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Banquet funerari i elements de 
banquet en tombes del nord-est de la 

Península Ibèrica entre la primera edat 
del ferro i l’ibèric antic

Raimon Graells i Fabregat1

1.- IntRoduccIó

Són múltiples les evidències relacionades amb el banquet que es 
documenten en els contexts funeraris del nord-est peninsular. En les 
pàgines que segueixen intentaré presentar les característiques princi-
pals per a valorar-les com a evidències de banquet funerari o bé, en 
una interpretació diferent. Per a fer-ho presentaré diferents tradicions 
culturals, locals o importades. d’aquesta manera queda clara ja la meva 
posició crítica cap a una interpretació única dels elements relacionats 
amb el banquet i la pràctica del banquet funerari en els contexts sepul-
crals d’època arcaica a catalunya. 

És cert que a nivell arqueològic resulta molt complicat identificar 
quines són les evidències que es poden interpretar com a mostres re-
lacionades amb les activitats de consum ritual. no obstant, sí que es 
pot valorar la distribució i associació d’aquells objectes o elements que 
podrien haver actuat com a símbols destacats en aquestes pràctiques. 
Segurament l’instrumental que es reconeix a les tombes formant part 

1 universitat de Lleida, dept. d’Història, S.Arqueologia, Prehistòria i Història antiga, d.- 0,21, Pl. 
Victor Siurana 1, 25003, Lleida, raimongf@historia.udl.cat. Aquest article s’inclou en els projectes 
“Plata prerromana en cataluña” (HuM2004-04861-c03-00) i “Aprovechamiento de recursos de 
plomo y plata en el primer milenio ac: Interacción comercial y cultural en el mediterráneo occi-
dental” (HuM2007-65725-c03-00).
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d’aixovars de banquet presenti certes anomalies respecte als conjunts 
de banquet d’àmbit grec o etrusc i això no sempre en funció d’una in-
comprensió de la idea del banquet funerari mediterrani de tipus arcaic, 
sinó possiblement com una voluntat de representació d’altres institu-
cions i esdeveniments expressats mitjançant pràctiques similars, però 
no iguals. 

crec que és convenient recordar els diferents tipus de banquet que 
existien al món antic. Aquest llistat dona bona mostra de la diversitat 
de cerimònies on el banquet prenia un paper estructurador, però al ma-
teix temps demostra l’enorme variació i usos que aquest tenia, eviden-
ciant així el polimorfisme i l’adaptació del banquet a cada context. com 
seguidament veurem, aquest polimorfisme donarà peu a pràctiques 
diferents i usos particulars dels elements de banquet: 

•	 Dais	(g): banquet on es comparteix i reparteix. En llatí s’usarà el ter-
me visceratio.

•	 Thisia	 (g): Sacrifici amb sang dedicat als déus i posterior banquet 
públic, en el que teòricament participaria la divinitat. 

•	 Xenia	(g): banquet ofert-rebut en el marc d’unes relacions d’ hospitalitat.
•	 Theoxenia	(g): festes d’hospitalitat divina, en les que es preparaven 

menjars en trapezai a l’interior de santuaris.
•	 Heroxenia	(g): ofertes d’hospitalitat a herois, poden presentar ofertes 

sacrificials no sangrants.
•	 Hestíasis	 (g): banquet consumit desprès d’un foc comú en el marc 

d’un grup organitzat.
•	 Symposion,	Syssitein,	parasitein…(g): consum de vi diferent a la cena,	

celebrat entre membres d’una mateixa comunitat o grup. En llatí el 
terme és comissatio.

•	 Convivium	(ll): banquet privat, banquet reservat als amics.
•	 Eranos	(g): banquet en la que cada comensal aporta la seva contribució.
•	 Akratisma	(g): esmorzar.
•	 Ariston	(g): dinar.
•	 Cena	(ll): sopar, menjar principal de la jornada.
•	 Geuma	(g): banquet sacre celebrat al santuari d’Efes.
•	 Glykismos	(g): colació en base a vi dolç.
•	 Lectisternium	(ll):	Banquet ofert en període romà a les divinitat on es 

disposarien els aliments sobre una taula en el temple i al voltatnt les 
estatues dels déus invitats.
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•	 Sellisternium	 (ll):	 Banquet dedicado a divinitats femenines, diferix 
del Lectisternium en que les divinitats estan assegudes i no reclina-
des i encara més important el fet que només poguéssin participar-hi 
divinitats femenines.

•	 Silicernium	(ll):	Festa funerari en honor al difunt. En grec s’anomenà 
perideipnon.

En qualsevol cas l’element imprescindible és la hospitalitat que s’ex-
pressa en pràctiques de banquets col·lectius. tant en el món del déus com 
en el dels homes, les pràctiques de convivialitat expressen els llaços soci-
als entre els membres d’un mateix grup (thescRA, II, 220). (Fig. 1)

En aquesta línea i seguint en el mateix context, hem de tenir present 
que la ideologia és una font important de poder social. de fet, en etapes 
com a la que aquí es fa al·lusió, el control dels rituals i de les cerimònies es 
converteix en un dels mitjans més efectius per a fixar i organitzar el desen-

Figura 1.- “Lunch	near	the	tomb	of	Tut’Ankhamùn”, àpat celebrat al corredor de la cèlebre tom-
ba de tutankhamon després de la descoberta. El segon a la dreta és Howard carter (cam-
prubí 1995: 47) (Griffith Institute-Achmolean Museum, oxford. Autor: Harry Burton).
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volupament de les estratègies socials (Knapp 1988: 155). d’aquesta mane-
ra un dels principals elements de control social del món grec va ser, sens 
dubte, el symposion.	Segons o.Murray seria el simposi la institució que 
donaria a la aristocràcia grega les seves característiques principals sense 
les que no es pot entendre la seva estructura social (Murray 1983: 196). 

Així, el banquet o el simposi no es pot entendre sense l’instrumen-
tal i la institució de la hospitalitat com a element d’aproximació i mobi-
lització social (Semeraro 1997: 354) amb diferents elements i sistemes de 
manifestació (travail-fête,	banquets públics, etc.). Això permet entendre 
el sorgiment de dinàmiques competitives, agonístiques, com s’ha ob-
servat de manera particular en el món grec (duplouy 2006) però que 
s’evidencia a partir d’inicis de l’Edat del Ferro a totes les comunitats 
mediterrànies. Especialment clar és el que s’ha assenyalat per a les con-
centracions poblacionals de finals de l’Edat del Bronze que acceleren 
ràpidament les pràctiques de competició social a la recerca d’una dis-
tinció social, tot això resultat d’un procés de re-negociació social sorgit 
especialment a partir dels contexts funeraris. 

una línia interessant a valorar és l’amplitud de conceptes que els 
antics tenien i que la investigació inculca amb una absoluta rigidesa. Si 
bé és útil per a entendre’ns de manera ràpida sense massa problemes, 
els noms que avui donem als vasos ceràmics antics presenten múltiples 
accepcions tant per als grecs com pels etruscs. Si mirem el cas especí-
fic dels serveis de beguda del vi ens donarem compte que coneixem 
cadascuna de les formes perquè els hi hem atribuït noms particulars, 
però si observem les inscripcions sobre aquests vasos2 ens adonarem 
que moltes d’aquestes formes es confonen i s’engloben dins de noms 
genèrics (Murray 1983: 196). 

2.- EL BAnquEt FunERARI: qüEStIonS GEnERALS

El banquet funerari o perideipnon te lloc després de l’ékphora i es ce-
lebra a casa dels personatges pròxims al difunt (normalment la família) 
o en el lloc on s’exposa el cadàver. En aquesta cerimònia únicament hi 
assistirien els personatges més pròxims al difunt. 

2 Per a les inscripcions sobre vasos grecs v.Lazzarini 1973-1974 i la introducció de Sparkes i talcott 
1970; Per a les inscripcions sobre vasos etruscos v.colonna 1973-1974.
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El banquet funerari té un procés complex dividit en múltiples ban-
quets: el previ a l’enterrament, el celebrat al moment de l’enterrament, 
els banquets commemoratius al tercer i novè dia després de la clausura 
de la sepultura, que a diferència dels dos primers, es celebraven al vol-
tant de la mateixa tomba, el darrer, implantat en un moment posterior 
seria un banquet commemoratiu en el que hi participarien únicament 
homes i que es celebraria 30 dies després de la sepultura (hypodochai	
anthropon).

El banquet funerari presenta múltiples noms que el descriuen: 
περίδειπνον o	euochountai. Per aquest motiu és interessant recordar els 
passatges d’Aristòtil (611,60) on diu que “quan el van transportar (al	
difunt) van fer un banquet”, el de demòstenes (18, Sobre	la	Corona 288) 
on evocant als funerals públics dels caiguts a la batalla de queronea es 
proposa que pares i germans “han de fer un banquet funerari a casa 
dels familiars més pròxims dels difunts igual com és costum en altres 
ocasions” (amb el difunt en qualitat d’hoste3). A tal efecte recordem 
l’estela funerària de “dionysios, Pammenos, dionysios i theocritos”, 
cyzicos (Belkis, Erdek), Museu Arqueològic d’Istambul, M.cat.1020 on 
hi apareix escrit: De	Dionysios,	fill	de	Candion;	de	Pammenos,	fill	de	Nou-
menios;	de	Dionysios,	fill	de	Bacchios;	de	Theocritos,	fill	de	Baccihios,	i s’hi 
representa als quatre joves celebrant un banquet commemoratiu.

d’altra banda, si analitzem la documentació que ens ofereix la ico-
nografia cal advertir que s’ha de distingir entre iconografia de banquet 
funerari i de representacions de banquet en context funerari. La prime-
ra categoria és poc freqüent o difícilment identificable. Especialment 
significatives són algunes representacions4 que al voltant del llit fune-
rari documenten diferents servents amb aliments destinats al consum 
en honor del difunt. 

crec important considerar aquí les reflexions prèvies amb les que 
A. Pontrandolfo introduïa els seu article de la monografia In	vino	veri-
tas.	Allí la investigadora destacava diversos temes fonamentals per a la 
valoració del simposi i la seva relació amb el comerç, el comportament 
social, l’estructura social i la història particular de cada comunitat. La 
declaració d’intencions i advertències es va convertir en un útil instru-
ment de valoració del fenomen del banquet, especialment pels contexts 

3 Altres referències a v.Men, Aspis	232-233; cic. Leg.2, 63; Luc. Luct. 24; Artem. 5,82; PMG fr.adesp.	
1009 i LGS, 252, adesp. Fr.1009.

4 Per a un debat v. dentzer 1982.
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funeraris. La primera és una valoració sobre els objectes de l’aixovar i 
les tombes: Ha	in	sostanza	dominato	e	prevalso	fino	ad	oggi	 il	tentativo	di	
mettere	 in	evidenza	 la	necessità	di	 interpretare	una	serie	di	determinati	og-
getti	—	vasi	di	bronzo,	alcune	forme	ceramiche,	alari	e	spiedi	in	ferro—	non	
come	singoli	elementi	inseriti	in	una	tomba,	ma	come	sistema	rapportabile	ad	
una	pratica.	Senza	dubio	questo	tipo	di	approccio	è	servito	a	prendere	cosci-
enza	della	possibilità	di	un	contributo	archeologico	al	problema	che,	tuttavia,	
diventa	fuorviante	se	risolto	con	giustapposizioni	combinatorie	e	non	radicato	
in	una	ben	dichiarata	lettura	grammaticale	dei	contesti,	ancorati,	a	loro	volta,	
a	tutti	gli	elementi	che	nell’interpretazione	possano	concorrere	a	delineare	in	
primo	luogo	i	molteplici	aspetti	di	una	microstoria	territoriale	(Pontrandolfo 
1995: 176). El segon és sobre l’adquisició de la pràctica del banquet com 
a element de diferenciació social: …dell’analisi	socio-economica	condotta	
su	vasti	complessi	omogenei,	presentero	alcuni	esempi.	Da	essi	cercherò	di	far	
scaturire	spunti	di	riflessione	che	possano	arrichire	i	termini	della	questione	in	
relazione	al	valore	che	le	pratiche	di	commensalità	assumono	quando,	nella	loro	
trasmission/ricezione	 in	ambiti	diversi,	 si	 inseriscono	 in	dinamiche	di	«	ac-
culturazione	»	intese	non	nei	termini	di	un	modello	diffusivo,	che	presuppone	
una	centralità	precostituita,	ma	in	quelli	di	un	tipo	dinamico-conflittuale	che	
di	volta	in	volta	induce	a	ridefinire	i	limiti	e	gli	scambi	tra	centro	e	periferia	
(Pontrandolfo 1995: 177).

normalment les evidències arqueològiques sobre el banquet iden-
tificades responen a elements relacionats amb la beguda i a tal efecte és 
paradigmàtic el comentari amb el que J. n. coldstream començava el 
seu article al congrés de nàpols sobre la presència euboica a occident. 
coldstream mostrava els dubtes de G.Buchner sobre la identificació 
dels aliments sòlids, el menjar, als particulars contexts funeraris de Pit-
hecoussa: On	seeing	the	proposed	title	of	my	paper	in	the	programme	for	this	
Convegno	Dr	Buchner	remarked	to	me	ina	a	 letter	-1/02/96/-:	“on	drinking	
yes,	but	what	do	we	know	about	eating?”.	His	question	gave	me	an	additional	
stimulus	in	composing	these	pages.	(coldstream 1998: 303). Seguint amb 
les escasses evidències sobre pràctiques de consum de sòlids en context 
funerari cal dir que una part del repertori ha estat ben caracteritzada 
(asts, kreagra,	ratlladors, graelles, capfoguers) però aquests es contrapo-
sen a un grup més ampli i de difícil caracterització molts cops format 
per vasos ceràmics. Poca cosa sabem d’aquests vasos i únicament estem 
en condicions d’identificar-los quan contenen restes d’aliments sòlids, 
normalment ossos d’animals. Si bé la majoria d’aquests elements s’han 
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de considerar de producció lo-
cal, alguns poden ser importa-
cions. desafortunadament no 
podem identificar de manera 
clara la importació de vasos 
destinats als productes sòlids i 
ens acollim a la proposta llen-
çada pels investigadors ameri-
cans de l’Àgora d’Atenes que 
advertien que els vasos majori-
taris, els skyphoi,	“are	commonly	
taken	to	be	wine-drinking	crowd,	
and	 rather	 hopes	 that	 something	
molder	and	more	nourisching	was	
served	 in	 them” (coldstream 
1998: 306). Aquesta afirmació 
es sustentaria amb l’enorme 
desproporció entre elements 
relacionat amb la beguda i els 
escassos vasos identificats pel 
consum de sòlids en qualsevol 
territori, i catalunya no n’és 
una excepció, que evidenciaria 
la falta de comprensió i carac-
terització d’alguns dels petits i 
profunds vasos amb els que la 
tradició homèrica narra la dis-
tribució de menjar sòlid sota el 
nom de kalois	 en	 kaneoisin. En 
aquesta línea sempre s’ha cre-
gut més directa la presència de 
restes òssies com a evidències 
de consums de sòlids. Però cal 
ser prudent i valorar cada tipus 
de resta. Per exemple, un cas 
que no evidencia una pràctica 

de consum de sòlids podria ser la banya de cérvol sotmesa a foc a la 
tomba de Llinars del Vallès (campillo 1993: 57), que troba paral·lels 

Figura 2.- Presència de restes d’ofrenes càrni-
ques: A.- Fotografia de la tomba 82 de la ne-
cròpolis de la Peyrou d’Agde (nickels et	 al.	
1989: fig.113); B.- Fotografia de la tomba 99 de 
la necròpolis de la Peyrou d’Agde (nickels et	
al.	1989: fig.123).
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en la t.136 d’Agde (nickels et	al.	1989), i en d’altres tombes i contexts 
és probable la seva presència, però no com a peces en estat brut, sinó 
formant part de les guardes de ganivets o com a elements decoratius 
d’altres objectes. Però són diverses les possibilitats de trobar restes de 
fauna en les tombes de la protohistòria. una proposta recent la repre-
senta l’obra de B. dedet (2001), però crec què és preferible diferenciar 
distints tipus d’ofrenes (Graells 2008: 128): des d’ofrenes alimentàries 
(seleccionant-ne parts específiques per la celebració del banquet i/o per 
l’amfitrió), ofrenes de sacrificis cruents o no, de caràcter merament re-
ligiós (com en alguns casos s’han interpretat les aus i els ous, o també 
els animals que han aparegut sencers) o fins i tot com parts integrants 
d’objectes, bé siguin ornaments (denes de collar o penjolls, etc.) o bé 
útils (mànecs de ganivets o de miralls, per exemple). Lògicament, cada 
cas s’ha de valorar de diferent manera. Sense voler menysprear la pre-
sència de les restes faunístiques en les seves condicions mobles, la hi-
pòtesi de treball que proposo no tracta aquest tema tot i aprofundir en 
la importància de les ofrenes càrniques (Fig. 2): 

1.- Espècie representada.
2.- Part representada (per espècie).
3.- Posició dins la tomba.
4.- Relació de la riquesa de l’aixovar amb l’espècie i la part representada
5.- Relació del sexe amb l’espècie i la part representada.
6.- Relació de la cronologia amb l’espècie i la part representada. 

una altre exemple d’aquesta exhibició el representen les restes de 
fauna que es documenten dins d’algunes tombes i que són indicatives 
de banquets (suposadament de luxe), com ho demostren els tipus d’ani-
mals sacrificats, (que independentment de la interpretació d’algunes 
d’aquestes restes com a ofrenes alimentàries o rituals pel difunt, impli-
ca un sacrifici dels animals i conseqüentment, el consum dels mateixos) 
La selecció de les parts en algunes tombes pot portar-nos a interpretar 
en aquesta via del consum càrnic ritualitzat. d’aquesta manera no es 
pot considerar de la mateixa forma tots els tipus d’ofrenes alimentàri-
es, essent necessari l’estudi detallat dels tipus d’ofrenes, de les restes 
òssies dels personatges enterrats en cadascuna de les tombes i la seva 
relació amb el sexe i la riquesa del personatge, juntament amb la seva 
cronologia. Així, podrem distingir el valor social, econòmic i simbòlic 
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de les ofrenes d’ovicàprids, bòvids o altres animals (dins dels que no 
m’atreveixo a proposar famílies, més que apuntar la possibilitat de tro-
bar restes provinents de la caça, com ho demostren algunes troballes de 
cigonyes o ocells, els quals representen sens dubte un elements psico-
pomp dins dels contexts funeraris). Així, la presència de certs animals 
ha de ser considerada com pròpia de cercles aristocràtics.

Si valorem ara la pràctica del “consum grec” del vi hem de dir que 
no és l’única explicació relativa al simposi (Semeraro 1997: 351) ja que 
existeixen altres elements que permeten valorar la presència d’una lògi-
ca del simposi mediterrani més enllà de l’anàlisi tradicional dels vasos 
importats com a elements indicadors del grau d’hel·lenització de les 
elits. tant és així que A. Pontrandolfo proposava que “diversi	piani	con-
cettuali intrecciano	in	maniera	complessa	quando	vediamo	trasparire	l’allusio-
ne	ad	un	simposio	che	trasferisce	l’esperienza	forte	e	positiva	della	espressione	
di	socialità	per	eccellenza	nel	mondo	greco	in	contesti	sepolcrali	dove	si	inge-
gantisce	 il	 suo	 valore	 di	 esperienza	 per	 simulazione” (Pontrandolfo 1995: 
184). Aquesta definició dona explicació al que ja he plantejat (Graells 
2004: 65) sobre la concentració de nombrosos aixovars ceràmics en les 
necròpolis del sud de França i de la catalunya septentrional, on els arcs 
relatius al nombre d’elements ceràmics per tomba en la necròpolis de 
Recobre II es situa entre 5 i 22 vasos (dedet 1976: 13); en la necròpolis 
de Grand Bassin I, entre 1 i 58 (dedet 1976: 13); en la necròpolis de 
Moulin, entre 1 i 7 (dedet 1976: 13); en la necròpolis d’Agde, entre 15 
i 25 (nickels et	al.	1989: 104); en la necròpolis de la cartoule à Servian, 
entre 5 i 10 (nickels et	al.	1989: 424), amb l’excepció de la tomba 4, que 
presenta 24 vasos; en les tombes 5 i 9 de la necròpolis de Moulin à Vent, 
el nombre de peces és de 29 i 26 vasos respectivament.

Si hem acceptat de manera tradicional l’assumpció dels sets	de sim-
posi o de banquet a partir de les associacions lògiques i funcionals de di-
ferents tombes, una altra pràctica important és l’adquisició de prestigi a 
partir del sacrifici d’objectes, importats o no, en contexts funeraris (tore-
lli 1977). Això implica per enèsima vegada l’anàlisi prudent dels contexts 
per a no confondre banquet	 funerari	o sets	de	banquet	 en	 context	 funerari	
amb la simple inclusió d’elements	de	banquet	en	les	tombes.
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3.- BAnquEt FunERARI I MúSIcA

La tradició clàssica explica que en aquest àpat funerari es cantarien 
un seguit de pregaries i es recitarien elogis al difunt. Aquesta pràctica 
que associa el funeral amb la música i el banquet troba múltiples re-
presentacions a la pintura funerària etrusca i magno-grega, així com 
en d’altres suports esculpits (dentzer 1982; napoli 1970) que relacio-
nen la pràctica dels banquets col·lectius amb l’imaginari del comiat i 
al mateix temps amb la benvinguda a l’altre món. un interessant debat 
sobre aquest problema el representa la mateixa presència d’instruments 
musicals en tombes. En primer lloc la presència d’instruments musicals 
en contexts de segle VI ac són relativament escassos i la possibilitat de 
que es tracti d’objectes realitzats en materials peribles, com les flautes 
del derelicte del Giglio, amplien el ventall de problemes per a identi-
ficar-los. En qualsevol cas, la presència d’alguns instruments musicals 
en tombes no permet descartar aquesta relació. Recordem la tomba 336 
de la necròpolis de Pantanello (480 ac) amb una lira realitzada sobre 
la closca d’una tortuga (carter 1998: 254-255). d’altra banda M. Alma-
gro-Gorbea (1999) va posar en relació al banquet, la documentació i la 
importància dels instruments musicals accentuant el seu significat cul-
tual i social al marge que cultural, didàctica i informativa. La propos-
ta sorgeix principalment de la identificació de representacions de lires 
(phormix) a les esteles de sud-est i la possibilitat de reconèixer calcòfons. 

Més tangible és la presència de cròtals en contexts funeraris. una 
parella procedeixen de la necròpolis de Medellín (Almagro-Gorbea 
1977: 342, fig.136) i un altre, solt, procedeix de la necròpolis del cigar-
ralejo (cuadrado 1987). 

tots aquests elements posen sobre la taula l’existència, en contexts 
peninsulars, d’aedes. La importància d’aquest fet, al marge de confir-
mar una presumible poesia èpica de la que tenim notícia amb la des-
cripció d’Estrabó (III,1,6) on parla que a tartessos existirien poemes de 
milers de versos, és la de ratificar l’especialització social dirigida o cen-
trada cap a un àmbit aristocràtic o religiós. 

En contexts itàlics, especialment durant el període orientalitzant i 
en tombes de prestigi, s’han trobat alguns instruments musicals: Tinti-
nabula, principalment a la zona de Bologna (per a un debat sobre l’atri-
bució dels tintinabula com a instruments musicals v. Morigi-Govi 1971: 
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212); trompeta de bronze al túmul dei	Carri de Populonia – San cerbo-
ne; sonalls de bronze; etc.

4.- InStRuMEntAL MEtÀL·LIc dE BAnquEt En 
contExtS FunERARIS A cAtALunyA (S. VI Ac)

El registre funerari català de s. VI ac presenta una abundant diver-
sitat de tipus i funcionalitats. La seva cronologia i tipus s’han conside-
rat en diferents treballs centrats d’una banda en la vaixella metàl·lica 
(Graells 2005 i 2006) i de l’altra en les importacions (Graells 2009), però 
queda un important anàlisi per a fer en relació als elements de produc-
ció local. crec que el més important per a la seva caracterització és la 
comprensió de la lògica organitzativa i funcional del banquet. 

Figura 3.- Pàteres de nanses verticals: A.- pàtera de la tomba 8 d’Anglès (oliva i Riuró 
1968); B.- nansa del derelicte de Rochelongue (Bouscaras i Hugues 1972: Fig.4.2).



200

cItERIoR 5 / Raimon Graells i Fabregat

Aquí presento una relació dels tipus d’elements metàl·lics actua-
litzada, amb el llistat de tombes on s’han documentat juntament a les 
seves cronologies per tal de valorar l’escassa associació d’aquests ele-
ments. Aquest comportament extraordinari dels elements de banquet 
fa que difícilment es puguin considerar dins d’una pràctica del banquet 
funerari mediterrani i en canvi evidencien la pràctica d’un banquet par-
ticular, centrat en el consum de begudes com a estructurador del ban-
quet aristocràtic del nord-est a partir dels simpula metàl·lics.	

4.1.- Pàteres	(Graells 2006: 198-204): 

coneixem un mínim de 4 exemplars, documentats respectivament: 
al túmul del coll del Moro de la Serra d’Àlmos, la tomba de guerrer de 
la Granja de Soley, la t.8 de la necròpolis d’Anglès i a la tomba 399 de la 
necròpolis d’Agullana, tot i que molt possiblement, se’n puguin afegir 
altres de les necròpolis de Mas de Mussols, coll del Moro i Milmanda, 
a partir de l’abundant presència de làmina de bronze5. 

L’exemplar trobat a la tomba de guerrer de la Granja de Soley (Sta. 
Perpètua de la Mogoda, Vallès occidental) (Sanmartí et	al.	1982) va apa-
rèixer en un aixovar que està integrat, entre d’altres, per un simpulum 
i un oinochoe de ceràmica grisa. L’associació i funcionalitat de l’aixovar 
no permet considerar aquests elements com a part d’una mateixa as-
sociació. La datació que es proposa és de segon quart de segle VI ac 
(Graells 2009).

L’exemplar de la tomba 8 de la necròpolis d’Anglès s’associa a un 
simpulum.	Presenta un únic paral·lel que correspon a la nansa trobada al 
derelicte de Rochelongue (Fig. 3). Aquesta petita concentració permet 
interpretar ambdues peces com a produccions locals que correspondri-
en als vasos metàl·lics de majors dimensions. La cronologia proposada 
per aquesta peça va des de la segona meitat de s. VII a inicis de s. VI ac 
(oliva i Riuró 1968; Pons i Pautreau 1994; Graells 2006: 200).

Els exemplars del túmul del coll del Moro de la Serra d’Àlmos 
(Munilla 1991: 136) i de la tomba 399 d’Agullana (toledo i Palol 2006) 
corresponen a tipus molt pròxims. El primer trobat a l’interior d’una 
tenalla ibèrica pintada. 

5 utilitzem el terme làmina i no xapa	al no distingir produccions més fines en aquest metall, com si 
que succeeix amb l’orfebreria. 
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Figura 4.- taula 
d’associacions de 
les tombes amb sim-
pula.
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cap de les pàteres que documentem en contexts funeraris de s. VI 
ac catalans corresponen a vasos metàl·lics importats o de la tradició 
etrusca de l’horitzó de les necròpolis de l’ibèric antic (cela et	al. 1999: 
103; Munilla 1991: 136-137). corresponen en tots els casos a vasos de 
producció local dels que es poden trobar paral·lels al sud de França 
(Graells i Sardà ep). 

Pròxims a les produccions de pàteres hem de considerar els vasos 
amb nanses articulades dels que en tenim diferents exemples: com el 
cas de la pàtera etrusca de la tomba de les Ferreres de calaceit (terol) 
(Graells i Armada ep) i a la tomba de guerrer de la necròpolis del coll 
de Llinars del Vallès (Sanmartí 1993; Graells 2006: 204, fig.5).

4.2.- Simpula	(Graells 2006: 205-207): 

La presència es documenta a 22 necròpolis de la primera edat del 
ferro catalana i del sud de França: 

necròpolis d’Agullana (Palol 1958; toledo i Palol 2006): tombes 192 
i 399.

necròpolis d’Anglès (oliva i Riuró 1968; Pons i Pautreau 1994): 
tomba 8. 

necròpolis de la Muralla nord-Est d’Empúries (Almagro-Basch 
1955; Barberà 1990): tombes 2 i 11.

necròpolis de Peralada.
necròpolis de La Pave (clautres 1950): tomba 12.
necròpolis del coll de Llinars del Vallès.
necròpolis de camallera.
necròpolis de Vilanera.
necròpolis de can Piteu-can Roqueta (carlús et	al.	2007)
Possiblement a les necròpolis de Mas de Mussols (Maluquer 1984), 

can canyís, Milmanda (Graells 2008) i la Solivella (Fletcher 1965: làm.
II, n.8). 

Es documenten també a les tombes de corno Lauzo, de la Granja de 
Soley, de Gross Guignon i de les Ferreres. 

És l’element més característic del repertori de banquet metàl·lic del 
nord-est i s’associa a contexts funeraris emergents, com la tomba amb 
carro del túmul de Gross Guignon i les tombes amb suports figurats de 
bronze com la de les Ferreres i del thymiaterion de bronze de la t.13 de 
Las Peyros. La resta de casos s’associen amb armes, que correspon al 
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Figura 5.- tomba 398-399 de la necròpolis d’Agullana (reelaboració a partir de toledo i 
Palo 2006).
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50% dels simpula. L’associació més freqüent és amb la llança (17 de 18 
casos, representant el 94’4% ) i en segon lloc l’associació amb l’espasa 
(6 de 18 casos, 33’3% dels casos)6 (Fig. 4). Al mateix temps és important 
que la seva aparició és coetània a les primeres importacions d’àmfores 
vinàries (massaliotes i etrusques) i a la seva inclusió a les tombes del 
sud de França. El segon tipus de simpula	s’associa a vaixella de luxe 
etrusca i grega. Aquests simplua	es distingeixen dels anteriors pel fet 
de presentar una tendència a la forma tromcocònica, abandonant de-
finitivament les formes hemisfèriques i umbilicades. El comportament 
observat a la tomba 13 de la necròpolis de la Muralla nord-Est d’Em-
púries, on el simpulum	no s’associa a cap vas contenidor és una pràctica 
en la majoria de tombes de les que tenim associacions. Però és possible 
que es pugui llegir el simpula	en la idea de vas amb doble funcionalitat: 
per a consumir i per a servir. d’aquesta manera es pot entendre la seva 
presència deslligada de qualsevol vas contenidor i com a vas de prestigi 
pel consum de begudes de producció local, tal i com s’observa en les 
representacions de l’art de les Sítules. Es proposa una datació general 
situada principalment en la primera meitat del s. VI ac, entre el 600 i 
el 525 ac, a partir de les importacions gregues i etrusques amb les que 
s’associen.

4.3.- Ganivets	(Graells 2005: 239-240):

Si bé es tracta d’un element plurifuncional, no es pot descartar el 
seu valor com a element relacionat amb el sacrifici i el consum d’ali-
ments sòlids (Lorrio 2008). És per aquest motiu que els incloc en aques-
ta relació: 

necròpolis d’Agullana (Palol 1958; toledo i Palol 2006): tombes 42, 
68, 115, 192, 199, 228, 229, 283, 304, 318, 346, 361, 366, 397, 338. 

necròpolis d’Anglès (oliva i Riuró 1968; Pons i Pautreau 1994): 
tombes 2, 8 i 9.

necròpolis de camallera.
necròpolis de can Piteu-can Roqueta (carlús et	al.	2007): 296-A-

389, 30-38, 906-A-2, 644-52, 428, 1007 i 106-A-53
necròpolis del coll del Moro (Rafel 1991 i 1993): tomba M.9 i uE II.

6 Altres associacions amb armes, corresponen a: Soliferra (4 de 18 casos, 22’2%); Cardyofilax (2 de 
18 casos, 11’1%); cnèmides (2 de 18 casos, 11’1%); fletxes (1 de 18 casos, 5’5%).
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necròpolis de la Muralla nord-Est d’Empúries (Almagro-Basch 
1955; Barberà 1990): tombes 1, 2, 9, 11 i 13.

necròpolis de Mas de Mussols (Maluquer 1984): tombes 10 i 18. 
necròpolis de Mianes (Maluquer 1987): tombes 1 (2), 4 (2), 9 (2), 13 

(2), 14, 27, 28, 32, 33 (2), 35, 36, 43 (2), 44, 45 i 58.
necròpolis del Molar (Vilaseca 1943): tombes 116, 146 i 155.
necròpolis de l’oriola (Esteve 1974): t.14.
necròpolis de la Pave (clautres 1950): tombes 2, 3, 10 (2), 11, 14 i 15.
necròpolis de la Pedrera (Plens 1986).
necròpolis de Pedròs (Maya, díez-coronel i Pujol 1973): Sepultura 6.
necròpolis de la Solivella (Fletcher 1965).
necròpolis de la tosseta de Guiamets.
Respecte als asts, esmentar que se n’han recuperat en el poblat de 

St.Jaume Mas d’en Serrà (veure Garcia i Moreno en aquesta mateixa 
publicació), així com a la necròpolis de can Piteu-can Roqueta (carlús 
et	al.	2007: n.66) i a la tomba 399 d’Agullana (toledo i Palol 2006) (Fig. 
5). L’exemplar més tardà conegut prové de l’oppidum de Mas castellar 
de Pontós (Rovira i teixidor 2002: 351), que s’associa a una Kreagra, 
també relacionada amb el consum càrnic (Rovira i teixidor 2002: 351). 

Figura 6.- Fotografia de la tomba 184 d’Agullana (Palol 1958: Làm. IV.3).



206

cItERIoR 5 / Raimon Graells i Fabregat

Mentre que a la torre t-3 de 
l’Assut de tivenys (inèdit), 
també s’ha documentat la 
presència d’un ast de fer-
ro, recuperat en un nivell 
d’abandonament datable al 
segle III-II ac.

Avui per avui la docu-
mentació que ens ofereix 
el registre funerari català 
no permet parlar d’altres 
elements com ratlladors i 
coladors. En qualsevol cas, 
una revisió dels abundants 
fragments de xapa metàl-
lica pot fer canviar aquesta 
apreciació.

5.- tRES ExEMPLES 
dE toMBES AMB 
ELEMEntS dE 
BAnquEt

En la meva tesi doctoral 
vaig recollir la totalitat de 
tombes publicades a cata-
lunya amb importacions 

mediterrànies (Graells 2009) i en la majoria d’elles es feia evident la 
presència d’elements de banquet importats. Si recordem l’estudi de la 
tomba 184 d’Agullana (Fig. 6), s’observava una organització important 
de l’aixovar i del servei de begudes, però sembla ser que es tracta d’un 
cas singular que es distancia de la resta de tombes catalanes (Graells 
2004 i 2007). Aquí proposo analitzar-ne una selecció de tres tombes re-
presentatives de tres contexts cronològics i espacials diferents com són 
el nord de la província de castelló a inicis de s. VI ac (tomba de Gaidó), 
la desembocadura de l’Ebre a mitjans de s. VI ac (tomba 24 de Mas de 
Mussols) i Empúries a la segona meitat del s. VI ac (tomba 13 Mura-

Figura 7.- Part de l’aixovar de la tomba 24 de la ne-
cròpolis de Mas de Mussols (Reelaboració pròpia 
a partir de Maluquer 1984: fig.9 i 13).
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lla nE), per tal de veure en 
quin paper trobem aquests 
vasos ceràmics importats.

La tomba 24 de la ne-
cròpolis del Mas de Mus-
sols (Maluquer 1984) pre-
senta un aixovar format 
per una copa, realitzada al 
torn, un plat de ceràmica 
grisa, un braçalet amb ex-
trems acabats en botons, 
un torques, una fíbula de 
ferro, dues anelles i un 
fermall de cinturó d’un 
garfi amb decoració amb 
relleu. La tomba es data 
en el segon quart del s. VI 
ac (Graells 2009: 149-150). 
Però els elements impor-

tants pel present estudi són els vasos ceràmics que apareixen en funció 
d’urna cinerària i tapadora (Fig. 7).

un altre exemple el representa la tomba del Gaidó, a la Pobla torne-
sa (Ripollés 1978: Fig. 1), que correspon a un enterrament en àmfora de 
tipus 2 de toscanos (Mass-Lindemann 1985: 228; oliver 1991: Fig. 2b: 
1098; Schubart y niemeyer 1976: lám 12, 16). Es tracta d’un exemplar 
de dimensions menors que les àmfores t.10.1.2.1, amb la boca ampla, 
carena molt marcada i nanses que presenten una incisió simulant unes 
nanses geminades. La sepultura es va situar en un forat semiesfèric i 
associava a l’àmfora, una tapadora lítica, amb un acanalat que permetia 
encaixar-la en la boca de l’àmfora. (Fig. 8)

Aquest tipus de sepultura amb ritual de cremació i àmfora com a 
contenidor de les restes troba paral·lels a toscanos (oliver 1991: 1098); 
cerro del Villar (oliver 1991: 1098); a les tombes 1 i 4 de la necròpolis de 
trayamar, datades a la segona meitat del s. VII ac (Schubart y niemeyer 
1976: 236-237); a la tomba 19 de la necròpolis de la Joya, on els dos vasos 
cineraris corresponen a dues àmfores tipus 1 o R1 (González-Prats 2002: 
307); una de les tombes de la necròpolis de las cumbres (González-Prats 

Figura 8.- tomba en àmfora tipus trayamar del Gai-
dó, Pobla tornesa (Ripollés 1978: Fig. 1).
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Figura 9.- Aixovar de la tomba 13 de la necròpolis emporitana de la Muralla nord-Est 
(Reelaboració pròpia a partir d’Almagro-Basch 1955: Fig.358).

2002: 308; Ruiz-Mata i Pérez 1989: 291); a les tombes t.17B i t.2c de Pu-
ente noy, amb uns aixovars associats que les situen en una cronologia 
molt allunyada de la tomba del Gaidó, a finals del s.VI ac (Molina, Ruiz 
y Huertas 1982: 199); al nord d’Àfrica al túmul III de Lindles i a Mersa 
Madakh (Ripollés 1978: 371) i a les tombes 12, 16, 20, 116 i 118 de la necrò-
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polis del Far de l’Illa de Rachgoun, tombes datades en el trànsit entre els 
segles VII i VI ac (Vuillemot 1955: 38). Al Mediterrani central se’n conei-
xen a Mozia, tombes 1, 3 i 10 (cintas i Jully 1980), datades entre el 700 i el 
620 ac la primera, entre el 625 i el 600 la t.3 i entre el 650-625 la t.10. L’ele-
ment comú entre aquestes tombes i altres tombes en àmfora és la manca 
d’aixovar (Sourisseau 2006: 129-130) i la dificultat per atribuir-les-hi una 
cronologia al no poder-se ponderar la “refuncionalització del receptacle 
funerari (Ruby 1993; Bats i d’Agostino 1999: 78-79; Sorisseau 2006: 130). 
A tal efecte, per a contexts aïllats, la investigació s’ha servit de les identi-
ficacions tipològiques com a únic criteri d’anàlisi atribuint la datació sor-
gida de la seriació tipològica. com va assenyalar J. ch. Sourisseau sobre 
la legitimitat de l’ús del mètode comparatiu sembla pertinent recordar 
que la majoria de tipologies radiquen en estadis inicials i poden suposar 
problemes de detall (Sourisseau 2006: 130) que únicament es poden solu-
cionar amb una aproximació ritual i especialment contextual. d’aquesta 
manera em sembla interessant proposar els casos de la necròpolis de ca-
marina en contraposició al cas de la tomba del Gaidó. Aquesta necròpolis 
és especialment rica en tombes en àmfora (normalment a enchytrismos) i 

Figura 10.- Fotografia de part de l’aixovar de la tomba 13 de la necròpolis emporitana de 
la Muralla nord-Est (d-dAI-MAd-R-17-97-2, Autor: Peter Witte).
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a més a més aquest tipus de tombes presenten un escàs número de vasos 
i objectes d’aixovar que dificulten, també, l’aproximació cronològica més 
enllà de la que la que pot donar la datació tipològica. Però les escasses 
associacions amb vasos grecs que es documenten7, obliguen a ser cautes 
a l’hora de valorar les coincidències cronològiques i també les no coin-
cidències (esperades) a partir de la mateixa natura del context funerari. 
Si la coincidència en un context d’hàbitat és necessàriament acceptable 
(tot i les nombroses excepcions), en un context funerari i especialment en 
casos on es barregen elements ineludiblement reaprofitats, com són les 
àmfores comercials, s’ha de considerar que ha transcorregut un cert lapse 
de temps entre un i altre ús.

La cronologia que es proposa per a la tomba del Gaidó es situa en 
el trànsit entre el s. VII i VI (Graells 2009: 151). tampoc en aquest cas es 
documenta cap tipus d’evidència de pràctica del banquet i sí en canvi 
un ús privilegiat del vas importat relacionat amb un producte restringit 
com a urna cinerària.

El darrer exemple correspon a la tomba 13 de la necròpolis de la 
Muralla nord-est d’Empúries. Presenta un aixovar format per un sim-
pulum,	 dos claus de ferro, un ganivet, una petxina de Cardium,	 dos 
Kantharoi	de bucchero	Nero,	fragments d’un oinochoe	de ceràmica grisa, 
un plat de secció troncocònica i dues copes a mà (Almagro-Basch 1955: 
392-394). un altre cop la presència de simpulum	remet a una cronologia 
de mitjans del segle VI ac. (Fig. 9) El mateix es pot proposar per a les 
dues copes a mà, pràcticament idèntiques a les de la tomba 2 de la ma-
teixa necròpolis i que es data en el tercer quart del segle VI ac (Graells 
2009: 144-145) (Fig. 10). 

La datació, de la tomba 13 es basa en els dos kantharoi de Bucchero	
Nero i de l’oinochoe	de ceràmica grisa, identificat erròniament com un 
fragment de Bucchero	 eolio amb una cronologia, de ser certa, anterior 
al 580-570 ac (Barberà 1990: 204). La tipologia dels kantharoi	correspon 
al tercer quart del s.VI ac (naso 2006: 187-189), cronologia amb la que 
coincideixen la resta de materials de l’aixovar i de la necròpolis. Però 
si anem als materials relacionats amb el banquet, observarem la manca 
d’una lògica organitzativa. Si bé funcionen correctament els kantharoi	
amb l’oinochoe,	el simpulum	no té cap vas del que extraure les begudes. 
Per tant, la selecció dels elements presents en aquesta tomba tornen a 

7 Per aquest cas, seguint la proposta de J. ch. Sorisseau (2006: 130), els vasos de producció local i els 
petits objectes metàl·lics no aporten avui en dia solucions importants pels temes de cronologia.
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mostrar com hi són en funció de símbols d’estatus, propietats del difunt 
i indicadors de l’accés privilegiat al consum de begudes segons les mo-
des mediterrànies. 

6.- concLuSIonS: BAnquEt FunERARI o 
ELEMEntS dE BAnquEt En contExt FunERARI 
AL noRd-ESt PEnInSuLAR?

no hi ha dubte que l’adquisició d’una nova manera de realitzar 
cerimònies de cohesió del grup i de l’afirmació de les aristocràcies es va 
realitzar mitjançant els diferents tipus de banquet. Però a partir de les 
evidències que tenim del registre funerari català, què podem dir? com 
hem d’interpretar aquests aixovars? què ens expliquen? Si bé és cert 
que algunes associacions que es documenten denoten la comprensió de 
l’ús i l’ordre dels objectes que integren aquest conjunts, crec que corres-
pon a una complementació intrínseca dels elements de la vaixella i dels 
seus accessoris d’acord a una ideologia comú d’influx mediterrani, a 
partir d’una lògica funcional i simbòlica.

Però l’aparició dels elements del banquet a catalunya presenten 
una sèrie de particularitats interpretatives:

En primer lloc, l’aparició del banquet mediterrani incorpora ele-
ments de beguda principalment. Els elements de consum càrnic són 
secundaris, tot i que tenen unes importants connotacions socials i la 
seva exhibició remunta, sens dubte, al final de l’edat del bronze. Però 
la incorporació dels elements de beguda, a catalunya, apareixen amb 
els primers contactes colonials (segona meitat del segle VII ac i primer 
quart del segle VI ac). 

En segon lloc, el disseny dels tipus trobats a catalunya evidencia 
clarament el coneixement de la forma original, a l’estil d’imitacions de 
prototipus, quan no són directament importacions. Principalment, la 
funció dels elements que he tractat fins aquí corresponen a la condi-
mentació i preparació de begudes i carns, així com a la seva distribució. 
Actes que es podrien considerar dins de l’àmbit religiós o sacre.

L’exhibició dels elements del symposion i del banquet i les celebraci-
ons d’aquests són, juntament amb les armes i algunes tombes aïllades, 
les principals manifestacions del poder a les comunitats del període 
arcaic de catalunya, tal i com s’ha pogut observar amb les associacions 
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de certes tombes: amb complexes sets	de banquet, riques en les seves 
particulars comunitats com les tombes 8 de la necròpolis d’Anglès, 184, 
192 i 399 de la necròpolis d’Agullana, la tomba de Guerrer de la Granja 
de Soley, les tombes 10 i 54 de la necròpolis de Grand Bassin II, les tom-
bes 14, 47 i 234 de la necròpolis de St. Julien de Pézenas o la tomba 12 
de la necròpolis de la Pave. 

A més de la freqüent associació d’objectes del servei de banquet en 
conjunts menors, essent els que donen valor als seus aixovars, indicant 
un estatus elevat com a indicadors de la possibilitat d’un accés al con-
sum de certs productes restringits. 

Igual com es va proposar per a les primeres tombes que van in-
corporar la costum oriental del banquet estirat (a finals del segle VIII 
ac) a la necròpolis del Kerameikòs d’Atenes va donar lloc a una nova 
pràctica funerària coneguda com a Opferrinne-Zeremonie	 que consis-
tia en la cremació dels serveis de banquet davant de la tomba (Kistler 
1998). Aquesta cerimònia pot caracteritzar-se bé dins d’un grup limitat 
a l’interior de la citada necròpolis del Kerameikòs (al grup de tombes 
d’Aghia	Triada) com una pràctica exclusiva que permet a aquest grup 
renovar l’expressió del prestigi social al moment de la mort (duplouy 
2006: 252-253). Aquesta pràctica es va extendre ràpidament per tota 
l’Àtica. un cas similar es pot proposar per la catalunya del segle VII-VI 
ac, on desprès de les primeres mostres d’aquesta adopció del banquet 
augmenta el número d’aixovars amb associacions lògiques en el marc 
del banquet organitzat. 

Evidentment la presència del banquet com a marcador social als 
contexts funeraris no serà més que un instrument de distinció social 
que haurà de renovar-se i readaptar-se a les noves exigències socials i 
als diferents processos històrics i polítics de cada territori i cultura. Es-
pecialment significatiu a tal efecte serà el reconeixement social en base 
a l’heroització i a la instrumentalització d’aquest gènere d’expressió so-
cial basada en múltiples principis de coerció i justificació “llegendària” 
del grup. 

Sorprèn en les tombes principesques de l’àrea lacial (tombes de Pa-
lestrina i castel di decima), etrusca (cerveteri) i campana (Pontecagna-
no), l’escàs número de vasos ceràmics, inversament proporcional a la 
qualitat, vertaderes agalmata sepultades amb el propietari. Sembla que 
respecte als aixovars de l’àrea falisca i lacial es vulgui subratllar l’as-
pecte personal del “beure” que trobaria la seva manifestació en l’acte 
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comunitari. Per contra, la tomba 104 del Fondo del Artiaco de cumas, 
que presenta, a partir de l’organització planimètrica de l’aixovar, una 
relació del “cabdill” mort amb els objectes que li connoten l’estatus i 
no amb el servei pels seus invitats (Sirano 1995: 38). Aquesta dada és 
rellevant, però hem de recordar la major antiguitat d’aquesta sepultura 
respecte a les altres tombes denominades tradicionalment com a “prin-
cipesques”. En qualsevol cas, la divisió de l’aixovar en dos àmbits dins 
de la tomba ha estat repetidament considerat, dividint la interpretació 
dels elements en base a múltiples variants relacionades amb la imatge 
pública del personatge enterrat. Així, la presència d’unes pràctiques 
d’hospitalitat representades a les parts públiques d’alguns conjunts fu-
neraris i d’hàbitat, permet pensar en les necessitats de formular i ratifi-
car les contínues relacions entre grups emergents per a controlar certs 
territoris o poblacions. Això té sentit i es reforça especialment en els 
casos de la tomba 184 d’Agullana (Graells 2004), a mig camí d’una im-
portant via de pas i pròxima a la dinàmica plana de l’Empordà, i amb el 
cas del turó del calvari (Sardà 2008), a la terra Alta, zona que també es 
presenta com dinàmica i receptora d’influències des de la Vall de l’Ebre 
i el Mediterrani.

Per tant, crec que amb les evidències que avui tenim, queda clara 
l’adopció de la pràctica del banquet a l’estil mediterrani, però el regis-
tre funerari català presenta únicament elements	de	banquet en els seus 
aixovars com a evidències d’una competició social i en cap cas podem 
interpretar-los com a proves de celebracions de banquets	funeraris. 
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