
LES ANTEFIXES ROMANES DEL VALLES 

M CARME ÁLVAKEL OSTOS 
ChSAR CARRERAS MONFOR'I' 

En el transcurs de I'estudi arqueolbgic d'una 
serie de vil4es del Valles, com a part d'una investi- 
gació més amplia sobre els programes decoratius 
de les vil.les romanes a Htspania,' es varen docu- 
mentar un conjunt de nou antefixes de terracota la 
majoria de les quals continuaven essent inedites.' 
La novetat de les peces i el seu valor tanr arqueolb- 
gic com artístic, sembla exigir un estudi més apro- 
fundir sobre els aspectcs simbblics, funcionals i 
culturals d'aquest material. El món de les terraco- 
tes encara és forca desconegut a casa nostra i per 
aixb la divulgació d'uns exemplars inedits permet 
introduir el tema. D'altra banda, les comarques del 
Valles tenen la sort de comptar amb un dels escas- 
sos centres de producció de terracotes coneguts a 
Hispbnia, denominat forn de la Noguera, al terme 
municipal de Castellter~ol. 

Projecte d'lnvesrigació Coordinar "Els elernents inre- 
grants dels programes decoratius de les uillae romanes d'His- 
pania (escultura, pintura, rnosaic): estudi i interpreració" 
financat per la DGICYT del Ministeri d'Educació i Ciencia 
PB 93-0883-C03-01, dintrc dcl quai s'enquadra aquesr arri- 
cle. 

' Agr*im al Grup proarqueologia i historia dc Santa 
Perpetua de Mogoda, al Sr. Joan Ventura (Museu Parroquiai 
de Palau-Soliti) i als membres del Muscu Municipal Joan Pla 

No hi ha gaires estudis de terracotes arquitectb- 
niques al nostre país, malgrat ser un dels elements 
més distintius i populars de I'arquitectura religiosa i 
privada en el món italic, sobretot en els darrers 
segles de la República i en I'Alt Imperi. Per tant, el 
seu potencial a Hispinia és encara difícil d'avaluar, 
ja que només es compta amb un treball de sintesi de 
rota la Tarraconense ~rierital.~ En el cas de Catalu- 
nya, hi ha dues aportacions concretes, l'una en rela- 
ció amb el tema de les lastres de la Camphia4 i I'altra 
amb el taller d'anteíixes de I'Espluga Pobra (Reu~) .~  

Les nou troballes d'antefixes al Valles es docu- 
menten en entorns rurals, dins una brea relativa- 
ment perita que estaria limitada pels municipis de 
Terrassa, Santa Perpetua de Mogoda, Palau de Ple- 
gamans, Llinars del Valles i Castelltercol (mapa 1). 

i Gras de Llinars del Vallbs. les facilirats ofeites a I'hon de 
consultar els mareriais, així com rambé al Sr. lsidre Clapers 
(veí de Casrelltercol) i al Sr. Anroni Moro (Museu Castell- 
Carroixa de Vallparadis, Miiseus de Terrassa), la inforrnació 
proporcionada. 

RAMOS (1993). 
' DUPKÉ I REVII-LA (1991). 

MASSÓ (1994). 
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MAPA 1, LocalinaciD jacimtnts i parableh de lpr pecer a Catalunya. 

En quatre casos es van descobrir relacionades amb 
estructures de vil.les romanes que comptaven 
amb forns de producció d'imfores i material cons- 
tructiu: Can Rossell (Llinars)," Can Ventura de 
I'Oller (Santa Pe rpe t~a ) ,~  Casa Guardiolas i km.17 
de la A-18 (Terrassa). A Castellterqol' també es 
traba el forn, que a part d'elaborar antefixes es de- 
dica a la producció d'hmfores i material construc- 
tiu, pero no hi ha restes d'estructures d'habitació. 
L'antefixa trabada sota el mosaic de  l'església de  

Santa Maria de Terrassa"' només esta relacionada 
amb estructures de vil.la romana, mentre que la de 
Palau de Plegamans es trobi descontextualitzada, si 
bé el més probable és la seva vinculació a una 
vil.la." 

En I'imbit cronolbgic, dues antefixes es poden 
datar arqueolbgicament en el període compres 
entre el segle 1 aC i 1'1 dC. Així la vil.la de Can 
Rossell (Llinars) proporciona una datació que va 
aproximadament des de 125 aC fins al segle 1 dC, 

"nforme del Servei d'Arqueologia de la Generalitat cía Targa, E. Barrasetas. E. Sanmartí i J. Trernoleda. 
núm. 717, pertanyent a I'excavació de Can Rossell, per E. T A H D Ú S  (1964); SOLER (1928). 
Sánchez i E. Barrasetas. 'MALUQUEK (1951); ALMIKALL (1975). 

' Informe del Servei d'Arqueologia de la Gencralirar "' Puic 1 CADAFAI.CH (1934). 
núm. 7411858, jacimenr de Can Ventura, excavat per J. Gar- " CASAS-ERNRICH-FONT (1986), p. 484. 
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mentre que la vil.la de Can Ventura de I'Oller 
(Santa Perpetua) es situaria a cavall de I'epoca d'Au- 
gust fins al final del segle 1 dC." D'altra banda, el 
forn de Castelltergol sembla que tindria una crono- 
logia aproximada d'epoca republicana fins al segle 1 
dC, d'acord amb el material recuperar en les pros- 
peccions fora de context arqueolbgic. Tot sembla 
indicar que el fenomen d'aparició i producció d'an- 
t ehes  al Valles, i per extensió a Catalunya," corres- 
pon a un moment avangat en el procés de romanit- 
zació i possible establiment de colons italics. 

A nivel1 iconogrific, les peces representen un 
ampli repertori temitic (gorgones, sitirs, mknades, 
figures femenines), que en alguns casos tenen clars 
paral4els a centres urbans com Tarraco, Emporion i 
Baetulo (mapa 1). A continuació es fa una petita 
descripció de cadascuna de les antefixes del present 
inventari. 

INVENTAN 

PECA N ~ M .  1 0:IG. 1 )  

Chse: Antefixa de terracota. 

Epw: Cap femení velat, amb diadema. 

Proced?ncia: Castellter~ol, Valles Oriental. 

Context arqzreoldgic Trobada, com la pega núm. 2, 
el 1948 pels operaris d'un forn de terrissa en pro- 
funditzar uns 60-100 cm a I'irea on extreien I'argi- 
la." Aquest forn s'anomena de la Noguera perque 
es troba a la masia del mateix nom i perdura fins al 
voltant de 1950. 

Mz~seu: Desapareguda. 

Dimensions: Algada: 14 cm; amplada: 15,5 cm; 
gruix: 18 cm (amb I'imbrex). 

Pasta: Local, sense mica i amb desgreixants de 
mida gran de quars. 

FIGURA 1 .  Cap j>men>ri velar (Cmr~/lter~oI). 

Estat de conservació: Es trobi completa pero a mans 
del Sr. Almirall només va arribar la placa frontal, 
sense imhrex, del qual només es conservava I'em- 
premta a la placa. Pel fet d'haver-se trobat sencera, 
creiem que antigament es rebutji a causa &una 
cuita defectuosa. 

Posició de l'imbrex: Segons I'empremta, devia anar 
enganxat a la part posterior de I'antefixa a la meitat 
superior amb reenfonsament a la meitat inferior." 

Descriprió: Cap femení velat. Els cabells, dividits 
per una clenxa central, es disposen en dues masses 
que cauen per darrera de les orelles a ambdós cos- 
tats de la cara; podria tractar-se de I'adaptació local 
del model itilic de pentinat en quar t s  de meló~~. '"  
El pentinat esti rematat amb una diadema fins a 
mig front. A sobre porta un ve1 o mantell" que l i  
cau pels costats fins a l'espatlla i que per les inci- 
sions sembla arrissat. Rostre lleugerament ovalat, 
front estret, ulls de tipus ametllats perduts, arcs 

Informes del Servei d'lirqiieologia de la Generalitat. El nom qiie rep aquesta peqa de roba no és el mateix 
RAMOS (1993). per tots els ailtors. Segons RANDERA (1977), p. 269 la 

' M A L L I Q ~ J I ~ I ~  (1951); AI .~IIRAI.I .  (1975). diferencia consisteix en la [largada i el ve1 és molt més curr 
' 'Tipus 2.1.2 ¿'unió de I'antefixa a I'imbrer segons que el manrell; per RUANO RUIZ (19871, p. 339 el mantell 

R ~ h ~ o s  S Á i w  (1993). p. 88-89, cohreix direcramenr el cap, a diferencia del ve1 que pot alhora 
''. Cosa qiic ranibé senibla passar eii dues rerracores de cohrir altres elements decoratius com chfies, diademes. 

Sant Miqiicl de Sorba, segons RAMOS ( l993) ,  ].SAN i  S SAN, mitres. etc. 
p. 168-169. 
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superciliars marcats, nas recte i protuberant, boca 
petita amb llavis carnosos i barbeta arrodonida. 
Les orelles, representades excessivament altes, que- 
den al descobert i permeten observar millor les 
arracades, una mica desdibuixades per I'estat de la 
pega perb de clara influencia grega,'komparables a 
les que presenten les figures femenines dels anver- 
sos de les dracmes gregues emporitanes"' o siracu- 
sanes.?" A la base del pronunciar col1 duu un colla- 
ret amb cinc penjolls globulars, un al mig en 
forma de cor i dos de més grans a cada costat 
situats rnés avall, que recorda la joieria de  la zona 
oriental hispana, influenciada per I'hel.lenisme." 

Observacions: Ens ha estat completament impossi- 
ble localitzar la pega. 

Paral.lels: Pesa núm. 2 del nostre inventari. 
RAMOS (1993), I.SAN i 2 . S . 4 ~  (Sant Miquel de  
Sorba, Montmajor, Barcelona), p. 168- 169. 

Cronologia: Pels materials recuperats fora de con- 
text arqueolbgic, mitjancant la prospecció d'Alrni- 
rall i Maluquer, sembla que el forn de Castelltergol 
té una cronologia aproximada d'kpoca republicana 
fins al segle 1 dC. Les peces de Sant Miquel de 
Sorba tenen una cronologia de segle 11-1 aC. 

Bibliograf;a: MAI.UQUER (1951); ALMIKALI. (1975) 
(figura 1). 

Classe: Antefixa de terracota. 

Epus: Cap femeni velat i amb diadema. 

Procedencia: CastellterGol, Valles Oriental. 

Context arqueo16gic: Trobada, juntament amb la 
peca núm. 1, el 1948, pels operaris d'un forn de 
terrissa en profunditzar uns 60-100 cm a I'area on 
extreien I'argila. Aquest forn s'anomena de la 
Noguera perque es troba a la rnasia del mateix 
nom i perdura fins al voltant de 1950. 

Museu: Desapareguda. 

Dimensions: Alcada: 14 cm; I'amplada i el gruix no 
consten en cap publicació, pero han de ser les 
mateixes de la peca núm. 1 ,  ja que ambdues sem- 
blen fetes amb el mateix motlle. 

Pasta: Local, sense mica i amb desgreixants de 
quars de mida gran. 

Estat de conseruació: Fractura vertical dreta fins al 
rostre, cop a la part superior esquerra del ve1 i 
manca del nas. Per les dades de que disposem, és 
impossible saber si conserva I'imbrex. 

Posició de I'imbrex: Malgrat no tenir la peca sabem 
que I'imbrex (com en la peca precedent) devia anar 
enganxat a la part posterior de I'antefixa a la rneitat 
superior i amb reenfonsament a la meitat inferior, 
ja que ambdues foren creades amb el mateix motlle 
i tkcnica. 

Descripció: Feta amb el mateix motlle que la pesa 
núm. 1 i malgrat trobar-se en pitjor estat de con- 

IR DEPPERT-LIPPITE (1985) fig. 167 i 197, p. 23-265. (395-380 aC). 
'? AMORÓS (1933), p. 14-15, fig. 15. NICOI.INI (1990); FRAXANET (1982): BANDERA 
'" BURELLI (19771, decadracma d'argent de Siracusa (1978). 
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servació, resulta molt interessant ja que hi ha 
detalls que s'aprecien millor en aquesta, perquk el 
motlle esti menys gastar i permet així entre totes 
dues observar com era el model complet. 

Obseruacions: Ens ha estat totalment impossible 
localitzar la peca. 

ParaLleh: Vegeu la pega precedent. 

Cronologia: Vegeu la peca precedent. 

Bibliograja: ALMIRALI. (1975), fig núm. 2. 

PECA NUM. 3 IFIC.3) 

Chse: Antefixa de terracota. 

Epw Cap femení velar. 

Proced?ncia: Terrassa, Valles Occidental, 

Context arqueoldgic: Excavacions de Puig i Cada- 
falch" al conjunt de les esglésies de Sant Pere, con-. 
crerament sota el mosaic de Santa Maria, en que 
trobi restes d'una vil.la romana. 

Mweu: Museu de Terrassa al Castell-Cartoixa de 
Vallparadís. 

Núm. ú'inventari: 13.266. De I'excavació de Puig i 
Cadafalch: PC-164 

Dimensions: Algada: 10 cm; arnplada: 9,5 cm; 
gruix: 4,5 cm. 

Pasta: Local, sense mica i amb grans quarsos. 

Estat de conservació: Es troba gairebé completa, 
excepte I'angle inferior esquerre, pero molt erosio- 
nada. De I'imbrex no en queden restes. 

Descripció: Cap femení velat. Els cabells, dividits per 
una clenxa central, es disposen en dues masses que li 
cauen a ambdós costats de la cara per darrere de les 
orelles, porser imitant el pentinat de aquarts de 
melón (com les peces núms. 1 i 2). Rostre ovalat, 
amh trers facials molt erosionats, mostra grans ulls, 
nas ample a la base i boca amb llavis carnosos. De 
les orelles, representades molt altes (~erdudes), pen- 
gen arracades allargades amb doble suspensió de 
tipus hel.lenístic" (només es conserva la dreta). Les 
espatlles no han estat representades i el col1 només 
lleugerament marcat a la part d'unió amb el cap. 

Paradlels: Es desconeixen. 

Cronologia: Del jaciment només ~ o d e m  dit que és 
anterior al 450 dC,  datació del mosaic sota el qual 
es van trobar les restes. 

Bibliograja: Inedita. 

Classe: Antefixa de terracota. 

Epw: Cap femení amb anells de Venus pronun- 
ciats. 
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Procedencia: Palau de Plegamans, Valles Occiden- Obseruacions: La figura, bastant petita i concentra- 
tal. da al mig, no cobreix tota la placa de l'antefixa 

(deixa el-conrorn buit), per 1; qual cosa podria 
Context arqueoldgic: 'Treballa fortuyta, sense context 

tractar-se de la reducció d'un motiu iconogrific 
arqueolbgic, a la Serra de Ca n'Arimon, on es creu 

conegut. A Badalona fii ha una antefixa que repl-s- 
que hi ha una vil.la romana. 

senra el mateix tipus iconogrific de cap femení 
Museu: Museu Parroquia1 de I'alau-Solita (Palau de perb en majors proporcions, que ocupa tot I'espai 
I'legamans). de la placa. Potser el motiu iconogrific es va crear 

Núm. dlnuentari. 87 a Baetulo, ja que només el troben aquí, i la consi- 
derable reducció a I'antefixa de Palau ens indica 

Dimensions: Alcada: 14,5 cm; amplada: 19,5 cm; que no es tracta de la primera serie de copies de la 
gruix: 4 cm. matriu original. 

Estat de conseruació: Quasi sencera, només li falta la 
part superior esquerra. Conserva gran part de I'im- 
brex. 

Posició de I'imbrex: Enganxat a la part posterior de 
I'antefixa, a la meitat superior. 

Desrripció: Cap femeni amb faccions i cabells de 
tipus classic i inspiració hcl.lenística, encara que 
molt modesta. Peutinat dividit en dues parts mit- 
jancant una clenxa central, als costats dels quals es 
troben llargs fiocs treballats en suaus ones, recollits 
per sota les orelles cap endarrere, formant segura- 
ment una castanya a la nuca. De I'alpda dels ulls, 
surten dos apendixs ondulants, un a cada costar del 
rostre, que cauen fins a la part baixa del coll. No hi 
ha cap motiu semblant a I'escultura iberica i sembla 
poc raonable identificar-los com a Ilacos ja que els 
exemples coneguts són forca d i ferent~ ,~  per la qual 
cosa creiem que es poden interpretar com a Rocs de 
cabells. Sobre cl pentinat sembla portar una diade- 
ma dentada (molt e~~uematitzada) i a sobre d'a- 
questa un vel, que per les incisions obliques dóna 
I'aparenca d'arrissat. Rostre ovalat amb trets facials 
petits i erosionats. Ulls amb parpelles marcades, nas 
amb base ampla, boca petita amb llavis prims i bar- 
beta arrodonida. Els cabells oculten les orelles, perb 
es poden observar les arracades, de tipus allargat. Al 
coll, desproporcionadament ample i Ilarg, porta tres 
collars llisos superposats de secció semicircular, que 
semblen recordar els anells de Venus o torques iberi- 
ques. El petimetre de l'antefixa és envoltat d'una 
orla de Iínies pard.leles projectades cap a I'exterior. 

I'arailels: 
RAMOS (1793), 1 .BAE (Baetulo), p. 1. 
PÉREZ I RAFEI. (1993), fig.36 i 36 bis, p.56-57 
(vil.la romana de Torre Andreu, la Bordeta, Lleida) 
hi ha una fragment d'antefixa que podria tractar-se 
del mateix tipus iconogrific. 

Cronologia: El paral.le1 de Badalona té una cronolo- 
gia d'epoca Juli-Cliudia-la meitat del segle 11 dC. 

Bibliograja: Inedita. 

Classe: Antefixa de terracota. 

Tipus: Cap de gorgona amb serps nuades sota el 
mentó. 

Procedencia: Terrassa, Valles Occidental. 

Context arqueoldgic: Trobada, juntament amb la 
peca núm. 6, el 1892, a la Casa Guardiola, carrer 
de Sant de Antoni núm. 62 o 64." 

Museu: Museu de Terrassa al Castell-Cartoixa de 
Vallparadís. 

Núm. d'inuentari: 2.184 

Dimensioni: Alcada: 17 cm; amplada: 17 cm. 

Pasta: Local, sense mica i amb quars gros. 

Estat de covrseruació: Quasi sencera, només li falta un 
petit fragment a la part superior esquerra i un altre a 
la dreta del coll. Conserva gran part de I'imbrex. 
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Posició de I'imbrex: Enganxat a la part posterior de 
I'antefixa, a la meitat superior. 

Descripció: Cap de gorgona amb cabells llargs arti- 
cular~ per grans flocs ondulats a una i altra banda 
de la cara i que oculten les orelles. Rostre arrodo- 
nit, arcs superciliars marcats, grans ulls expressius 
amb parpelles i cavitats oculars ressaltades, pbmuls 
sortits, nas trencat de base ampla, boca entreoberta 
de llavis carnosos i barbeta arrodonida. A la part 
superior del front sobresurten els caps de dues 
serps ondulades que es confonen amb els cabells i 
s'aprecia, malgrat la fractura, com nuen les seves 
cues sota el mentó. Segurament portava dues ales a 
la part superior del cap. 

Clacse: Antefixa de terracota. 

Epus: Cap de gorgona amb serps nuades sota el 
menró i ales al cap. 

Proced2ncia: Terrassa, Valles Occidental. 

Context arqueolbgic: Trobada, juntament amb la 
pega núm. 5, el 1892, a la Casa Guardiola, carrer 
de Sant Antoni núm. 62 o 64. 

Museu: Museu de Terrassa al Castell-Cartoixa de 
Valloaradís. 

Peces núm. 6 i 7 del nostre inventari. 
RAMOS (1 993). 1 .LAN (Lancia, Lleó), o.360. Núm. dtnventari: 21 85 

AQUILUÉ, MAR, NOLLA (1984), P.44-45, figs. 9- Dirnensions: Algada: 14 cm; amplada: 13,5 cm. 
10 (Emporiae):'kateix tipus iconogrific, pero 

Pasta: Local sense mica i amb quars gros. amb maior erau d'insoiració hel.lenística aue les 
! " 

peces de Terrassa. BREITENSTEIN (1941). p. 78- Estat de ~on~eruaciÓ: Manca la part superior des del 
79, núm. 652-653 (procedents de Campinia). front i la inferior dreta. De I'imbrex només en que- 
BELL (1981), p. 137-138, núms. 927-930. den les empremtes. 

:" Creiem que no tenen res a veure amb la iconografia paral.lels mes propers són: PENSABENE (1983), Tav.CILIX 
d'dexandre defensada per A ~ i r i ~ u i ' i ,  MAR, NOLI.A (1984). (terracota conservada al Museum of Fine Arts de Boston, 
ni rampoc són Heracles joves amb nebride nuada al col1 com procedent del Tevere), i Lrxrco~ (1983), vol. IV-1 p. 298, 
intrepreta RAMOS (1993), 34.EMP i 35.EMK p. 51-52; sinó núm. 139, vol. IV-2 p. 173, fig. 139 (relleu en ivori de la 
que es tracta de gorgones hel.lenístiques del tipus iconogrific col.lecció Stuempfli, Philadelpbia Universiry Museum, núm. 
amb ales sobre el cap i serps nuades sota el menró. El seus inv. 74.33.42, procedent d'Aiexandria). 
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devia anar enganxat a la part posterior de I'antefi- 
xa, a la meitat superior. 

Desmpció: Feta amb el mateix motlle que les peces 
núms. 5 i 6. Resulta interessant per tractar-se de la 
p e p  en que s'aprecien millor els trets facials, perquk 
el motlle no dwia estar tan desgastat. Així, doncs, 
amb la informació parcial pero complementiria que 
ens dóna cada una de les tres peces podem fer-nos 
cirrec de com era el model complet. 

ParaLlelr: Vegeu la peqa núm. 5. 

Bibliograjia: Inkdita. 

1:ii.i I L A  7. (.iz/> , / ~ ~ O I ; ~ ~ J I J O  /wu/,  ,?>p. i <I/H ikt~i. 1 - c i t .  /TI A-18. PECA N ~ M  ( ~ 1 ~ 8 ,  
7i.vrmfz1). 

Ckzsse: Antefixa de terracota. 

Posició de I'imbrex: Devia anar enganxat a la part Epus: Cap de mknada amb diadema. 
posterior de I'antefixa a la meitat superior. 

Descripció: Feta amb el mateix motlle que les peces 
núms. 5 i 7 i, malgrat trobar-se en pitjor estat de 
conservació, resulta molt interessant ja que hi ha 
detalls que es veuen millor en aquesra, com per 
exemple el nas i les serps sota el mentó. 

ParaLlelr: Vegeu la peqa núm. 5. 

Bibliograf;a: Inkdita. 

Ckzsse: Antefixa de terracota. 

Epus: Cap de gorgona amb serps nuades sota el 
mentó i ales al cap. 

ProcedPncia: Terrassa. 

Context arqueo16gic: Trobada ~u~erficialment 1' l -  
10-1988 al km. 17 de I'autopista Sabadell-Terrassa 
(A-18). A la zona hi ha tres vil.les romanes. 

Museu: Museu Arqueolbgic de Barcelona. 

Dimensions: Alcada: 16 cm; amplada: 1 I cm. 

Pasta: Local, sense mica i amb quars gros. 

Estat de conseruació: Manquen els cabells i la part 
inferior drera del coll. De I'imbrex no en resta ni 
I'empremta. 

Posició de I'imbrex: Igual que les peces precedents 
de  Terrassa (totes fetes amb el mateix motlle), F I G U R A  8. Cap de mknada amb diadema (Llinnrs). 
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Proced?ncia: Llinars del Valles, Valles Oriental. 

Context nrqueologic Excavació arqueolbgica realit- 
zada el 1991 a la vilda romana de Can Rossell, U.E 
34.'- 

Mureu: Museu Municipal Joan Pla i Gras (Llinars 
del Va1lt.s). 

Núm. d'inventnri: 20. 

Dimensionr: Alqada: 17,2 cm; amplada: 14 cm; 
gruix: 6,6 cm. 

Pnstn: Local, sense mica i amb quars gros. 

Estat de conrervació: ES troba íntegra, pero li manca 
I'imbrex. 

Descripció: Antefixa de contorn semiel.líptic amb 
representació d'un cap de menada. El pentinat, 
dividit en dues parts mitjansant una clenxa cen- 
tral, disposa els llargs cabells lliures a banda i ban- 
da de la cara, treballats amb gruixuts flocs ondu- 
lats. Al mig del front es disposen dos flocs 
simetrics molt ondulats. Porta diadema que fa fun- 
ció alhora decorativa i practica, i conté la gran 
massa de cabells cap endarrera. Rostre ovalat, arcs 
superciliars molt marcats, front arrugat, grans ulls 
ametllats amb les parpelles i els globus oculars 
indicats, pbmuls sortits, nas petit amb base ampla, 
boca perita i tancada amb llavis carnosos i barbeta 
arrodonida. Les orelles queden ocultes pel penti- 
nat, pero s'aprecien dues grans arracades circulars 
que pengen d'aquestes. A la base del col1 porta un 
collar llis de secció semicircular. 

Parnl.lels: 
PENSABENE I SANZI (1983), vol. 1, tav. CXLVII, 
núm. 1016, vol. 11, p. 322. 
KOCH (1915), tav.XIX, núm. 6, p. 72. 

Cronologia: El context estratigrific (U.E 34) ens 
dóna la mateixa cronologia que la resta del 
jaciment, que es data entre el 125 aC i el segle 1 
dC. 

Bibliograja: Inedi ta. 

Clazse: Antefixa de terracota. 

Tipus: Bust de sitir amb nkbride nuada al coll. 

Proced2ncia: Santa Perpetua de Mogoda. Valles 
Occidental. 

Context arqueologic Es trobi en excavar el 199 1 el 
forn roma del Camp d'en Ventura de I'Oller,2x per- 
tanyent a una vil.la romana excavada entre 1985 i 
1987. 

Mureu: Museu Municipal de Santa Perpetua de 
Mogoda. 

Núm. dlnuentari: De I'excavació CO-91-103-26. 

Dimensions: Algada: 11 cm; amplada: 12 cm; 
gruix: 4,5 cm. 

h t n t  de conseruació: Es troba gairebé sencer a excep- 
ció de la part inferior del coll, que ~robablement 
portava una nebride nuada sota el mentó. Nas i boca 
erosionats. Es conserva I'empremta de I'imbrex. 

Posició de l'imbrex: Devia anar enganxat a la part 
posterior de I'antefixa a la meitat inferior. 

: Veseu la  nora h. '" Veseu la nota 7. 



ARRAONA 19.111 EPOCA. TAiWOK 1996 

Descripczó: Bust de satir amb els trets caracrerístics ració de dents de llop,?' amb una cronologia de 
d'a~uesr personatge: cabells hirsuts tractats amb sede 11 aC. 
flocs curts molt definits, pels quals surten al mig 
del front dues petites banyes treballades com si fos- 
sin flocs, i grans orelles punxegudes (s'observa millor 
l'esquerra). Rostre arrodonit, arcs superciliars mar- 
cats, grans ulls ametllats amb les parpelles indicades, 
nas petit de base ampla, boca erosionada i barbeta 
arrodonida. Aquesta antefixa, malgrat conservar 
només el cap, sabem que pertany al freqüent tipus 
que representa el satir fins al bust, sense corona 
vegetal, amb petites banyes dissenyades com si fos- 
sin flocs dels cabells i nebride nuada sota el mentó. 

ParaLleb: 
RAMOS (19931, 3.BAE (Badalona), p.3; 37.EMP 
(Empúries), p.54; 38-40.TAR (Tarragona), p.109- 
113; 4.MUN (vi1.h romana Els Munts), p. 149- 
150. 
PENSABENE I SANZI (I983), vol 1, p.101, tipus 39- 
40; vol.11, tav. X X X I V - m ,  núm. 137-139. 

Cronologia: El jaciment es data entre August-mit. 
jan del segle 1 dC. 

A la finca de la Noguera, actual terme munici- 
pal de Ca~tellter~ol, es va localitcar el 1948 un 
possible forn de terracota al mateix indret de la 
bbbila moderna, on avui dia es preserva el forn 
modern i les estructures d'un assecador de cerami- 
ca. Els operaris ho varcn comunicar a Joan Aimi- 
rall, i el1 al Dr. Maluquer, i van fer tots dos una 
visita per confirmar la troballa. Es van documentar 
com a mínim dues antefixes (peces 1 i 2) amb cap 
femení, que a hores d'ara s'han perdut, perb segons 
els informes dels operaris se n'havien trobat encara 
més. Per Almirall ,2~es resres estaven associades 
amb ceramica romana (imfora, doliu) i iberica. 
D'altra banda, Mal~quer '~  atribuí al forn un ori- 
gen únicament ibkric pels paral.lels iconogrifics de 
les antefixes i per la presencia d'un calat amb deco- 

Aquests materials, a hores d'ara no han estar 
localit7ats, perb la troballa d'imfores i dolia sembla 
suggerir que el forn es trobava en ple funciona- 
ment des de final del segle 1 aC i potser fins a I'I 
dC, que és el moment de major producció d'imfo- 
res a la Tarraconense (Pahcual 1 i Dressel 2-4). 
Actualment no hi ha cap explotació de la bbbila i 
romanen les restes de I'assecador modern que devia 
ocupar el lloc de I'antic forn roma. El material que 
es troba a ies rodalies és modern i no s'han recupe- 
rar ni restes iberiques ni romanes que puguin datar 
millor les estructures anteriors. 

La importancia de les troballes de Castell- 
terqol és assenyalada pel fet que hi ha poques restes 
i per tant manca d'informació sobre les oficznae 
hipznae que fabricaven terracotes arquitectbni- 
ques. Només es coneixen tres casos de forns en els 
quds van apareixer terracotes arquitectbniques, 
associades a d'altres produccions: el de l'Espluga 
Pobra (Reus, Tarragona),'+I de Vareia (Varea, 
Logronyo)" i el de la Noguera (Castellter~ol, Bar- 
celona). 

La primera pregunta que hom fa sobre aques- 
tes antefixes és la seva funció a la decoració de les 
vil.les romanes i el seu valor simbblic en aqucst 
període concret a la Tarraconense, en que hi ha un 
procés de romanització o simbiosi de les societats 
romana i indígena. Respecte a la funció, només 
sabem el que ens diuen les fonts antigues sobre les 
terracotes a la Grecia classica i a la Roma republi- 
cana. Les representacions més típiques, que eren 
les gorgones, a la Grecia classica tenien una finali- 
tat apotropaica, o sigui d'espantar els mals esperits 
i allunyar les desgracies, per aixb es solien trobar a 
contexts privats." La figura de la gorgona era molt 
adequada per a aquesta funció, cal recordar que a 
la mitologia grega les gorgones tenien una mirada 

" ALMIRXLL (1975). (1992), p. 119. 
MALUQUER (1 951). "MASSÓ (1984), p. 14-19. 

I '  Aquest motiu decoratiu cs relaciona amb els calats de " LUEZASY ANDRES (1989), p. 151-166 
ripus A-2 amb una cronologia de 175-120 aC. CONDE " NATHAN (19841, p. 152-155. 
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que petrificava i eren immortals, amb I'única reflectien un signe inequívoc de romanitus, tant 
excepció de Medusa, que fou morra per Perseu d'un possible origen italic del propietari com de 
arnb I'ajut de l'escut d'Atenea que li va permetre l'adopció de formes romanes per parr de la pobla- 
veure la seva víctima gracies al reflex i aixi evitar la ció iberica. Les antefixes eren un element arqui- 
seva mirada mortífera. tectbnic roma introduit a la urovíncia Tarraconen- 

L'altre motiu comú de les antefixes gregues 
eren els sitirs i les menades, vinculats al culte de 
Dionisos, i que rambé tenien una funció apotro- 
paica, pero en aquest cas d'espantar els dimonis 
interiors dels éssers bumans, que sobretot es feien 
palesos en moments d'embriaguesa. Aquesta fun- 
ció protectora de les antefixes s'estengué més tard a 
d'altres divinitats, incloent-hi també representa- 
cions de déus indigenes en aquells indrets que pas- 
saven a estar sota l'esfera d'influencia grega, com és 
el cas d'Etrúria o del Sud d'ltalia. En epoca roma- 
na, també hi ha repertoris provincials que inclouen 
divinitats de culte local representades a les terraco- 
tes.j5 Sens dubte la fiualitat inicial de les antefixes 
gregues perdura a Italia, tant a la Magna Grecia 
com a Etrúria, que seran les comunitats que trans- 
metran aquest element a Roma. 

Tenim constincia que la funció protectora de 
les antefixes és reconeguda pel poble romi en 
epoca republicana i aixi ens ho transmet Tit Livi 
(Ad urbe 34.4.4), fent-se ressb de les paraulcs de 
Cató el Ve11 <<...en aquest moment escolto a molts que 
lloen i admiren eis guarniments de Corint i Atenes i 
que es riuen de les antefixes de fing dels déus deis 
romans. Jo prefPreixo aquests deús que ens han prote- 
git i espero que ens protegiran si permetem conseruar- 
los als seus llocm. El mateix pensament es troba en 
boca de Seneca (Epis.30) «...recordat de quan els 
déus ens eren propicis, foren de f ~ n p . ' ~  En epoca 
imperial possiblement les terracotes van deixar de 
tenir aquest valor simbblic per passar a ser purs 
elements decoratius que adoptaven les modes can- 
viants, segons l'epoca. 

En el context de les vil.les romanes del Valles 
es pot suposar que les antefixes complien una fun- 
ció equivalent a la grecoromana i, d'altra banda, 

se com a conseqükncia de l'establiment d'una 
població d'origen italic en aquestes terres. Aquests 
nouvinguts incorporen elements culturals propis 
com el vestir, la llengua, l'alimentació i l'arquitec- 
tusa, com és el cas de les terracotes, quasi descone- 
gudes fins a aquest moment al nord-est peninsular. 

Després de la Segona Guerra Púnica, hi ha 
una amplia difusió de les terracotes arquitecrbni- 
ques a Italia, principalment lastres de la Campania 
i antefixes, amb una concentració de la producció 
a centres d'Etrúria i la Campinia." En un principi, 
les terracotes formen part de la dccoració d'espais 
públics, bhsicament temples, pero a partir de la 
dictadura de Sila, el seu ús s'estén a I'imbit pri- 
~ a t . ? ~  Així, doncs, a I'epoca de les guerres sertoria- 
nes, guerra civil (l'ompeu i Cesar) i d'August, eren 
elements usuals a la geografia italica; per tant, en el 
moment de fundació de colbi~ies i de l'establiment 
d'itilics a la Tarraconense, aquests tipus de decora- 
ció es portara a la l'enínsula. 

La presencia d'aquestes terracotes a les vil.les 
del Valles sembla respondre tant a l'establiment de 
colons italics en aquestes terres com a I'adopció per 
part de la població local d'elements romans, repro- 
duint tant les idees com els motiiis iconogrifics 
dins del seu procés d 'acul tura~ió.~~ En ocasions, 
nornés es copia la idea, que es transforma d'acord 
amb les iconografies i els significats locals, com és 
el cas de les antefixes de Ca~tellterqol*~ i la trobada 
sota el mosaic de I'església de Santa Maria ('Terras- 
sa), amb influencia iberica. 

Al món iberic del nord-est peninsular quasi 
no es documenten escultures de pedra ni terraco- 
tes, si bé Emporion té exemples d'escultura figurada 
i també terracotes (tant antefixes de palmetes com 
acroteris i figures f~menines)~' sobretot en i'imbit 

" S ~ n ~ ~ u i . 1 . ~  (1987); BAYER-NIEMEIER (1988). " Aquestes peces són molr semblants a 1c.s de San1 
'& RAMOS-CHINCOA (19941, p. 55.  Miquel de Sorba, que rcspondrien a la mareixa resposta cul- 
" STRAZZIJLLA (19811, p. 192. rural. 
' S  AKSEI.MINO (1981, p. 209. "RODA (1985). 
" Lrcuw VAN DTR (1983). 



dels s a n t u a r i ~ . ~ ~  En els assentaments ibkrics dc 
Catalunya es troben algunes figures de terracota,') 
molt simples i generalment zoomorfes,'%ncara 
que també hi ha figures antropomorfes molt 
esquemitiques a llocs com Sant Miquel de Vine- 
bre, Serra de l'Espasa, Mas de Toda, el Serral o 
Puig Castellar." Aitres terracotes són els coneguts 
pebeters amb caps femenins o thymiateria que es 
localitzen en alguns poblats ibkricsdb i dels quals 
coneixem fins i rot un motlle a Roses.*' Les darre- 
res mostres de coroplistia indígena al nord-est són 
les «tanagrines» o caps femenins del segle 111 aC 
amb trossa de fang que representa una diadema o 
corona de  flor^,'^ i de les cluals hi ha tretx exem- 
plars a Ullastret. Perb cap d'aquestes representa- 
cions indigenes és un pard.le1 directe de les antefixes 
anteriorment citades," i ni tan sols es documen- 
ta en el món ibkric una terracota de caricter 
arquitectbnic, ja que les esmentades tenen una 
funció votiva, religiosa o potser lúdica com a jo- 
guines. 

Per contra, els caps femenins semblants a les 
nostres antefixes són forca coneguts al llevant 
peninsular (provincies de Jaén, Múrcia, Albacete, 
Valencia i Aiacant) a santuaris que tenen una 
amplia cronologia que va des del segle V aC fins a 
1'1 dC.'O Entre els clements de pentinat de les ante- 
fixes hi ha els característics d'aquesta escultura Ile- 
vantina, com les diademes de teixit fent motius en 
ziga-zaga acabada en una línia de bullae i les tnfu- 
lae o penjolls laterals dels cabells. Aquests penti- 
nats es troben impliament documentats al Cerro 
de los Santos5' i en general en totes les representa- 
cions iberiques del llevant i d 'Andal~sia .~~ 

Les antefixes de Castelltercol i Santa Maria de 
Terrassa segueixen la «ideas greco-italica de decorar 

4' MAYEK, FAHKÉ, RODA (1981). 
" MIRÓ (1 984). 
*' DEL V1i.A (1794). 
"GENERA (1788). 

MUÑOZ (1 963). 
" MART~N (1778). 
" PENA (1986-9), p. 204. 
i7 Tampoc no s'obscrven paral.lels en les tcrracores 

púnico-cbussiranes Zznnnncr~ (1974); ALA~ACHO ( 1  980). 
'"RUANO KUIZ (1787), p. 217. 
" Ruiz H R E M ~ N  (1989), p. 136; infilae: núms. 41, 50, 

les terracotes amb representacions de divinirars 
femenines, pero a l'hora de plasmar les figures no 
adopten la iconografia d'aquestes, sin6 que utilit- 
zen l'autbctona, seguint els tipus d'cscultura iberi- 
ca de Ilevant. La simbologia d'aquestes imatgcs 
femenines se'ns escapa i seria massa atrevit per part 
nostra fer una intqretatio romana. Ai Valles es 
documenta una pervivkncia de cultes indígenes en 
epoca romana, si més no en el cas del possible san- 
tuari de Rubí, o bf en la inscripció de Rellinars 
amb menció del deu local Herotogatus, datada al 
final del segle 11 dC o principi del III.'? 

La vinculació entre les peces de Santa Maria 
(Terrassa), Castellter~ol i Sant Miquel de Sorba no 
és d'estranyar en l'esfera iberica, perqiie hi ha forts 
contactes entre Les tribus de lacetans, ausetans i 
laietans. Aquests contactes referits per nombrases 
foncs clissiques són palesos per la circulació de les 
monedes de la ceca de I . a ~ r o ' ~  que es troben hen 
representades a Solsona, el Cogulló (Sallent), Vic, 
Badalona i Mataró.'i 

Per contra, l'antefixa de Palau, que també té 
~onnotacions iberiques (com les torques agrupades 
al coll), representa un motiu de figura femenina 
ben romanitzat, que pels trets facials i el pentinat 
cs pot identificar amb una Venus de tipus hcl.lenís- 
tic. L'exemple de Palau demostra que s'accepta la 
idea de l'element decoratiu, la funció protectora i 
la representació romana (possible Venus); incorpo- 
ra només algunes variants local, com les torques. 

Per tant, en l'imbit de les terracotes s'ohser- 
ven dues formes d'aculturació. Una primera en 
que s'accepta I'element roma, al qual s'afegeix un 
significar i imatge local, i una segona forma que 
accepta l'element decoratiu, el significar roma i 
fins a cert punt la representació romana, si bé s'a- 

62, 66, 67, 70, 72, 84, 91; diademes: núms. 49, 73, 108, 
110. 

"BANDERA (1977); BANDERA (1778). 
" MAYEK I RODA (19841, p. 26-28. 
%La ceca de Lauro es troha a I'actual 1,lcrona (Valles 

Orieiiial) i va encunyar des del 130 fins al 100 aC. El seu 
nom 1n6s rard va fcr referencia a tata la regid aproximada- 
ment del Valles Orienral, famosa pels seus vins (Plini nat 
14.71; CII. XV4577-79; CIL 1\/.5558). 

" E ~ T R A D A  i VILURONGA (1967). 
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dapta als estils iberics. En els casos de Palau, Cas- de poblament ai nord-est de la província Citerior, 
telltercol, Santa Maria de Terrassa i Sant Miquel que es reflecteixen en I'aparició de nous assenta- 
de Sorba5%embla irrefutable que es tracta d'una menrs indígenes de petites dimensions a la plana 
coroplistia indígena que fa antefixes seguint amb l'abandonarnent dels antics poblats en alcada. 
paral.lels romans, des d'una visió iberica. Aquest canvi, afavorit sens diibte per la política 

romana, va acompanyat de I'arribada de @blació A es lroben les antefixes de Casa itilica que s'instal.la preferentmcnt als centres Guardiola, km. 17 de la A-18, Can Rossell i Can 
Ventura de l'Oller, de forta tradició itilica, aixb urbans de la costa. Cal recordar que la possible 

suggereix que són copies de motlles o prototips iti- colbnia romana d'Emporion e5 data en el govern de 

lics. Encara que la pasta de les terracotes és local, M.1ulius Silanus (1 13 aC.) i que la fundació de la 

el model, la composició i els detalls denoten una colonia de Tarraco es situa cn epoca de Juli Cesar. 
En tractar-se de colonies, es suposa que també exis- 

tecnica molt depurada seguint patrons forans. No ti una adszgnatio de terres al colons, que devien ser 
sc sap fins a quin punt aquest fet és producte de la majoritiriament legionaris italics Ilicenciats. 
importació de motlles italics o la manufactura de 
mGtlles a la Tarraconense a partir del negatiu d'an- 
tefixes importades," perb hi ha una forta relació 
d'aquestes peces amb o ~ c i n a e  itiliques. Les antefi- 
xes de Casa Guardiola, km. 17 de la A-18, Can 
Rossell i Can Ventura de I'Oller no són úniques 
sin6 que cenen para1.lels a les ciutats de Tarraco i 
Emporion, que juntament amb Baetulo, com ja 
suggeria Ramos," devien crear els seus propis 
tallers urbans. Les troballes del VallCs demostrarien 
que I'irea $influencia d'aquestes oficines arribava 
fins a les vil.les d'aquest terrirori. 

Les úniques dues antefixes amb una datació 
arqueologica fiable es situen en contexts que van 
des del segle 1 aC fitis a 1'1 dC. Aquesta cronologia 
tan amplia no resulta de gran ajut a l'hora de fixar 
el moment d'introducció d'aquest element arqui- 
tecthnic, perb permet Iligar-ho a d'altrcs esdeveni- 
ments com les transformacions del món rural o 
I'assentament d'itilics en aquest moment. Al llarg 
del segle 1 aC bi ha un profund canvi en les pautes 

16 Per la proximitat del taller de Castellrcr~ol i la simili- 
tud dc les peces, tot sembla indicar que el taller vallesi distri- 
buia els seus productes a les zones de l'interior o bé hi havia 
una circiilació de motlles a l'interior. 

" A  nivell microscbpic, la pasta presenta desgreixant de 
quars i feldespat que correspon a tina matriu comuna als pro- 
ductes ceramics locals com amfores i material constructiu. 

'* Durnf t REVII.IA (1991). En el cas de les pcces de 
Czsa Guardiola (núms, 5-6) i km. 17 de la A-18 (núm. 7), 
roces tres pertanyen a un tnateix motlle i I'argila és local. 

A I'enrorn del Valles no es documenta cap 
fundació colonial i, per tant, l'arribada de població 
itilica devia ser a títol individual. La mateixa situa- 
ció es reflecteix a I'arqueologia del Marcsme, on es 
funden una serie de centres urbans com Baetulo i 
Iluro, a partir de la població de nuclis indígenes 
propers com Mas Bosci i Burriac, juntament amb 
la incorporació de nouvinguts itilics." El període 
d'afluencia d'aquests immigrants itilics devia 
comenqar a partir del 100 aC, quan es daten els 
primers estrats de Baetulo, per arribar al moment 
mis ilgid amb la fundació d'Iluro, aproximada- 
ment el 50 aC. 

Al Valles, el moment més dinimic de creació 
de nous assentaments rurais també es situaria a 
partir de la segona meitat del segle 1 aC,6' sobretot 
en epoca d'August en que comencen a constituir- 
se plenament els assentaments tipus vil.la." És pre- 
cisament el moment en que es desenvolupa Aquae 
Calidae (Caides de Montbui), gricies a la fama de 
les seves aigües medicinals, per les quals comencen 
a afluir nombrosos fora~ters .~~ És aquest el període 
més adient per una arribada de població itilica al 

"RAMOS SÁINZ (1993), p. 137. 
OLESTI (1995), p. 328-330. 

" PARDO (3986); MIKÓ et alii(1987). 
" AAGUILAR i PICÓN (1989). 
" El 700% dsls copomina del Valles són d'origen Ilati, la 

qual cosa 6s indicativa d'im alt nivell de romaniaació de la 
provincia, si bé cal recordar que I'epigrafia és una característi- 
ea cultural introduida precisament pel món roma. MAYBR t 
RODA (1984), p. 35. 



Valles, que es devia concentrar a les rodalies d'Egara, 
Aquae Calidae, Arraona i Rubí com demostra la dis- 
tribució de villes documentades arqueolbgicament. 
Aquesta gent devia portar, com a part del seu bagat- 
ge cultural, elements de la seva terra d'origeti com 
poden ser les terracotes arquitectbniques. També cal 
recordar que la política d'August pretén un retorn 
als cultes arcaics romans, fins i tot en les seves repre- 
sentacions figurades com poden ser les antef i~es.~~ 

A partir de les troballes arqueolbgiques és difícil 
determinar I'origen dels propietaris d'un habitatge, 
ja que la població local ibkrica adopta ripidament 
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