
UNA TOMBA EXCEPCIONAL DE LA 
NECROPOLIS DEL PUIG E SERRA 

(CONJUNT IBER] D'ULLASTRETt, SERRA 
DE DARO, BAIX EMPORDA 

RA MARTíN 
Musell d'Arqueologia de Catalunya-Girona;Ullastret 

El de Serra és un turó situat al sud-oest del de Serra de 

que el que fou el Iímit modern de d'Ullastret, dessecat 

a del segle passat, per la seva riba nord-oest, Té forma allargada: 
de nord a sud fa uns 1,000 m i la seva amplada és de 200 a 300 m, 

ésser un relleu de poca altura (32 m s.n.m. d'altura maxima). en el 

seu extrem té una bona visibilitat vers el i en die s c1ars 
es divisa fins a Empúries, La septentrional que també és 
anomenada Puig de la és propietat comunal del municipi de Serra 

de i alllarg del temps s'hi han fet extraccions de terres per utilitzar-Ies 

en obres públiques, com ara la canalització del riu Daró, o per al~ar el fons 
de quan aquest es va dessecar i es va condicionar per a camps de 

comeu. En 11I1S treballs d'extracció fets el 1982 per a l'arranjament de les 
motes del riu, varen quedar al descobert restes 
basicament ceramíques, que varen donar la notícia de l'existencia 
de arqueologics en aquest 110(, J:indret en que es varen trabar 

restes es troba dintre la comunaP, i la seva 

excavació ha mostrat que es tracta d'un múltiple d'epoca íberica. 
En les campanyes d'excavació fetes al de Serra entre 1982 

í 1986 varen posar al descobert traces d'habitat de I'Ibhic 
que no es troben r~,v· •• "~r"rI sinó per tot el turó. Es varen 

I Agra'im les facilitats que ens va donar l'Ajuntament de Serra de Daró en el seu moment per 

excavar jaciments. 
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excavar tres cabanes (Martin/Genís 1993, figs. 2 i 3), que cronologicament es 

poden situar entre mitjan segle VI i mitjan segle V aC. També es va descobrir 

una necropolis amb enterraments d'incineració que, cronologicament, 

abracen des de mitjan segle V aC fins a I'inici del darrer ter<; del segle IV 

aC, fet que confereix una importancia singular al turó, ates el poc nombre 

d'aquest tipus de jaciment en el món de I'iberic pie a Catalunya. Els treballs 

realitzats en aquests anys permeten proposar el límit deis costats nord, 

nord-est i nord-oest de la necropolis, pero pel sud-oest i pel sud no es troba 

delimitada i I'arrasament general del turó en aquests costats fa difícil la 

continuació deis treballs. En I'estat actual de la recerca sembla segur que 

aquest jaciment no esta esgotat i que noves campanyes de treballs podrien 

permetre la descoberta d'altres zones importants d'enterrament. Quant al 

jaciment d'habitació, la disposició de les cabanes excavad es permet su posar 

també que tota la banda nord del Puig de Serra, esta ocupada per cabanes 

disperses. Probablement, I'abandonament de I'habitat s'hauria produ',t com 

a conseqüencia de la instal ' lació de la necropolis en el \loe. 

També cal dir que el turó, que pels seus costats oest i sud té pendents 

suaus, pel nord i per I'est cau de manera més abrupta sobre la plana, i en 

aquests costats va ésser explotat en epoca iberica com a pedrera (Garcia 

Valles 1999). Lestudi deis materials de construcció utilitzats per bastir els 

murs deis ve'lns jaciments iberics de 1'llIa d'en Reixac i del Puig de Sant 

Andreu ha mostrat que els del primer són fets de manera majoritaria amb 

pedra extreta d'Ullastret al Ilarg de tota la vida dellloc, i que els del segon 

la varen utilitzar majoritariament durant el període Iberic pie, després que 

la propia pedrera del Puig de Sant Andreu quedés tancada dintre del recinte 

urba emmurallat. Una campanya d'excavacions feta al Puig de Serra el 2002, 

en aquest cas en un camp al sud de la necropolis, i a una cota més baixa, 

va posar al descobert evidencies d'infraestructures utilitzades en relació a 

I'explotació de la pedrera, també en epoca iberica (Plana et alii 2004). 

LA NECROPOLlS DEL PUIG DE SERRA 

La necropolis del Puig de Serra forma part del conjunt arqueologic 

d'epoca iberica d'Ullastret (fig. 1). El turó constitueix una mena de continuació 

vers el nord del Puig de Sant Andreu, elevació en la qual s'assenta l'oppidum 
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Fig. 1- Vista del territori proper 

a I'oppidum del Puig de Sant 
Andreu , amb la necropoli s del 

Puig de Serra. 

del mateix nom, que es troba a 1 km de la necropolis . A uns 600 m a I'est 

de la necropolis es troba el poblat de plana de I'IlIa d'en Reixac. Aquests dos 

assentaments varen constituir una autentica ciutat doble, amb superficie 

total superior a les 16 hectarees almenys a partir del s. IV aC, que va ser la 

capital de la tribu deis indigets (Martin/Plana 2001; Sanmartí 2001; SanmartÍ 

2002). La circulació entre l'oppidul11 del Puig de Sant Andreu i la necropolis 

del Puig de Serra es fa per un camÍ de terra que conserva el nom antic de 

camÍ d'Empúries, a I'entorn del qual s'ubiquen altres jaciments arqueologics 

que formen part del mateix conjunto La relació habitatlnecropolis no és 

freqi.ient durant l'lberic pie a Catalunya, ja que només és coneguda en un 

altre deis grans conjunts catalans d'aquest període, el format per I'oppidum 

de Burriac, capital del territori laieta, i la necropolis del Turó deis Dos Pins 

(Garcia Rosselló 1993). 
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Fig. 2- Planta de distribució deis enterraments a la necrópoli s del Puig de Serra. La fletxa marca 
la ubicació de la tom ba 
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Les cinc campanyes d'excavació fetes a la entre el 1982 i 

el 1986 varen afectar una amb indicis d'enterraments de 570 m2 

2). Pels costats nord i nord-est de la zona excavada la roca natural tenia 

un retall abrupte, amb un desnivell d'un metre .o,-"ail.':t'k respecte al 

terreny círcumdant, que marcava un límit ben dar per aquests costats, 

a la resta de encara no es troba delimitada com ja s'ha dit. En total 

s'han excavat vuitanta-set enterraments, en diversos graus de 

tot i que en malmesos. La sembla haver estat en ús 

durant un de temps relativament curt, que no depassa els 125 anys, 

per bé que la major deis enterraments és de la meitat del s. IV 

aC. cronologia és valida tant material que s'ha formant 

part d'enterraments ben identificats com pel nombrós material contextual 

recuperat en els nivells de terres que els pensar 

que en aquesta part del enterraments més 

recents que 

Per altra la recuperacíó d'aquesta gran 

en el curs deIs treballs que 

no es pot assodar a cap enterrament permet valorar la de la 

destrucció, que s'ha d'explicar tant per les repetides extraccions de terres 

al Ilarg del temps com per la falta d'estructures importants de 

deis enterraments. En s'ha comprovar com I'urna 

encaixada en una di,klasi o en una cavitat excavada a la roca 

s'havia conservat bé, mentre que els vasos d'acompanyament es trobaven 

trencats sobre el sol natural del seu entorn o no se n'han trobat. 

Estructures d'enterrarnent i diposits funeraris 

A la banda nord de la del de Serra es va trobar un 

de trenta-quatre enterraments en un de 55 m", delimitat pel 

retal! de la roca esmentat, al nord i l1ord-est j al costat oest per una rasa poc 

profunda, de 5 m de longitud, tallada a la roca en sentit nord-sud. 
Les nr('.~n,,,,rr fetes a I'oest rasa semblen assegurar que marca 

el Ifmit l1ord-oest de la nA,'rnn", Als extrems sud-est i sud-oest 

grup d'enterraments hi havia ofrenes d'animals, d'esquelet cranial i de les 

de cérvol, bou i pore. Una de les ofrenes es trobava dintre 

la rasa, coberta amb i I'altra sobre roca sense retocar, i coberta també 
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Fig. 3- Motilo de la tomba 80 de la necropolis del Puig de Serra, exposat al Museu d'Arqueologia 
de Catalunya-Ullas tret, amb I'urna i I'aixovar en la posició en que es varen recuperar. 

amb pedres. No es varen poder relacionar amb cap enterrament concret, 

i semblaven dipositades per senyalitzar i protegír I'espai que envoltaven. 

Al costat nord-oest del conjunt es van localitzar les restes d'un probable 

silicernium o banquet funerario Sobre una superfície d'uns 6 m2 hi havia un 

important conjunt de vasos atícs i iberics, amb formes de copes i de gen-etes, 

propís per a libacions, que s'havien amortitzat trencant-los i cremant

los, i també s'hi va recuperar part d'un vas canopic egipci fet d'alabastre . 

Cronologicament, els enterraments d'aquest sector són de la darreria del S . 

V aC i de la primera meitat del S. IV ac' Tot aixo fa pensar que en aquesta 

zona de la necropolis s'hi va enterrar un grup familiar, durant un període de 

temps que abrac;aria una mica més de cinquanta anys. 

A la resta del jaciment no s'ha pogut determinar cap disposició especial 

deis enterraments. A la planta de distribució es pot observar que en bona 

part es concentren en una franja nord-sud, pero aixo probablement es pot 

atribuir al fet que en aquest espai la roca natural fa una mena de depressió i 

els enterraments que s'hi varen efectuar han estat millor conservats perque 

la propia estructura del subsol rocós els va protegir. Tipologicament els 

enterraments corresponen a quatre grups: 
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Enterraments realitzats en un loculus excavat al sediment de terra, que a 

vegades arribava fins a la roca natural i en altres casos no. Luma cineraria i les 

ofrenes, a vegades es trobaven falcats amb alguna petita pedra o rierencs per a 

sosten ir-los en posició vertical. En algun cas s'ha constatat I'existencia d'alguna 

1I0seta plana de coberta. El 57,14% deis enterraments pertanyen a aquest tipus . 

Enterraments en els que s'havia condicionat la roca mare per contenir

los, excavant-Ia poc profundament. El 22,62% deis enterraments correspon a 

aquest tipus. Hi ha tres variants: 1- amb retall de la roca rectangular (63,16% 

del total del grup); 2- amb retall de la roca circular (15,79% del total del 

grup); 3- amb retall de forma rectangular amb dues cavitats, separades per 

una cresta de la mateixa roca (21,05% del tipus). En un enterrament de la 

tercera variant d'aquest grup es va poder documentar I'existencia d'un bloc 

paral'lelepipedic de la mateixa roca dellloc, sostingut per altres pedres, que 

podria haver estat un element de senyalització de la tomba, que no es va 

trobar a cap altra. En aquests enterraments de doble cavitat, en una de les 

dues només hi havia cendres . 

Enterraments en els quals s'havia excavat el loculus a la roca mare de 

manera bastant profunda , en forma semiesferica o de tronc de con invertit, 

dintre del qual s'havia dipositat I'urna cineraria i a vegades els elements 

d 'aixovar, en ocasions travats amb petits rierencs i en algun cas coberts 

amb una lIoseta. Possiblement, part de I'aixovar s'hauria dipositat fora de la 

cavitat. Representen el 15,4% de la totalitat. 

Enterraments fets aprofitant una diaclasi de la roca. Varen ésser eI3,57% 

del total. 

La tomba 80 

[única excepció a aquests quatre grups d'enterraments la constitueix 

la tomba 802, que es va condicionar mitjane;ant I'obertura d'una cubeta de 

forma més o menys rectangular amb els costats irregulars, a la roca . Tenia 

una longitud maxima d'1 ,50 m, una amplada maxima d'1,15 m i uns 20 cm 

de fondaria. [interior d'aquest diposit estava revestit amb morter de cale; 

blanc, que cobria tot el fons i els costats; a I'angle sud-est de I'estructura el 

, Els materials d'aquesta tomba van formar part de I'exposició Els grecs Q Iberia. on apareixen 

com a tamba 49 al catáleg (Martin 2000). 
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revestiment sobresortia fora de la cavitat, mentre que a la resta del perímetre 

quedava retallat al Jímit superior de I'estructura . No es conservaven restes 

de cap sistema de coberta. En altres indrets del jaciment s'han trobat 

fragments de morter que en cap més cas han pogut relacionar-se amb una 

altra estructura funeraria. Podrien haver format part d'una coberta d'aquest 

mateix enterrament o d'alguna altra estructura que per ara no s'ha posat al 

descobert. La capa superficial de terres que cobria l'enterrament era molt 

poc potent, i per aixo el material ceramic que es va trobar en el seu interior 

estava bastant fragmentat i cobert amb una important concreció calcaria. Una 

vegada acabada I'excavació , l'escultor Torres Monsó en va fer un motile, que 

actualment s'exposa al Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret (fig. 3). 

E/s materia/s arqueo/ógics: /'uma cinerária i /'aíxovar 

Luma cineraria és una pe/íke de ceramica atica de figures roges (Inv. 

MAC-Ullastret 4394, fig. 4.1,4.2 i 5 a i b), de I'estil de Kerch. La cara principal 

es troba deco rada amb un cap femení, d'amazona, mi ra nt a la dreta, amb 

la cara coberta amb pintura blanca sobreposada; davant hi ha un griu que 

també mira a la dreta. A l'altra cara hi ha dos joves vestits amb himatía , 

enfrontats en actitud de conversa. Les dues escenes estan emlllarcades per 

una sanefa d'oves a la part superior i una altra a la inferior. El Ilavi del vas 

també esta decorat amb sanefa d'oves, Illentre que la resta de la pec;:a la 

superficie esta coberta de vernís negre mal conservat, excepte sota el peu 

que és reservat . Aquestes peces són especiallllent característiques del segon 

quart del s. IV ae, encara que poden arribar al tercer quart d'aquest segle 

(Miró 2006) , i ellllotiu decoratiu de la cara principal és típic del Pintor de les 

Amazones (Boardman 1989, núm . 407). 

El vas es va trobar fragmentat, com la resta de material ceramic, i entre 

els fragments hi havia les restes ossies que havien estat dipositades en el seu 

interior. La poca quantitat d'ossos que es va recuperar no sembla que s'hagi 

d'atribuir a la destrucció del vas, sinó al fet que després de la crema ció del 

difunt només se'n degué recollir una petita part, que haurien estat rentats i 

tritllrélt~ élhélns nI" nirositél r-Ios él I'mnél. Aixo és un fet usual als enterralllents 
de Serra de Daró. 

Laixovar que acompanyava I'urna cineraria era important en nombre i 

per la qualitat i la varietat deis objectes. Estava constitu'it per divuit vasos 
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Fig. 5a- Cara principal de la pelike ática ele Fig. 5b- Detall de la ca ra secunelária de la 
figures roges. pelike . 

ceramies , quatre deis quals són atics, un altre és de procedencia incerta i 

la resta són de producció indígena, fets a torn i a ma. A més, hi havia un 

conjunt de sis fusaioles, idos objectes complementaris de vestimenta, una 

sivella de cinturó i una fíbula, a més d'un disc d'os, i una petita cassoleta 

ceramica . 

El conjunt de cera mica atica esta format per: 

Un askos de tipus gllttlls de forma 1195-1196 de Sparkes i Talcott (inv. 

MAC-Ullastret 4395, fig. 4 .6) . La superfície és co berta de vernís negre , fins i 

tot sota el peu, i estava decorat amb punts de pintura blanca sobreposada, 

mal conservada, al coll i a la part alta el cos , que semblen formar motius 

florals. La cronologia d'aquest objecte és de vers el 330-320 aC. 

Un plat de peix forma Morel 1121 (inv. MAC-Ullastret 4405, fig . 4.3), 

cobert de vernís negre, excepte els soles incisos que ressegueixen la vora i 

la cassoleta central, i també la zona de repas del peu , que són reservats . La 

seva cronologia es troba dintre el tercer quart del s. IV aC. 
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Dos bols de forma Morel 2771 (inv. 4407 i 4408, figs. 4.4 i 4.5), coberts 

de vernís negre excepte a les zones de repos del peu, i el de la fig. 4.5 també 

té reservada la línia d'unió entre cos i peu. Tots dos ten en decoració de 

cercle de rodeta impres en el fons intern, i el de la fig. 4.4 també té palmetes 

enllac;:ades al centre, pero la mala conservació del vernís fa que la decoració 

es trobi parcialment desapareguda. Es daten a la segona meitat del S. IVaC. 

De procedencia incerta és un petit gobelet de forma biconica amb 

carena baixa (inv. MAC-Ullastret 4404, fig . 4.7), de vora engruixida i girada a 

I'exterior, al qualli falta la base . Té el cos cobert de vernís roig amarronat, 

que podria deure la seva coloració a una mala cocció i ser en realitat una 

pec;:a de vernís negre, tot i que per la seva pasta no és una producció arica, i 

tal vegada podria ser d'origen púnic. 

El conjunt més nombrós dintre del grup de la ceramica indígena a torn, 

amb sis vasos, són les produccions de vaixella de taula de la costa catalana. 

Un és un plat de forma Rodríguez 28 (inv. MAC-Ullastret 4406, fig. 6.1), amb 

peu tornejat, que té dos forats fets abans de la cocció per penjar I'objecte . 

També hi ha dos petits bols, un de forma 30 (inv. MAC-Ullastret 4409, fig . 

6.2) i I'altre de forma 29 (inv. MAC-Ullastret 4410, fig. 6.3). Els altres cinc 

són vasos biconics de forma Rodríguez 1, tres deis quals presenten el tipus 

més comú d'aquest tipus de vas; un té una línia incisa entre el coll i el cos i 

una altra que ressegueix la part més ampla de la panxa (inv. 4388, fig. 6.6), 

mentre que els altres dos tenen soles a la unió entre coll i cos (inv. 4390 i 

4391, fig . 6 .7 i 6.8). Els altres (inv. 4387 i 4388, fig. 6.4 i 6.5) són produccions 

poc habituals, tenen menors dimensions, i unes parets molt robustes i estan 

decorats amb tres mugrons cadascun, situats a la part més ampla de la panxa, 

un oposat a la nansa i els altres dos flanquejant-Ia . 

La resta de les ceramiques a torn indígenes de I'aixovar són vasos de 

dimensions grans. Destaca en primer 1I0c una gerra biconica de ceramica 

oxidada (inv. 4392, fig. 7.1), amb coll lIarg, vora exvasada, base umbilicada 

i dues nanses semiacanalades, decorada amb pintura blanca , decoració 

propia del període Iberic pie a la zona indigeta (forma 2: Martin 1978a; 

Martin 1988). És una pec;:a que tant a nivell formal com decoratiu es pot 

considerar canonica i de la qual en tenim altres exemplars gairebé exactes 

(Martin 1978b, Lam. XX). Esta decorada amb doble franja de roleus de 

pintura blanca en els espais emmarcats per les nanses, i amb el mate ix motiu 

a la part alta de la panxa, i als costats de les nanses es conserven restes de 
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motius geometrics entre línies verticals de pintura. Aquestes gen-es solien 

tenir decorats el Ilavi i les nanses, pero en aquest cas, la mala conservació 

de la decoració no permet veure si n'hi havia. Completa la decoració una 

motllura en relleu al coll. 

Una altra pe~a poc comuna és una gerra en forma d'oenochoe de pasta 

clara (inv. 4411, fig. 7.2). de fabrica indígena. Té cos biconic, coll cilíndric, 

boca trilobulada, base umbilicada i una nansa de secció semiacanalada. Imita 

la forma deis oenochoes de pasta clara de Marsella, per bé que els d'aquesta 

procedencia tenen bases amb peus anulars. 

Finalment, cal esmentar una gran gerra biconica de ceramica comuna 

iberica (inv. 4393, fig . 7.3). amb base umbilicada i dues nanses acanalades. 

La vora s'unia al cos mitjan~ant un coll curto A la part inferior del cos té 

un vessador en forma de canal. Aquests vasos servien per emmagatzemar 

líquids. 

El conjunt de ceramiques a ma esta compost per tres vasos de perfil 
en S gairebé biconics, de mida no gaire gran (153, 111 i 119 mm d'alt). amb 

base plana i una nansa. El de dimensions més grans (inv. MAC-Ullastret 4385 , 

fig. 8.1), esta decorat amb un cordó amb impressions digitals a la part més 

ampla del vas; la nansa per la part superior unia a la pe¡;:a per sota la vora. 

En els altres dos, la nansa s'aixeca per sobre de la vora (inv. MAC-Ullastret 

4384 i 4386, fig. 8.2 i 8.3); el de la fig. 8.3 té una decoració poc marcada 

d'impressions fetes amb els díts o amb espatula sota la vora. 

A I'ínterior de I'enterrament es va trobar un altre petit objecte ceramic 

(ínv. MAC-Ullastret 4403), que sembla la part central del fons d'un bol de 

fons umbilicat de ceramica de la costa catalana (la cassoleta esmentada). 
Les sis fusaioles (inv. MAC-Ullastret 4396-4401, fig. 8.4), són de ceramica 

a torn grisa, de forma bitroncoconica, de mides compreses entre els 22 i els 

13 mm d'altura i amb fons umbilicat. 

La sivella de cinturó (inv. MAC-Ullastret 4413, fig. 8.5). és de bronze, 

amb placa rectangular í un garfio La placa esta doblegada deis costats sobre 

una altra placa de ferro. Esta decorada amb semiesferes en relleu, obtingudes 

mitjan~ant martellejat de la placa sobre un instrument de punta semiesferica, 
que formen tres fileres paral 'leles, amb tres semiesferes les deis costats i 

quatre la central, una de les quals es troba sobre el garfio Conserva el sistema 

de fixació al cinturó, constitu'lt per dos rebles de ferro que travessen les dues 

plaques, i estan doblegats per la part del darrere de la pe~a. 
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La fíbula (inv. MAC-Ullastret 4412, fig. 6), és de bronze també . És de peu 

aixecat, amb ressort bilateral , a cada extrem del qual es troba decorada amb 

botons de pedra o de corall que han sofert els efectes del fo e. 

El botó d'os (inv. 4402, fig. 8.7) va ser retallat sobre un os pla. Fa 15 

mm de diametre i té un gruix de 3,5 mm. Podria haver estat un element de 

decoració de vestimenta, pero ates que no es veu que hagi estat cremat, 

també podria ser un motiu decoratiu d'un objecte fet de materia organica o, 

més possiblement, el tap d'un recipient, tal vegada el guttus. 

Consideracions sobre la tamba 80 i cronologia 

La tomba 80 és excepcional en el conjunt de la necropolis, tant per 

I'estructura de I'enterrament com pel nombre i la importancia deis materials 

que composen el diposit funerario L:acurada preparació del/oculus mitjan<;:ant 

I'excavació d'una amplia cavitat a la roca, i la seva habilitació amb el 

revestiment de morter de cal<;: constitueixen un fet únic no només en aquest 

jaciment, sinó a tot el món iberic catala. La cavitat, encara que no molt 

profunda va permetre que I'enterrament 80 es conservés en un estat bastant 

bo, tot i que no es pot descartar que hagi desaparegut algun element de 

I'aixovar, tal com ho fa pensar I'existencia del fragment ceramic inv. 4403. 

Per altra banda, I'aixovar constitueix també un conjunt important. Aquests 

dos fets indiquen que es tracta de la tomba d'un personatge important dins la 

comunitat. El vas utilitzat com a urna cineraria, una pelike de ceramica atica de 

figures roges de dimensions considerables, és un objecte de prestigi, igual que 

els altres tres vasos atics , i el gobelet 4404 és igualment un objecte d'importació. 

El griu que es troba representat a la cara principal de la pelike , entre els ibers es 

relaciona amb el món funerari , per bé que en el món grec del qual procedeix 

la pe<;:a no sigui aquest el seu significat, ja que es relaciona amb el món heroie. 

El moti u del griu a la necropolis del Puig de Serra s'ha trobat repetidament en 

altres vasos atics de figures roges. En el cas de les produccions de ceramica 

indígena , la gerra decorada amb pintura blanca és també un objecte de luxe. 

Respecte als objectes complementaris de vestimenta, si bé les fíbules del tipus 

de la que s'ha trobat a l'enterrament són habituals al món iberic catala, la sivella 

de placa rectangular és rara i cal remarcar la seva complexa manufactura, en 

la qual es van utilitzar el bronze i el ferro , així com la seva acurada decoració, 

amb un procediment que tampoc és usual. 
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Fig.8- Ceramica feta ama, fusaioles, sivella de cinturó, fTbula i disc d'os. 
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UNA TOMBA EXCEPCIONAL DE LA NECRÓPOLIS DEL PUIG DE SERRA... 

Lanalisi de les restes ossies no permet coneixer ni el sexe ni I'edat de la 

persona enterrada en el lIoc, pero la presencia de les sis fusaioles, objectes 

emprats en el filat de les fibres textils, podria indicar que es tractava d'una dona, 

a I'igual que la utilització d'un vas decorat amb una cara femenina com a urna 

cineraria. 

Cronologicament, l'enterrament es degué realitzar cap al 330-320 aC, 

ja que aquesta és la cronologia del guttus, el vas atic més moderno El plat de 

peix és datat del tercer quart del S. IV aC, mentre que els bols Morel 2771 

tenen una cronologia amplia dintre la segona meitat del S. IV aC. En aquest 

conjunt d'importacions atiques, el vas que té una cronologia més vella és 

precisament l'urna cineraria, que seria del segon quart del S. IV aC, i que 

en el moment en que va ser dipositat a la tomba ja feia molt temps que 

havia estat fabricat i molt probablement que havia arribat a Ullastret, on 

constituiria un objecte atresorat. La tomba 80 es pot considerar, per tant, 

d'una cronologia avan<;ada en el conjunt de la necropolis del Puig de Serra. 

En aquest sentit, cal comentar també que la utilització del morter de 

cal<; a la construcció de la tomba es produeix en un moment no molt lIunya 

de la seva introducció com a material constructiu a Ullastret. En efecte, a 

I'edifici que s'ha anomenant zona 14 de I'oppidum del Puig de Sant Andreu, 

fundat al principi de la segona meitat del S. IV aC, el morter es va emprar en 

I'habilitació d'algun deis primers sois constru',ts, i deis revestiments d'alguns 

murs (Martin et alií 2004). 

BIBLlOGRAFIA 

BOARDMAN,j. 1989,Athenian redJigure vases. The classical period, Thames and Hudson. 

Londres. 

GARClA VALLES, M. 1999, El material lític: estudi petrografic, in Martin/Buxól 

LópeZ/Mataró (eds.), Excavacions arqueológiques a /'lIla d'en Reixac (1987-1992), 
Monografies d'Ullastret 1, pags . 217-224. 

GARClA ROSSELLÓ,j. 1993, Turó deis Dos Pins. Necrópolis iberica. 

MARTIN, A. 1978a, La ceramica decorada amb pintura blanca de les comarques 


costaneres del N.E. de Catalunya, Cypsela 11, Girona, 145-160. 
MARTIN, A. 1978b, Ullastret. Guia de les excavacions i del seu museu. 
MARTIN, A. 1988, Algunes precisions més sobre la ceramica iberica indiketa decorada 

amb pintura blanca, Fonaments, 7, Barcelona, 47-56 . 

MARTIN , A. 2000, Tomba 49 de la necropolis iberica del Puig de Serra, Serra de Daró 

267 



AliRORA MARTíN 

(UlIastret), in E/s grecs a Iberia, Museu de 

Catalunya, Barcelona, 320-328. 

MARTIN, A.; GENís, M.l. 1993, Els jaciments iberics del de Serra (Serra de Daró). 

VI-IV aC, Estudis del 8aix 12, Sane Feliu de Guíxols, 5-48. 

MARTIN, A; PLANA, R. 2001, El nord-est catala en epoca íberica i I'entitat territorial 

de d'Ullastret, Territori Polític i Territori Rural a I'edat del Ferro a la 
Mediterronio Occidental. Actes de la Taula Rodana celebrada a UI/astret, M{',n()",r",l1 

d'Ullastret, 2, Girona, pags. 39-52. 

MARTIN, A; CASAS, S.; CODINA, E; MARGALL, J.; PRADO, G. DE 2004, La zona 14 de 
I'oppidum del de Sant Andreu d'UlIastret. Un arquitectónic deis segles IV 
¡lilaC, Cypsela 15, pago 265-284. 

MIRÓ, M.r. 2006, La ceramica 	atica de 
14, 

PLANA, R., MARTIN, A .• CODINA, F .. CRAMPE, B. 2004, Excavacions 

Puig de Serra (Serra de DarÓ. Baix Emporda). de 2003. 

d'Arqueologia de les Comarques de Girona, La Bisbal 

VU"''-''UL.L.. A. 2003, La ceramica de la costa catalana a Uflastret, Serie catalegs del 

Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret. 

SANMARTÍ, J. 2001, Territoris i escales a la costa de 

durant el període íberic (segles IV-1II aCl, Territori Polític i Territori Rural a 
redat del Ferro a la Mediterrania Occidental. Actes de la Taula Rodolla celebrada a 
Ullastret, d·Ullastret. 2, Girona, pags. 23-38. 

j. 2002, Les territoires politiques et la formation des états ibériques sur 
la cóte de Catologne (IV mil s ilV. J.c.), in D.García í r. Verdín (dirs) Tellitoircs 

ethniques et territoire des ncr(nmnPy'nn,'1n 

occidentale. Actes du XXIV Col.loque International de rAFEAF. 
pags. 30-36. 

SPARKES, B.A, TALCOTT, L. 1970, The Athenian XI!, Black and pottery of tlle 
6th, 5th and 4th centllries BL, Princeton. 

268 


