una memoria, forya 

completa per l'epoca, en que al llarg de les seves 178 pagines i amb forya detall es 

252 p.e. CAMPBELL, 1992; DAVIDSON, 1977. 
253 MALLOW AN ¡ROSE, 1935 

65 



descriuen cen'uniques, objectes, segells, indústria lítica i óssia ... així com també plantes 

i seccions de les restes estructural s de diversa naturalesa descoberts al jaciment (edificis, 

foms ... ) i especialment una important quantitat d'iHustracions de les fonnes cenuniques 

recuperades. 

En la memória de Mallowan a Chagar Bazar peró no s'ofereix cap planta o 

secció arquitectónica de les diverses troballes realitzades. De fet, en la seva memória 

Mallowan254 només parla de restes mal conservades construides en pise o en tovot, 

alguns fragments de sóls en terra batuda o de sóls enllults, fragments de grans murs de 

més d'un metre d'espessor, plataforrnes de tovot o restes d'un edifici, al nivell 9, amb 

un mur absidal de 1 m. d'espessor que suggereix es pot relacionar amb el (ha/oi 

d' Arpachiyah. Tampoc fa cap comentari sobre la important descoberta, al nivell 6, de 

cIares evidencies de destrucció pel foc que les relaciona amb les d' Arpachiyah o del 

nivell 7 on diu, els nivells de construcció, amb presencia de moltes cendres, foren 

subjecte d'una destrucció radical. Per contra en el seu report d' Arpachiyah Mallowan2ss 

descriu amb molt detall la casa cremada del nivell TT 6 així com tot els material s 

arqueologics recuperats. La memória tampoc ofereix un mínim de iHustracions de les 

series cen'uniques que podrien ser determinants per a l'establiment d'una correcta 

seqüencia estratigrafica al jaciment i com ja hem vist anterionnent els primers nivells 

d'ocupació del tell són d'una imprecisió completa tant pel que fa a la propia definició 

deIs propis nivells implicats com per la óbvia barreja de material s ceramics atribu'ibles, 

clarament, a diverses fases diferenciades de la llarga ocupació del tell. De la mateixa 

opinió és Davidson quant critica la limitació, molt important, d'evidencies materials pel 

que fa a la fase antiga de Chagar Bazar256
• 

El fet dones que el jaciment de Chagar Bazar disposes de certs elements 

materials que el podien relacionar probablement amb una fase anterior al període Halaf i 

la insuficiencia de dades proporcionades per Mallowan sobre la mateixa fou, en realitat, 

un deIs elements decisoris per tal d'iniciar el nou projecte d'investigació aljaciment. 

D'acord amb el programa d'objectius previament establerts2S7, els resultats 

obtinguts en els dos primers anys d'actuació arqueológica 1999-2000, han estat 

particularment satisfactoris i han aconseguit respondre, en gran mesura, a les 

254 MALLQWAN, 1936, p. 16-17 
2SS MALLQWAN i ROSE, 1935, p. 104 i següents 
256 DAVIDSON, 1977, p. 186 
2S7 veure capítol 5 
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problematiques que es plantejaren en el seu inicis. A continuació s'indiquen d'una 

manera sintetitzada els resultats aconseguits i que fan referencia a: 

1. L'obtenció d'una nova seqüencia estratigrafica al sondeig E, que amb 9,50 m 

de profunditat i una cinquantena de estrats identificats ens ha permes descriure i 

analitzar una seqüencia evolutiva forya completa de tot el període Halaf. Aquesta 

seqüencia, ampliada i contrastada amb la obtinguda en els altres sondeigs oberts al tell 

(sondeigs F, K i L5), ha estat associada a quatre grans fases d'ocupació que, inicialment, 

fan referencia a una primera ocupació del tell en la fase Proto-Halaf, seguides d'una 

fase Halaf primitiu, una fase llarga Halaf intermedia i una fase Halaf evolucionat (veure 

taula 2). 

Aquesta nova estratigrafia obtinguda atorga al jaciment de Chagar Bazar una 

seqüencia ocupacional basada, en aquesta primera part deIs treballs, en la tecnologia i 

l'evolució tipológica i estilística deIs conjunts ceramics, i ajustada a les realitats més 

recents sobre el coneixement del període Halaf. 

Assenyalar pero l'obtenció, per primera vegada, d'un conjunt ceramic 

característic per a les primeres ocupacions humanes del tell, corresponents al període 

Proto-Halaf, i caracteritzat per vasos ceramics d'estil Samarra pero d'altres tant 

significatius com les ceramiques de tipus "Orange W are" i la seva evo lució cap les 

formes classiques del període Halaf primitiu. 

2. L'obertura de diversos sondeigs a la part nord oest del jaciment i, 

especialment, els sondeigs "K" i "L.5" ens han permes de coneixer una primera 

aproximació a la situació, evolució i extensió de les primeres ocupacionsprehistoriques 

així com aprofundir en la naturalesa la seva primera ocupació, del període Proto-Halaf. 

Aquest fet és d'una important rellevancia dones, per primera vegada es localitza un 

conjunt ceramic d'aquest període que defineix al jaciment de Chagar Bazar com a focus 

originari del Halaf a la zona del Khabur de la mateixa manera que ho són els jaciments 

de Ten Halula, per a la van de l'Eufrates i, de Sabi Abyad per la van del Balikh. 

Per altre banda i a partir de la informació extreta deIs diversos sondeigs realitzats 

es planteja la hipotesi que la primera ocupació humana a Chagar Bazar es desenvolupa a 

la part més nord occidental del jaciment i que a partir de la fase CB-U (Halaf primitiu) 

es despla9a en direcció sud-est. Prenent en consideració els resultats obtinguts en els 

diversos sondeigs oberts, l'extensió maxima de l'ocupació prehistorica en aquesta part 

del tell podria ésser avaluada a l'entom d'una hectarea. 
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Chagar Bazar Pcrlodc Sondcig E Sondcig L% Sondcig K Sondcig F 

Fases cstrat cstrat "Iral cslral 

2.1.1 
2.1.2 

Intert 2.1.3 
2.1.4 
2.2 

3.3 
3.4 

3.4.-.1 

4.1.1 
5.1 

5.2 

H 
504.1 

5.5.1 

lIalar 5.5.2 

CB-IV Evolucionat 6.1 Mixcd range 

6.2.1 superficial 

6.2.2. LJ 

6.3.2 LJI 

6.4 L/JI 

7.1 
7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

·8.1 

8.2 

Halar 8.3 

CB-III Inlcrmedi 8.4 

8.5 

9.1 Mixed range Mixed range 

9.2 superficial superficial 

9.3 5.1 I.l /1.2/1.3 

9.4 5.2 2.//2.2 

9.5 5.3 3.1.2 

9.6 3.2.2 

9.7 4.1 

9.8 4.2 

Halar 9.8 

CB-U Primitiu 10.1 4.3 

/0.2 5.5 

10.2 5.6 

CB-I Proto-Halar 10.3 5.7 

10.4./ 5.8 

10.4.2 5.9 4.4 

5.10 

Taula 2.- Esquema de periodització als diferents sondeigs oberts a Chagar Bazar en 

funció de l'analisi tecnologic, tipologic i estilístic de les ceramiques fines pintades 

Halaf. 
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3. Coneixement parcial deis processos d'alteració del tell prehistoric que alllarg 

de la se va existencia ha patit un doble procés d'erosió: d'una banda el procés natural 

d'erosió de les darreres instaHacions construides del III i II miHenni BC que en el 

sondeig "L.S" han aportat fins a 3 metres de sediments provenint de la part alta del tell 

amb una associació de material s arqueologics de naturalesa i cronologia heterogenia. De 

l' altre un procés antropic a causa de l' obertura de grans foses per a la construcció de les 

fonamentacions deis gran s edificis constrults en els III i II miHennis BC que tallen i 

pertorben considerablement les fases d'ocupació prehistorica més recent. 

4. Caracteritzaeió de diferencies regionals en els conjunts cenlmics, tant a la fase 

Proto-Halaf com a les fases intennedies i evolucionades del Halaf, entre la vall del 

Khabur i la de l'Eufrates. A nivell tecnologic aquestes diferencies fan referencia a 

divergencies entre la composició de les series ceramiques en el període Proto- Halaf. 

S'observa, entre d'altres, que la serie "Orange ware" detectada a Chagar Bazar és 

completament absent a Tell Halula i, en relació a les fases intennedia i evolucionada, la 

presencia de cenlmiques "Red ware" al jaciment de Tell Halula i la seva absencia al de 

Chagar Bazar. D'altre banda s'observen també algunes diferencies tipologiques i 

estilístiques pero especialment sobre la naturalesa de les aplicacions pictoriques de tipus 

policrom (monocromes, bicromes i tri cromes) a Chagar Bazar, que apareixen molt aviat, 

en contraposició al patró d'aplicació monocrom i bicrom a la vall de l'Eufrates, molt 

reduYt en nombre i d'aparició tardana. 

6.1.2. Eljaciment de Tell Halula. 

Al jaciment de Tell Halula, a la vall de l'Eufrates, i amb una cronologia molt 

més llarga que l'anterior que arriba als quasi tres miHennis d'ocupacions humanes 

continuades, les intervencions relatives al perlode Halaf han estat limitades 

especialment a la part occidental del jaciment on es concentra una major ocupació Halaf 

des de practicament els nivells més superficials. Segons els objectius que es fixaren a 

l'inici del projecte el treball portat a tenne en els darrers quinze anys ha estat dirigit a 

coneixer, en la maxima extensió possible, la seqüencia d'ocupacions Halaf al jaciment. 

EIs treballs arqueologics portats a tenne pero ens han mostrat una evolució en els 

patronsd'ocupació d'una gran complexitat. El jaciment de Tell Halula es, en realitat un 

cluster de diferents tells, els primers deIs quals s'estableixen en el perlo de Pre-Ceramic 
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B mitja, ocupant una area de fins a nou hectarees i que evolucionen contemporaniament. 

Aquests tells s'estructuren a partir d'un patró d'assentament compacte amb filades de 

cases pluriceHulars de planta rectangular separades per passadissos lateral s i espais 

oberts frontals que esdevé Una constant en la majoria de les successives ocupacions 

posteriors. El relleu dones del jaciment a finals del Pre-Ceramic B final correspondria a 

una serie de tells cÍ'una al9ada mitjana de fins a onze metres sobre la plana on s'assenten 

i que acaben configurant unes petites valls intra-tells que esdevenen arees de circulació 

exterior i d'activitats domestiques diverses de cada un d'ells. 

Coincidint amb l' adveniment de les primeres produccions ceramiques, 

aproximadament als 7000 BC calibrat, el patró d'assentament compacte i repetitiu 

anterior comen9a a variar i esdevé un patró de caracter cada vegada més expandit on no 

es construeix sempre sobre les plantes preexistents sinó que s'inicia, en cada nova 

construcció, un despla9ament en relació a la situació anterior .. Si bé en un moment 

inicial les plantes rectangulars encara són presents, s' imposen ara noves modalitats 

arquitectoniques que supo sen cases multicel·lulars amb habitacions de planta quadrada i 

més endavant amb la aparició de les primeres construccions de planta circular de fins a 

set metres de diametre que seran eIs precedents deIs famosos th%i del període Halaf. 

Ja en el període Halaf trobem un patró de disposició de l'assentament molt més 

dispers encara que els anteriors on les instal·lacions són disposades tant a les planes o 

petites valls que havien estat espais exteriors i de circulació deis tells anteriors Pre

Ceramics com, en d'altres indrets, instaHats per sobre eIs tells de cronologia anterior. 

Aquesta disposició de patró d'assentament Halaffa difícil poder obtenir, en molts casos, 

estratigrafíes continues d'ocupacions Halaf i, sovint, se'ns presenten projeccions 

estratigrafiques invertides. Ha estat gracies als diversos espais oberts que ha estat 

possible realitzar una aproximació a aquesta realitat d'ocupació de l'espai fet que ens ha 

permes poder obtenir una seqüencia diacronica completa per al període Halaf en el 

sondeig lB on, a la zona exterior d'un deIs tells Pre-Ceramics envoltat per un gran mur 

de sosteniment. 

Deis tres jaciments que conformen aquest treball, Tell Halula és, sens dubte, eI 

que presenta una seqüencia d'ocupacions humanes més dilatada en el temps i els quasi 

tres mil·lennis de seqüencia ininterrompuda el fa excepcional per al' estudi i analisi deis 

grans canvis socioeconomics i també cultural s que es produlren en aquella zona entre el 

IX i el VI miHenni BC calibrats. Les estrategies per tant aplicades al jaciment eren 

for90sament diferents a les portades a terme als altres dos jaciments i, com a 
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conseqüencia de la complexitat del jaciment, adaptables a les situacions que cada 

campanya i series de noves descobertes ens portaven a dissenyar de nou. Més enlla pero 

d'aquesta problematica els objectius que sobre el període Halaf es fixaren des d'un inici 

feien referencia en primer lloc a poder obtenir una comprensió global de les ocupacions 

Halaf al jaciment així com confirmar o desmentir els esquemes anteriorment establerts 

sobre qüestions relatives al paper jugat per les ocupacions de la vall mitjana de 

l'Eufrates siria en la formació del període Halaf. Així dones, els resultats aconseguits al 

llarg d'aquestes campanyes han fet referencia especialment a: 

1. Destacar en primer lloc la confirmació a Tell Halula d'una seqüencia del 

Neolític ceramic amb set fases diferenciades continues d'ocupació sense intemipció que 

s'inicien pels vols del 7000 BC calibrat amb unes primeres produccions ceramiques 

caracteritzades per les denominades "series negres,,2S8 fins la fase més avanyada del 

període Halaf evolucionat a l'entom deIs 5500-5300 BC calibrat. S'estableix dones, per 

primera vegada a la vall de l'Eufrates, una seqüencia completa del Neolític cerarnic. 

Fases Ceramiques Darles BC calibrarles aproximarles 

HL. Fase ceramica I (Pre-Halaf Antic) 6900 6600 
HL. Fase cen'lmica 11 (Pre-HalafMitja) 6600 6300 
HL. Fase ceramica III (Pre-HalafRecent) 6300 6050 
HL. Fase ceramica IV (Proto-Halat) 6050 5900 
HL. Fase ceramica V (HalafPrimitiu) 5900 5750 
HL. Fase ceramica VI (Halaflntermedi) 5750 5550 
HL. Fase cen\mica VII (HalafEvolucionat) 5550 5300 

Taula 3. Esquema de periodització preliminar deIs períodes Pre-Halaf i Halaf a Tell 

Halula. 

2. De les set fases ceramiques que es detallen a la taula 3, tres correspondrien al 

període que hem vingut definint com a Pre-Halaf i les altres quatre al període Halaf amb 

una fase Proto-Halaf, de transició (fase HI-IV) entre la fi del període Pre-Halaf final i 

l'adveniment del Halaf, que representaria la seva gene si i cristaHització. La troballa 

d'evidencies Proto-Halaf, tant estructural s com de restes materials, és una de les 

novetats més sorprenents realitzades mai a la vall mitjana de l'Eufrates de Síria i 

modifica notablement els models interpretatius fins fa poc existents, els quals atorgaven 

a aquesta zona un paper marginal i tarda en l'evolució del període Halaf i que 

comentarem de manera més exhaustiva més endavant. 

258 F AURA, 1996 
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3.- Gra.cies a la descoberta aquests nivells d'ocupació Proto-Halaf s'ha pogut 

caracteritzar d'una manera suficient el paper jugat per Tell Halula en la genesi del 

període Halaf a la vall de l'Eufrates. A nivell estructural, a Tell Halula, es descobreixen 

per primera vegada al Proxim Orient estructures d'habitació de planta circular o Tholo{ 

que conviuen amb d'altres de planta tradicional rectangular. Aquestes construccions, 

que de sempre s 'havien associat a una característica identitaria del període Halaf, tenen 

un origen, a Tell Halula, que es remunta a diversos centenars d'anys abans de la 

aparlció del Halaf i les trobem de nou, com un model altematiu també, al període qu~ 

hem definit com a Proto-Halaf. A aquesta important novetat, sobre la qual en parlarem 

posteriorment, s'hi afegeixen unes series ceramiques desconegudes fins llavors, d'entre 

les quals un grup de tipus Samarra, representaran les primeres ceramiques fines pintades 

al Proxim Orient com a precedent a les del període Halaf. 

4.- Les analisis realitzades al conjunt ceramic del període Proto-Halaf així com a 

la resta de fases del període Halaf ens han permes establir tant una amplia tipo logia 

evolutiva com les <;orresponents correspondencies amb d'altres jaciments localitzats a 

les dues altres mees de concentració i originarles del Halaf, la vall del Balikh i la vall 

del Khabur .S'han abservat també algunes característiques regionals diferenciades que 

afecten tant a la composició dels conjunts Proto-Halaf com de la fase final Halaf i que, 

més endavant, s'exposaran i discutiran amb amplitud. 

6.1.3. Eljaciment de Tell Amarna. 

El jaciment de Tell Amarna, a la vall de l'Eufrates, com ja hem vist a l'apartat 

el, correspondria a un assentament temporal o de curta durada del període Halaf 

Intermedi. Tot i que els sondeigs realitzats proporcionaren una pobre informació en 

relació al patró d'assentament, degut als efectes prodults per els diferents processos 

d'erosió, l'extens i ric conjunt de restes materials, especialment ceramiques amb més de 

10.600 fragments, ha estat decisiu per tal de realitzar una aproximació crono-cultural al 

jaciment en aquesta mea. Les conclusions més significatives obtingudes al jaciment de 

T eH Amarna han estat doncs: 

1. Gra.cies a les analisi micromorfologiques realitzades hem pogut saber que el 

jaciment patí un doble ~rocés d'erosió i destrucció. D'una banda l'erosió deIs testimonis 

de terrasses quatemaries que tallen i pertorben d'una manera significativa els nivells 
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d' ocupació i, posteriorment un efecte de deposició d' arenes i graves que afecta 

greument les restes encara subsistents cobrint-Ies amb dipósits de més de dos metres 

d'espessor. Finalment l'acció d'animals i teixits vegetal s descomposaren i alteraren 

també els dipósits arqueológics. Aquests processos han dificultat significativament la 

localització del jaciment, avui en dia entre dos i tres metres sota el relleu actual, i són 

responsables de l' estat de destrucció significatiu en els casos de les poques estructures 

detectades. 

2. EIs més de 10.600 fragments ceramics recuperats, que han estat atribults a una 

sola fase cronológica, el Halaf Intermedi, constitueixen, per la seva qualitat i 

homogenertat, un corpus tipológic ceramic únic per a aquesta fase i per a la vall mitjana 

de l'Eufrates siria. 

3. Les analisis realitzades per difracció de raigs X i fisics per lamines primes ens 

ha evidenciat que a Tell Amarna es manufacturaven les ceramiques necessftries per al 

jaciment, tant de pastes fines com grolleres, amb argiles locals i amb unes coccions, 

realitzades en foms segurament complexos de doble cambra, que arribarien als 800/850 

graus maxims de temperatura. 

4.- Les analisi realitzades amb microscopi electrónic ens permeten fer, per 

primera vegada, una aproximació a certs aspectes relatius als pigments utilitzats en les 

pintures aplicades a les decoracions del vasos Halaf així com també a certes 

característiques sobre el tractament de les seves superficies. D'una banda, les analisi, 

ens evidencien que els pigments utilitzats són principalment oxids de ferro i carbó si bé 

per aconseguir les tonalitats més fosques (negre i marró) s'utilitzaria una mescIa de 

magnetita i possiblement carbó i per a les tonalitat més cIares (vermells i ataronjat) una 

mescIa de magnetita i hematita. Pel que fa al tractament brillánt de certes decoracions 

pictóriques es determina que aquestes s'haurien aconseguit principalment per mitja d'un 

brunyit intenso 
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6.2. Les aportacions a nivell general. 

Les aportacions que cada un deIs jaciments incorpora, a nivell individual, al 

coneixement general del Halaf han estat ja comentades en els apartats corresponents a 

cada un deIs jaciments a la part final del treball (apartat C). En aquest capítol es fa una 

valoració de conjunt de les aportacions dins un marc més global deIs aspectes cabdals 

sobre qüestions que afecten al coneixement del període Halaf i que són, encara avui en 

di a, motiu de debat intens: la caracterització de l'evolució en la seqüencia deIs conjunts 

cen'unics, una nova proposta per la seva periodització, el plantejament de noves 

formulacions sobre els orígens i la formació del període Halaf a Síria i, finalment un 

estat de la qüestió sobre el seu marc cronológic absolut. 

6.2.1. Qüestions relatives a la seqüencia ceramica i a la periodització del Hala! 

Noves aportacions. 

Introducció. 

Les magnituds global s deIs elements materials arqueológics recuperats a cada un 

deIs jaciment que formenpart d'aquest treball son, tant a nivell quantitatiu com 

qualitatiu, d'un alt i especial interes i són comentats amplia i detalladament en cada una 

de les memóries i informes anteriors que s'inclouen a la part final. 

Les restes material s cen'uniques que han conformat la base sobre la qual s'ha 

realitzat el present treball totalitzen 53.384 fragments i provenen deIs tres jaciments que 

formen eI projecte. Tots aquests fragments han estat analitzats macroscopicament a 

nivell individual als laboratoris existents a cada una de les missions i conformen la base 

sobre la qual s'han definit les distintes categories cenlmiques i les tipologies 

corresponents. Una coHecció de mostres relatives a cada una de les distintes series 

cerfuniques definides fou enviada als laboratoris de la Universitat Autónoma de 

Barcelona259 i a la Universitat de Lieja260
, a Belgica, que s'han encarregat d'analitzar les 

corresponents lamines primes i les observacions microscópiques en relació a les 

259 Analítiques a carrec deIs Dr. Aureli Alvarez de la Facultat de Geologia i del Dr. Xavier Clop de la Facultat de 
Prehistoria de la UAB. 
260 Analítiques a carrec del Dr. B. Gilbert, University ofLiege, Analytical Chernistry and Electrochernistry, Bat. B6C, 
Interdisciplinary Group of Archeornetry, B-4000 Liege 
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composicions mineralogiques de les pastes ceramiques i deIs pigments utilitzats en les 

aplicacions pictoriques de les ceramiques fines pintades Halaf. 

El total de 53.384 fragments ceramics recuperats doncs, conformen un conjunt 

molt important per tal de poder realitzar una profunda aproximació a les evolucions 

tecnologiques de les produccions als jaciments de Tell Halula i Chagar Bazar, amb una 

cronologia que cobreix gran part del VI miHenni BC calibrat, així com al conjunt, més 

restringit pero homogeni, de Tell Amarna atribuible a una fase Halaf intermedia. Cal 

destacar pero que, en general, les categories de ceramiques fines presenten 

majoritariament unes pastes molt ben elaborades, compactes, normalment sense 

inclusions perceptibles a nivell macroscopic i quan en presenten són de talla molt petita 

i de tipus mineral mentre que les ceramiques grolleres, estan manufacturades ambunes 

pastes no tant elaborades i presenten inclusions, tant vegetal s com minerals, de mida 

mitjana o gran i superior a 0,50 mm. 

A la figura 2 es detalla la distribució quantitativa de ceramiques entre jaciments 

així com les diferents categories ceramiques principals tot i que cal indicar que 

l'extensió excavada entre elsjaciments no és en cap cas relacionable (a Chagar Bazar i a 

Tell Amarna el conjunt ceramic prové solament de diversos sondeigs de mides reduides, 

i a Tell Halula d'una extensió excavada superiors als 500 m quadrats). 

CERÁMIQUES FINES CERÁMIQUES GROLLERES 

intades % sense intar % incl. Ve etals % incl. Minerals % Total 

TellAmama· 4193 39,47 4232 39,84 560 5,27 1637 15,41 10622 

Tell Halula 10462 29,85 11757 33,54 4196 11,97 8638 24,64 35053 

Chagar Bazar 2694 34,95 3628 47,06 457 5,93 930 12,06 7709 

Total 17349 32,50 19617 36,75 5213 9,77 11205 20,989 53384 

I El Tell Amarna e Tell Halula El Chagar Bazar I 

inel. Mnerals 

inel. Vegetals 

sense pintar 

pintades 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Figura 2.- Nombre total de fragments analitzats, amb descripció de categories 

basiques, en el conjunt de jaciments que formen part del projecte. 
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La seqüencia ceramica i la periodització del Hala! 

Les excavacions d' Arpachiyah del segle passat propiciaren que Mallowan261 i 

Perkins262 establissin una seqüencia per al Halaf en tres grans fases diferenciades en 

base a la evolució tipologica i estilística de la ceramica: Halaf Antic, Mitja i Final. 

Posteriorrnent, la seqüencia Halaf, fou objecte d'un estudi aprofundit per Davidson263 

que en realitza una tesi i que inclou una fase final de transició al món Obeid (HUT) al 

final de les seqüencies de Mallowan i Perkins. Una característica pero a totes elles era 

que el període Halaf era vist com un fenomen únic amb una cronologia unificada que 

hauria de servir per totes les arees on el Halaf era presento Aquesta visió fou, en el seu 

dia, aplicable a la zona del nord d'lraq i la vall del Khabur, que eren en definitiva les 

arees principal s estudiades pels autors . mencionats, pero fou utilitzada 

indiscriminadament a arreu. 

AIs anys 80 del segle passat pero, les excavacions arqueologiques que es 

portaven a terrne a Sabi Abyad, a la vall del Balikh, havien de modificar 

substancialment els es quemes anteriors amb l'establiment d'una nova sequencia 

regional per a la vall del Balikh264
• El marc cronologic establert, que comptava amb el 

suport d'una serie de datacions ab~olutes, es basa a partir de les seqüencies de diversos 

jaciments de la vall del Balikh i en les seves relacions respecte als canvis en les 

ceramiques, la industria lítica i d'altres restes materials, establint cinc fases principals 

denominades Balikh 1 -v. La fase Balikh 1, correspondria al Neolític Pre-Ceramic i el 

Balikh H (amb tres subfases HA, HB i HC) definirien els inicis de les produccions 

ceramiques o Pre-Halaf. La fase Balikh III representarla una període mes desenvolupat 

de la ceramica amb una fase Proto-Halaf inicial (Balikh IIIA), una fase Halaf antic 

(Balikh HIB), una fase Halaf interrnedi (Balikh IHC) i una fase Halaf desenvolupat 

(Balikh HID). La fase Balikh IV correspondria al perlode Calcolític antic i a la 

introducció del Obeid i la fase Balikh V, vinculat a una Calcolític evolucionat, detectat 

aljaciment de Hammam et-Turkman. 

261 MALLowANiRoSE, 1935 
262 PERKINS, 1949 
263 DAVIDSON, 1977 
264 AKKERMANS, 1989, 1993; AKl<ERMANs (ed.) 1996; AKKERMANS i LE MrERE, 1992; AKKERMANs i VERHOEVEN, 
1995. 
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Més recentment Campbell, a la seva tesi, parlava ja de la anomalia que 

representava l'absencia d'una fase transicional cap el mon Halaf inicial a partir de 

cultures precedents. La descoberta d'aquesta fase transicional a Sabi Abyad (fase Balikh 

I1IA), feu canviar substancialment el panorama preexistent i Campbe1l263 en la seva nova 

periodització del Halaf proposa, per a la zona del nord d'lraq, una nova divisió del 

període en dues grans fases Halaf I i 11, subdividies alhora en altres dues subfases Halaf 

la, lb i lIa i lIb. Pel que fa al Halaf la associa jaciments com Sabi Abyad, pero també 

d'altres com els descoberts al nord d'lraq (NJP 72 i Khirbet Garsour) i en relació a la 

segona fase, el Halaf lb, els jaciments considerats tradicionalment com a Halaf antic 

(amb Arpachiyah i Yarim Tepe 11 com a més representatius). CampbeIP66, a la llum de 

les novetats de Sabi Abyad, el porta a suggerir que l'expansió Halaf es produí ja en la 

fase Hassuna III. De totes maneres Campbell, a la seva tesF67 pero, ja indicava que a 

Tell Halula i, segons descrivia Sagona268 dos exemples de ceramiques amb decoració de 

"cross-hatch" horitzontal podien pertanyer al període Halaf la, o Halaf primitiu, anterior 

al determinat com a Halaf antic cIassic a Arpachiyah. 

A partir de la proposta de Campbell i com a resultat de les prospecclons 

realitzades a la vall del Khabur per Lyonnet269
, l'investigador responsable de l'estudi de 

les ceramiques Halaf proposa un nou esquema en base a sis fases diferenciades tot 

afegint una fase "transicional" (o "Proto-Halaf') a l'inici de la seqüencia i una fase 

HTU de transició al periode Obeid270 al final. 

Aquesta tendencia a establir perioditzacions d'ambit més regional és 

posteriorment suggerida per Campbell a partir deIs treballs portats a terme al jaciment 

de Domuztepe, situat a la part sud central de Turquia27I, on despres d'una fase Halaf. 

final en descriu dues de posteriors i les defineix com a Post-Halaf A i Post-Halaf B, 

fases que presentenja una cIara influencia Obeid. 

Més recentment pero i en la seva darrera sÍntesi sobre prehistoria del Proxim 

Orient, i en especial pel que fa a la periodització del Halaf, Akkermans272 suggereix que 

aquest es pot dividir en dues grans fases: antiga i recent, si bé existeixen diverses 

subdivisions locals que emergeixen d'una lenta i gradual evolució. 

265 CAMPBELL, 1992, p. 35-37 
266 C AMPBELL, 1992,p. 119 
267 C AMPBELL, 1992, p. 37 
268 SAGONA 1 SAGONA, 1988, fig. 4: 14 i 20 
269 LYONNET, 2000. 
270 NIEUWENHUYSE, 2000, p. 183-191 
271 CAMPBELL, el al., 1999 
272 AKKERMANS i SCHWARTZ, 2003, p. 115-6 

77 



A partir de les evidencies arqueologiques tradicionals pero sembla for'ta dificil 

poder establir nous criteris pel que fa a aproximacions d'evolució i periodització ja que 

molts jaciments excavats d'antic i amb presencia de seqüencies estratigrMiques for'ta 

completes (Arpachiyah, Ten Aqab, Tell Halaf o Yarim Tepe entre d'altres) presenten 

una esbiaixada o incompleta selecció de restes cenlmiques publicades fet que no permet 

realitzar perioditzacions regionals amb una més gran seguretat. 

El fet s'agreuja també pel fet que no hi han, encara avui en dia, jaciments que 

proporcionin seqü¿mcies completes de l'horitzó Halaf essent doncs d'una gran 

rellevancia les obtingudes als jaciments de Chagar Bazar i Tell Halula. Si que es 

disposa, d'altre banda, de jaciments amb evidencies d'ocupacions curtes o temporals 

que poden representar fases Halaf específiques més ben definides, a nivell tipológic, 

com seria el cas de Umm Qseir, al Khabur, Shams ed-Din o Zreyjiye a l'Eufrates i 

atriburbles a la fase Halaf intermedia o Khirbet es-Shenef al Balikh i Ten Kahskashok I 

al Khabur a una fase Halaf evolucionada. A aquests jaciments s'hi afegeixen les recents 

excavacions i publicacions deIs jaciments de Tell Amarna (com a assentament 

estacional de la fase Halaf intermedia) o el cas del jaciment turc de Fistikli Hoyük 

atriburble a la fase Halaf primitiu. 

A partir deIs resultats obtinguts en les analisi deIs complexos ceramics i en 

relació a la seva posició estratigrafica als jaciments de Tell Halula, Tell Amarna i 

Chagar Bazar, i la seva comparació amb d'altres jaciments de cronologia similar, 

voldria proposar algunes consideracions entom a aquesta problematica així com una 

nova proposta de periodització que s'ajusti més a les realitats trobades recentment als 

j aciments excavats. 

En primer lloc peró voldria plantejar l'existencia de certes variabilitats en el 

patró de implantació de jaciments atribu'ibles al perlode Halaf: 

Un primer model en el qual i com a resultat d'una lenta i gradual evolució 

d'unes fases previes existents, corresponents al període Pre-Halaf als jaciments nord 

occidentals (Sabi Abyad o Ten Halula) o al perlo de Hassuna III als nord oriental s (Tell 

Boueid II), propicien l'aparició de la fase Proto-Halaf, que a més d'aportar els primers 

testimonis relatius a noves series ceramiques proporcionen també manifestacions d'una 

arquitectura de planta circular que esdevindran els populars tholoi. 

Un segon model en la qualla fase Proto-Halaf correspondria ajaciments de nova 

planta i per tant a una primera ocupació sobre el sol verge (Chagar Bazar i Tell Baghouz 

a la vall del Khabur a Síria i, probablement, el jaciment de Khirbet Garsour al nord 
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d'lraq) i que, tot i amb una evolució posterior similar a l'anterior, podrien correspondre 

a una fase evolucionada de la fase. 

FASES PRE-HALAF HALAFA 
HALAFB POST 

CULTURALS HASSUNA Fase de formació 
Fase de Desenvolupament o HALAF 

HalafPle OBElO 

Halaf Al Halaf AH HalafBI HalafBlI Post Halaf 

Cronologia BC Cal. 6300 6050 5900 5850 5550 5300 

Nord lraq 
MALLOWANi 

Halaf Antic 
Halaf 

HalafFinal 
ROSE, 1936; - - - Mitja -
PERKINS,1945 
Khabur 
DAVIDSON,1977; 

Halaf Antic 
Halaf 

HalafFinal HUT 
DAVIDSONi - - - Mitja 
WATKlNS, 1981 
Chagar Bazar. CBI CBn 

CBIII 
CBIV 

Khabur CRUELLS, - (Proto-Halat) 
(Halaf 

(Halaf lnterrnedi) 
(Halaf . 

en premsa primitiu) Evolucionat) 

Nord d'lraq. 
Halafla Halaflb HalafHa 

HalaflIb Hassuna- l, H Hassuna-III (Halaf (Halaf antic (Halaf Post Halaf a/b 
CAMPBELL, 1992 

Primitiu) Tradicional) Mitja) 
(HalafFinal) 

Tell Halula. Eufrates 
Halula Fase Halula Fase HalulaFase 

Halula Fase VI 
Halula Fase HalulaFase 

CRUELLS, 2005 
III (pre-Halaf IV (Proto- V (Halaf 

(Halaf lnterrnedi) 
VII (Halaf VIII (Post 

final) Halan Primitiut Evolucionat) Halat) 
Sabi Abyad. Balikh 
AKKERMANS, Balikh HC Balikh lIlA Balikh IIIB Balikh IIlC Balikh IIID BalikhlV 
1993 

Taula 4. Proposta de periodització del Halaf comparada amb d'altres d'anteriors 1 

cronologia aproximada BC cal. 

Un tercer model que, basat en les publicacions existents, presenta una variable 

en la qual el període Halaf antic tradicional (o lb en termes de periodització de 

Campbell) correspondria a la fase fundacional de diversos jaciments entre els quals 

Arpachiyah i Yarim Tepe a lraq o el recentment excavat de Festikli Hoyük a Turquia 

ainb una sola ocupació temporal i única atribuIble a aquesta fase. 

Finalment, un grup de diversos jaciments (Yunus/Carchemish i Tell Turlu a 

l'Eufrates de Turquia, Tell Amama, Shams ed-Din i Zreyije a la vall mitjana de 

l'Eufrates a Síria, Damishliyya i Khirbet es-Shenef a la vall del Balikh, Urnm Qseir i 

Tell Kahskashok 1 a la zona del Khabur o Girikihaciyan a Turquia) que corresponen a 

establiments de curta durada o estacionals amb uns conjunts cenlmics Halaf 

evolucionats i relacionables a les fases intermedia i final tradicionals. 

En base a les observacions realitzades als jaciments que formen part d'aquest 

projecte es proposa una nova periodització per a la seqü¿mcia ceramica corresponent a la 

cultura Halaf estructurada en dues grans fases: Halaf A i HalafB (veure taula 4). 
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La proposta de seqüencia ceriunica per al Halaf que aquí presentem, i que 

difereix sensiblement de totes les presentades fins el moment, contempla dues grans 

fases Halaf (A i B) amb subdivisions cada una de elles de manera que permet incorporar 

al grup A els jaciments que presenten una fase "transicional", entre el final del període 

Pre-Halaf o Hassuna, que anomenen "Proto-Halaf' i a més, resitua la fase Halaf 

Primitiu (definida com a Halaf la en la periodització de Campbell), en relació directe 

amb la fase precedent. D'altre banda, resitua també la fase Halaf Antic tradicional, 

definida a partir de les primeres perioditzacions de Mallowan i Perkins a mitjan segle 

passat, en una etapa de desenvolupament que aquí anomenem com a HalafB (taula 4). 

Aquesta proposta de seqüencia ceriunica és, en principi, valida per les diverses . 

zones de concentració de poblament Halaf a Síria i que inclourien principalment la vall 

de l'Eufrates, la zona del Khabur així com la vall del Balikh, amb jaciments a cada una 

de les arees que presenten una acomodació clara al esquema que es proposa (taula 5). 

FASES 
CULTURALS 

Cronología BC Cal. 

Khabur 

Chagar Bazar 

Ten Boueid II 

Ten Aqab 

Ten Halaf 

UrnrnQseir 

Kahskashok 1 

Eufrates 

Ten Halula 

Ten Amaroa 

Shams ed-Din 

Ten Darnishliyya 

Khirbet es-Shenef 

PRE-HALAF 
HASSUNA 

6300 

HALAFA 
Fase de forrnació 

HalafAI Halaf AII 

6050 5900 

HALAFB 
Fase de Desenvoluparnenf o HalafPle 

HalaeBI HalafOIl 

5850 5550 

POST 
HALAF 
OBEID 

Post Halaf 

5300 

Taula 5. Adscripció deIs jaciments Halaf més significatius (les zones ombrejades 

indican període d'ocupació), a les principal s arees originarles del Halaf de Síria, a la 

nova proposta de periodització. 
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La fase Hala! A. 

La fase Halaf A correspondria a una "Fase de formació" del Halaf i sena 

aplicable, única i exclusivament, a aquells jaciments que disposen d'evidencies Proto

Halaf (que evolucionen d'una fase anterior o corresponen a jaciments de nova planta), i 

que fins l'estat actual del nostre coneixement en alguns d'ells (Tell Boueid I1) 

representa una única ocupació, d'altres presenten una evo lució fins una sola fase 

posterior o Halaf Primitiu (Tell Baghouz) i d'altres que ofereixen una evo lució que 

abasta la seqüencia completa del Halaf (Tell Halula, Chagar Bazar i Sabi Abyad). 

A Síria, el Halaf Al, correspondria a una fase en la qual els elements tradicional s 

ceramics definits com a Halafno hi són encara presents i comja hem vist es caracteritza 

per la presencia d'uns conjunts ceramics que evolucionen, gradualment, d'una fase 

previa anterior. Al nord oest de Síria les tradicions ceramiques de la fase Pre-Halaf final 

presenten ja algunes series cenlmiques, definides sota el terme "Early Painted wares", 

amb suport de pastes amb desgreixant vegetal, que presenten decoracions pictóriques de 

tipus geometric simple com triangles encadenats, línies paraHeles o obliqües, sovint 

disposades sota elllavi extem deIs vasos (p.e. a Tell Halula, a Kosak Shamali o Dja'de 

al Mughara, a la vall mitja de l'Eufrates273
). A Sabi Abyad, a la vall del Balikh, i com a 

resultat d'una evolució de les tradicionals ceramiques "Standard ware"274 , amb 

inclusions vegetals que presenten a vegades motius simples pintats n'apareixen 

posteriorment d'altres que tenen com a característica aplicacions pictóriques amb 

betum275 i, amb motius molt simples com petites línies verticals o en forma d'ham que 

arrenquen delllavi i sobre formes ceramiques com gerres de talla petita i mitjana, grans 

bols amb parets convexes i que seran ja també presents en un moment inicial de la fase 

Proto-Halaf. 

A l'area sud-oriental, les tradicions ceramiques del Neolític són encara, avui en 

dia mal conegudes, si bé ja a la fase proto-Hassuna es descriuen tradicions ceramiques 

amb series amb inclusions vegetals, o sense, que a vegades presenten uns engalbes 

vermells associat a vasos carenats o de paret cóncava, amb absencia de colls i de mitjans 

de prensió. 

273 FAURA i LE MffiRE, 1999, p.281-298 
274 LE MrERE i NIEUWENHUYSE, 1996, p. 129 i seguents. 
275 NIEUWENHUYSE i altres, 2003, p. 22-25 ; CONNAN i altres, 2004, p.115-124 
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L'evolució del període Hassuna a la vall del Khabur és mal conegut amb 

jaciments com Kashkashok 11276 que ofereix una fase proto-Hassuna a la base pero no 

una evolució posterior i cal doncs, buscar-la a jaciments de la zona del Sinjar iraquia 

com Tell Sotto, Yarim Tepe o Tell Hassuna que proporcionen una més amplia evolució 

de les ceramiques on s'observa que un dels principal s elements de la evolució ve 

determinada per una creixent presencia de ceramiques amb engalba vermell, sovint 

associat a una decoració incisa, i uns motius decoratius simples a base de línies 

creuades, paraHeles o formant espigues. No queda cIar, encara avui en di a, quant 

apareix la ceramica Samarra pero a Yarim Tepe sembla que es pot associar al nivell 6277 

amb un important increment en els nivells posteriors i a Tell Hassuna, al nivell III, on 

apare ix associada a la denominada ceramica Hassuna Standard i que alguns autors 

indiquen que formen un conjunt homogeni278 i cronologicament relacionats. 

Aquestes tradicions de ceramiques pintades del Neolític final doncs (Pre-Halaf i 

Hassuna) conformat1-en la base sobre la qual es desenvoluparia la fase Proto-Halaf 

(Halaf Al) fase que, a nivell de complex ceramic, mostra encara una majoria de les 

series pre-existents a les quals s'hi afegeixen ara el grup de ceramiques de pastes fines 

pintades compactes, i de influencia estilística i tecnologica Samarra, el grup de pastes 

fines sense pintar, així com la nova serie denominada com a "Orange ware" (veure taula 

6 per a la composició de les diferents categories ceramiques). Les ceramiques fines 

pintades amb motius decoratius de tipus Samarra presenten unes pastes molt depurades i 

compactes, majoritariament sense incIusions visibles macroscopicament si bé en alguns 

casos s'observen incIusions minerals molt fines (>0,3 mm). Majoritariament solen 

presentar unes coccions oxidants completes que proporcionen unes pastes de color 

taronja o crema si bé existeixen també alguns exemplars amb oxidacions incompletes i 

que presenten un color del cos més fose. Les seves superficies solen ser ben polides i 

sovint presenten l'aplicació d'una engalba de color cIar (normalment color crema) com 

a suport a la aplicació pictorica posterior, de caracter monocrom i utilitzant 

principalment els colors negre i vermell fosc. Presenten, normalment, uns motius 

decoratius basats en l'ampli cataleg present en les ceramiques Samarra (escales, línies 

trencades, línies de sagetes, registres d'espigues ... ) si béla presencia del patró decoratiu 

en "Cross-hatch", de línies creuades, ja hi és present. AIs interiors presenten una 

276 MATSUTANI, 1991 
277 MERPERT i MUNCHAEV, 1973, p. 103 
278 CAMPBELL, 1992, p.13-14 
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decoració simple, arran de llavi, basada en una combinació de línies horitzontals i 

ondulades o bé les primeres manifestacions de les típiques "dancing ladies". 

If"I! 
2~ 
,\\7\ ~) 

TELLHALULA 

~~I!yJ7 \C)Il 
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Figura 3. Comparativa morfológica i estilística del conjunt ceramic de la fase Proto

Halaf (Halaf Al) de Ten Halula i de Chagar Bazar. Tots els vasos corresponen a la 

categoria de ceramica fina pintada monocrom d'estil Samarra menys el nO 17 que 

correspon a una gerra de cos globular amb con de la categoria "Orange ware". 

Pel que fa a la nova serie "Orange ware", que aparelx a Chagar Bazar en 

percentatges, de moment, molt redults, i a la majoria de jaciments de la mateixa fase, en 

proporcions molt variables, al jaciment de Ten Halula és completament absent. La 

ceramica "Orange ware" es caracteritza per la seva composició279
, fabricada amb una 

pasta relativament gronera, amb una cocció oxidant que dona un color rosat al centre i 

amb un desengreixant afegit mineral essencialment calcari i a vegades partícules 

mineral s de color vermen (les inc1usions són de talla mitjana, 0,80 mm i superiors). Les 

279 La ceramica Orange ware es caracteritza, segons algunes analisis químiques realitzades, per un elevat percentatge 
de potassi, de rubidi, d'alumini i de titani (LE MrERE, 2000, p. 133) 
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seves superficies internes són simplement allisades mentre que les exteriors poden 

presentar-se polides o amb la característica un engalba de color vermeIl i una aplicació 

pictórica decorativa de motius geometric simples i pintada en vermeIl fosc monocrom, 

monótona i a vegades brillant. 

Chagar Bazar (Khaburl Tell Halula(Eufrates) 

Halaf Al (Proto-Halat) Halaf Al (Proto-Halat) 

Series ceramiques grol/eres Series cedmiques grol/eres 
GroIleres brunyides Groneres brunyides 

GroIleres simples Groneres simples 

Series incises/impreses 
Groneres amb engalba yermen brunyides o no. Groneres amb engalba verme n brunyides o no. 

Orange Ware Early painted 

Husking Tray Husking Tray 

Series ceramiques lines Series ceramiques lines 
pintades Samarra pintades Samarra 

simples sen se pintar simples sense pintar 

Dark Faced Buroished Ware Dark Faced Bumished Ware 

Pattem Bumished Ware Pattero Bumished Ware 

Taula 6. Principals categories ceramiques definides a la fase Halaf Al als 

jaciments de Chagar Bazar i TeIl Halula. 

Al jaciment de Chagar Bazar únicament s'ha pogut recuperar una forma (veure 

figura 13.2, nO 17) que correspondria a una gerra globular amb coll i un patró decoratiu 

aplicat complexo Al jaciment proper de TeIl Boueid 1I, amb un major percentatge 

d'aquesta categoria que arriba al 20% del total, les formes cenuniques es limiten a dos 

grans grups: els bols i les gerres. Dintre els bols les formes més característiques serien 

els que presenten una paret convexa o recta, bols amb carena baixa, bols amb paret 

curvilínia i alguna forma tancada amb paret curvilínia. Les gerres es limiten a cossos 

globulars amb coll alt i dret o cóncau280
• 

Com a categoria ceramica fou descrita per primera vegada al jaciment de Sabi 

Abyad on apareix des deIs primers nivells deIs període «Transicional» o nivell 6 (fase 

Balikh lIlA) i perdura en nombre molt redu'it fins al nivell 3 que pertany ja a la fase 

Halaf primitiu281 i pos~eriorment s'ha anat definint a d'altres jaciments sirians. A la vall 

del Khabur és present a jaciments com Tell Boueid 1I282 també a Tell Khazna 1I283 o en 

280 NIEUWENHUYSE, JACOBS i VAN As, 2002, p.55-61 
281 LEMIERE i NIEUWENHUYSE, 1996, p. 168-169 
282 SULEIMAN i NIEUWENHUYSE, 2002 
283 LE MIERE, 2000, p. 133 

, . 
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diversos jaciments localitzats en les prospeccions realitzades per B. Lyonnef84. A Síria 

aquesta serie ceramica es troba també al jaciment de Tell Bouqras a l'Eufrates28S
• 

Les evidencies obtingudes fins ara ens suggereixen que la transició entre el Pre

Halaf i el Halaf fou molt nlpida, probablement en el curs de poques generacions, tot i 

que al jaciment de Sabi Abyad es podria donar la possibilitat d'establir dues fases 

diferenciades per al Proto-Halaf86. D'igual manera la transició entre el Halaf Al i el AH 

és també molt gradual i aparentment molt rapida en el temps subratllant que aquesta 

darrera (o Halaf primitiu), com una evo lució de la fase precedent, a Síria, és present 

exc1usivament a aqueIls jaciments amb niveIls d'ocupació Proto-Halaf. Les darreres 

excavacions pero al jaciment turc (prop la frontera amb Síria i a l'area del panUl. de 

Carchemish) de Fistikli Hoyük posen de manifest, segons els seus autors287
, una 

instaHació que correspondria a una única ocupació (en relació a un tipus de camp 

estacional) que la relacionen amb el Halaf Primitiu (i en especial a als nivells 3-1 de 

Sabi Abyad) i amb una serie de dades per radiocarboni que el situen entre els 5900-5700 

BC calibrat. Les ceramiques pintades Halaf il·lustrades a la publicació proporcionen, 

encara que nombre molt limitat, algunes formes de gerres amb eoIl o bols amb fons pla i 

parets rectes i decoracions associades amb el típic motiu de "cross hatch" que 

encaixarien perfectament amb la fase proposada d'un Halaf Primitiu i representaria, en 

realitat, el primer jaciment conegut que presenta aquesta fase en una instal·lació única. 

A la fase Halaf AH existeix encara una certa continuItat en la majoria de les 

series presents a la fase anterior tot i que un deIs factors més novedosos fa referencia 

exc1usivament a la serie de pastes fines i compactes (amb predomini encara d'unes 

coccions oxidants incompletes que ofereixen unes coloracions deIs cossos colors crema 

fosc o gris) on els dissenys estilístics i algunes formes són ja diferents respecte les 

precedents (veure taula 7 per a la composició de les diferents categories ceramiques) i 

que seran les precursores de formes habitualsen la fase posterior. Més enIla pero de 

l'aparició d'algunes formes noves, bols amb fons pla i parets rectes, increment deIs bols 

carenats i deIs "cream Bowls" entre d'altres, s'imposa d'una manera clara i deterrninant 

l'anomenat patró decoratiu de "Cross-Hatch"·que respon a l'aplicació, generalment a la 

part alta de la superficie exterior deis vasos, d'un encreuament iHimitat de línies 

paraHeles combinades amb un nombre limitat de línies horitzontals també paraJ·leles. 

284 LEMIERE, 2000, p. 132 i ss.; NIEUWENHUYSE, 2000, p. 162-163 
285 AKKERMANS et allii, 1983; LE MIERE, 1986, Fig.78 
286 CRUELLS i NIEUWENHUYSE, 2004 
287 BERNBECK i POLLOCK, 2003 
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El desenvolupament d'aquest tipus de decoració, sembla correspondre a una primera 

gran difusió del Halaf així com el desencadenant que possibilitat la forrnació d'una 

naturalesa essencial de les ceramiques pintades Halaf, amb unes variacions regionals 

dintre d'una total uniforrnitat. 
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Figura 4. Comparativa morfologica i estilística del conjunt ceramic de la fase Halaf 

Primitiu (Halaf AH) de Tell Halula i de Chagar Bazar Tots els vasos corresponen a la 

categoria de ceramica fina pintada monocromo 
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Chagar Bazar (Khabur) Tell Halula (Eufrates) 

Halaf AH (Halaf Primitiu) Halaf AH (Halaf Primitiu) 

Series ceramiques grol/eres Series ceramiques grol/eres 

Grolleres brunyides Grolleres brunyides 

Grolleres simples Grolleres simples 

Series incises/impreses 
Grolleres amb slip vermell brunyides o no. Grolleres amb slip vermell brunyides o no. 

Husking Tray Husking Tray 

Series ceramiques fines Series ceramiques fines 

pintades monocrom Halaf pintades monocrom Halaf 

simples sense pintar Halaf simples sense pintar Halaf 

Dark Faced Burnished Ware Dark Faced Buroished Ware 

Pattero Burnished Ware Pattero Burnished Ware 

Taula 7. Principals categories cerfuniques definides a la fase Halaf AH als jaciments de 

Chagar Bazar i Tell Halula. 

La Fase Hala! B. 

La fase que definim com a Halaf B correspondria ja a la tradicional seqüencia 

evolutiva tripartida: Halaf Antic, Intermedi i Evolucionat, que s'ha vingut utilitzant fins 

recentment, esquema en que es basen la majoria de aproximacions realitzades sobre la 

periodització Halaf existents fins el moment. Tindria com a particularitat la seva 

presencia dual, en jaciments que evolucionen de la fase Halaf A així com en d'altres on 

aquesta fase Halaf B representaria la primera ocupació. És un període d'un gran 

desenvolupament i d'un increment significatiu en el nombre d'assentaments si ens 

atenem als jaciments coneguts d'aquesta fase i, a nivell d'evolució de la seqüencia 

ceramica es caracteritza per un gran increment en les formes, ara ja en la categoria de 

pastes fines pintades Halaf i per un significatiu cavalcament, tant a nivell tipologic com 

estilístic, alllarg de la fase. 

La fase Halaf BI presenta uns conjunts cerfunics que, tant a nivell tecnologic 

(característiques de les pastes ceramiques amb coccions altament oxidants) com 

tipologic i estilístic, marquen una inflexió important envers la fase precedent com així 

s'evidencia tant al jaciment de Tell Halula com a Chagar Bazar (i també observat a Sabi 

Abyad). Mostra una relació directe d'evolució gradual, ja sense línies d'inflexió tant 

abruptes com les anteriors, envers un desenvolupament lent que porta a la fase BH 

(Halaf evolucionat). 
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A nivell de categories cenlmiques encara són presents les fabricades amb pastes 

grolleres, predominantment amb inclusions minerals, si bé amb un nombre molt redui't 

de categories, essent les més popular les grolleres simples o les brunyides amb 

inclusions majoritariament minerals i encara són presents les inclusions vegetal s (veure 

taula 8 per a la composició de les diferents categories ceramiques). La categoria de 

vasos fabricats amb pastes fines i compactes, pintades o no, són ara ja clarament 

dominants a tots els jaciments. Es tracta de ceramiques que es caracteritzen per unes 

pastes molt denses y homogenies que s'obtindrien d'argiles molt depurades i per unes 

coccions generalment oxidants completes. Les inclusions afegides, quan són presents, 

són de talla molt fina, generalment sorres i mica i les seves superficies presenten 

engalbes previs a les aplicacions pictoriques que poden presentar efectes monocroms, 

bicroms o policroms, essent els colors vermell, el negre i el marrón els més utilitzats 

habitualment per a aquestes composicions. En els casos d'aplicacions decoratives 

policromes, més freqüents a la zona del Khabur que a la de l'Eufrates, als colors vermell 

i negre s'hi afegeix el blanco 

A nivell de dissenys decoratius i a la fase Halaf BI el motiu de "Cross-Hatch" 

desapareix pnkticament i comencen a apareixer d'altres motius decoratius més variats i 

"típics" com els bucranis o les línies o cercles de punts motius que al llarg de la 

seqüencia es van ampliant a d'altres que presenten temes geometrics complexos i també 

figuratius (plantes, animal s ... ). En relació a les formes ceramiques algunes perviuen de 

la fase anterior com els "Cream bowls" o els vasos de fons pla i parets rectes pero el 

cataIeg s'amplia significativament amb vasos que evolucionen dels típics "Cream 

bowls" ara pero d'una sola carena, els bols hemisferics simples o amb llavi arrodonit, 

una més gran varietat de plates i tapes pintades a la part exterior, les olles tancades amb 

agafadors aplicats, les olles amb coll curt obert i d'altres amb la característica vora curta 

i plana o les gerres amb coll alt obert. 
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Figura 5. Repertori tipologic de la fase HalafBI (Halaflntermedi) a Tell Amarna. 

Ch¡¡gar Bazar (Khabur) Tell Halula (Eufrates) Tell Amarna (Eufrates) 

Halaf BU (Halaf Intermedi) Fase HL-VI (HalafIntermedi) Halaf BIIjHalaf Intermedi) 

Series cenimiques gro/Jeres Series cenimiques gro/Jeres Series ceramiques gro//eres 

Grolleres brunyides Grolleres brunyides Grolleres brunyides 

Grolleres simples Grolleres simples Grolleres simples 

Grolleres amb slip vermell Grolleres amb incisionlimpressions 

Grolleres amb slip vermell 

Séries ceramiques fines Séries ceramiques fines Séries ceramiques fines 

pintades monocrom Halaf pintades monocrornHalaf pintades monocrom Halaf 

pintades bicrom Halaf pintades bicrom Halaf pintades bicrom Halaf 

pintades i incises Halaf pintades i incises Halaf pintades i incises Halaf 

sense pintar i amb slip sen se pintar i amb slip sense pintar i amb slip 

simples sense pintar simples sen se pintar simples sense pintar 

simples sense pintar i incisions simples sense pintar i incisions 

Taula 8. Principal s categories cenlmiques definides a la fase Halaf BI als jaciments de 

Chagar Bazar, Tell Halula i Tell Amama. 

89 



, ...... ) 

~~iZ;;' ,----
~~I \ 

" \ VI"- \ ~ ............. ¡ 
l· • ~ •. 
¡ ............ / 
~ 

/ .... _~" 
; ~ \. 
I 1¡¡~'1I""\~~; \ 
;Iilll~'" , 

Figura 6. Repertori tipologic del període HalafBI (HalafIntermedi) a Tell Halula. 

Pel que fa a la fase Halaf BU les diferencies observades tant a nivell tecnologic, 

tipologic com estilístic deIs complexos cenlmics en relació a la fase anterior tenen una 

correspondencia directe a nivell estructural en els assentaments estudiats. A Tell Halula 

les evidencies de la fase Halaf BU es relacionen principalment amb estructures 

d'emmagatzematge que perforen instaHacions anteriors pero també d'altres evidencies 

d'habitació, si bé localitzades molt superficialment i for9a degradades. A Chagar Bazar, 

per la mateixa naturalesa deIs treballs desenvolupats, basicament sondeigs de redui'des 

dimensions, és la seqüencia estratigrafica la que ens recolza els criteris de subdivisió de 

la fase Halaf B. 

En els esquemes de periodització tradicionals del Halaf, la divisió realitzada 

entre la fase mitjana i final s'ha fonamentat en base a criteris que no són aplicables de 

manera similar en una majoria de jaciments. Així dones la presenciaJabsencia de 

decoracions bicromes o policromes, tot i ser més habituals a la fase tardana, apareixen 

per exemple a Chagar Bazar molt abans, a la fase Halaf BI, que al jaciment de Tell 
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Halula, que ho fan a la següent i en nombre molt més reduYt. El que s'ha vingut 

denominant "diferencies regionals" per al Halaf, són també perceptibles a nivell 

tecnologic i tipologic i d'aquesta manera veiem que categories cenlmiques, com la "Red 

Ware" o bé la forma de gerra globular amb coll alt i concau "Rim Bow jar", elements 

ambdós associats tradicionalment a una fase Halaf evolucionada no són presents a tots 

els jaciments Halaf de la mateixa cronologia (veure taula 9 per a la composició de les 

diferents categories cenlmiques) .. 

1 
1i71~\ 

H MScm. 

Figura 7. Repertori tipologic del perlo de HalafBII (Halafevolucionat) a Tell Halula. 
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Chagar Bazar (Khabur) Tell Halula (Eufrates) 

Halaf BIII (Halar Evolucionat) Halaf BIII (Halaf Evolucionat) 
Series ceramíques grolJeres Series ceramíques grolJeres 

GroIleres brunyides GroIleres brunyides 
Grolleres simples GrolIeres simples 

Series ceramiques fines Series ceramiques fines 
pintades monocrom Halaf pintades monocrom Halaf 

pintades bicrom Halaf pintades bicrom Halaf 

pintades policrom Halaf pintades i incises Halaf 
pintades i incises Halaf Red ware 

simples sense pintar sense pintar i amb slip 

sense pintar i amb slip simples sense pintar 

Taula 9. Principal s categories cen'uniques definides a la fase Halaf BU als jaciments de 

Chagar Bazar i Ten Halula. 

Aquesta nova proposta de periodització per al Halaf doncs, estructura la cultura 

Halaf en dos grans fases: Una primera (Halaf A), d'evolució directe de la darrera fase 

del Neolític final, que anomenen de Formació, i que en la seva primera part presenta un 

absencia encara de qualsevol tipus ceramic relacionat amb el Halaf pero que la serie 

pintada fina de tipus Samarra en representa el precedent més irnmediat. A final s de la 

fase Halaf A, si bé amb uns conjunts homogenis molt semblants als precedents, 

comencen ja apareixer alguns deIs elements (tipologics i estilístics) que constituiran la 

base de la futura serie de ceramiques fines pintades Halaf . És en la segona fase (Halaf 

B) pero quan es desenvolupa plenament el repertori ceramic Halaf "classic" i que té a 

veure amb la periodització tripartida tradicional de Mallowan i Rose i Perkins per bé· 

que la darrera fase especialment pot presentar desenvolupaments regional s diferenciats 

tant en les formes com en els temps. 

6.2.2. Qüestions sobre els orígens del Hala! Un nou plantejament. 

Les novetats que sobre els orígens del Halaf s'han obtingut als jaciments de Ten 

Halula i de Chagar Bazar representen una hiformació inedita i molt significativa. En 

primer lloc perque Tell Halula, i per extensió l'area de l'Eufrates mitja de Síria, es 

define ix com a focus originari de l' emergencia del Halaf i, en segon noc, perque al 

jaciment de Chagar Bazar es localitzen i es defineixen les evidencies d'unes primeres 

ocupacions que corresponen, com a ten Halula, a una fase Halaf Al o Proto-Halaf i, per 

tant, s'insereixen també dins del marc d'arees emergents del Halaf. 
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En el capítol 3 hem descritja breument una síntesi sobre el debat a l'entom deIs 

orígens del Halaf que en les seves interpretacions tradicionals atorgaven a la zona del 

nord d'Iraq el seu focus de formació primaria. No obstant, les descobertes realitzades al 

jaciment de Sabi Abyad, portaren a Akkermans a afirmar que "és dubtós si la zona del 

nord d'Iraq forma vertaderament part de la regió d'origen del Halaf,288 tot suggerint la 

Djezira de Síria com a area primigenia de formació del Halaf, postura posteriorment 

acceptada pero matisada per Campbell el qual confirma encara el nord d'Iraq, i 

possibles d'altres punts intermedis fins la vall del Balikh com a focus originaris de 

formació del Hala:f89. 

En les següents pagines ens endinsarem en una discussió en la qual encararem 

les descobertes realitzades a Tell Halula i a Chagar Bazar i com aquestes s'insereixen en 

. relació a les interpretacions previes sobre els orígens del Halaf. 

A Tell Halula, a la vall de l'Eufrates, la descoberta d'una fase Proto-Halaf, que 

evoluciona de la fase final Pre-Halaf precedent, és de cabdal importancia perque 

desautoritza les moltes teories i suggerencies realitzades anteriorment, tant pel que fa a 

la qüestió deIs orígens com pel fet de la propia extensió territorial del Halaf, que 

proposaven com a límits meridionals la vall del riu Eufrates i en arribar-hi ho feia en un 

moment ja desenvolupat del període i, per tant, amb absencia total d'ocupacions 

antigues del període Halaf. 

Pel que fa a Chagar Bazar, situat en una amplia mea (Khabur i nord d'Iraq) 

tradicionalment ja definida com originaria del Halaf s'hi defineix, per primera vegada, 

un marc tipologic ceramic que s'inicia ja en el període Proto-Halaf i que evoluciona fins 

els estadis Halaf més desenvolupats i confirma així uns processos de formació i 

d'evolució del període Halaf similars als proporcionats per d'altres jaciments a la vall 

de l'Eufrates (Tell Halula) i la del Balikh (amb la seqüencia a Sabi Abyad, Tell 

Damish1iyya i Khirbet-esh-Shenef). 

Per Davidson290 la vall mitjana de l'Eufrates a Síria presenta unes 

característiques morfologiques, gracies a les grans terrasses que s'extenen a ambdues 

ribes, que configuren un estret corredor de terres riques i adaptables al' agricultura i 

envoltades, a banda i banda, per regions amb un potencial productiu molt més redu!t. 

Suggereix també que els jaciments Halaf localitzats al riu Eufrates apareixen com una 

288 AKKERMANS, 1993; AKKERMANs ¡LE MrERE, 1992 
289 e AMPBELL, 1992, p. III 
290 DAVIDSON, 1977, p. 199-200 
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varíant regional dins la tradició ceramica general d'aquesta cultura. Davidson pero 

afirma que "la concIusió més obvia que es pot extreure de l'analisi de les ceramiques de 

la vall de l'Eufrates és que és "tardana" en termes de seqüencia Halaf conegudes a 

d'altres indretsm91 i ho argumenta en el fet, cert d'altre banda, que a l'epoca no es 

coneixia cap altre jaciment a la zona que oferís restes materials ceramiques Halaf de la 

fase antiga. Afirma també Davidson292 que la cultura Halaf és introdu'ida a l'Eufrates des 

de l' est, en una fase avan<;ada i no anterior a la fase intermedia, que les seves 

ceramiques tenen paral:lels més clars amb jaciments del Khabur que no amb d'altres 

d'Iraq com Arpachiyah o Tepe Gawra i que "la zona de l'Eufrates es troba fora de l'area 

originaria del Halar'. 

Una opinió similar fou realitzada per Breniquet293
, que tot afirmant la dificultat 

en establir els límits exactes del territori d'origen d'aquesta cultura, limita l'extensió del 

Halaf antic, i per tant la possibilitat de pertanyer a un possible focus de emergencia 

Halaf, excIusivame~t a la zona del Khabur, al nord oest de Síria, i l'area del Sinjar al 

nord d'Iraq i la incorporació, d'última hora, de la vall del Balikh com a resultat de les 

descobertes a Sabi Abyad. L'afirmació de Breniquef94, després d'analitzar les dades de 

Sabi Abyad, que " .. és a causa de la intervenció d'un element exterior, la cultura 

S amarra, que hom deu l' aparíció de l' estil Halaf al sí de les comunitats sirianes amb 

ceramiques brunyides" mereix, almenys, dues observacions. En primer lloc, Breniquet 

fa referencia al "mite" historie entre les diferents cultures separades geograficament per 

la vall del Khabur amb cultures sirianes amb "ceramiques brunyides,,29S a occident i 

. cultures mesopotamiques amb "ceramiques pintades" (de tipus Hassuna) a oriento Ens 

hauríem de preguntar sobre les tradicions ceramiques a les dues arees per coneixer com 

es formen les cultures mesopotamiques amb ceramiques pintades i quina pot ser, 

realment, la influencia de la possible expansió de finals del període Pre-Ceramic siria en 

aquella formació i, d'aJtre banda analitzar amb més detall els conjunts ceramics del Pre

Halaf i en especial les denominades "Early painted wares", presents a jaciments com 

Tell Halula o Sabi Abyad al final del període Pre-Halaf i, les seves possibles 

coincidencies amb els complexos de ceramiques pintades Hassuna, tradicions que, al 

291 DAVIDSON, 1977, p. 225 
292 DAVIDSON, 1977, p. 227 
293 BRENIQÍJET, 1996, pI. 2 
294 BRENIQUET, 1996, p. 64 
295 Altmonochrom segons la definició de Von Oppenheim i de dubtosa adscripció a nivells prehistorics. 
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marge de les seves possibles interrelacions, configuren el precedent més irnmediat a les 

ceramiques Halaf. 

Per Akkermans, les excavacions realitzades al jaciment de Tell Sabi Abyad 

representaren un punt d'inflexió important. A partir de la descoberta del "bumt village", 

afirma que, a la llum de les noves troballes es fa dificil sostenir que la Mesopolamia 

sigui realment una part integral de regió originaria del Halaf i que més aviat el seus 

orígens s'han de veure en una area molt més restringida, com la Djezira siriana, 

ampliament limitada al sud i a l'oest per l'Eufrates, la vall del Khabur a l'est i les planes 

turques al nord i des d'aquestes arees formatives els trets cultural s Halaf s'expandeixen 

nlpidament cap una zona amplia del Proxim Orient incIoent el nord de Mesopotamia296
• 

Segons aquest autor la societat Halaf emergeix gradualment d'un complex cultural 

neolític anterior, anomenat Balikh IlB-IlC, que cristaI-litza en la fase ano menada Balikh 

lIlA o transicional, fase trobada en contextos estratificats al jaciment de Sabi Abyad, 

amb uns conjunts ceramics associáts que s'assemblen molt als de l'anterior fase IlC 

pero que, a mes, incorpora unes ceramiques fines i pintades d'estil Samarra en petites 

quantitats que s'incrementen rapidament en la fase posterior. En el mateix text, 

Akkermans es fa resso pero que fins aquell moment i a l'Eufrates mitja, només s'han 

trobat jaciments pertanyents a una fase avanyada Halaf i que al sud est d' Anatolia el 

Halaf apareix al mateix temps que a lraq amb absencia d'un Halaf primitiu. 

La interpretació d' Akkermans sobre les relacions de la fase Balikh lIlA amb la 

de Samarra i específicament amb en vincles entre les tradicions ceramiques de Tell es

Sawwan i Tell Baghouz és pero matisada per Campbell qui afirma que a la zona central 

d'lraq, si bé hi ha diferencies entre els diversos motius decoratius aplicats, sembla no 

haver raons per separar les tradicions ceramiques Samarra de les del període Hassuna III 

al nord297
• Campbell també suggereix que les ceramiques fines pintades "transicionals" 

de Sabi Abyad, que Akkermans les defineix comd'evolució local i les nomena amb el 

terme Samarra, haurien de ser nomenades de tipus Hassuna III (en un intent, potser, de 

reconeixer afinitats de produccions ceramiques entre les dues grans arees) i suggereix 

també una expansió inicial, anterior al Halaf, d'aquesta cultura que s'inicia a partir d'un 

únic atribut cultural, altament visible i amb un alt potencial contingut estilístic298
• Pel 

mateix autor sembla cIar que tant al nord d'Iraq com de Síria, aquest estil cerilmic 

296 A .,.,~ 
~~s, 1993, p. 293 

297 C ANWBELL,1992,p.30 
298 CANWBELL 1992, p. 115 
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SamarraIHassuna evoluciona cap a l'estil Halaf primitiu (o Halaf la en tennes de 

Campbell) i que dues rutes per aquesta evo lució poden ser trayades; una que evoluciona 

de Khirbet Garsour cap el jaciment NJP 72 i l'altre l'establerta a Sabi Abyad, suggerint 

que, molt probablement, aquest desenvolupament es realitza a nivell,de canvis estilístics 

en resposta als mateixos impulsos presents en una amplia area i en el mateix temps, en 

el qual s'havia establert un alt grau de intercomunicació. 

Aquestes interpretacions, realitzades només fa poc més de deu anys, han estat 

matitzades un cop més .per les noves evidencies aportades per les recents excavacions 

arqueologiques de Chagar Bazar i Tell Halula. L'importancia que la fase que hem 

vingut denominant com Proto-Halaf té per a la comprensió deIs orígens del Halaf ha 

estat abastament comentat als capítols C.4299 i C.3300 i algunes de les seves 

característiques i la composició de les seves series ceramiques ja detallada. 

Un deIs problemes més significatius a l'hora d'analitzar les tradicions 

ceramiques al Pro~im Orient, com ja hem apuntat anterionnent, és el fet que 

desconeixem encara avui en dia les evolucions de les tradicions Hassuna al nord d'Iraq. 

Si avui en dia es tenen ja diversos jaciments (Sabi Abyad o Tell Halula) on les 
) 

tradicions ceramiques del període Pre-Halaf enllacen, amb uns antecedents evidents i 

favorables del període Pre-Ceramic B final, d'un manera clara i sense trencament cap a 

la fase Proto-Halaf i Halaf posteriors, a la vall alta del Khabur el panorama és forya 

diferent i encara avui en dia és dificil establir seqüencies completes del període 

Hassuna. Recentment pero, les excavacions fetes per Nishiakpo1 a Tell Secker el

Aheimar semblen proporcionar unes ceramiques que serien comparables a les primeres 

produccions de jaciments com Tell Halula302 o Sabi Abyad303 a Síria i Akaryay Tepe304 

a Turquia (anomenades "series negres") i que suposarien una primera evidencia deIs 

inicis de les produccions ceramiques a l'area. La zona del Khabur doncsconstitueix 

encara un buit en el coneixement de les seqüencies ceramiques del neolític final en 

relació a la Djezira occidental i les planes de la zona nord d'Iraq on aquests 

assentaments aceramics no han estat, de moment, detectats i pocs han estat els jaciments 

de cronología anterior al Proto-Hassuna descoberts (p.e. Gining). 

299 CRUELLS i NIEUWENHUYSE, 2004 
300 CRUELLS, en premsa a 
301 NISHIAKI, 2001 
302 F AURA, 1996 
303 N . '6 l IEUWENHUYSE, comUnICaCl persona 
304 AluMuRA et al, 1999; CRUELLS, en premsa d 
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Podem dones observar que en els darrers anys les arees que participen de 

l'origen del Halafhan variat substancialment, amb l'incorporació, als anys 90, de la vall 

del Balikh com a focus primari de formació, i actualment amb les descobertes a Tell 

Halula i Chagar Bazar. Aquest fet reflecte ix exc1usivament el relativisme i la mancan9a 

d'estudis que sobre aquest període es porten a terme així com al baix nombre de 

projectes d'investigació regionals que incorporin l'excavació de nous jaciments en 

extensió i al nivell tant superficial que es té d'aquesta cultura fet que comporta que 

qualsevol nou jaciment que s'incorpora al coneixement general faci variar 

substancialment els esquemes previament establerts. 

EIs orígens del Halaf dones, varien a mesura que noves excavacions en extensió 

es van realitzant i,probablement, en el futur el panorama sobre aquesta qüestió anira 

encara canviant substancialment. Avui per avui pero podem confirmar que l'origen del 

Halaf és un fenomen que no apareix "del no res" ni de l'arribada de nouvinguts d'altres 

indrets, sinó que fou el resultat d'una lenta i progressiva evolució en uns processos 

continus de canvis cultural s locals ques'iniciarenja a les darreries de la última fase del 

període Pre-Halaf i Hassuna i que es manifesta plenament a la fase Proto-Halaf, fase 

que a Síria és present, actualment, a les tres grans valls fluvials; a la vall de l'Eufrates 

amb jaciments com Tell Halula i Tell Baghouz, a la vall del Balikh a Sabi Abyad i a la 

zona del Khabur als jaciments de Chagar Bazar i Tell Boueid II. 

6. 2. 3. Sobre la cronología absoluta del Hala! 

EIs mares de cronologia relativa aplicats al període Halaf han estat, 

ttadicionalment, relacionats a les analisis en les evolucions tecnologiques i 

característiques tipologiques i estilístiques de les diferents series ceramiques si bé amb 

un paper dominant per a les ceramiques fines pintades Halaf. En pre~istoria, a 1 'hora 

d'analitzar els processos de canvi i desenvolupament i les dinamiques de les relacions 

dins i entre les diferents comunitats ens és imprescindible disposar d'alguna mesura de 

referencia de dimensió temporal. En aquest sentit, Watkins i Campbell ja suggerien que 

"la nostra comprensió basica de la cultura Halaf depen en gran manera de la nostra 

habilitat en fixar la cultura en un marc espacial i cronologic,,30s. Així dones molts deIs 

mares de periodització que s'han anat presentant al llarg del temps solen incorporar, 

305 WATKINS i CAMPBELL, 1987, p. 429 
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sovint, un marc cronologic relatiu associat donat que no existien, i encara no existeixen, 

series llargues de datacions absolutes per radiocarboni que permetin fer-ne una 

aproximació. Malgrat pero el llarg perlo de transcorregut des de les primeres 

excavacions arqueologiques, la nostra habilitat per controlar la ,dimensió temporal 

respecte la cultura Halaf és encara molt reduIda. Les datacions per radiocarboni 

proporcionen l'únic metode, per el moment, d'obtenir una cronologia absoluta a les 

plantejades previament a nivell relatiu i relacionades a les evolucions tipologiques de les 

ceramiques segons lesseves posicions estratificades. Aquest tipus de datacions pero, 

estan subjectes a un seguit de distorsions en relació a possibles contaminacions o als 

seus propis procediments, ja discutits per diversos autors306
, en molts casos inevitables. 

Un altre problema afegit és que moltes datacions foren realitzades als inicis d'aquesta 

nova tecnologia amb els possibles errors relacionats amb els pobres i a vegades 

confosos contextos en que foren recollides les mostres. 

D'altre band~ cal fer referencia sobre el fet que la majoria de mostres recollides 

per a les datacions han estat, tradicionalment, restes de cendres i/o carbons i que poden . 

presentar variacions temporals considerables degut a la seva llarga vida. En r~alitat un 

element de fusta utilitzat per a la construcció pot ser resultat d'una carbonització molt 

temps despres d'haver estat preparat per a la primer~ funció i proporcionar diferencies 

de fins un centenar d' anys. Per aquest fet, actualment es tendeix cada vegada més a 

utilitzar mostres de vida mes curta, com les llavors carbonitzades. 

Com a resultat de les excavacions portades a terme als diferents jaciments que 

formen part d'aquest projecte s'aporta una petita serie de datacions absolutes per 

radiocarboni d' entre les quals considerem de rellevant importancia les que fan 

referencia a lafase Halaf A, i especialment al Proto-Halaf, ja que proporcionen una data 

inicial per a la formació del perlode Halaf i, facilita, en certa manera, desenvolupar la 

posterior evo lució d'aquesta cultura. Les dades que es proporcionen s'intentaran 

analitzar en relació als marges totals de les fases més que delimitar les parts centrals 

deIs mateixos. Aquesta opció ve determinada pel fet, ja indicat, de les curtes series de 

datacions disponibles pero també al fet que cada una de les distintes fases que hem 

proposat en l'apartat de periodització es poden desenvolupar, a cada una de les distintes 

arees, en moments temporals distints no necessariament contemporanis. D'altre banda, 

la distribució de les dades és forya desigual en alguns casos i en d'altres amb intervals 

306 per exemple WATKINS i CAMPBELL, 1987, 

98 



molt alts, fet que inevitablement pot conduir a amplis desajustaments en la determinació 

deis marges per cada fase307
• 

Del conjunt deIs tres jaciments que conformen aquest treball s'han realitzat, fins 

eI present, un total de 8 datacions absolutes per C 14 més una darrera, (P-1487) de 

Chagar Bazar, que fou analitzada a partir d'una mostra, recollida per Matson308
, 

definida com cendres prop de la base a uns 11,30 metres de la superficie i probablement 

corresponent als nivells 11-12 de Mallowan (veure taula 10). 

Jaciment Estrat suport Lab reC Fases dades BP 

Tell Halula 44/3 E-71 Beta 196724 HL-IV 7210±60 

Tell Halula 538 A8B Beta 197725 HL-IV 724O±70 

Tell Halula 44/1 A41 Beta 197723 HL-V 7250±80 

TellHalula tB-C4 carbó Beta 79218 HL-V 6780±90 

Tell Halula IB-A3d carbó Ubar-395 HL-VI 7060±260 

Chagar Bazar lOA carbó Beta 174042 CB-I 7030±4O 

Chagar Bazar 5.7 carbó Beta 174043 BB-I 6980±50 

Chagar Bazar 11 et 12 P-1487 CB-III 6665±72 

TellAmama L17.9 carbó Beta 138587 Halaf Intennedi 6870±4O 

Taula 10.- Datacions per radiocarboni disponibles fins l'actualitat en el conjunt deIs tres 

jaciments que formen part del projecte. 

Periode cultural Halaf Al HalafAII HalafBI HalafBII 

TelI Halula HL-IV HL-V HL-VI HL-VII 
BP no calibrat 7210±60 BP 7250±80 BP 7060±260 BP 
BCCalibrat 6220-5950 cal BC 6248-5980 cal BC 6416-5512 cal BC 

BP no calibrat 7240±70 BP 6780±90 BP 
BC Calibrat 6230-5950 cal BC 5847-5526 cal BC 

TelI Amarna 

BP no calibrat 6870±40 BP 
BCCalibrat 5809-5663 cal BC 

Chagar Bazar CB-I CB-I1 CB-I1I CB-IV 
BP no calibrat 7030±40 BP 6665±72 BP 
BC Calibrat 5990-5810 cal BC 5670-5470 cal BC 

BP no calibrat 6980±50 BP 

BCCalibrat 5980-5740 cal BC 

Taula 11. Calibracions (a 2 sigmes) de les datacions per radiocarboni obtingudes fins 

l' actualitat als tres j aciments que formen part del proj ecte. 

307 Agraeixo aquí l'assessorarnent rebut per part del professor Joan Antón Barceló a l'hora d'analitzar les dades 
disponibles que aquí es presenten. 
308 Radiocarbon, n° 15, 1973, p. 373. No obstant, la mostra que fou recollida l'any 1955 per Matson, no fou entregada 
per l'analisi fins el 1968. 
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Atmosphenc data [rom StuLver el al (1998), OxCal v3 9 Bronk Ramsey (2003), cub r 4 sd"12 prob u.sp{chron] 
1- -, -- r-- --- ---,----~ r----r--,-,-- ---r---r--,---r ----r--,-.---.--~----'---- r-,--,---,-----n 

I TH- Proto-H1laf fn4O±70BP i 
I I 
,-+----+----1---

TH 

TH 

TH 

TA 

CB. 

&XOCalBC 7CXOCalBC 5<XOCalBC 4CXOCalBC 

Calibraed date 

Figura 8. Diagrama de calibracions de les datacions absolutes de Tell Halula, Tell 

Amama i Chagar Bazar 

A la figura 8 es presenta un grafic amb l'evolució de les úniques dades 

calibrades disponibles als jaciments estudiats. Entre elles es pot observar primerament 

que les datacions obtingudes als jaciments de Tell Halula i Chagar Bazar per al període 

Proto-Halaf presenten undecalatge de prop de ±200 anys en favor del primer amb unes 

dades calibrades d'entre 6230-5950 BC mentre que a Chagar Bazar són de 5990-5740 

Be. Aquesta diferencia podria venir donada per la propia naturalesa de la fase Proto

Halaf a Tell Halula, que evoluciona d'una d'anterior Pre-Halaf final i, que podria 

manifestar-se amb una certa anterioritat que a Chagar Bazar on representa la primera 

ocupació del tell i, possiblement, en un moment més avan<rat de la fase. En el mateix 

diagrama es pot observar tarnbé que de les dues datacions corresponents a la fase Halaf 

Primitiu de Tell Halula, una (6780±90 BP) amb uns marges calibrats de 5847-5526 Be, 

es presenta posterior a la fase anterior si bé es baixa respecte la fase posterior i, la 

datació 7250±80 BP no la podem considerar com a valida per la seva alta antiguitat. Pel 

que fa a les datacions de la fase Halaf Intermedia, una d'elles (Tell Halula 7060±260 

BP) presenta un interval molt gran, i les altres dues disponibles mostren una certa 

homogene'itat en les dades calibrades d'entre 5809-5470. 
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A la taula 12, es llisten, a més de Tell Halula i Chagar Bazar, els principals 

jaciments que han proporcionat una fase Halaf Al (Proto-Halaf) que són, essencialment, 

redu'its a tres jaciments: Sabi Abyad a la vall del Balikh de Síria, i els de Yarim Tepe l i 

Tell es Sawwan a lraq. 

Jaciments FASES Ref. Lab Cronologies C14 Bibliografic ref. 

Yarim Tepe 1 level 7-8 sous four n° 29 Le-1070 7040±IOO BP 
Merpert et al 1976: 43 / Munchaev and 
Mcrpert, 1981: 153 

Yarim Tepe 1 level 7 complexe n° 17 LE-1086 7150±90 BP 
Merpert el al 1976: 43 / Munchaev and 
Merpert, 1981: 153 

Tell es Sawwan pre-Ievel 1, !loor 2 room 21 P-855 7456±73 BP Radiocarbon, VII, 1965, p. 190 

Tell es Sawwan leve! 1 P-857 7299±86 BP Radiocarbon, VII, 1965, p. 190 

Tell es Sawwan Level 1II P-856 6808±82 BP Radiocarbon, VII, 1965, p. 190 

Tell es Sawwan level 1Il - Pr-180 7246±146 BP 
Radiocarbon, VII, 1965, 190, Hours el al 
(1994),411 

Tell es Sawwan level III BM-1434 7069±66 BP 
Radiocarbon 24/3( 1982), p. 247; Hours 
el al (1994) 411 

Tell es Sawwan enlre level Il-IlI BM-1435 7015±66 BP 
Radiocarbon 24/3(1982), p. 247; Hours 
el al (1994) 411 

Tell es Sawwan 
level IlIA, remplisage piecce 

BM-1436 7052±57 BP 
Radiocarbon 24/3(1982), p. 247; Hours 

477 el al (1994) 411 

Tell es Sawwan 
level IlIa, remplisage piecce 

BM-1437 7037±69 BP 
Radiocarbon 24/3( 1982), p. 247; Hours 

441 el al (1994) 411 

Tell es Sawwan leve! 1Il, four nO I BM-1438 6980±59 BP 
Radiocarbon 24/3(1982), p. 247; Hours 
el al (1994) 411 

Tell Hassuna LEVEL V 7040±200 BP Hijara, 1980. Iraq XLII 

Chagar Bazar L 104(CB-2723) Bela 174042 7030±40 BP Cruells, 2005 

Chagar Bazar L5.7 (CB-4147) Beta 174043 6980±50 BP Cruells, 2005 

Tell Halula 44/3 E-71 7210±60 BP 

Tell Halula S38 A8B 7240±70 BP 

Sabi Abyad BALIKH lilA - level 4 GrN-16803 7075±25 BP Akkermans, 1993, p. 114 

Sabi Abyad 
BALIKH lIlA - bum! village 

GrN-19367 7075±25 BP Akkermans, 1995, p. 8 
building 11 room 14 

Sabi Abyad 
BALIKH lIlA - bum! village 

GrN-19368 7100±60 BP Akkermans, 1995, p. 8 
building 11 room 7 

Sabi Abyad BALIKH lIlA - level 4 UtC-1008 6930± 80 BP Akkermans, 1993, p. 114 

Taula 12. Principals series de datacions absolutes disponibles per al període Proto-Halaf 

al Proxim Orient. 
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Aurospncncdnta from Stut,,~ret al. (1998); <>xCal ,,3.9 BTOnk R.anaey (2003); cub r:4 sd: 12 plOb usp(chron) 

T, ti HaJula 7210±60BP 

T, ~11 HaJula 7240± 70BP 

¡Te ~11 HaJula 7250±80BP 

¡Te ~tI es Sawwan 7456±7: IBP 
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¡Te :11 es Sawwan lLf6BP 
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Figura 9, Diagrama de ealibraeions de les dataeions absolutes de la fase Proto-Halaf 

(Halaf Al) a diversos jaeiments. 

El diagrama de la figura 9 es mostra les ealibraeions deIs poes jaeiments que 

presenten la fase Halaf Al (Proto-Halaf) i, al marge de dues dataeions provinents de Tell 

es Sawwan i Tell Hassuna que presenten uns intervals molt alts, les altres ofereixen 

unes ealibraeions entre els 6200-5700 BC i amb un primer pie als ±6050 per a les 

dataeions de Tell Halula i Tell es Sawwan i un segon als ±5950 per Chagar Bazar i Sabi 
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Abyad fet que podria conduir a pensar en una antiguitat mes alta de la fase en els dos 

primers jaciments respecte als de Chagar Bazar i Sabi Abyad. Es interessant també 

observar que el jaciment de tell es-Sawwan tindria evidencies atribu'ibles als dos 

possibles moments de la fase. Si es realitza pero una mitjana deIs dos pics més destacats 

ens proporcionaria una data de ±6000 BC calibrat per al moment de maxima 

representació per a la fase Proto-Halaf. 

Jaciments FASES Ref. Lab Periodes Cronologies 

TelI Halula Halaf primitiu Beta-79218 6780±90 BP 

Tell Halula Halaf primitiu 7250±80 

Sabi Abyad BALIKH IIIB-Ievel 1 GrN-16804 6975±30 BP JUckermans, 1993,p. 114 .. 
Sabi Abyad BALIKH IIIB-Ievel 2 GrN-16800 7005±30 BP Akkermans, 1993, p. 114 

S.abi Abyad BALIKH lIlB-level 3 GrN-16802 7065±30 BP Akkermans, 1993, p. 114 

Sabi Abyad Halaf n.e. mound UtC-I0I0 6670±100 BP Akkermans, 1993, p. 114 

k-pachiyah 
Fase H Two/layer 25 (pre TI-lO 

BM-1531 6930±60 BP Hijara, 1980, p. 144 (Iraq XLII) 
Mall) 

Fistikli Hoyük Unit G, Locus 26,phase G3A AA37095 6840±45 BP Bembeck i PolIock, 2003, p.19-23 

Fistikli HOyük Unit B, Locus 105.3,phase B3A AA37094 6950±55 BP Bembeck i PolIock, 2003, p.19-23 

Fistikli HOyük Unit B, Locus 66,phase B3B AA37097 6912±55 BP Bembeck i PolIock, 2003, p.l9-23 

Fistikli HOyOk Unit B, Locus 114.4,phase B3B AA37091 6932±55 BP Bembeck i Pollock, 2003, p.19-23 

Fistikli HOyük Unit B, Locus 103.6,phase B3C AA37092 6935±60 BP Bembeck i Pollock, 2003, p.19-23 

Fistikli HOyOk Unit D, Locus 83.3,phase D2C AA37093 6995±50 BP Bembeck i Pollock, 2003, p.19-23 

Fistikli HOyOk Unit D, Locus 94.1 ,phase D2C AA37096 7020±45 BP Bembeck i PolIock, 2003, p .. 19-23 

Fistikli HOyOk Unit E, Locus 1 19,phase E2B AA40372 6738±55 BP Bembeck i Pollock, 2003, p.19-23 

Fistikli HOyOk Unit E, Locus 26.2,phase E2A AA40370 7004±57 BP Bembeck i PolIock, 2003, p: 19-23 

Fistikli HOyOk Unit E, Locus 36,phase E3B AA4037 l 6461±67 BP Bembeck i PolIock, 2003, p.19-23 

Fistikli HOyOk Unit H, Locus 100.23,phase H3B AA40374 6936±48 BP Bembeck i PolIock, 2003, p.19-23 

Fistikli HOyük Unit H, Locus 192,phase H3E AA40380 6903±48 BP Bembeck i PolIock, 2003, p.19-23 

Fistikli HOyOk Unit 1, Locus 135,15,phase I AA40378 6800±48 BP Bembeck i PolIock, 2003, p.19-23 

Fistikli HOyOk Unit 1, Locus 134. 12,phase 12C AA40376 6862±62 BP Bembeck i PolIock, 2003, p.19-23 

Fistikli HOyOk Unit 1, Locus 178,phase 13 AA40379 6934±48 BP Bembeck i Pollock, 2003, p. 19-23 

Fistikli HOyOk Unit 1, Locus 192,phase 14 AA40381 6831±48 BP Bembeck i Pollock, 2003, p.19-23 

Fistikli HOyOk Unit K, Locus I 26,phase K4 AA40382 6853±48 BP Bembeck i PolIock, 2003, p. 19-23 

Taula 13. Datacions absolutes del període Halaf AH (Halaf primitiu) disponibles 

únicament a Tell Halula i Sabi Abyad i als de Festikli Hoyük, a Turquia, i Arpachiyah, a 

Iraq, del període Halaf BI (Halaf Antic tradicional). 

Fins molt recentment, les datacions absolutes del període Halaf Primitiu eren les 

menys representades de tot el corpus de determinacions cronologiques disponibles. 

Segurament el nombre de jaciments que disposen d'aquestes fases inicial s del Halaf són 

molt redu'its pero tot i així i en comparació per exemple amb les relacionades amb el 

període Halaf intermedi són realment molt limitades fins al punt que a Síria no superen 
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la mitja dotzena. A la taula 13 hi figuren les publicades per jaciment de Sabi Abyad i 

dues de Tell Halula arnés d'una sola datació per a Arpachiyah. A destacar pero la 

recent serie de datacions realitzades al jaciment de Fistikli Hoyük, al nord de la frontera 

turco-siriana, i a la zona del panta de Carchemish, que els seus aut<;>rs309 atribueixen, tot 

comparant les series ceramiques fines pintades Halaf, amb les de Sabi Abyad fase 3-1 

(Halaf Primitiu). 

Atrnosphenc data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ranwey (2003), cub r.4 sd: 12 prob ulp(chron] 

Tell Halula 6 URO ""ro" ~ .. 
Tell Halula O' \7~ ,ORP ..... ..&.lA.. 

-
Sabi Abyad -~OO5±30BP .A .... 

SabiAbyad ~Ofi<;±~ORP iJI.Ul. .. 
Sabi Abyad ~ f6" .OOBP 

.--. 
--

Arpachiyah I ;Q~O+hORP ~~ 
F is tikli HOyüI< L'iBP .".A 
Fistikli HOyüI< 7004±5.lBE. ~ 
Fistikli HOyüI< 69')5- :50RP ~ 
Fistikli HOyüI< 6950±55BP ~~ 
Fistikli HOyüI< rn"r LlH~P -~ ~ 

Fistikli HOyüI< .cn.,c "iORP .... ....... 
-

Fistikli HOyüI< 14+4RRP -~ 
Fistikli HOyül< 693 -~ 
Fistikli HOyül< 6912±55BP ua. 

Fistikli HOyül< 6903±48BP ~ 
Fistikli HOyüI< fiR ll')+h') RP ~ 
Fistikli HOyüI< 6853±48BP ~. -
Fistikli HOyüI< 6840±45BP ....... _ . 
Fistikli HOyül< 6831±48BP ...... , 

6500CalOC 6000CalOC 550üCalOC 5000CalOC 

Cahbrated date 

Figura 10. Diagrama de .les datacions absolutes calibrades corresponents als jaciments 

indicats a la taula 13. 

309 BERNBECK i POLLOCK, 2003 
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De la figura lOes despren que un ampli grup de les datacions per a la fase Halaf 

Al (Halaf Primitiu) es sÍtuen entre un marge temporal de 5950-5750 BC calibrat, si es 

rebutgen les de Tell Halula 6780±90BP i Sabi Abyad 6670±100BP. Algunes datacions 

pero del jaciment de Festikli Hoyük presenten uns marges més llargs que arriben als 

±5650 i que podrien correspondre a una possible reutilització posterior del jaciment, 

com ha estat indicat pels propis autors310
. 

Les datacions absolutes que es puguin relacionar directament amb el període 

Halaf BI (Halaf intermedi) no són gaire abundants ni a Síria ni a d' altres pa'isos del 

Proxim Orient i, a més, les poques disponibles són poc apropiades, per la seva vella data 

d'analisi o per no definir exactament els contextos on foren recollides. A la taula 14 es 

detallen els jaciments de Síria amb datacions per C 14 disponibles per a aquesta fase a 

les quals s'ha incorporat les del jaciment turc de Girikihaciyan i una datació de 

Arpachiyah a lraq. 

Jaciments FASES Ref. Lab Cronologies C14 Bibliogralic ref. 

Ten Halula HL- VI Ubar-395 7060±260 BP 

TenAmama Beta 138587 6870±40 BP Cruens, Molist et Tunea, 2004 

Umm Qseir Square 1-6 phase 1 a GrA-6244 6820±55 BP Tsuneki & Miyake, 1998, p. 214 

Umm Qseir Square G-4 phase la GrA-6255 6925±55 BP Tsuneki & Miyake, 1998, p. 214 

UmmQseir lowest layer E3 AA30499 6835±65 BP Hole, 2001, p. 72 

Chagar Bazar leve! 11-12 P-1487 6665±72 BP Radioearbon 15, 1973,373 

Ten Arjoune leve! V OxA-617 6670±140 BP Arehaeometry, 1987-

Ten Arjoune leve! V OxA-650 6700± 11 O BP Arehaeometry, 1987 

Ten Arjoune level V OxA-57 1 6510±100 BP Arehaeometry, 1987 

Ten Arjoune level VII OxA-576 6760±100 BP Arehaeometry, 1987 

Ten Arjoune level VII OxA-575 6600±100 BP Arehaeometry, 1987 

Ten Arjoune leve! VII OxA-574 6440±90 BP Arehaeometry,1987 

Ten Arjoune leve! VII OxA-577 6480±130 BP Arehaeometry, 1987 

Girikihaeiyan W2S538-2 GrN-6245 6805±45 BP Watson and LeBlane, 1990, p. 39 

Girikihaeiyan E8N724-1 GrN-6246 6950±45 BP Watson and LeBlane, 1990, p. 39 

Arpaehiyah TT8 P-584 7027±83 BP Radioearbon 7,1965,188 

Taula 14. Selecció de datacions absolutes disponibles i atribu'ibles al període Halaf BI 

(Halaf intermedi). 

310 BERNBECK i POLLOCK, 2003, p. 22 
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I'trospheric dala tomaiver atal. (1998); 0<CaI v3.91ror1< Ramsey (2003); Clb ,4 sd:12 probusR<:tronJ 

Tell Halula 

Tell.Arnama 

G ri ~ hao yan ffi9t>Ü:i"~bt;p 

G ri ~ hao yan ij5()5:b4bt:~ 

8000CaIBC 700JCalBC 6000CaIBC 5000CaIBC 4000CaIBC 

Cal i brated date 

Figura 11. Diagrama d'una selecció de datacions absolutes calibrades, realitzades 

recentment, corresponents a j aciments del període Halaf BI (Halaf intermedi). 

A la figura 11 figuren exclusivament les datacions realitzades a jaciments que 

han estat atribuYts a una fase Halaf intermedia per els seus excavadors i que han estat 

realitzades en data recent. Altres datacions disponibles, pero no utilitzades en el gnlfic 

són la realitzada a Chagar Bazar per Matson311 a partir d'una mostra recollida l'any 

1955, una d'Arpachiyah també a partir d'una mostra recollida per Matson en 1954 i 

evidentment massa alta per pertanyer a una fase intermedia Halaf, les de Tell Arjoune, 

analitzades els anys 80 i amb uns intervals superiors en tots els casos a 100, han estat 

rebutjades a causa de les seves anomalies i la de Tell Halula que presenta un interval 

molt gran 

Dins de les poques datacions disponibles calibrades el diagrama ens ofereix un marge 

homogeni de 5920-5660 BC per a la majoria de les datacions. 

311 veure nota 308 
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Jaciments FASES Ref. Lab Cronologies C14 Bibliogn\fic ref. 

Kazane HOyük locus 19, leve! III 21693 6565±335 BP Bembeck el al 1999:128 

Kazane HOyük locus 18 , levelll 21692 6705±185 BP Bembeck el al 1999: 128 

Banahilk P-1501 6309±79 BP Radiocarbon, 15, 1973,373 

Banahilk P-1502 6752±85 BP Radiocarbon, 15, 1973,373 

Banahilk P-1504 6854±72 BP Radiocarbon, 15, 1973,373 

Arpachiyah layer 6 P-585 8064±78 BP Radiocarbon 7,1965,188 

Tell Aqab Aqab 212 = TT6-7 AA30498 6575±55 BP Hole, 2001, p. 73 

Tell Kashkashok 1 K-119D AA30497 6845±75 BP Hole, 2001, p. 73 

Taula 15. Selecció de datacions absolutes disponibles i atribu'ibles al període Halaf BII 

(Halaf evolucionat). 

AurosphclÍcdaatiumStuiv,,"" al. (1998); D>CaI v3.91lrmk Rlmey (2003); rub c4sd: 12 probusp[dvonJ 

9000CaIBC 8000CaIBC 7000CalBC 6000CalBC 5000CalBC 4000CalBC 3000CaIBC 

Calibrated date 

Figura 12. Diagrama d'una selecció de datacions absolutes calibrades i atribu'ibles a 

jaciments del període Halaf BIl (Halaf evolucionat). 

Les calibracions corresponents a aquesta fase es presenten molt dispars, amb 

dades pel jaciment de Kazane amb intervals molt grans i calibracions d'entre 5890-5050 

pel de Banahilk. La datació de Kashkashok 1, atribu'ible a una fase tardana Halaf 

presenta una datació calibrada molt alta de 5890-5610 Be i la de Aqab potser la que 

més s'ajustaria a la fase amb una calibració de 5630-5460 BC. 
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Atrospheric data tomSAver ola!. (1998), C\cCaI v3.9 &orI< Rarrsey (2003); Clb 04 sd:12 pro!> us~J 
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Cal i brated date 

Figura 13. Selecció de datacions absolutes de diversos jaciments que mostren la 

evolució, segons la nostra periodització, del període Halaf. 

Finalment, a la figura 13 es presenta un grafic on s'han incorporat algunes de les 

mostres d'analisi per radiocarboni més significatives per a les distintes fases i que hem 

proposat per a la periodització del Halaf i sobre les quals voldríem fer algunes 

observacions. 

En primer lloc la grafica ens mostra que l' extensió temporal del període Halaf 

cobreix practicament tot el VI mil-lenni Be. 
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Pel que fa a la fase que denominem com a Halaf Al (Proto-Halaf), s'inicia al 

jaciment de Tell Halula, a Síria, entorn els 6228/5989 BC calibrat i són, per tant, les 

dates més antigues obtingudes fins ara per a la fase i que en marca clarament l'extrem 

més antic per al horitzó Halaf. Combinant aquestes dades amb les obtingudes a Sabi 

Abyad i a Chagar Bazar a Síria amb les de Tell es Sawwan i Yarim Tepe a Iraq podríem 

determinar un marge maxim de uns 300 anys per a la fase Proto-Halaf (Halaf Al) amb 

una dada de coincidencia a l'entorn del 6000/5950 BC calibrat. 

En relació a la fase Halaf AH (Halaf Primitiu) les calibracions combinades de 

totes les dades ens proporcionen uns marges calibrats mitjos de 5922-5740 BC amb una 

datació mitjana per al període a l'entorn de 5850 BC. 

A la fase Halaf BI (Halaf intermedi) les calibracions combinades escollides 

proporcionen una mitjana de 5800-5633 BC amb una datació mitjana entorn el 5700 BC 

i per a la fase Halaf BII (Halaf evolucionat) la mitjana calibrada de les datacions és de 

5700-5408 BC amb una datació mitja de 5550 BC. Al jaciment de Banahilk la datació 

de 6309± 79 BP proporcionaria la datació més tardana de tota la seqüencia amb una 

calibracio de 5480-5050 BC. 

Prenent doncs les calibracions més antigues (6220-5980 BC) i les més recents 

(5480-5050 BC) tindríem que el període Halafproporcionaria una seqüencia maxima de 

prop de 1200 anys, dades que difereixen sensiblement de les proporcionades per 

Watkins i Campbe1l312 que atorguen a la cultura Halaf una duració que "excediria els 

1578 anys i que fins i tot podria superar els 2330 anys".tot i que en els seus analisis 

incorporen també datacions atribu"ibles a la fase HUT del jaciment de Yarim Tepe 11 

(Le-1I73, de 6II0±110 BP). 

Per concloure indicar pero que el nombre de datacions absolutes és encara avui 

en dia insuficient i que caldra realitzar llargues series datacions per establir els marcs 

temporal s que configuren la seva seqüencia completa. Les dades obtingudes per al 

període Proto-Halaf semblen prou consistents per confirmar almenys l'inici d'aquest 

procés d'emergencia que portara al desenvolupament de la culturaHalaf. 

312 
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7. Resum i consideracions finals. 

Les aportacions que els resultats obtinguts en els tres jaciments estudiats, Tell 

Halula, Tell Amama i Chagar Bazar, presenten per al coneixement global del fenomen 

Halaf han estat ja descrits i detallats als diferents capítols de l'apartat C i la valoració, 

tant a nivell individual de cada jaciment com global, amb noves propostes, exposada en 

l'apartat B capítol6, d'aquest treball. 

Si bé els objectius inicial s d'aquesta tesi eren l'estudi analític de diversos 

conjunts ceramics Halaf les sorprenents novetats aconseguides han permes endinsar-nos 

també sobre aspectes tant rellevants com són els orígens, l'emergencia i el 

desenvolupament de la cerfunica Halaf a Síria. EIs punts principals dones sobre els que 

es fa referencia estan relacionats amb la definició,per primera vegada, de l' area de 

l'Eufrates mitja de Síria com uns deIs nuclis originaris de formació de la cultura Halaf, 

amb una nova fase, la Proto-Halaf"(o Halaf Al), en la qual apareixen els primers 

elements ceramics d'influencia directe (de tipus Samarra) sobre el móri Halaf; atribueix 

a la fase Halaf Primitiu (o Halaf AH) la cristal' lització i l' emergencia del període Halaf 

i, finalment, caracteritza les fases Halaf intermedia i evolucionada (o fases Halaf BI i 

BH) com a fases plenes del desenvolupament de les ceramiques Halaf. 

S' exposaran aquí, de forma resumida, quines han estat aquestes aportacions, de 

com modifiquen els esquemes previament establerts i en quina mesura encaren les línies 

d'investigació envers el futuro 

Les principal aportacions de la tesi fan referencia a: 

1/ Estudi i analisi deIs conjunts ceramics de Tell Halula, Tell Amama i Chagar 

Bazar de cronologia del VI miHenni BC calibrat. 

Al llarg dels 15 anys de intervencions arqueologiques en els diferents jaciments 

que formen part del projecte s'ha tingut l'oportunitat d'analitzar en profunditat uns 

conjunts cerfunics molt abundants i rics (amb un total de 53.384 fragments) sobre els 

quals s'han realitzat dos tipus d'actuacions principal s; un, a nivell macroscopic, que ha 

contemplat els aspectes tecnologics més significatius (tipus de pastes utilitzades i 

característiques generals en relació a les inclusions afegides, a les diferents modalitats 

de cocció aplicades i alsdiferents tractaments aplicats a les seves superficies) i 
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morfologiques (en especial atenció a la tipologia i als elements estilístics de les seves 

decoracions). El resultat d'aquestes anaIisis han pennes configurar unes amplíes i 

representatives bases tipologiques per a cada un dels jaciments. 

Una segona actuació fa referencia a les diferents anaIisi realitzades, i en eurs de 

realització; petrologiques (obtenció de lamines primes) i mineralogiques (per difracció 

de raigs X) les quals ens han proporcionat infonnació sobre la naturalesa de les 

composicións de les .pastes ceramiques i els pigments utilitzats. EIs resultats obtinguts 

fins ara ens parlen de produecions locals per a les ceramiques fines pintades Halaf als 

jaciments de Tell Amarna i Tell Halula, d'unes coccions realitzades a unes temperatures 

aproximades de 800 graus i que els pigments utilitzats en les decoracions eren 

compostos d'oxids de ferro (hematita i magnetita) i en alguns casos amb la incorporació 

de carbó per la obtenció dels colors més foscos. 

2/ Detenninació, als jaciments de Tell Halula i de Chagar Bazar, d'una fase de 

transició, amb característiques particulars a cada un d'ells, entre els horitzons Pre

HalaflHassuna III i el Halaf, que en configura els seus orígens. 

La descoberta de nivells d'ocupació Proto-Halaf, tant a Tell Halula com a 

Chagar Bazar, representa una novetat significativa que, d'una banda confinna els 

esquemes anterionnent plantejats al jaciment de Sabi Abyad (nivell lIlA) i, redefineix el 

panorama que sobre els orígens del Halaf es tenia fins ara. Les evidencies dones, no 

confinnen les teories anteriors sobre els orígens del Halaf, que veien en moviments 

coHonitzadors o migracions tribal s les causes principals de la seva fonnació. Tant a la 

vall de l'Eufrates com a la del Khaburhi havien, anterionnent a l'aparíció del Halaf, 

ocupacions humanes Pre-Halaf final o Hassuna III i, és a partir d'una evolució gradual 

d' aquestes fases que és configura la gene si del Halaf. 

Fins al moment, la seva presencia es detecta en dues variants: una en la qualla 

fase Proto-Halaf és el resultat d'una evo lució lenta, sense trencament, de les ocupacions 

preexistents del període Pre-Halaf final (observada de moment a Tell Halula, pero 

també manifestada a Sabi Abyad) o del període Hassuna III (com és el eas de Tell 

Boueid Il), i l' altre en que la fase representaria una primera ocupaeió (com és el cas de 

Chagar Bazar pero també observat a Tell Baghouz) i, probablement posterior 

cronologicament a la primera varíant. 
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3/ Es presenta un nou esquema territorial pel que fa als orígens del Halaf en el 

qual s'incorpora la vall de l'Eufrates com a focus originari i es consolida el model 

poligenista de formació del Halaf. 

Com a resultat d'aquestes descobertes avui podem afirmar que, almenys a Síria, 

la fase Proto-Halaf representa el vertader origen d'on emergeix la cultura Halaf. El 

jaciment de Tell Halula, localitzat en una area que fins ara era considerada com a aliena 

a aquest fenomen, es presenta com un important jaciment que confirma que la formació 

del Halaf té uns orígens poligenics i que la vall de 1 , Eufrates, juntament a la del Balikh i 

la del Khabur, es conformen com les tres grans arees nuc1ears a Síria. Enrere queden ja 

les anteriors interpretacions que mantenien que el Halaf apareixia a l'area de l'Eufrates 

en una fase ja avan9ada del període. 

4/ Caracterització de la fase Proto-Halafó a Tell Halula i· a Chagar Bazar, 

jaciments localitzats a dues arees amb tradicions ceramiques diferents pero amb unes 

afinitats en les seves series ceramigues més importants. 

La nova fase Proto-Halaf representa, a nivell de sequencia evolutiva de la 

ceramica, una inflexió significativa respecte a les tradicions de produccions ceramiques 

Pre-Halaf preexistents. Aquesta fase es caracteritza, a nivell del registre ceramic, per 

unes noves produccions de pastes fines i pintades desconegudes fins el moment i que 

tenen similituds amb els conjunts tradicionalment denominats com "Samarra" i, també, 

per la nova serie "Orange Ware", de composició més grollera i amb inclusions 

minerals, tot i que la majoria de series presents a la fase anterior del Pre-Halaf final 

encara perviuen. 

Les series ceramiques de pastes fines pintades d'estil Samarra pero seran la gran 

característica que homogeneYtza els jaciments d'aquesta fase ja que les de tipus "Orange 

ware" tenen una distribució més irregular i per exemple no són presents, fins ara, al 

jaciment de Tell Halula. Sera: dones, en aquesta nova fase i, en les seves noves 

tradicions ceramiques, ons'han de buscar les arrels per al Halaf. 
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5/ Caracterització, al jaciment de Tell Amarna, d'una amplia tipologia ceramica 

per a la fase Halaf intermedia per a la vall de 1 'Eufrates. 

EIs més de 10.600 fragments ceramics recuperats, que haQ. estat atribults a una 

sóla fase cronológica, el Halaf Intermedi, constitueixen, per la seva qualitat i 

homogeneltat, un corpus tipológic ceramic únic per a aquesta fase i per a la vall mi~ana 

de l'Eufrates siria. 

6/ Caracterització de certes diferencies regionals, entre les arees de la vall de 

l'Eufrates i la zona del Khabur. 

A partir deIs analisis deIs conjunts tipológics establerts a cada un dels jaciments 

s'han pogut delimitar certes diferencies regionals que fan més referencia a la estilística i 

a les series ceramiques presents que no a la morfologia deIs vasos, els catalegs deIs 

quals són molt paral.lelizables. Així, tenint en compte que els orígens del Halaf són 

poligenics, i que, almenys a Síria, emerge ix en de la fase Proto-Halaf, les tradicions 

ceramiques posteriors són molt similars als tres grans centres originaris; la vall de 

l'Eufrates, la del Balikh i la del Khabur. 

A gran s trets peró, s'observa que la característica serie "Orange ware" de la fase 

Proto-Halaf és present a Chagar Bazar peró absent a Tell Halula. D'altre banda una 

serie característica de la fase Halaf evolucionat, la "Red ware", es detecta, de moment, a 

Tell Halula peró no al jaciment de Chagar Bazar, tot i que és present a d'altres jaciment 

de la zona del Khabur. De totes maneres en un futur s'haura de revisar aquesta serie 

donat que, possiblement, dins la mateixa descripció diverses categories ceramiques 

puguin coexistir. 

A nivell deIs patrons decoratius aplicats, la fase Halaf A, es caracteritza per un 

repertori "típic" de les ceramiques denominades com Samarra i que mostren una 

tendencia clara cap a patrons definits com de "cross hatch" (o línies múltiples 

creuades), vinculats a un restringit nombre de formes, que sera el vertader "tret 

diferenciador" de halafització a Síria i posterior evolució envers la fase Halaf B de pIe 

desenvolupament. Sera en aquesta darrera fase en que els motius de "cross hatch" 

desapareixeran quasi completament i donaran pas a un ampli i variat cataleg de motius 

que variaran sensiblement a mesura que avan9ara en el temps. 
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A nivell de les decoracions pictoriques s'observa que a la vall del Khabur, les 

aplicacions bicromes i policromes (amb l'aparició del color blanc) apareixenja a la fase 

Halaf intermedia mentre que a la vall de l'Eufrates només són presents les series 

bicromes, en un nombre molt reduYt, i sempre a partir de la fase Halaf evolucionat. 

7/ Proposta d'un nou esquema de periodització per a la seqüencia Halafbasat en 

dues grans fases: Halaf A i HalafB amb dues subfases cada una d'elles. 

Les analisi tipologiques a cada un deIs jaciments ens han marcat unes inflexions 

significatives en les composicions deIs seus conjunts ceramics, determinades tant a 

nivell tecnologic com tipologic i estilístic i en relació a les seves posicions 

estratigrafiques. És apartir d'aquest fet que es proposa una nova seqüencia evolutiva de 

la periodització del Halaf en dues grans fases; el Halaf A i els Halaf B. La fase Halaf A 

seria una fase de "formació" i vindria caracteritzada per aquells jaciments que presenten 

la fase Proto-Halaf (o Halaf Al) i que evolucionen cap una curta fase d'''emergencia'' 

(Halaf AH). La fase Halaf B, que englobaria la periodització tripartida tradicional 

basada en les tres fases típiques (Halaf antic, mitja i final), i correspondria a una fase de 

"desenvolupament pIe" del Halaf. 

A nivell d'implantació la fase Halaf B representaria, a diversos jaciments, la 

primera ocupació i correspondria a un moment d'un gran desenvolupament 

socioeconomic i d'augment en la dimensió deIs poblats. 

8/ Una nova aproximació a la cronologia absoluta per a la seqüencia Halaf. 

Les datacions absolutes per radiocarboni del període Halaf són, encara avui en 

dia i arreu, molt limitades. No obstant aixo, el conjunt de datacions de Tell Halula, per a 

la fase Proto-Halaf, ens marquen una aproximació per als seus inicis que podria arribar 

fins als 6200 Be calibrat com extrem maxim i unes datacions de 5460 Be calibrat (a 

Tell Aqab, a Síria) o de 5050 Be calibrat (per a Banahilk, a l'Iraq) que marcarien 

l' extrem més recento Aquesta estimació ens proporcionaria una seqüencia maxima per 

període Halaf d'uns 1200 anys aproximadament. 

Fins aquí un breu resum de les aportacions que la tesi presentada planteja per tal 

de contribuir en la discussió que historicament les problematiques sobre el període 

Halaf al Proxim Orient té formulades. 
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L'estudi, estrictament basat en l'analisi de les ceramiques, ha de plantejar pero 

les deficiencies que en alguns carnps del coneixement existeixen encara avui. En 

especial es fa referencia a diverses series ceramiques que presenten encara problemes de 

definició tot i que cada vegada més es tendeix a interpretar-les en funció deIs seus trets 

tecnologics més que enrelació al tractarnent de les seves superficies (en definitiva els 

grups de ceramiques arnb incisions o impreses, les que presenten engalbes, les 

brunyides ... poden correspondre en realitat a una sola categoria ceramica a nivell 

tecnologic). En aquest sentit creiem indispensables de cara al futur que els estudis sobre 

les ceramiques incorporin series d'analisis tecnologics sobre les argiles utilitzades i la 

seva preparació així com les estrategies utilitzades en la cadena operativa de producció 

deIs vasos i els seus processos de cocció. Aquests estudis haurien d'anar necessariarnent 

vinculats a d'altres més especialitzats que incloguin analisis químiques i fisiques. Les 

informacions obtingudes per mitja d'aquestes tecnologies ens haurien de servir tant per 

definir centres de'producció ceramica com establir possibles xarxes d'intercanvis. 

EIs resultats d'aquests analisi ens podran proporcionar, en el futur, informació 

sobre el rol que la ceramica va jugar dins les xarxes de comer9 i, potser, comprendre 

una mica millor si foren aquests nivells d'intercanvi els que possibilitaren les tendencies 

homogenei"tzadores que en els estils i formes ceramiques trobem actualment i, quin 

paper jugaren, si és que existiren, centres especialitzats en la producció ceramica. 

Si fins fa poc, el nombre limitat de jaciments excavats pertanyents al període 

Proto-Halaf, havia pogut magnificar les diferencies cultural s percebudes entre diferents 

jaciments clau situats en arees ben allunyades, les noves descobertes a Tell Halula i 

Chagar Bazar ens presenten un esquema on les dicotomies cultural s apareixen molt 

menys accentuades. EIs jaciments actualment en curs d'excavació a Síria, així com a 

Turquia, presenten un alt potencial per a l'increment d'informació sobre el fenomen 

Halaf i les implicacions que presenta com a una nova fase de desenvolupament de 

societats cada vegada més complexes. L'aprofundiment en el coneixement deIs 

assentarnents Halaf sera doncs, clau per a comprendre si existí un increment en les 

diferencies socioeconomiqes i el paper que hi tingué cada tipus de jaciment en la 

dicotomia existent sobre els grans jaciments permanents i, les seves implicacions com a 

centres (de poder, manufacturació, distribució .. ), i els més petits, vistos com a 
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assentaments temporal s, de curta durada, amb especialitzacions probablement 

estacional s i localitzats en mees més marginals. 

En el futur, sera també imprescindible disposar de séries de datacions absolutes 

més llargues que puguin proporcionar mares cronologics més precisos i cobrint mees 

cada vegada més amplies. Aixo contribuiria, sens dubte, a una millor comprensió de les 

relacions cronologiques entre els jaciments sirians amb una fase Proto-Halaf (que 

disposen d'una gran distribució de conjunts ceramics a nivells supra-regional) i els 

jaciments iraquians relacionats amb la cultura de Samarra o els d' Anatolia del sud-est. 

En definitiva haurem d'encarar grans desafiaments per tal de revaluar els nostres 

models explicatius basics i assumpcions que se'n deriven. La definició que avui es 

presenta del nou període Proto-Halaf pot fer canviar molt rapidament la manera 

tradicional d'interpretar la prehistoria del VI miHenni Be a Síria tot i que encara resta 

molt per investigar i tenir mares d'interpretació global ajustats on tant les ceramiques 

com les societats que les han realitzat trobin el seu just context social, economic i 

cultural. 
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The Halaf levels of Tell Amarna (syria) 

First preliminary report 

w. Cruells (Barcelona) * 

AKKADICA 106 

The site of Tell Amarna is situated in the north of Syria, about 8 km south of Jerablus 
(360 44' 36" latitude N and 38 0 00' 40" longitude E) and near to the Syro-Turkish 
border (fig. 1). Tell Amarna is an oval tell of about 20 m high surrounded west and north 
by wadi Amarna (fig. 2a). 

It was at the beginning of the 20th century (1911-1914) that L. W ooliey excavated at 
Carchemish and could demonstrate that it had be~n a very rieh si te in metals during the 
Early Bronze Age (Woolley, 1934; Woolley, 1939); he also informed about the 
existence ofburial remains at Tell Amarna (Woolley, 1914). From 1991 onwards, a new 
archaeological mission under the direetion of Professor O. Tunea from Liege University 
has been continuously excavating Tell Amarna due to a reseue program of the 
construction ofthe new Tichrin dam (see preliminary publications, Tunca, 1992; Tunca, 
1993). 

In its 1993 season, a Halaf site was loealized in the south-east of the main tell in a wadi 
tributary of theEuphrates about 0.5 km far (fig. 2a-b). These Halaf levels, belonging to 
Chantier L (see Tunea, 1993, p. 31), have yielded new data about Halaf culture, a final 
stage of the Neolithic which belongs to a poor known period in western Euphrates valley. 
The interest in Halaf culture has recently increased and this new Halaf site will surely 
make a contribution to our knowledge of the period dating baek to the sixth and fifth 
millenniums Be. 

This preliminary report is the result of a review of the 1993 season soundings held by 
the expedition team from University of Liege as well as of two new soundings made in 
1997 in collaboration with the Universitat Autonoma of Barcelona (it forms part of 
nGICYT PB 93-0903 Project directed by Miquel Molist). Here we offer an analysis of 
four test trenches (Loci 11-12-13-14) excavated in 1993, and two further test trenches 
(Loci 15a and 15b) in 1997, and we will only focus on Halafpainted pottery, presenting 
this new material in the form of a deseriptive typology. Up to now any strueture has not 
been unearthed, but other archaeological remains whieh have been obtained (lithic 
material, bon~s, etc.) are under study. However, it is important to stress that this 
preliminary study is not a final publication, but a first approach to the realized test 
soundings. 

* Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, Spain. 
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The wadi, which is 5/7 m in width and 1.5/2 in depth, is now surrounded by active 
fields (fig. 2b). Soundings held in 1993 (Loci 11-12-13-14) consisted in cutting the wadi 
walls up to a height of 1.50 m by 10 m long to establish presumable stratigraphy and 
occupationallevels. As these soundings gave no information about occupationallevels in 
situ, soundings Locus 15a (3 x 1 m) and Locus 15b (2 x 2 m) were opened across the 
central part of the wadi to avoid the surface terraces, of nearly 2.5 m in depth,. which 
covered the possible archaeological levels. Through the soundings we observed a 
stratigraphic sequence whose two trenches were very similar, with almost 2.75 m of 
alluvion formations mixed with paleofloors altemating episodes of accumulation and 
erosiono Only two archaeologicallevels with severallayers were detected in situ, but no 
architectural remains or floors were seen. Nevertheless, remains of ashes and very dark 
soils were observed at the bottom of the frrst layer. Archaeologicallevels in situ consist of 
two layers (D and E for Locus 15a and e and D for Locus 15b), of ± 0.30 m in thickness 
each one, in which archaeological remains appear in a flat disposition (especially in the 
big pottery sherds) mixed with occupational debris. Excavation was continued until virgin 
soil was fina1ly reached at a depth of 3.30 m below the level of the surrounding fields. As 
no differences were observed in pottery assemblages from both layers (only 15 diagnostic 
sherds carne from 1997 soundings of archaeologicallevels in situ) a single occupational 
level is most likely to exist. But it remains to be seen if future excavations in the area will 
confrrm or not this end. 

Two steps conceming the processing of pottery have been already made : counting the 
pottery units and sorting them into different categories, and describing the diagnostic 
ceramics. A third step on physicochemical analysis is now under way, but not included in 
this reporto 

The analysis is based on 219 fine painted Halaf diagnostic sherds (19.12% of the 
assemblage) and sorne complete vessels, and it includes the Halaf fine painted ware from 
the 1993 and 1997 seasons. Only 1997 test trenches (Loci 15a and 15b) have been 
excavated to their complete sequence up to the river terraces, so relations between 
different kinds of ceramics come from these two soundings where the vast rnajority of 
pottery consists of painted Halaf fine ware with 232 sherds (45.05%), plain Halaf ware 
with 177 sherds (34.37%), mineral coarse ware with 81 sherds (15.73%) and vegetal 
coarse ware with 25 sherds (4.85% ofthe sarnple). 

The Halaf fine ware of Ten Amama is characterized by a fine calcareous fabric with 
either no visible temper or with sorne small white limestone inclusions, while vegetal 
inclusions are very scarce. A first analysis of the method for constructing ves seIs shows 
that they seem to be handmade, but further research may offer new information about 
other shaping techniques, su eh as moulding or pinching. Most of Haiaf fine ware (92%) 
has a light coloured section, indicator of a oxidizing frring conditions, while 6% of pottery 
shows an incomplete oxidizing gray coreo Very few sherds (2% of the sarnple) show 
greenish surface colour and brittle texture probably due to a overfired condition. The 
presence of few vitrified sherds through overfiring, as well as several pottery sherds with 
a slightly reduced "sandwich" effect (dark grey cores and oxidising surfaces) and a 
eroded thinly applied paint, could also help in the future in the establishment of local 
ceramic production. Normal firing is oxidation and orange colours give evidence for this 
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firing process, related to the development of new firing techniques and also more 
advanced kilns. Surface treatrnent is virtually smoothened. The most popular is a light or 
self slip with a fine-textured surface coating, identical or lighter in colour to the body of 
the sherd, being 79.91 % of the sample, while a cream coloured slip is only 15.72%. 

The decoration of the Halaf fine painted ware is basically monochrome. Generally, the 
paint was thinly applied, but in several sherds decoration is only preserved in negative. In 
the best preserved sherds a bitone effect is commonly produced because of differences in 
paint thickness (a very irregular application of the paint) or of firing conditions (in an 
uneven firing atmosphere the degree of oxidation or reduction may vary considerably and 
paints can result very different from originally intended). No real bichrome sherds have 
been found. The bitone effect usually combines black with orange-red colours, and it is to 
be hoped that pigment analysis will furnish information about their composition in due 
course. It seems, however, that the thicker the paint layer is, the darker the colour, and 
that, conversely, the thinner paint layers tend toward the lighter side of the colour 
spectrum. The sherds with an uniform application of paint layer without a bitone effect are 
185 (84.47%), while the sherds with an irregular application and thickness which produce 
a bitone effect are 34 (15.53%). The paint may also be mat or lustrous. Mat paints were 
used in 185 sherds (84.47%), and lustrous paints in 34 sherds (15.52%). Mat monotone 
paints predominate and are 71.69% of the sample, whereas mat bitone accounts for 
12.79%. Lustrous monotone paints account for 12.79%, and lustrous bitone rarely 
occurs, constituting only 2.74% ofthe sample (table 1). 

\ total sherds mat lustrous 

Bitone 34 28 6 

% 15.53 12.79 2.74 

Monotone 185 157 28 

% 84.47 71.69 12.79 

219 185 34 

Table 1. Painted Halafpottery. Paint surfaces 

The paint colours range from black to light orange and uniforrn or irregular 
applications can be produced. Seven basic colours have been established as the major 
paint colour group: black, gray, cream, red, reddish-brown, dark-brown, orange and 
green. As a whole, black painted wares are the most popular and account for 52% of the 
sample. On the other hand, red-orange paints were slightly less common, constituting 
33%, and brown painted wares only represent 14%. 

The vast majority of the wares is generally painted with decorative shemes commonly 
accepted as typical Halaf. Generally, exterior and interior surfaces are painted, but higher 
consideration is given to the exterior surface. Painted decoration of the interior surfaces is 
usually restricted to simple horizontal rim bands or swags. External surfaces are decorated 
with the standard Halaf scheme repertoire and are comparable to other Halafian 
assemblages. The most common decorative scheme is the simple horizontal band or 
bands, which accounts slightly for half of the assemblage, but other schemes were also 
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used, such as the naturalistic vertical bucrania, simple verticallines, cross-hatch, guilloche 
motifs, lozenges, stippled lines, chevrons, oblique or undulating lines. 

A total of four form type series, comprising a total of 13 individual forms (on 219 
pottery sherds), were identified : bowls, plates, pots and jars (see fig: 3, 4, 5, 6 and 7 for 
shapes, and table 3 for percentages). 

number % 

Bowls 120 54.79 

Everted rims 31 14.16 

PI ates 2 0.91 

Pots 42 19.18 

Jars 6 2.74 

Bases 18 8.22 

219 100.00 

Table 2a. Fine Halaf painted ware vessel shapes. 

From these 219 pottery sherds, small, everted rims and bases have been rejected to 
build the basic shapes table ofTell Amarna (see table 2a). 

Bowls 120 70.59% 

Plates 2 1.18% 

\ 
Pots 42 24.71% 

Jars 6 3.53% 

Total 170 100.00% 

Table 2b. Fine Halaf painted ware vessel shapes. 

DESCRIPTION OF TELL AMARNA CATALOGUE OF FORMS 

1 Bowls 

4 

10 Flat-based straight-sided bowls (fig. 3) 

11 Carinated bowls with flaring neck, "Cream Bowls" (fig. 4) 

12 Concave-sided bowls (fig. 6, nos. 11-12-13-14) 

13 Hemispherical round-sided bowls with pinched rim (fig. 5, nos. 1-2-3-4-5-6-7-8-
12-13-18-19) 

14 Hemispherical round-sided bowl with roUed rim (fig. 5, no. 9) 

15 Hemispherical hole-mouth bowls with pinched rim (fig. 5, nos. 14-15-16-17-20) 

16 S-shaped bowls with flared rim (fig. 6, nos. 1 to 10) 

2Plates 

20 Flat-based shallow plate with incurving-sided wall and simple pinched rim (fig. 6, 
nos. 15-16) 
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3Pots 
30 Wide-mouth globular pot with flared collar and simple pinched rim (fig. 7, nos. 1 to 

12) 

31 Wide-mouth globular pot with a short upright or slightly inverted simple pinched 
rim (fig. 7, nos. 20-21) 

32 Wide-mouth globular pot with a sharply everted pinched rim (fig. 5, nos. 10-11-
21-22-23) 

4 Jars 

40 Straight flaring angle-necked jar with pinched rim (fig. 7, nos. 13-14-15-16-17) 

41 Vertical angle-necked jar with pinched rim (fig. 7, no. 19) 

Table 3 shows the percentages of these four form type series comprising a total of 13 
single forms. 

Shape number Total shapes % Type form % 

Bowls 10 52 30.59 43.33 

11 24 14.12 20.00 

12 5 2.94 4.17 

13 13 7.65 10.83 
\ 

14 2 1.18 1.67 

15 14 8.24 11.67 

16 10 5.88 8.33 

120 70.59 100.00 

Plates 20 2 1.18 1.18 

2 1.18 100.00 

Pots 30 31 18.24 73.81 

31 3 1.76 7.14 

32 8 4.71 19.05 

42 24.71 100.00 

Jars 40 5 2.94 83.33 

41 1 0.59 16.67 

6 3.53 ·100.00 

170 100.00 

Table 3. Tell Amama painted Halaf pottery type forms. 
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THEBOWLS 

The bowls are characterized by a wide variety of forms and they account for 70.59% 
of the Tell Amarna ware forms. Table 3 shows the wide range of form types, being the 
bowI type 10 the most popular with 43.33% of the bowl formo 

Form 10 is a flat-based straight-sided bowl, and a very common type at Tell Amarna, 
although only five complete forms have been obtained (n= 52, 30.59% of the sample, and 
43.33% of bowl form). These bowls show basicalIy a straight wall with a flat base and 
occasionally slightly flaring walls (fig. 3), varying in diameter from 11 to 26 cm (average 
diameter of 16.3 cm), and with a height of 4 to 8 cm. Base diameters range from 8 to 13 
cm. Three groups can be distinguished on the basis of rim diameter : the small with 41 % 
of the form and with rim diameters ranging from 11 to 14 cm; the medium with 35% 
(diameters of 14 to 19 cm); and the large with 24% (rim diameters ranging from 19 to 26 
cm). AH bowIs are painted and the designs used to decorate them consist of various kinds 
of horizontal bands, undulating lines, cross-hatching, diagonallines, alternating zigzag 
with stippled lines, and plain triangles. 

Form 11 are the carinated bowIs with flaring neck or "Cream Bowls". It is the second 
commonest bowl type (n= 24 and 14.12% of all bowls). The bowls are smaH and of 
medium size whose diameters vary from 14 to 19 cm (with an average diameter of 
22 cm), and they are always painted. Internal surface is normally decorated with several 
undulated lines, and simple bands or swags painted along the rimo External surfaces are 
qecorated to a much bigger extent with vertical naturalistic bucrania which alternates with 
vertical parallellines, generally painted in the high flared collars, or horizontal bands. 

Form 12 is a concave-sided bowl with pinched rim and it is a variant ofthe preceding 
group. Rim diameter varies from 16 to 22 cm. Designs are basically horizontal bands at 
both the internal and the external surface. 

Form 13 is a hemispherical round-sided bowl with pinched rim (n=13 or 10.83% of 
bowI form). Rim diameter ranges from 10 to 29 cm. Internal decoration is limited to 
simple horizontal bands and swags along the rim, while the external surfaces are 
decorated with cross-hatch bands, chevrons, multiple oblique lines, multiple horizontal 
undulating lines, cross-hatch lozenges, etc. 

Form 14 is a hemispherical round-sided bowl with rolled rimo There are only two 
examples of this formo Rim diameter is of 24 cm. The painted decoration is limited to a 
horizontal rim band at both the external and the internal surface. 

Form 15 is a hemispherical hole-mouth bowl with pinched rimo One of them (fig. 5, 
no. 20) has a flat rimo Painted decoration shows higher consideration for the exterior 
surface of the bowls. Exterior surfaces are fully decorated with multiple oblique vertical 
lines, multiple undulated lines, guilloches, etc. By contrast, interior surfaces only show a 
rim bando 

Form 16 are S-shaped bowls with a short simple pinched flared rimo Diameter ranges 
from 17 to 31 cm, especially from 22 to 25 cm. Internal decoration of these bowls is 
characterized by simple horizontal rim bands and swags, combinations of small and 
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undulating lines, parallel verticallines, etc. External surfaces are basically decorated with 
single or double horizontal bands. 

THEPLATES 

Within Tell Amarna ceramic assemblage, plates are restricted in variety form and 
number, and only account for 1.18% (two items) ofthe Halaffine painted ware. 

The single form 20 of plates is characterised by a flat-based shallow plate with 
incurving-sided wall and simple pinched rimo Diameters are of 22 and 21 cm, and the 
bases of 20 and 19.4 cm and of a height of 2.5 and 4.4 cm. These plate shapes were 
decorated with a simple horizontal band which covers aH the waH or a wash covering 
completely the exterior. The vessels have no interior decoration at aH. 

THEPOTS 

Pots account for 24.71 % of the forrns with 42 ves seis and they are the second 
cornmonest forrn at Tell Amama. Although there is a relatively wide range of individual 
form types, the majority is essentially a variant of several basic forms. 

Form 30 is a wide-mouth globular pot with short flared collar and simple pinched rimo 
It is the second most popular form at Tell Amarna and accounts for 18.24% of total 
forms. Nevertheless, in the future this type form may be subdivided in severa! other 
forms. Rim diarneter ranges from 6 to 31 cm. 

Form 31 is a wide-mouth globular pot with a short upright or slightly inverted simple 
pinched rimo Rim diameter ranges from 10 to 19 cm, as do medium sized pots. Painted 

\. 

decoration is very simple and limited to a horizontal rim bando There are only two 
examples of this form which account for 1.76% of all form repertoire. 

Form 32 isa wide-mouth globular pot with a sharply everted rimo One vessel (fig. 5, 
no. 10 and probaly no. 11) is a small squat wide-mouth pot with a pinched rim (rim 
diameter is of 15 cm) and it has an internal painted decoration of undulating rim lines and 
horizontal bands, alternating with multiple zigzag in external surface. Fig. 5, nos. 21 and 
23, are wide-mouth globular pots with a slightly rolled everted simple pinched rim (forrn 
2d of Shams ed-Din). Fig. 5, no. 22 has a distinct flare rim with a painted design based 
on a band of parallel verticallines which decorate the exterior surface. 

THEJARS 

Within the Tell Amarna assemblage, jars are not very great in arnount and range, and 
only account for 3.53% of the total ware forms. 

Form 40 is a small or medium straight flaring angle-necked jar with pinched rim (n= 5 
and 83.33% of jars) whose body form cannot be deterrnined. Rim diameter ranges from 9 
to 16 cm. They are basically decorated with rim bands and double bands in external 
surfaces, and rim lines, undulating lines and vertical short lines in internal surfaces. 

Form 41 is a vertical angle-necked jar with pinched rim and, like form 40, its body 
form cannot be determined. It is a single example with a diameter of 13 cm. Painted 
decoration is restricted to simple rim bands in both surfaces and a simple band in the 
lower part of the neck. 
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Although coarse ware has not yet been studied, we should point out that it has been 
found in limited quantites. On the whole, 20.58% of the Tell Amarna ceramic asemblage 
consists of coarse ware: 15.73% is formed by a mineral coarse ware and basically simple 
coarse ware with several examples of simple burnished ware, and 4.85% by simple 
vegetal coarse ware. Up to now there is no other coarse ware category from the ceramic 
assemblage of Tell Amama. 

DISCUSSION AND CHRONOLOGICAL APPROACH 

The plains of northern Iraq have been traditionally considered as the homeland of 
Halaf society. Halaf populations migrated to western areas up to Anatolia in Turkey 
(Davidson, 1977 ; Copeland and Hours, 1986 ; Cauvin, 1985). Recent research, however, 
has partially filled up the great and serious deficiencies in the understanding of Halaf 
society, not only conceming its origins, but also its economic, social and material aspects. 

The formation process of the Halafian has been documented recently in westem Syrian 
Jezirah, especially in the Balikh valley. The site ofTell Sabi Abyad (Akkermans, 1989; 
Akkermans and Le Miere, 1992; Akkermans and Verhoeven, 1995; Akkermans, 1996), 
brings new and ric~ archaeological data as well as an important series of radiocarbon 
dates as well as a serious approach to its cultural traits. Other important Halaf sites in the 
north of Syria are Tell Halula (Molist, 1993, 1996), Shams ed-Din, in southern Halula 
(Seeden, 1982), Tell Aqab (Davidson, 1977), in north-eastem Syria, Arpachiyah (Hijara, 
1978; Hijara, 1980a; Hijara 1980b) and the surveyed sites in the North Jezira Project 
(especially NJP 72) (Wilkinson, 1990) in northem lraq and Girikihaciyan in Turkey 

\, 

(Watson and LeBlanc, 1990) (see fig. 8 for Halaf sites distribution). 

Many of these sites have offered enough new archaeological data to establish the 
origins of Halaf culture in north-westem Syria (see Akkermans propositions: 
Akkermans, 1990; as well as Breniquet: Breniquet, 1996) between the Euphrates and the 
Khabur. The data shows real chronological differences which have led Campbell 
(Campbell, 1992) to distinguish two early Halaf periods: la and lb. la Halaf sites have 
yielded early Halaf material related to that of the preceding late Neolithic levels in an 
unbroken stratigraphy context, like Sabi Abyad and Tell Halula. Arpachiyah, in northem 
Iraq, and Tell Aqab, in northem Syria, would fit into lb Halaf sites, where the absence of 
a transition towards the recognized early Halaf could be considered an anomaly. The 
traditionally called middle and late Halaf phases have been also subdivided into Halaf ITa 
and Halaf llb (Campbell, 1992), although the division between these two phases is not 
very c1eai' (usually it is based on typological and decoration differences, as well as on the 
presence of polychrome paints). 

At present, there are few sites which have provided Halaf material from either eastem 
or westem Euphrates with published reports. The nearest sites are those of Shams ed-Din 
and Tell HaJula. Because of the great regional variation at Halaf assemblages, the Tell 
Amarna ceramic material will be compared mainly with that of Shams ed-Din. The most 
recent excavation seasons at Tell Halula are now under study. 

First of all, we would like to point out that all Tell Amama forms are represented at 
Shams ed-Din and, with few exceptions, at Tell Halula level SIeN! (Cruells, 1996). The 
site of Shams ed-Din, analyzed upon 7437 sherds from 1974 excavation (Gustavson-

, , 

8 



AKKADICA 106 

Gaube, 1981) and to a lesser percentage in the catalogues of Girikihaciyan in Turkey 
(Watson and LeBlanc, 1990), seems to fit in with the pottery of Ten Amarna. The sites of 
Arpachiyah (Davidson & Mckerrel, 1980), Ten Aqab (Davidson, 1977) and Ten Sabi 
Abyad (Akkermans, 1989), too, appear to have a corpus of forms comparable to that of 
TellAmama. 

When comparing Tell Amarna form corpus with that of Shams ed-Din, we find that 
the latter offers 33 form type series comprising a total of 84 individual forms, whereas at 
Tell Amama, in the first typological analysis from test trenches, only 4 type series and 13 
individual forms can be identified. By rearranging Tell Amarna vessel types, according to 
other Halafian stratified sites, it appears that Tell Amarna ceramic assemblage covers the 
entire sequence, beginning with the "cream bowls" and straight sided bowls, characteristic 
of Halaf early phases, and continuing with the hemispherical bowls, hole-mouth pots, and 
specially rolled rims which were the most popular in later phases. 

The commonest bowl at Tell Amarna is a straight-sided .bowl (form 10) and it accounts 
for 30.59% of all forms. This form has been traditionally related to early Halaf phase in 
Arpachiyah, although, like "cream bowls", they are produced in later phases. Tell Amarna 
form 10 would correspond to Shams ed-Din bowl form la and to form 1 of Arpachiyah. 

There is a high percentage of "cream bowl" (form 11,14.12% of all forms) at Tell 
Amarna ceramic assemblage. Although this form is very old, usually found in early Halaf 
levels, its presence usually goes further to.middle and late periods. Painted decoration of 
these bowls is not the typical decoration found in early levels, basically with cross-hatch 
motif 's in external surfaces and dancing ladies or vertical lines in interior rims. Cream 
bowls at Tell Amarna fit in better with Shams ed-Din bowls (form 5e), even if they have 
a more complex external painted decoration (naturalistic vertical bucrania, simple 
horizontal bands, multiple undulating lines, etc.) 

Hemispherical hole-mouth bowl (form 15) accounts for 8.24% of all forms. It is a 
common Halafian form and is very popular in the Banahilk assemblage (ca. 8% of 
classificable sherds and 19% of bowl sherds), while it does not appear at Arpachiyah 
until the later phase of Halaf period (form 37). It corresponds to form 7c of Shams ed
Din. 

The S-shaped bowl form 16 ofTell Amarna with 10 examples registers 5.88% oftotal 
forms and 11.67% of bowl forms, so this kind of bowl is the fifth most popular. It is also 
a common form at Shams ed-Din which is 32% of the bowl forms (form 5a-5b), but at 
Arpachiyah the number of examples of this form is much more reduced. 

Form 20 of Tell Amarna, a flat-based shallow plate, constitutes 1.18% of the total 
forms with only two examples. The similar Shams ed-Din form plate 1 accounts for 
0.50% of the cornmon ware formo 

Pots in Tell Amarna ceramic assemblage account for 24.71 % of all forms and are as 
cornmon as those of Shams ed-Din with 22% of the common ware forms. Form 30, a 
wide-mouth globular pot, usually was the most used by the inhabitants of Tell Amarna 
and accounts for 1~.24% of all forms, although there is a relatively wide variety of single 
forms, basically of small, medium and large size and with neck variants. It would 
correspond to form 2c of Shams ed-Din and to forms 15-23 and 24 of Arpachiyah. 
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Within pot form 32, we have inc1uded several single forms, but in the future they may 
offer several variant forms. The medium squat wide-mouth pot (fig. 5, n. 10) has parallels 
with that of Shams ed-Din (pot form 2e/2f), although painted decoration is mainly cross
hatch bands/cross-hatch-filled lozenges alternating with parallel lines. At Tell Amarna 
horizontal simple bands predominate, used in conjunction with multiple zizag lines. Form 
30 would also fit in with Girikihaciyan form II of squat bowl-like jar (also the Schmidt's 
term of Büchsen). 

Within Tell Amarna ceramic assemblage, jars account for less than 4% of the total 
forms and only six samples and two forms were found. Without doubt, the 5 incomplete 
samples (the body is presentIy unknown) of form 40 of Tell Amarna, a straight flaring 
angle-necked jars with pinched rim, fall short of representing the real number of these 
jars, but it is likely that further excavations will increase it. The same holds true of the 
single sample of form 41, a vertical angle-neckedjar with pinched rimo These two forms 
are well represented at Shams ed-Din with potljar forms 6d and 6c and at Arpachiyah 
with forms 18 and 19 (phase H2). 

TellAmarna Shams ed-Din 

Form Form 

bowllO bowlla 

bowl11 bowl5e 
\, bowl12 bowl1b 

bowl13 bow17b 

bowl14 basin 1c 

bowl15 bowl7c 

bowl16 bowl5 

pI ate 20 plate 1 

pot30 pot la/2c 

pot 31 pot lb 

pot32 pot 2d/2f 

jar40 jar6d 

jar41 jar6c 

Table 4. Comparison between Tep Amarna and Shams ed-Din ceramic assemblages. 

It is important to note the extremely rare presence of handles. There is only a single 
example of a vertical pierced-Iug which is preserved in a body sherd of indeterminable 
vessel formo Shams ed-Din corpus only contents a few handles of different typology and 
Girikihaciyan has only one perforated lug. 

When attempting to establish the chronological traits of the Tell Amarna ceramic 
assemblage, we have used basically typological criteria. The whole corpus, however, 
constitutes a coherent assemblage which we hope to enlarge and confirm in tbe near 
future. 

10 
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Waiting for further archaeological excavations and absolute datations, we could say 
that Tell Amarna Halaf pottery belongs to the middle and late Halaf periods which are 
related to phases Halaf ITa or Halaf ITb (Campbell, 1992), based on the following 
grounds: 

As we have seen, all the Tell Amarna forms are represented in Shams ed-Din corpus. 
Nevertheless, it is important to take into account the fact that there are not pedestal-base 
bowls either at Tell Amarna or at Shams ed-Din. Currently real bichrome paints are also 
totally absent in Tell Amarna, whereas only few sherds have been detected at Shams ed
Din and Tell Halula (level SIeN!). Both traits are characteristic of the late Halaf phase or 
Halaf IIb phase, but they lack at Tell Amarna. Bitone and polytone effect seems to be 
most popular in western rather than in eastern Halaf sites. Polychrome vessels have also 
been related to prestige goods and they indicated the social status. These vessels constitute 
not only a later trait of Halaf development, but it is a true style (Breniquet, 1996). 

The percentage between coarse ware and Halaf painted ware, 20% and 80% 
respectively, is very similar to that registered at Shams ed-Din and Tell Halula (levels 
S 1 eNI) , and to 66% painted ware at Arpachiyah or 86% in middlellate phases of Tell 
Aqab. 

There is a great percentage of "cream bowl" (form 11) at Tell Amarna ceramic 
assemblage. Although this form is very old, usually found in early Halaf levels, its 
presence normally goes further to middle and late periods like Tepe Gawra, where 
Davidson find it in a later phase context (Davidson, 1977). Painted decoration of these 
bowi's, too, is not the common decoration found in early levels, basically with cross-hatch 
motifs in external surfaces and dancing ladies or verticallines in interior rims. 

There is a lack of "c1assic" earIy Halaf decoration motifs (horizontal cross-hatching 
extending from the rim to the edge of the base in the exterior, and confined to the rim in 
the interior, often with verticallines below a rim band inc1uding the typical "dancing 
ladies"). 

The' painted Halaf ceramic assemblage of Tell Amarna seems then to fit in within the 
general Halafian horizon. Although Shams ed-Din makes it difficult to determine its 
internal sequence as it has a very shallow occupation to a maximum depth of 1.20 m and a 
very homogeneous assemblage, it has been traditionally attributed to the middle and late 
Halaf phases, contemporaries of the latter part of Tell Aqab sequence, and also of level 
S 1eNI of Tell Halula (middle/late phases). Because of its situation in the Syrian Middle 
Euphrates, Tell Amarna, together with Ten Halula and Shams ed-Din sites, has several 
Halafian standards which surely in the near future will bring enough data to establish 
regional variations and will provide a better understanding of Halaf periodo 

Finally, by outlining a chronological schema based largely on the variables of form and 
decoration, we could say that Ten Amarna would fit in with phase ITa of Campbell 
Halafian model (Campbell, 1992) or with the middle and late traditional phases. Through 
available archaeological soundings known up to now, it seems that Ten Amarna has a 
single and relatively short occupational level (to a maximum depth of 0.60 m) falling 
somewhere between 4900-4500 BC. On the other hand, at the moment we can consider 
Tell Amama to be within the boundary of Halafian influence. Further archaeological 
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seasons will without doubt bring information about occupational sequence and 
architecture as well as about economic and interregional trade, so enlarging the traditional 
picture of Halaf distribution. 
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Fig. 3 - Flat-based, straight-sided bowls. 
(Scale: 1/4). 
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Fig. 4 - Carinated bowIs with flaring neck. "Cream Bowls". 
(Scale: 1/4). 
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Fig. 5 - Hemispherical round-sided bowls. Hole-mouth bowls. Wide-mouth globular pots. 
(Scale : 1/4). 
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Fig. 6 - S-Shaped bowls with flared rimo Concave-sided bowls. Flat-based shallow plates. 
(Scale : 1/4). 
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Fig. 7 - Wide-mouth globular pots with everted rimo Angle-necked jars. 
(Scale : 1/4). 
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