
INTRODUCCIÓ

Sota aquest títol s’amaga un treball sobre els càlats,
una forma típicament ibèrica però molt influenciada per
la presència de Roma a la península Ibèrica, que mostra
aspectes molt interessants de la societat ibèrica, a més de
ser un reflex dels canvis productius esdevinguts amb
l’arribada dels romans. Però, com eren els càlats? 

Els càlats presenten sempre una boca ampla, coronada
per un llavi més o menys recte, sota el qual s’estén una
paret recta o troncocònica, que finalitza en una base rela-
tivament plana. Això li atorga una clara forma cilíndri-
ca. D’altra banda, no sempre tenen nanses i, quan en
duen, aquestes són merament decoratives, ja que són
molt estretes i estan completament –o gairebé del tot–
enganxades a la paret del vas, la qual cosa no les fa gens
funcionals. Acostumen a presentar decoracions pinta-
des, generalment en tons vermellosos, i n’hi ha de
grandàries molt diverses: des de menys de 10 cm d’altu-
ra i menys de 15 cm de diàmetre fins a peces de més de
30 cm d’altura i diàmetre màxim de la vora, passant per
exemplars de grandària intermèdia. 

Tot i que és una producció present al llarg de la costa
de llevant i del nord-est de la península Ibèrica, el marc
geogràfic de l’estudi que presentem es limita a l’antiga

Cessetània, territori emplaçat entre el coll de Balaguer, al
sud, i el massís del Garraf, al nord, i tancat a l’interior
per les elevacions de la Serralada Prelitoral (muntanyes
de Prades i serres de Llaberia i de l’Argentera).
Tanmateix, les conclusions extretes són perfectament
extrapolables a la resta del territori.

Pel que fa a la seva cronologia, els càlats cessetans es
produeixen, grosso modo, entre els segles III i I aC, sent-
ne els segles II i I aC el moment àlgid de producció i dis-
tribució. 

És important destacar que s’han trobat càlats a bona
part de la costa mediterrània occidental (sud de França,
façana occidental d’Itàlia i, fins i tot, algun exemplar al
nord d’Àfrica), la qual cosa converteix aquests vasos en
la forma ceràmica més exportada del món ibèric. És en
aquest punt on entra en joc l’administració romana. 

RESULTATS

El tipus de jaciment arqueològic on apareixen més
càlats són els nuclis d’hàbitat. Per aquest motiu, vam
seleccionar un determinat nombre d’assentaments d’ar-
reu de la Cessetània que fossin representatius del total
de tipologies de nuclis poblacionals existents en aquest
territori, per tal de veure en quina quantitat i en quins
contextos apareixen els càlats. Entre els jaciments estu-
diats hi ha el nucli de primer ordre del territori, l’assen-
tament ibèric de Tarragona, els nuclis de segon ordre
d’Olèrdola, el Vilar, les Masies de Sant Miquel i Darró, la
ciutadella militar d’Alorda Park i assentaments de
poblament rural dispers, dins del qual cal distingir entre
nuclis de població concentrada, com Santa Anna, i nuclis
d’activitats econòmiques especialitzades, com el Turó de
la Font de la Canya, les Guàrdies i Mas d’en Gual.

Amb l’estudi dels contextos arqueològics d’aquests
assentaments vam constatar que els càlats apareixen
sempre associats a atuells característics de la ceràmica
de cuina ibèrica, la vaixella de taula i els recipients d’em-
magatzematge, que estarien presents a totes les cases
ibèriques dels segles III-I aC. Això, juntament amb les
seves característiques i les condicions en què van ser
recuperats, fa pensar que haurien estat elements
emprats per a l’emmagatzematge de productes en peti-
tes quantitats. Cal diferenciar-los de les àmfores, les
tenalles, o els grans contenidors, amb molta més capaci-
tat d’emmagatzematge que els càlats.

Que apareguin en tots els jaciments, independentment
de les seves característiques, ens permet relacionar
aquests vasos amb alguna de les activitats econòmiques
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i/o quotidianes que es durien a terme a l'interior dels
nuclis d'hàbitat o a les seves proximitats, i saber que el
producte que contenien estava present a tot el territori
cessetà. Així mateix, la seva aparició a l'interior dels
assentaments es podria deure al fet que el seu contingut
fos consumit als nuclis d'hàbitat. 

Quantitat de càlats recuperats a cadascun dels
nuclis d'hàbitat estudiats

Tanmateix, cal apuntar que els càlats apareixen en pro-
porcions molt petites, la qual cosa podria estar indicant
que si bé contenien un producte important dins de la
dieta ibèrica, aquest no estaria a l’abast de tothom. 

Destaca també el fet que els nuclis d’hàbitat on aparei-
xen més càlats són aquells on es suposa una major
presència de les elits militars i aristocràtiques ibèriques:
el nucli ibèric de Tarragona i la ciutadella militar
d’Alorda Park. En aquest sentit, els càlats es comporten
com les importacions.

El segon tipus de jaciment arqueològic on s’han recu-
perat més càlats són les anomenades coves-santuari ibè-
riques, cavitats on s’haurien dut a terme pràctiques cul-
tuals de característiques diverses, com ritus iniciàtics i
ritus de pas. La presència de càlats en coves-santuari
cessetanes és realment significativa. Les coves-santuari
estudiades són les següents: Cova C d’Arbolí, Cova del
Bolet, Cova de la Guineu, Cova de l’Olla, Cova del
Garrofet i Cova de Sant Llorenç. 

Amb l’estudi dels contextos arqueològics d’aquestes
cavitats vam constatar que els càlats de les coves-san-
tuari apareixen associats a elements que acostumen a
estar presents en àmbits on es duen a terme pràctiques
cultuals, com els vasos caliciformes, vasos de parets
fines i vasos brunyits o polits, que haurien contingut
líquids i/o aliments sòlids emprats en les pràctiques que
s’hi haurien dut a terme. 

Hi ha presència de càlats en un gran nombre de coves-
santuari, no només de la Cessetània, sino a tot el llevant
mediterrani de la península Ibèrica, la qual cosa apunta
que la presència d’aquests vasos en aquests espais no és
casual ni accidental, ni respon a una simple reutilització.
La troballa de càlats en un nombre tan elevat de coves-
santuari ibèriques indica que, a través del seu contingut,
aquests vasos haurien estat lligats a les pràctiques cul-
tuals que s’hi haurien realitzat. 

Les evidències mostrades fins ara refermen la teoria
que aquests vasos haurien estat emprats per contenir
algun aliment de gran importància dins de la societat
ibèrica, fins al punt de ser utilitzats en pràctiques de
tipus cultual, i a l’abast d’una part reduïda de la pobla-
ció, les elits: els que haurien tingut accés a les pràctiques
de què parlem. 

D’altra banda, els canvis productius esdevinguts amb
l’arribada dels romans a la península Ibèrica haurien
estat la causa de la gran producció de càlats que s’apre-
cia al territori cessetà durant els segles II-I aC, així com
de la seva exportació fora del territori de l’actual
Catalunya, la qual cosa fou deguda, sens dubte, al fet
que els càlats contenien un producte molt preuat a tota
la Mediterrània. 

Això, juntament amb el fet que la seva distribució és
essencialment costanera i que apareixen càlats en dere-
lictes, formant part del carregament dels vaixells, sugge-
reix que la seva distribució mediterrània respon a una
producció industrial d’aquests vasos, fabricats per con-
tenir un producte específic de la zona, que s'exportava
dins dels circuits comercials romanorepublicans. 

Com diu Pierre Guérin, l'exportació de ceràmica ibèri-
ca pintada –fonamentalment càlats– és una conseqüèn-
cia de la presència de Roma a la península Ibèrica, que
comportà un increment de les relacions comercials a la
Mediterrània occidental.

EL CONTINGUT DELS CÀLATS

Arribats a aquest punt, la pregunta que ens plantegem
és: quin hauria estat l’aliment contingut als càlats? Les
evidències mostrades fins ara fan plausible que fos la mel. 

De l’estudi dels contextos materials dels nuclis d’hà-
bitat estudiats s’extreuen dos conclusions: d’una
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banda, que el contingut dels càlats hauria d’haver estat
un producte alimentari produït a les proximitats dels
jaciments o, fins i tot, al seu interior (on s’hauria con-
sumit); de l’altra, que els càlats es comporten com les
importacions, la qual cosa ens permet relacionar-los
amb les elits aristocràtiques i militars ibèriques. En
referència al primer punt, la mel bé podria haver-se
recol·lectat a les proximitats dels nuclis d’hàbitat ibè-
rics o al seu interior. 

Una evidència d'aquest caràcter domèstic de la
recol·lecció de mel –apicultura– és l'aparició, en jaci-
ments valencians de l'ibèric ple i de l'ibèric final (o pe-
ríode iberoromà), de ruscs de ceràmica, l'ús dels quals
ha estat datat a partir del segle III aC, tot i que a penes
perduren en època imperial. La seva cronologia coinci-
deix plenament amb la dels càlats, la qual cosa ens fa
pensar que ambdós objectes haurien estat estretament
relacionats. 

Si bé és cert que no apareixen ruscs de ceràmica a la
resta del territori ibèric, això no significa que en altres
zones no es practiqués l'apicultura, ja que es podrien
haver emprat ruscs fabricats amb materials peribles. 

Amb la conquesta romana de la península Ibèrica, els
ruscs de ceràmica augmenten en tots els jaciments on hi
ha presència d'aquests elements, la qual cosa ens indica
que en aquests moments és dóna un increment de la
producció de mel. Alhora, es produeix un augment en la
producció i distribució de càlats, fet que podria eviden-
ciar que aquests vasos s'emprarien per contenir mel. 

D’altra banda, de l’estudi dels contextos materials de
les coves-santuari cessetanes vam extreure la conclusió
que la presència de càlats en aquests espais degué res-
pondre, sens dubte, a la seva utilització en pràctiques de
caràcter cultual, a causa del seu contingut. En aquest
aspecte, la mel encaixa perfectament com el producte
que hauria dut els càlats a estar presents en aquestes
cavitats.

Recordem que les coves-santuari ibèriques han estat
relacionades amb ritus iniciàtics de classes d'edat i amb
rituals de lustració i purificació abans d'entrar a la
població. Les seves característiques permeten suposar
que les pràctiques que s’hi realitzaven eren molt similars
a les dutes a terme en coves-santuari d’arreu de la
Mediterrània antiga. 

En aquestes pràctiques jugarien un paper important
les substàncies narcòtiques i embriagadores, entre les
quals podria trobar-se la mel, ja sigui per ella mateixa,
com una beguda alcohòlica pròpia derivada de la fer-
mentació del seu sucre, o barrejada amb vi, per tal d'en-
dolcir-lo i fer-lo més agradable de beure, a més d’incre-
mentar-ne el grau alcohòlic. 

Val a dir que la mel era també un símbol de renaixe-
ment després de la mort, ja fos ritual o vertadera, i que
en aquests ritus iniciàtics i de pas es duia a terme la
mort figurada dels participants i la seva posterior re-
surrecció.

Quelcom de similar podria haver succeït al món ibèric.
Així, seria lògic pensar que la mel seria emprada en els
rituals de pas, de tipus ctònic, realitzats a les coves-san-
tuari. Si els càlats s'empressin per contenir mel, això
podria explicar la seva presència en aquestes cavitats. 

Alhora, l'abella va ser considerada durant l'antiguitat
com un símbol de reialesa. Aquesta qüestió està estreta-
ment lligada amb les pràctiques cultuals de què acabem
de parlar i posa la mel en relació amb les elits socials ibè-
riques, ja que els participants en aquestes pràctiques
devien ser joves pertanyents a l'aristocràcia guerrera
ibèrica. Així, tindria sentit que apareguin més càlats en
els nuclis d’hàbitat on hi hauria hagut una major presèn-
cia de les elits socials ibèriques. 

En relació amb tot el que hem exposat, podem dir que
els càlats no haurien estat recipients creats específica-
ment per exportar la mel, sinó que devien ser recipients
per contenir mel que, com a conseqüència del dinamis-
me que viu el comerç a la mediterrània occidental a par-
tir del segle II aC, van acabar sent exportats.
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