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Noves figuracions humanes en ceràmica 
ilergeta. El tossal del castell de la Ràpita (la 
Noguera, Lleida)
New human figures on Ilergete ceramic.  
El Tossal del Castell de la Ràpita (La Noguera, Lleida)

Gerard Costa Serret

Des de la fi del segle iii ane la pintura vascular figurada va ser 
un dels temes als quals els pintors ibèrics van recórrer per a decorar 
vasos. En el marc d’un procés d’autoafirmació i autoromanització 
de les pròpies elits, aquestes representacions figurades legitimen 
un nou projecte polític. L’objectiu d’aquest article és contribuir al 
coneixement d’aquestes decoracions en els territoris al nord de l’Ebre 
—i més concretament a la zona d’influència de l’antiga Ilerda—, 
amb la presentació d’uns nous fragments desconeguts fins avui. 

Paraules clau: cultura ibèrica, romanització, ceràmica pintada 
ilergeta, decoració antropomorfa, iconografia.

Figurative painting was commonly used by Iberian painters 
to decorate vessels since the end of the 3rd century BC. In the 
framework of an elite in the process of self-assertion and Roma-
nisation, these figurative representations legitimise a new political 
project. The aim of this article is to contribute knowledge regarding 
these decors in the territories of the north of the Ebro, specifically 
in the area of influence of the ancient Ilerda, by presenting new 
unknown fragments.

Keywords: Iberian culture, Romanisation, Ilergete painted pottery, 
anthropomorphic decoration, iconography.
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Introducció1

Les intervencions en el subsòl del palau de la Pa-
eria, en el marc del projecte “Iltirda/Ilerda” endegat 
per l’antic Estudi General de Lleida, permeteren, a 
principis dels anys vuitanta, la identificació dels primers 
fragments figurats a Lleida (Junyent & Pérez 1983). 
Posteriorment, les excavacions d’urgència a l’Antic 
Portal de Magdalena els anys 1984-1987 i l’estudi 
dels materials de la vil·la romana de Raimat i Torre 
Andreu (Pérez Almoguera et al. 1988; Pérez Almoguera 
et al. 1993, respectivament) permeteren començar a 
conèixer els materials ibèrics en cronologies imperi-
als que apareixen, gairebé sempre, associats amb la 
figuració. Malgrat no tenir un context estratigràfic, 
el conjunt imperial de Raimat s’eleva en cronologies 
de primera meitat de segle i n.e. constituint una de 

 1. Aquest article sorgeix de la revisió i adaptació de part 
del treball de fi de grau intitulat “Figuracions zoomorfes i 
humanes en la ceràmica ibèrica pintada ilergeta”. Aprofito 
per agrair les correccions, propostes i suggeriments del tutor 
del treball, Emili Junyent, així com les aportacions dels altres 
membres del tribunal, els professors Núria Rafel i Joan B. 
López. També agraïm a Carme Alòs i Eva Solanes (Museu de 
la Noguera) les facilitats per estudiar les peces.

les darreres mostres de presència ibèrica en aquestes 
terres. Cal destacar també els treballs de la secció 
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida, que sistema-
titzaren el repertori tipològic i les característiques de 
la vaixella engalbada romana, lligada, igual que les 
produccions tipus Raimat, amb la figuració (Morán 
& Payà 2007). Finalment, la intervenció a la vessant 
est del turó de la Seu Vella de Lleida (1997), aportà 
un altre conjunt de fragments figurats. Malgrat tot, 
aquests materials han restat inèdits o publicats en 
obres de divulgació, de poc ressò científic, per bé que 
en els darrers anys una sèrie de treballs han intentat 
corregir aquesta mancança (Garcés 2000; Garcés et 
al. ep., principalment). 

A aquests treballs hi sumem ara les ceràmiques 
que es presenten, amb l’objectiu, a més, d’intentar 
captar l’atenció de les investigacions per a revaloritzar 
aquest tipus de decoracions ilergetes singulars. 

Procedència dels materials i 
cronologia

De resultes d’una intervenció improcedent, rea-
litzada sobre l’àrea que presumptament ocuparia el 
poblat ibèric del castell de la Ràpita, es destapà un 
nodrit conjunt de ceràmica ibèrica en què s’inclouen 

Figura 1. Mapa de situació del jaciment del Tossal de la Ràpita, Lleida. 
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un seguit de fragments amb decoració figurada. Ac-
tualment els materials estan dipositats al Museu de 
la Noguera, Balaguer. Mentre la resta de materials 
es troben en procés d’estudi, s’ha cregut convenient 
realitzar aquest petit avanç. 

Malauradament la seva extracció gratuïta ens 
ha privat d’un context arqueològic i cronològic. No 
obstant això, en base a la valoració dels materials 
d’importació que acompanyen les ceràmiques figu-
rades, majorment vernís negre calè (formes Lamb. 
2, 5-7) i àmfores bètiques (Dr. 7-11) o itàliques (Dr. 
1A), l’absència de terra sigil·lada itàlica (30-1 ane), 
dels estudis sobre les produccions engalbades i pin-
tades tardanes (Morán & Payà 2007; Garcés 2000: 
57-59, respectivament), així com dels materials tipus 
Raimat (Pérez Almoguera et al. 1988), ens inclinen 
a proposar una datació per a les peces a l’entorn 
del 80-30 ane, cronologia compartida també amb els 
fragments figurats, bé animals bé humans, recuperats 
en contextos arqueològics datats a la ciutat de Lleida 
(Garcés et al. ep.). 

Situació i descripció del jaciment

Situació

El jaciment del castell de la Ràpita se situa sobre 
un petit monticle aïllat en l’extrem nord-est de la pla-
na d’Urgell, controlant el creuament de les carreteres 
C-148a i C-53. El tossal, de 271 m d’altura snm, és 
de terreny oligocènic. Donada la proximitat del riu 
Segre i de Balaguer esdevé un punt important per 
al control de la vall fluvial. És per aquest fet que 
s’han succeït en el mateix lloc ocupacions humanes 
de cronologies força diverses. 

Les coordenades UTM ETRS89 són les següents: 
X =  320.066,07; Y = 4.628.658,75.

Descripció del jaciment 

El tossal on actualment s’alça el castell de la 
Ràpita és un jaciment catalogat a l’Inventari del Pa-
trimoni Arqueològic de Catalunya i que, per tant, ja 
es coneixia abans. És en la part alta on possiblement 
s’assentaren els primers pobladors del turó, durant 
l’edat del ferro o fins i tot l’edat del bronze. Amb 
tot, l’estrat cultural més potent és sens dubte l’iber. 

En època medieval els àrabs hi edificaren la torre 
que donà origen al futur castell. L’aparell de la torre, 
característic d’aquest tipus de fortificacions, rep el 
nom de Rabda, d’on prové el terme actual Ràpita. 
Després de la conquesta cristiana l’any 1090 la pri-
mitiva torre s’amplia fins a convertir-se en un fortí 
militar que, segons la tradició oral conservada, va ser 
parcialment arrasat durant la Guerra de Successió. 
Finalment, va ser reconstruït a mitjan anys seixanta 
del segle passat (Costa 2015: 72-74). 

L’exploració arqueològica duta a terme a mitjan 
anys trenta per l’equip del Centre Excursionista Ba-
laguerí, al capdavant del qual estava l’escolapi pare 
Sebastià Pubill, va pentinar tota la zona del Segre 
mitjà, en el qual s’engloba el jaciment de la Ràpi-
ta. El descriu de la següent forma: “Ràpita, castell 
eneolític-hallstàtic, hel·lenístic-romà” (Pubill 1931: 
15). En prospeccions posteriors dutes a terme per 
l’equip de Luis Díez-Coronel a mitjan anys seixanta, 
recullen de les vessants del tossal “cerámica a mano, 
campaniense, ibérica pintada y sin decoración sigillata 
y otros tipos de plena romanización y por último 
abundante cerámica medieval” (Díez-Coronel 1963: 
88), així com “a oriente y al pie de la colina unos 
restos romanos, entre ellos un fuste de columna y 
un molino de mano circular de dos piezas” (Díez-
Coronel 1963: 97). 

El descobriment del conjunt de ceràmica ibèrica 
que ha motivat aquest article impulsà una recent 
intervenció arqueològica preventiva en la corona del 
tossal (juny de 2015), per a determinar l’entitat de les 
restes conservades. Malauradament no fou possible 
localitzar vestigis de cronologia ibèrica, de manera 
que l’entitat, les característiques i la cronologia de 
l’assentament continuen sent una incògnita, a l’espera 
que noves intervencions arqueològiques aportin una 
mica de llum.

Decoracions amb figuració humana

Càlat 1

D’entre el total dels materials recuperats, sis frag-
ments corresponen a part de la base d’un càlat d’uns 
disset centímetres de diàmetre (figura 3). La pasta és 
depurada i fina, d’un color marró suau. D’altra banda, 
la decoració és tricroma, realitzada amb colors ocre, 

Figura 2. Vista del tossal des de l’est. Al capdamunt, el castell de la Ràpita i l’ermita romànica de Santa Margarida. 
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Figura 3. Càlat número 1 amb la representació de tres individus. 
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blanc i rosat. D’esquerra a dreta se succeeixen les 
figures incompletes de tres individus. Del personatge 
de l’esquerra, en posició de marxa i representat de 
perfil, s’entreveu l’inici del que sembla una túnica 
curta de color blanc que contrasta amb el rosat de 
la cama de l’individu. Els altres dos personatges, a la  
dreta del fragment, semblen mantenir un contacte 
físic apreciat gràcies a la posició de les cames i dels 
cossos. Tots dos duen la mateixa roba: una túnica 
curta, de color blanc, lligada a l’alçada de la cintura 
i decorada amb dues bandes verticals. Calcen unes 
botes contornejades i semblen portar uns mitjons 
blancs, igual que les túniques. Decoracions vegetals 
omplen els buits que deixen les figures. Sota del 
fris amb els personatges dues línies paral·leles i una 
banda tanquen la decoració del vas. 

Dama

Fragment informe de la part inferior d’un càlat 
que, per les característiques de la pasta, color i forma, 
possiblement formi part de l’anterior (figura 4, 1). 
A l’esquerra s’aprecien dues fulles que s’estenen fins 
gairebé la meitat del fragment; la superior ha estat 
realitzada en tinta plana, mentre que l’altra se n’ha 
realitzat el contorn i s’ha omplert de manera ràpida 
l’interior amb traços superposats, sense arribar a 
cobrir la totalitat de la fulla. 

D’altra banda, a la part dreta apareix represen-
tada —de perfil— una figura femenina. Aquesta du 
una llarga túnica fins als peus, amb el contorn en 
ocre i l’interior en blanc. El vestit té un seguit de 
línies ondulades disposades verticalment a la part 
baixa de la túnica que es veuen tallades per una 
d’horitzontal, donant pas a un altre tipus de dibuix 
que el trencament de la peça no permet visualitzar, 
si bé es cert que s’aprecien dues línies paral·leles en 
posició vertical. La figura calça unes botes realitzades 
en tinta plana. Dues línies i una franja donen pas a 
la carena que tanca el fragment.

Dansa

Es tracta d’un fragment informe que correspon amb 
l’arrencament de l’espatlla d’una tenalla o pithos, fet 
determinant per establir una segona forma tipològica 
amb decoració figurada humana al jaciment (figura 
4, 2). La superfície exterior està coberta amb una 
engalba molt aiguada de color ataronjat, sobre la qual 
s’ha efectuat el dibuix en ocre i en blanc. 

A la part superior, en color ocre, s’han traçat 
dues línies horitzontals. De la inferior en sorgeixen 
altres d’ondulades en forma d’essa, d’un cm de llarg 
aproximadament, formant una cortina. Sota apreciem 
una gran flor en vista zenital que conforma el motiu 
central del fragment. A ambdós cantons, una figura 
humana. El personatge de l’esquerra apareix repre-
sentat de perfil amb el rostre barbat, realitzat en ocre 
repassant diverses vegades la silueta per emfatitzar 
el color. La resta del rostre apareix lliure de pintura. 
Dues línies apareixen representant els ulls. Un nas 
sortint, una barbeta prominent i uns llavis marcats, 
que acaben de conformar la identitat de l’individu. 
Pel que fa al cos, simplement se n’aprecia la part 

superior de l’espatlla dreta —amb traces d’una túnica 
blanca— i una mà que enllaça amb la figura de la 
dreta, de la qual només s’aprecia la part final de la 
màniga blanca del braç dret i un element situat més 
amunt, que podria correspondre a la part superior 
del cap, d’un tocat o d’un casc. 

Fragment indeterminat

Fragment informe que presenta decoració en ocre 
i blanc (figura 4, 3). Si hem de jutjar per la pasta i 
el tractament decoratiu, formaria part —juntament 
amb el fragment de la dama— del càlat 1. A la dre-
ta apreciem un fragment de teixit, amb el contorn 
realitzat en ocre i l’interior en blanc. Aquest té un 
estampat quadriculat ocasionat per l’encreuament de 
dues línies paral·leles horitzontals i dues de verticals. 
Al centre del fragment s’hi representa un símbol que 
recorda la lletra grega sigma. Finalment, a l’esquerra, 
apreciem la part inferior del que sembla una túnica 
que vestiria una segona persona. De la part superior 
emergeix una mena de braç, amb el puny tancat i 
amb un objecte llarg i prim, encara que també podria 
tractar-se d’un dit estès. 

Comentari

Fins a 2015, el conjunt de fragments de vasos 
singulars que han estat localitzats a la Ràpita cons-
titueixen un mínim de dos individus, per bé que 
interpretem que certs trossos, per afinitat de pasta i 
decoració, corresponen a un mateix càlat. Per contra, 
l’altra forma documentada correspon a un recipient 
tipus pithos.  

Quant al càlat, la distribució de les figures al llarg 
de l’espai del vas mostra un intencionat equilibri entre 
els tres personatges humans observables i la vegetació 
que els envolta, aquesta darrera servint, alhora, de 
nexe espacial entre les figures separant-les i ordenant 
l’acció. La figura de l’esquerra apareix amb les cames 
en moviment, representades de perfil i flexionades, 
amb la musculatura molt marcada. Es dirigeix cap 
als dos individus situats a la dreta. Una posició 
semblant, tot i que més exagerada, la trobem en un 
vas procedent d’Empúries —d’autenticitat, però, dis-
cutida— on apareixen un seguit de figures en actitud  
de córrer (Barberà 2005: 34, fig. 1), en un fragment de  
càlat del Castelillo, Alloza (Maestro 1989: fig. 10; 
Garcés 2012: 333) o en l’anomenada Cràtera de la 
Monomàquia de Libisosa (Uroz 2013: 63). De més a 
més, i així ho indica un fragment del peu esquerre 
conservat, va descalç. Entre les cames trobem una flor 
de tres pètals aïllada, representada longitudinalment 
i sense peduncle, motiu d’ampla difusió que sovint 
apareix lligat a aquest tipus de decoracions figurades 
(Maestro 1989: fig. 90b i 100a; Bonet 1995: fig. 35). 
Els altres dos individus vesteixen una túnica amb dos 
rivets disposats de forma vertical, a l’estil dels docu-
mentats al Cabecillo del Tesoro de Verdolay (Maestro 
1989: 108 a-b), l’Alcúdia d’Elx (Maestro 1989: 67b) o 
el propi guerrer d’Ilerda (Garcés et al. ep.), així com 
en terracotes de factura ibèrica d’Osca i Lleida (Gar-
cés 1993: 208-216). A més, ambdós semblen dur uns 
mitjons o udones, confeccionats a base de fil trenat 
i que cobrien per damunt del turmell.
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Figura 4. Diversos fragments amb decoració figurada humana. 1. Dama, 2. Dansa, 3. Fragment indeterminat (possible teixidora?).
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Malgrat la manca d’evidències, la disposició dels 
elements i els paral·lelismes existents ens empenyen 
a interpretar la representació com a una temàtica 
de combat, bé d’àmbit bèl·lic bé d’instrucció. No 
cal efectuar un gran esforç per observar l’analogia 
compositiva entre el càlat de la Ràpita i els perso-
natges representats en la citada cràtera Libisosana de 
la monomàquia (Uroz 2013: 63) o la temàtica dels 
combats heroics, com el representat en l’heròon de 
Cerrillo Blanco de Porcuna (González 1987: 135-138), 
on juntament amb les nombroses mostres de pintura 
en ceràmica vascular demostren en gran mesura la 
manca de fractura en el discurs iconogràfic i sim-
bòlic de la plàstica ibèrica, en aquest cas el valor 
de l’exercici físic o entrenament militar, propis de 
l’exaltació de les elits. 

Un altre dels fragments integrants del càlat mostra 
la part inferior d’una túnica fins als peus. El perso-
natge, presumiblement femení, està orientat cap a 
l’esquerra. La vestimenta presenta unes línies ondu-
lades decoratives a la part inferior, tal vegada plecs 
de la túnica, si bé s’aprecia una línia horitzontal que 
possiblement trenqui amb el dibuix, i es tracta doncs 
d’un fris decoratiu en la part baixa de la túnica, a 
imatge d’altres com les que duu la dama de Baza o 
les figures femenines de la dansa Bastetana (Bonet 
1995: fig. 216) i l’Alcúdia d’Elx (Maestro 1989: fig. 
88a). Aquest tipus de vestit és el més comú i el que 
es troba en la majoria de regions d’hàbitat ibèric 
(Bandera 1977: 265), recte i sense volants. 

Finalment trobem el tercer fragment que formaria 
part del mateix vas. Malauradament la part conservada 
de la peça no permet identificar clarament l’escena. 
A la part esquerra trobem un element pintat en 
blanc —atenent a l’ús selectiu de la pintura blanca 
per representar la roba ens trobaríem davant d’un 
teixit— amb una sèrie de línies que s’entrecreuen 
horitzontalment i verticalment. Per contra, a la part 
dreta s’aprecien dos elements ben diferents. Prime-
rament a la part superior el que aparenta ser un 
braç acabat amb una mà tancada que, o bé té un 
dit estès o bé subjecta un objecte llarg i prim. A la 
part inferior, part d’una túnica de la qual se n’observa 
un plec. Podria donar-se el cas que es tractés d’una 
figura femenina sedent, relacionada amb una possible 
divinitat (Tortosa 2006: 179), tot i que l’escassetat de 
representacions impedeix escatir si aquest és el camí 
per interpretar les manifestacions femenines sedents. 
Algunes de les representacions sobre suport ceràmic 
amb les quals comptem les trobem a Sant Miquel de 
Llíria (Bonet 1995: fig. 38, 27d) o la Serreta, Alcoi 
(Maestro 1989: fig. 95c). Sigui com sigui, el fet que 
la figura se situï davant d’un teixit i que dugui un 
element llarg i prim a la mà —potser una agulla o 
llançadora?— ens empeny a interpretar l’escena com 
una teixidora,2 si bé la manca d’evidències deixa la 
proposta en una simple apreciació. 

El següent punt a considerar és el fragment cor-
responent a un possible pithos. La superfície exterior 
resta coberta per una engalba aiguada ataronjada sobre 
la qual s’ha efectuat el dibuix, tal com succeeix en 

 2. Agraïm a la dra. Núria Rafel la seva apreciació per a 
la interpretació del fragment. 

alguns dels fragments d’Ilerda (Oliver & Prim 1995: 
70). La tècnica de combinar aiguada taronja, pintura 
vinosa i blanc no és pas estranya en el territori ilerget 
(Garcés 2000: 16), si bé es cert que la seva duració és 
relativament breu i es documenta tan sols a l’entorn 
dels anys 50-25 ane. (Garcés 2012: 332). S’observen 
dos personatges, un millor conservat que l’altre, aga-
fats de la mà. El de l’esquerra apareix representat de 
perfil amb el rostre totalment barbat i retallat a la 
grega (Ballester 1943: 114). Aquest fet és estrany, ja 
que habitualment els personatges masculins es pinten 
imberbes o amb barba incipient (Maestro 1989: fig. 
53a, 58b; Bonet 1995: fig. 32) i rarament amb la si-
lueta íntegra, que ofereix un aspecte de barba densa 
i poblada (Maestro 1989: fig. 43) o retallada (Moret 
et al. 2012: 208-209). Aquest individu barbat dóna 
la mà a l’altra figura, de la qual només n’apreciem 
la màniga i quelcom que s’apunta una mica més 
amunt. Si atenem a altres representacions d’aquest 
tipus ens trobaríem davant d’un element que podria 
ser identificat com un casc (Maestro 1989: fig. 62c i 
fig. 89; Bonet 1995: 89, n. 35) o una mitra (Maestro 
1989: fig. 26 i 28). La túnica d’aquest segon indivi-
du llueix unes franges perpendiculars a l’avantbraç, 
disseny recurrent tant en ceràmiques (Maestro 1989: 
fig. 31, 33, 39, 45, 67e, 71j i 71f) com en escultura 
(González 1987: 71). L’espai lliure entre aquestes 
dues figures s’ha omplert amb una solitària flor ac-
tinomorfa de tretze pètals, element molt comú en el 
conjunt de pintura vascular ibèrica (vid. Mata et al. 
2010: fig. 100B) i que tradicionalment s’ha relacionat 
amb la deessa de la fecunditat (Blázquez 1993: 69). 
La disposició dels personatges i el fet que s’agafin 
de les mans sembla indicar que estem davant de  
la representació d’una dansa, a l’estil del relleu de la  
dansa Oretana o el càlat de la dansa Bastetana, amb 
el qual la seqüència iconogràfica de la Ràpita guarda 
una notable afinitat. 

Conclusions

Des de la fi del segle iii i fins l’i ane, els vasos 
pintats amb escenes figurades prenen el relleu de la 
decoració escultòrica d’una forma molt més diver-
sificada, mercès —entre altres— al canvi de suport. 
Creiem convenient agrupar els fragments que es pre-
senten sota el nom de vasos singulars, terminologia 
que empra H. Uroz per a designar les ceràmiques 
amb decoració figurada de l’oppidum de Libisosa, a 
Lezuza (Uroz 2012: 16). Part de la seva singularitat 
recau en el fet que, sota cap concepte, poden ser 
considerats casuals o espontanis, ans al contrari. Són 
vasos d’encàrrec emprats per les elits com a mètode 
de distinció (Olmos 1987), fet que ens obliga a efec-
tuar-ne una lectura apartada d’allò quotidià o corrent. 

Atenent a la manca de fonts documentals, la cultura 
material —i més concretament en el cas que ens ocupa, 
la imatge— ens permet interpretar aquells elements 
que, de forma deliberada o no, es transmeten primer 
a través de les escultures funeràries monumentals i 
després sobre la pintura vascular. Cal fer esment de 
l’escassetat de registres d’aquestes darreres, motiu 
d’aquesta breu ressenya, a la plana occidental catalana 
en l’arc cronològic que comprenen els segles iii-ii ane, 
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moment en què, paradoxalment, arriben a la seva 
màxima esplendor en zones del llevant peninsular. 
Els petits exemplars figurats dels vasos del Pla de 
les Tenalles i el Tossal de les Tenalles (Pérez Conill 
1990: 210), constitueixen els únics coneguts d’aquest 
període. Ara bé, per ser justos hem d’esmentar un 
seguit de fragments apareguts en les intervencions 
realitzades al Tossal de les Tenalles l’any 1915 i que 
tenen decoracions zoomorfes i humanes, això sí,  
en relleu. La manca de context obliga a datar-les en 
un arc cronològic força obert, a l’entorn dels segles  
iv-ii ane (Garcés 2013: 74), en tot cas un moment 
immediatament anterior a la irrupció de les ceràmi-
ques figurades a Ilerda. 

A partir dels segles iii i inici del ii ane la deco-
ració vascular farà una funció semblant a la que en 
els segles anteriors havia realitzat l’escultura actuant, 
tal vegada, com a element identitari de l’ètnia. Una 
ràpida vista a les peces de Sant Miquel de Llíria, la 
Serreta d’Alcoi, l’Alcúdia d’Elx o Libisosa de Lezuza 
mostren l’univers mític que legitima el poder de les 
elits, mitjançant l’ús de la coerció ideològica indife-
rentment de la situació política —ens referim a estar 
sotmesos o no a Roma—, emprat per a prevaler 
tant en l’àmbit local com en la seva àrea d’influèn-
cia (Aranegui 1997: 51). Més de cent anys després, 
en un marc sociopolític diferent, les elits indígenes 
s’autoafirmen i s’autoromanitzen en el nou context 
romà i les noves relacions clientelars per assegurar-se 
l’estatus en el nou ordre (Garcés 2010: 514; Uroz 
2012: 459-461). A diferència del període anterior, el 

segle i ane constitueix un revulsiu de les tècniques 
de producció i decoració, que efectuaran un nou 
gir que orientarà aquesta tipologia a la inclusió de 
noves metodologies i solucions pictòriques, algunes 
fins i tot presumptament manllevades de la pintura 
parietal (Garcés et al. ep.). 

Cal reconèixer, però, que l’entitat iconogràfica 
vascular de les zones del llevant peninsular té poc a 
veure amb la realitat dels pobles del nord de l’Ebre, 
força pobres en representacions d’aquesta tipologia. 
Noves intervencions —i la revisió de conjunts ja 
coneguts— de ben segur ens permetran identificar 
nous exemplars. De moment, però, aquesta manca 
ens impedeix identificar estils o tallers i disposar de 
conjunts significatius, cosa que obstaculitza l’oportunitat 
de realitzar lectures en termes de projectes polítics i 
programes ideològics. Possiblement l’oligarquia ilergeta 
seguí un camí paral·lel en el procés d’autoafirmació i 
integració, trobant en la decoració vascular la forma 
de plasmar els seus valors davant la nova realitat, si 
bé sembla que no en va fer el mateix ús legitimador. 
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