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PAN I EL FUNUS ROMANUM. ESTUDI
D’UNA PEÇA D’OS D’UN LLIT

FUNERARI TROBADA AL SUBURBI
SEPTENTRIONAL DE TARRACO

Ada Lasheras González
Investigadora predoctoral

Institut Català d’Arqueologia Clàssica

RESUM 
Les intervencions arqueològiques realitzades, l’any 2009, al carrer sant Antoni Maria Claret de 
la ciutat de Tarragona, van posar al descobert una zona funerària d’època romana amb un llarg 
període d’ús (segles i a iii dC.). Entre les restes arqueològiques trobades destaca una petita peça 
d’os figurada (6,1 x 2,7 x 4,7 cm), que representa un cap humà amb trets animals. L’anàlisi ico-
nogràfic ens ha permès identificar aquest personatge amb el déu d’origen grec Pan. A nivell fun-
cional, cal relacionar aquesta peça amb el seu context arqueològic, un espai funerari emprat com 
a ustrinum. Així, donades les seves característiques morfològiques i la seva iconografia, vinculada 
al culte dionisíac, proposem que aquesta peça formaria part de la decoració d’un llit funerari.

ABSTRACT
The archaeological interventions carried out in 2009 at the “sant Antoni Maria Claret” street, in 
the city of Tarragona, discovered an ancient burial area, used for a long period of time (1st to 3rd 
centuries A.D.). Among the findings, a little bone artefact was recovered (6,1 x 2,7 x 4,7 cm), 
which represent a human head with some animal features. The iconographic analyses allowed us 
to identify this character with the Greek god Pan. In functional terms, this artefact should be re-
lated to its archaeological context, a burial area used as an ustrinum. Moreover, its morphological 
characteristics, as well as its iconography, related with the cult of Dionysios, lead us to propose 
that this artefact was part of the decoration of a burial bed.

Paraules clau: Peça d’os, Pan, rituals fúnebres, llit funerari, ustrinum, Tarraco.

Keay words: Bone artefact, Pan, burial rituals, funerary bed, ustrinum, Tarraco.
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1. INTRODUCCIÓ1

En els darrers anys, ciutats de rellevància històrica i arqueològica com Tarra-
gona han viscut una etapa d’auge en el nombre d’excavacions i intervencions 
arqueològiques dins el nucli urbà. Això, sens dubte, ha suposat una millora en 
el coneixement de la ciutat antiga i ha permès la documentació d’importants 
estructures i restes materials (Macias, Fiz et alii 2007). No obstant això, la 
immediatesa i el ritme al que, sovint, s’han hagut de desenvolupar aquestes 
excavacions urbanes ha portat a una manca de posteriors estudis, publicacions i 
divulgació del patrimoni que s’ha anat descobrint.

La peça que ara analitzem és un clar exemple d’aquesta realitat. Es va loca-
litzar gràcies a unes intervencions arqueològiques realitzades, l’any 2009, a una 
zona àmpliament urbanitzada de Tarragona (concretament, al carrer sant An-
toni Maria Claret, número 21). Tot i ser una àrea en que la densitat d’elements 
d’interès arqueològic és, generalment, baixa, aquestes excavacions van docu-
mentar un seguit de restes d’època romana. Es tracta d’un recinte funerari a 
l’aire lliure, utilitzat des del segle i dC. fins al segle iii dC. i que estaria situat 
fora del perímetre emmurallat de l’antiga Tarraco, a l’anomenada perifèria sep-
tentrional, de caràcter eminentment suburbial (fig. 1) (Pociña, Mesas i Bravo 
2011, 32-33; Ciurana 2011, 271-272 i 693).

La primera fase d’ús d’aquest sector data entre els segles i i ii dC. i s’hi ads-
criuen un total de quatre unitats funeràries: dues inhumacions amb coberta 
de tegulae (unitats funeràries 6 i 9), una incineració (unitat funerària 7) i una 
destacable cambra semi-soterrada (unitat funerària 8) amb murs d’opus caemen-
ticium revestits amb pintura mural, amb franges de color groc i vermell, així 
com representacions de motius vegetals. A l’interior de la cambra va trobar-se 
un gran volum de cendres i restes òssies procedents de diverses incineracions, 
pel que s’ha interpretat com un sepulcre familiar (Pociña, Mesas i Bravo 2011, 
16-19; Ciurana 2011, 272). 

La troballa que ens interessa, però, pertany a una fase posterior, ja que for-
mava part d’un gran rebaix de planta circular (unitat estratigràfica 221), el qual 
anul·lava part del nivell de circulació de la fase anterior i on van constatar-se 
“cendres i carbons, [...] restes vegetals carbonitzades, restes òssies presumible-
ment humanes, claus de ferro, etc.” (Pociña, Mesas i Bravo 2011, 20). Gràcies 

1. Agraeixo al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona l’accés a la peça i les foto-
grafies de la mateixa, així com al dott. Vincenzo Torrieri, de la Soprintendenza per i Beni Arche-
ologici dell’Abruzzo, per les fotografies del llit funerari de la necròpolis de Fossa. Igualment, 
voldria agrair a la dra. Judit Ciurana, el dr. Jordi López, el prof. Josep Anton Remolà i el 
prof. Joaquín Ruiz de Arbulo, els seus consells i suggeriments durant el desenvolupament 
d’aquest estudi.

ADA LASHERAS GONZÁLEZ
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al materials ceràmics apareguts al farciment, s’ha pogut datar aquesta segona 
fase en un moment avançat del segle ii dC. Alhora, donades totes les evidències 
aparegudes dins aquest rebaix (gran quantitat de cendres i carbons, restes òssies, 
metalls i d’altres materials relacionats amb el sudari), s’ha identificat aquest espai 
com un ustrinum o lloc destinat a les incineracions col·lectives (Pociña, Mesas 
i Bravo 2011, 18-20; Ciurana 2011, 272).

En un moment posterior, entre els segles ii i iii dC., se situa l’última fase 
d’ús funerari d’aquesta zona. Quatre han sigut les inhumacions associades a 
aquest moment (unitats funeràries 2, 3, 4 i 5), les quals se superposen de ma-
nera evident als enterraments anteriors, ja que fins i tot destrueixen parcialment 
la cambra funerària abans descrita. Igualment, s’ha d’assenyalar que, ben pro-
bablement, aquests quatre enterraments també formarien part d’una mateixa 
unitat familiar, donada la seva disposició clarament agrupada (Pociña, Mesas i 
Bravo 2011, 18-20 i 33).

2. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LA PEÇA

2.1. Descripció formal
La troballa que ara ens ocupa, conservada avui dia al Museu Nacional Ar-

queològic de Tarragona (MNAT) i catalogada com TCSC-09-222-1, és una peti-
ta peça d’os figurada, buida al seu interior i de cos cilíndric. Les seves dimensions 
són 6,1 cm d’altura, 2,7 cm d’amplada i 4,7 cm de profunditat. L’obertura inte-
rior presenta una secció oval en la part superior, d’1,8 cm d’amplada per 3,3 cm 
de llarg. A la base, en canvi, s’observa una forma més aviat trapezoïdal, d’1,7 cm 
d’amplada a la part més gran i d’1 cm a la més petita, per 2,4 cm de llarg. Cal 
destacar, a més, que la base és marcadament rectilínia i disposa d’uns solcs a banda 
i banda; és a dir, que es tracta d’una ranura per inserir-hi una làmina a mode de 
tapadora o bé per acoblar-la a una altra peça (fig. 2-4).

Malgrat que el seu estat de conservació és força bo, la peça ha perdut la seva 
part superior, de manera que resulta complicat conèixer si estava tancada o roma-
nia oberta originàriament. Li manca, alhora, un bon tros a la banda superior del 
seu costat dret i una petita part del dibuix cisellat de la cara esquerra, també a la 
part superior.

La peça representa el cap d’una figura masculina, encara que amb certs trets 
propis d’un animal, concretament d’un caprí. Així doncs, poden observar-se dues 
banyes situades a la part davantera, que li creixen des del centre del front i es per-
llonguen de manera lleugerament corba cap a dalt. Igualment zoomorfes són les 
orelles, circulars a la part inferior, però allargades, ascendents i acabades en una 
punta força aguda. Un altre dels trets caprins és el nas, ja que es mostra camús; és a 
dir, curt i aplanat i amb els orificis nasals oberts als laterals. Completa aquesta imat-
ge una petita boca entreoberta que acaba de donar l’aspecte d’un veritable musell.

PAN I EL FUNUS ROMANUM. ESTUDI D’UNA PEÇA D’OS D’UN LLIT FUNERARI
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D’altra banda, aquesta figura masculina es caracteritza per disposar d’una 
espessa barba que li cobreix tota la part inferior de la cara, des de les temples, 
tot passant per sota els pòmuls i fins arribar a la zona situada sota el nas. Els 
pèls de la barba, com els cabells, han sigut traçats amb detall, de manera que 
pot distingir-se el bigoti, que s’allarga a banda i banda de la boca i ha estat re-
presentat en forma d’espiga, de la resta del pèl facial. Els ulls són ametllats i es 
mostren ben marcats, com les pupil·les i el front. Finalment, cal esmentar una 
mena d’ornament que li decora la part davantera i lateral del cap. Aquest adorn 
li arriba fins el clatell i està format per un conjunt de cel·les romboïdals guarni-
des amb un seguit de línies verticals.

2.2. Anàlisi iconogràfica
Són fonamentalment els trets zoomorfs abans descrits els que permeten 

identificar aquesta figura amb el déu Pan2. Aquest era l’únic déu híbrid del pan-
teó grec i romà i, encara que les seves imatges van evolucionar al llarg del temps, 
incorporant cada cop més característiques antropomorfes, generalment era re-
presentat amb tors humà però amb potes i banyes de cabra (Boardman 1997, 
940; Porres 2012, 64). De fet, així el descrivien autors clàssics com Heròdot, 
qui afirmava que tenia rostre i potes de cabra (ii, 46), o bé, ja al segle ii dC., 
Llucià de Samosata a la seva obra Dialogi Deorum (ii, 22, 1).

Hem de remuntar-nos a l’antiga Grècia, concretament a la muntanyosa re-
gió de l’Arcàdia, al Peloponès, per cercar l’origen d’aquest déu. Aquesta, però, 
és una divinitat que prové de la tradició indoeuropea, d’un estadi de la religió 
hel·lena previ a la configuració del panteó olímpic i que ben probablement era 
venerada pels pobles pastors i nòmades d’aquesta àrida àrea de l’Hèl·lade. Va 
ser a partir del 490 aC., amb la victòria dels atenesos a Marató, quan el culte a 
aquest déu es va estendre cap a Atenes. Hom explica que Pan es va aparèixer a 
Fidipides, el missatger que es va dirigir a Esparta corrent, i que li va fer saber que 
ajudaria als soldats atenencs infonent pànic a les tropes enemigues. D’aquesta 
manera el déu arcadi va esdevenir el protector de la població d’Atenes davant 
els bàrbars i tant fou així que, a partir del segle iv aC., es documenta un fort 
impuls del seu culte entre les milícies hel·lenes. És per aquest motiu que trobem 
múltiples representacions d’aquesta divinitat a les ceràmiques àtiques i figuretes 
per bona part de la geografia grega (Porres 2012, 65-66).

2. D’entre la bibliografia principal sobre aquesta divinitat, amb referències a literatu-
ra anterior, cal destacar BoaRdMan, John. “Pan”. A: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classi-
cae. viii, 1: Thespiades-Zodiacus et supplementum. Zürich-Düsseldorf: Artemis Verlag, 1997, 923-
941; BoRgeaud, Philippe. The Cult of  Pan in ancient Greece. Chicago: University of  Chicago 
Press, 1988; MaRquaRdt, Nathalie. Pan in der hellenistischen und kaiserzeitlichen Plastik. Bonn: 
Habelt, 1995; i PoRRes, Silvia. “La dionisización del dios Pan”, Synthesis, 19 (2012), 63-82.

ADA LASHERAS GONZÁLEZ
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L’època hel·lenística va suposar una ampliació del registre, no només quant a 
les imatges, ara fins i tot mostrat durant la seva joventut, sinó també respecte als 
suports. La variabilitat abasta des d’estàtues exemptes fins a relleus a les antefixes 
de terracota. No obstant això, aquesta diversitat s’accentua quan sortim de la 
geografia grega, tal i com veurem en les representacions itàliques. En aquesta 
zona del Mediterrani, en contacte directe amb Grècia, trobem no només relleus, 
sinó fins i tot copes figurades. Així mateix, Pan va ser vinculat cada cop més amb 
el déu Dionís i va passar a ser un membre assidu del seu seguici, de manera que 
sovint se’l pot observar a les decoracions de sarcòfags romans. De fet, a partir 
d’Adrià i sobretot durant l’època antonina (finals del segle i - segle ii dC.) els 
motius dionisíacs van ser recurrents a l’art funerari, tot allargant-se fins el baix 
Imperi (Gasparri 1986, 564-566).

Si ens fixem en els elements iconogràfics, les banyes són probablement el tret 
més definitori de Pan, ja que estan presents a totes les seves representacions de 
manera més o menys evident: des de grans cornamentes, sobretot a les figures 
gregues, fins a petites protuberàncies situades a la part central i superior del cap, 
pròpies de les imatges de la joventut del déu. En el nostre cas és clar que no es 
tracta del déu jove i imberbe, sinó d’un Pan plenament madur, amb llargues 
banyes i barba, com a la copa figurada trobada a Pulla i datada al segle iv aC. 
(fig. 5). Les orelles són igualment característiques, ja que com s’ha observat 
prèviament a la peça tarragonina, són allargades, punxegudes i ascendents. Així 
es mostren, certament, a bona part de les representacions conegudes i descrites 
fins ara. Però no sempre es representen de manera ascendent, sinó que a vegades 
apareixen descendents, assemblant-se molt més a les d’un caprí.

Per un altre costat, els trets que evolucionen de manera més clara són tant el 
nas com la boca. Com s’ha pogut copsar, el nostre cas presenta unes característi-
ques força zoomorfes, encara que moderades si les comparem amb els exemples 
grecs. La peça tarragonina s’apropa molt més a les representacions itàliques, 
en que el musell caprí es redueix i adquireix un caràcter més humà, però sense 
abandonar del tot la seva aparença animal. En aquest sentit és il·lustrativa la 
figura d’ivori conservada actualment al Getty Museum de Malibú (Califòrnia), ja 
que és la que més s’aproxima a la figura del nostre estudi (fig. 6).

En últim lloc cal fer esment de l’adorn del cap abans descrit. És fonamental-
ment a partir de la relació i aproximació del déu Pan a Dionís quan el primer 
incorpora elements i atributs propis del segon, com són les corones de vinya, 
heura o pinyes (fig. 7). La connexió entre ambdós déus es remunta ja al segle iv 
aC., com pot llegir-se a l’himne homèric dedicat al déu arcadi (xix, 1-3; 45-46), 
tot i que és més palesa a partir d’època hel·lenística. De fet, les similituds entre 
Pan i Dionís són força evidents: tots dos representen la desmesura i el descon-
trol, es vinculen amb el vi i rebien culte a santuaris o temples generalment si-
tuats a les afores de les ciutats. A més a més, Pan s’associava amb els sàtirs, éssers 

PAN I EL FUNUS ROMANUM. ESTUDI D’UNA PEÇA D’OS D’UN LLIT FUNERARI
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que, com les nimfes, formaven part del seguici de Dionís. Així doncs, cada cop 
més, les escenes ocupades pels sàtirs van substituir-se per representacions del 
déu Pan (Boardman 1997, 940-941; Porres 2012, 68-69).

En el nostre cas l’ornamentació observada al cap de Pan sembla evocar la 
textura exterior d’una pinya, fruit que no només és un atribut de Dionís (Gas-
parri 1986, 415), sinó que també s’integra en les imatges del déu híbrid. El 
mite que explica aquesta assimilació el transmet Nonnus de Panòpolis, autor 
grec del segle iv dC., qui narra com la nimfa Pitis és transformada en pi al fu-
gir de Pan (Dionys., xlii, 258-260). Així, la pinya, que generalment corona el 
thyrsos o ceptre de Dionís, passà a ser també un tret iconogràfic de Pan (Porres 
2012, 70). Certament, aquest fruit no és un dels atributs més habituals del déu 
de l’Arcàdia, però tampoc no es tracta d’un unicum, doncs es coneixen exemples 
de Pan amb corona de pinyes, com s’ha assenyalat anteriorment en el cas del 
relleu del segle i aC. (fig. 7). La manera en que es representa la pinya a la peça 
tarragonina, però, sí és força original i, tal vegada, pugui explicar-se per la seva 
grandària i el material amb que està feta la peça, ja que no permet realitzar re-
lleus massa exempts.

2.3. Paral·lels
És evident, però, que el nostre exemple no pot equiparar-se a cap dels casos 

ara esmentats, ja que es tracta d’una peça realitzada en os. Un repàs als estudis 
de Béal (1983 i 1984) i Mikler (1997) sobre el treball i ús d’aquest material 
ha permès la troballa de dos paral·lels directes per aquesta peça, un conservat 
al Musée de la civilisation gallo-romaine a Lió (Roine-Alps, França) i un altre al 
Musée Archeologique de Nimes (Llenguadoc-Rosselló, França). Així mateix, Béal 
(1983, 85) cita l’existència de dues peces més amb forma de cap, una inèdita i 
trobada a Trier (Renània-Palatinat, Alemanya), i una altra conservada al Landes-
museum de Heidenheim (Baden-Wurtemberg, Alemanya)3.

L’exemple de Lió (fig. 8), com el tarragoní, és una peça d’os figurada amb 
la representació del déu Pan, que no només se li assembla estilísticament (en-
cara que s’observa una fulla o flor entre banya i banya que no apareix en la 
nostra peça), sinó que presenta també unes mesures gairebé idèntiques (7,3 cm 
d’altura, amb una secció oval de 2,7 per 3,6 cm). Així mateix, mostra una base 
escairada. La part superior, però, sembla estar menys oberta que en el nostre 
exemple, tot i que tampoc es pot afirmar que originàriament estigués tancada 
per complet (Béal 1983, 84).

3. Les dades que aporta l’autor no ens han permès identificar-les, ni tampoc determi-
nar que es tracti de paral·lels clars de la figura tarragonina, motiu pel qual no les hem inclòs 
al present estudi.

ADA LASHERAS GONZÁLEZ
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La peça de Nimes (fig. 9), en canvi, presenta un tractament molt més esque-
màtic, tal vegada degut al seu estat de conservació, que s’observa més precari en 
mancar-li tota la part posterior, un tros de la superior i les orelles. En general, 
com ja apunta el mateix Béal (1984, 33), la fesomia recorda a la peça de Lió ara 
descrita, encara que no presenta ni la barba ni les banyes pròpies del déu arcadi, 
mentre que la decoració amb tres cercles disposats verticalment tampoc apareix 
en cap de les peces esmentades. De totes maneres, les mesures d’aquesta peça 
són igualment molt semblants (6,9 cm d’altura per 2,8 cm d’ample) i alguns 
dels trets iconogràfics i de factura (la profunditat i la forma ametllada dels ulls, 
l’aspecte general del nas i la boca, i l’adorn amb cel·les quadrangulars de la part 
superior del cap) poden associar-se a Pan i coincideixen amb els exemples ex-
posats. Finalment, cal assenyalar que també la base, com en els casos anteriors, 
sembla presentar-se rectilínia.

Així doncs, no podem deixar d’apuntar que, probablement, ens trobem da-
vant un conjunt de peces produïdes a un mateix taller, donades les evidents 
similituds entre els exemplars de Lió i Tarragona, així com la semblança general 
del de Nimes. En aquest sentit és interessant indicar que, gràcies a un estudi de 
l’esmentat investigador francès sobre les múltiples troballes de peces d’os a als 
voltants de l’actual Viena i Lió, van poder-se localitzar diversos tallers artesanals 
dedicats al treball d’aquest material (Béal 1983b). A més, entre les peces més 
nombroses destaquen uns cilindres motllurats que, tot i ser llisos, es poden ads-
criure a la mateixa família tipològica que les peces figurades ara descrites, ja que 
també es tracta de peces tubulars de secció oval o poligonal. Però l’estat actual 
del coneixement sobre els tallers de treball ossi no ens permet proposar una ubi-
cació, més o menys exacta, del lloc de producció de les peces aquí analitzades. 
Tot i així, la seva constatació a punts de l’oest i el nord de l’Imperi certament ens 
indica que van ser distribuïdes per bona part del territori romà.

2.4. Proposta funcional 
La funcionalitat d’aquests objectes és l’aspecte de més complexa interpre-

tació. Cal esmentar, a més, que es desconeix la procedència exacta de les peces 
de Lió i Nimes, fet que encara complica més aquesta tasca. Si ens fixem en les 
característiques morfològiques, un dels elements més significatius és la presèn-
cia d’una mena de ranura a la base de la peça tarragonina (desconeixem si els 
paral·lels de Lió i Nimes en presenten, però sí s’observa una base igualment 
escairada), que podia estar destinada a acollir una làmina que tanqués per sota la 
figura. Per tant, podria tractar-se d’una petita capsa, i, de fet, així interpreta Béal 
l’exemple de Lió (1983, 84-85). Segons aquesta proposta, podria identificar-se 
aquest tipus de peces amb un pyxis, del grec πύξος (boix), que originàriament 
feia referència a petites capses fetes amb la fusta d’aquest arbust, dins les quals es 
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guardaven medicines. Ja a l’Antiguitat, però, el seu significat es va ampliar i tam-
bé s’emprava per al·ludir a capsetes cilíndriques d’altres materials que contenien 
ungüents, maquillatge o elements d’higiene, així com adorns, espècies o colo-
rants (Pottier 1904, 794-795; Béal 1983, 78-79). Igualment, s’ha d’indicar 
que alguns dels contenidors on es conservava l’encens pels sacrificis, anomenats 
acerrae, podien presentar aquesta forma cilíndrica (Pottier 1904, 794; Vinet 
1877, 22).

Però el context arqueològic on va trobar-se la figura tarragonina, una àrea 
funerària interpretada com a ustrinum, ens indica la possibilitat que es tractés 
d’un element d’ús funerari. A favor d’aquesta hipòtesi apunta la cronologia, ja 
que tant l’exemple de Lió com el de Tarragona són del segle ii dC., moment en 
que Pan ja ha sigut clarament vinculat a Dionís, com mostra la incorporació 
de la pinya com a decoració de la part superior del cap. A més, Dionís, com 
s’ha exposat prèviament, era una divinitat molt present als contextos funeraris 
d’aquesta època4.

Així, aquesta obertura longitudinal també podia haver servit per acoblar la 
peça a un altre objecte. Des d’aquest punt de vista, podia haver format part de 
la decoració d’un llit funerari, moble de tradició hel·lenística, però difós entre 
la societat romana des del segle ii aC. Amb la difusió d’aquests mobles també 
van incorporar-se els seus repertoris iconogràfics, amb complexos significats es-
catològics vinculats, sobretot, al cicle dionisíac. A la vegada, el desenvolupament 
del treball de l’os en època romana, especialment al segle i dC., va acabar per 
substituir l’ivori en la realització d’aquests llits, material limitat als sectors més 
benestants i propi dels exemplars de manufactura grega (Bianchi 2008, 313-
314). En aquest sentit, les múltiples troballes de llits funeraris d’os, realitzades 
els darrers anys en nombroses necròpolis d’arreu de la geografia romana, han 
posat de relleu la importància i l’abast d’aquests elements dins els cultes i ritus 
funeraris d’aquesta societat. La major part dels exemples coneguts provenen de 
la península itàlica, on es documenten centenars d’aquests mobles fúnebres, 
procedents, sobretot, de l’àrea central que avui dia ocupen les regions del Laci, 
l’Abruços, l’Úmbria i les Marques (Bianchi 2000 i 2008, Mollo 2005, Sa-
pelli 2008, Talamo 1987-88). Tot i així, d’altres exemplars s’han constatat a 
zones més septentrionals, concretament a Vindonissa (Argòvia, Suïssa), Balders-

4. La mitologia grecorromana va atorgar a aquest déu l’epítet de «nascut dues vega-
des», ja que en morir la seva mare, Sèmele, el seu pare, Zeus, el va extreure del ventre de 
la dona i se’l va cosir a la cuixa, on va gestar-lo fins el moment del seu naixement (gRiMal 
1981, 140-141). Per aquest motiu, Dionís va adquirir un important paper en els cultes fune-
raris, com a símbol de resurrecció. En aquest sentit, alguns autors han posat de manifest els 
evidents paral·lels entre aquest mite i la religió cristiana (hengel 2004, 293-332). 
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dorf (Caríntia, Àustria) i Slovenj Gradec (Baixa Estíria, Eslovènia) (Groh 2007, 
Holliger i Holliger-Wiesmann 1993).

Les diverses publicacions i estudis ara esmentats mostren l’existència de peces 
morfològicament semblants a les que hem analitzat i destinades a la decoració 
d’aquests llits funeraris. En general, per la zona de les potes, s’observen peces 
allargades i tubulars, de secció oval o poligonal i figurades, sovint amb la repre-
sentació de puti, nimfes o sàtirs del thiasos dionisíac (Bianchi 2008, 316-318 i 
321-324; Holliger i Holliger-Wiesmann 1993, 28-34; Mollo 2005, 147-
151). Especialment significatius són els fragments figurats trobats a Cremona 
(Llombardia, Itàlia), ja que presenten alçades similars a les peces ara analitzades 
(entre els 6 i els 7 cm). A més, algun fins i tot presenta una base escairada, tal 
vegada amb una ranura similar a l’exemplar tarragoní (fig. 10), mentre que d’al-
tres representen personatges iconogràficament molt semblants, com un possible 
sàtir (Bianchi 2008, figura 1). Però una imatge molt més entenedora sobre 
la possible ubicació de les figures de Pan en aquests mobles ens l’ofereix el llit 
funerari trobat a Fossa (Abruços, Itàlia). Aquest, tot i datar del segle ii aC., està 
ja realitzat amb os i esdevé un bon exemple per comprendre el lloc que podrien 
ocupar les peces ara analitzades dins l’esquema decoratiu dels llits funeraris, 
concretament a la zona central de les potes, al punt on, en aquest cas, s’hi va 
representar a Dionís (fig. 11).

Així doncs, si bé és cert que no existeixen paral·lels exactes d’aquestes peces 
amb la representació de Pan, els punts en comú són evidents. Les analogies són 
paleses no només a nivell de material i de dimensions, sinó igualment quant a 
morfologia i, especialment, respecte a l’elecció iconogràfica de la decoració. De 
fet, el propi Béal ja descarta que l’exemplar de Nimes hagués servit de pyxis i 
li atorga una funció decorativa, encara que ell pensa en algun tipus de mànec 
(Béal 1984, 33). Però, en definitiva, el context funerari on va trobar-se, si més 
no, una de les figures, acaba d’ajudar-nos a determinar l’ús d’aquests objectes 
en rituals vinculats al món dels morts, específicament durant l’acte de cremació 
del cadàver, en que la utilització d’aquests llits funeraris era alhora un símbol 
de prestigi, com pot copsar-se a la descripció de les cerimònies fúnebres de Juli 
Cèsar o August (Suet. Iul. lxxxiv, 1; Dio Cass. lvi, 34, 1-4; 42, 1).

3. CONCLUSIONS
La troballa d’aquesta peça d’os a unes excavacions realitzades al carrer sant 

Antoni Maria Claret de Tarragona és d’un gran interès arqueològic, no només 
per la seva excepcionalitat, sinó també perquè ens permet ampliar el coneixe-
ment sobre la ciutat antiga i la seva societat. D’una banda, es constata una àrea 
suburbial amb un ús funerari continuat des del segle i dC. fins el segle iii dC., 
a l’anomenada perifèria septentrional. A més, aquestes restes ens informen indi-
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rectament sobre l’existència d’un vial a la zona (Pociña, Mesas i Bravo 2011, 
32-33), que encara no ha pogut ser documentat arqueològicament.

Però, a la vegada, ens permet aproximar-nos a les pràctiques funeràries 
d’època romana, ja que la peça estudiada formava part d’un gran rebaix circular, 
farcit amb restes vegetals carbonitzades, ossos (probablement humans), metalls, 
ceràmica i cendres, que s’ha interpretat com un espai destinat a les cremacions 
o ustrinum (Pociña, Mesas i Bravo 2011, 18-20; Ciurana 2011, 272). Així, 
gràcies al coneixement del context on va ser descoberta i a una anàlisi completa 
de la mateixa, hem pogut identificar el personatge representat amb el déu Pan i 
proposem que aquest petit objecte d’os hauria format part de la decoració d’un 
llit funerari.

A nivell iconogràfic, Pan havia sigut vinculat a Dionís i al seu seguici des 
d’antic, com mostra l’himne homèric dedicat a aquest déu híbrid (xix, 1-3; 
45-46), però va acusar-se especialment durant l’època hel·lenística (Boardman 
1997, 940-941; Porres 2012, 68-69). Alhora, en aquest mateix període (se-
gles iii-ii aC.), es va difondre entre la societat romana l’ús dels llits funeraris 
d’ivori, objectes que també provenien de la tradició grega i que van esdevenir 
elements de prestigi. Però al llarg del segle i dC., va generalitzar-se l’ús de l’os en 
la decoració d’aquests mobles, amb peces que, a la zona de les potes, presenten 
generalment formes cilíndriques i de secció oval o poligonal. Aquestes, a més, 
podien presentar decoracions figurades que, en bona mesura i seguint igualment 
la costum hel·lena, representaven escenes del cicle dionisíac, ja que es vinculava 
amb idees escatològiques de resurrecció (Bianchi 2008, 313-314).

Així doncs, tot i que, com hem assenyalat, no existeixen peces exactament 
iguals a la descoberta a Tarragona, no poden eludir-se les similituds (de mate-
rial, grandària, morfologia i iconografia) entre aquesta i els elements decoratius 
dels llits funeraris publicats pels diversos autors i autores especialitzats (Bianchi 
2000 i 2008, Groh 2007, Holliger i Holliger-Wiesmann 1993, Mollo 
2005, Sapelli 2008, Talamo 1987-88). En aquest sentit són reveladors alguns 
dels exemplars trobats a Cremona, també amb un cos cilíndric de secció oval, 
d’alçades semblants o, fins i tot, representant personatges molt propers a nivell 
iconogràfic (Bianchi 2008, 318-321 i figura 1). Però l’exemple més clarificador 
per comprendre la posició de la peça de Pan, dins l’esquema decoratiu d’aquests 
mobles fúnebres, és el llit hel·lenístic d’os recuperat a la necròpolis de Fossa. 
Aquest exemple ens permet proposar que la figura tarragonina s’ubicaria a la 
zona central de les potes, al lloc que, en aquest exemplar italià, ocupen les repre-
sentacions de Dionís.

Finalment, cal esmentar l’existència de dos clars paral·lels d’aquesta peça, 
procedents de Lió i Nimes. És ben probable, per tant, que aquestes figures pro-
cedeixin d’un mateix taller dedicat a la producció d’objectes d’os. Poc a poc es 
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van coneixent alguns d’aquests centres, però les seves característiques materials 
en dificulten la identificació a nivell arqueològic, ja que les restes que poden 
associar-se amb aquests tallers són petits fragments d’os derivats de la talla o bé 
rebutjos d’alguns objectes (Béal 1983b, 607). Però, en últim terme, la constata-
ció d’aquestes peces a punts tant distants del territori romà, des de les costes del 
Mediterrani occidental, fins a l’interior de la Gallia i la zona del limes germànic, 
si considerem els exemples coneguts a Heidenheim i Trier, certament demostra 
una àmplia i rellevant difusió d’aquests elements i, alhora, d’uns determinats 
costums funeraris.
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Figura 1. Detall de l’àrea d’ús funerari trobada a les excavacions del carrer sant Antoni Maria i Claret
(a partir de de Macias, Fiz et alii 2007, i Pociña, Mesas i Bravo 2011. Autors de la planta:

Rosa Palau, Francisco Palma, Paola García i Carolina Escoda).

Figura 2. Dibuix detallat de la peça d’os figurada (Pociña, Mesas i Bravo 2011).
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Figura 3. Imatges generals de la peça (arxiu MNAT / Gemma Jové).

Figura 4. Imatges en detall de la part inferior de la peça (arxiu MNAT / Gemma Jové).
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Figura 5. Copa figurada procedent de la regió de la Pulla (Itàlia). 
Segle IV aC. (LIMC VIII, 2, Pan 20).

Figura 6. Figura d’ivori conservada al Getty Museum de Malibú (Califòrnia, Estats Units).
 Segle I aC.(LIMC VIII, 2, Pan 79).
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Figura 7. Lastra campana amb la representació de dos Pans, amb corones de pinya i vinya
respectivament, a banda i banda d’un sàtir. Segle I aC. (LIMC VIII, 2, Pan 18).

Figura 8. Imatges de la peça d’os amb la representació de Pan conservada al Musée de la civilisation
gallo-romaine de Lió (Roine-Alps, França). Segle II dC. (Béal 1983, taula LXXXI, figura 94).
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Figura 9. Imatge de la peça d’os figurada, amb una fesomia similar al déu Pan, conservada al Musée 
Archéologique de Nimes (Llenguadoc-Rosselló, França) (Béal 1984, figura 122).

Figura 10. Fragment de la decoració d’os d’un dels llits funeraris de Cremona (Llombardia, Itàlia),
amb la representació d’un bust femení. Segle I aC. (Bianchi 2008, figura 1, número 2).

ADA LASHERAS GONZÁLEZ

Butlletí Arqueològic, V, 34-35 (2012-2013), ISSN 1695-5862 (p. 133-151).



151

Figura 11. Llit funerari d’os trobat a la necròpolis de Fossa (Abruços, Itàlia) i
detall de la decoració de les potes, amb la representació de Dionís. Segle II aC.

(arxiu Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo).
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