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Finals del s. vii aC - principis del s. vi aC

Ceràmica

9,5 x 3,5 cm

Museu d’Art de Girona. Núm. reg. MDG 834

Fons Bisbat de Girona

Alabàstron 
Etruscocorinti

Un ungüentari etrusc a l’extrem nord-est de la penín-
sula Ibèrica

L’alabastron de ceràmica etruscocoríntia que presentem 
pertany a un lot d’ungüentaris de suposada procedència 
emporitana conservats al Museu d’Art de Girona i a les 
diverses seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Es 
tracta de materials sense context, fruit d’excavacions no 
oficials, als quals se’ls atorga un origen emporità ja que 
formaven part d’antigues col·leccions privades locals i 
van ser comprats en moments diferents per la Comissió 
de Monuments. Malgrat que són poc nombroses, aques-
tes peces situen Empúries i el seu territori al centre del 
debat sobre la presència d’un comerç etrusc directe al 
llarg de les costes del golf de Lleó i de l’extrem nord-est 
de la península Ibèrica. 
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Durant les últimes dècades l’interès sobre la presència 
de produccions etrusques1 a la península Ibèrica ha 
anat creixent, revifat per les noves dades aportades pels 
treballs de camp, així com per la revisió de materials de 
fons antics de col·leccions i de troballes. Gràcies a la 
intensificació de la recerca i l’elevat nivell científic as-
solit per les excavacions arqueològiques recents, avui 
dia disposem d’importants conjunts d’importacions 
etrusques que se situen entre la segona meitat i finals 
del segle vii aC i finals del segle iv aC. En aquest con-
text, el nord-est de Catalunya representa una regió que, 
respecte a la resta de la península, es caracteritza per 
l’excepcional concentració de troballes amb aquest ori-
gen. Es tracta sobretot d’àmfores vinàries, seguides per 
vaixelles fines per a la taula (plats) o relacionades amb el 
consum del vi (gerres i copes) i per ceràmica comuna de 
cuina (olles i morters). Cal destacar també la presència 
d’alguns objectes de luxe vinculats amb el banquet, en 
particular bronzes, o relacionats amb el comerç d’olis 
perfumats (ungüentaris ceràmics). La majoria proce-
deixen del jaciment d’Empúries, tant dels contextos de 
l’hàbitat indígena de Sant Martí d’Empúries com de la 
ciutat grega, però hi ha també una quantitat destacable 
de materials procedents d’assentaments ibèrics com 
ara Ullastret, Mas Gusó (Bellcaire d’Empordà) i Mas 
Castellar (Pontós). 

Al costat d’aquestes peces d’origen cert, hi ha una sèrie 
d’objectes de diferent tipologia i cronologia que proce-
deixen d’excavacions no oficials i, per tant, no tenen 
un context segur. Entre aquestes peces destaca un lot 
de petits ungüentaris de ceràmica etruscocoríntia, una 
producció etrusca que imita la ceràmica grega coríntia 
i que es documenta a Etrúria entre l’últim terç del segle 
vii aC i mitjan segle vi aC. Encara que es desconeixen 
les circumstàncies i el lloc exacte de la troballa, tenint 
en compte la tipologia i l’estat de conservació íntegre, 
per a aquestes peces s’ha proposat com a procedència 
la necròpolis emporitana grega arcaica del Portitxol, 
espoliada entre el segle xix i inicis del segle xx. La funció 
principalment funerària dels ungüentaris etruscocorintis 
a Etrúria queda confirmada per la distribució de les tro-
balles que, excepte uns pocs exemplars provinents de 
contextos d’hàbitat i dels dipòsits votius dels santuaris, 
es concentren a les necròpolis. L’ús com a elements 
de l’aixovar s’explicaria per la connexió amb les pràc-
tiques rituals prèvies a la inhumació, que comprenien la 
purificació amb olis perfumats del cos dels difunts, del 
sepulcre i dels que oficiaven el ritual. La deposició a les 
tombes s’ha relacionat també amb la voluntat de dotar 
el difunt d’allò necessari per a la seva vida ultraterrenal, 
així com d’expressar el seu estatus social (Szilágyi 1998, 
676; Bellelli 2008, 116).

En particular la peça que comentem avui correspon a un 
alabastron, un contenidor per a olis perfumats, amb la 
boca discoïdal, una nansa vertical amb perforació circu-
lar i el cos de forma ovoide. La seva superfície conserva 

escasses traces de la decoració pintada original, de 
color marró fosc-negre, que devia combinar elements 
geomètrics com bandes concèntriques, pètals i fileres 
de punts, amb elements figurats. De fet, a la taca que 
s’observa a la part central del cos, R. Asensi (1991, 229) 
hi va reconèixer part de la decoració figurada constitu-
ïda per siluetes de gossos corrent cap a la dreta. Si bé 
l’estat de conservació del nostre exemplar no permet 
proposar una atribució a un taller específic, atuells amb 
aquesta forma i aquest tipus de decoració s’han docu-
mentat principalment al territori de la ciutat etrusca de 
Vulci (Laci), on se situaria el centre de producció (Bellelli 
1997). Pel que fa a la datació, com que es tracta d’una 
peça sense context, es basa únicament en l’anàlisi tipo-
lògica i estilística i en els paral·lels trobats a la península 
Itàlica, que indiquen una cronologia de finals del segle vii 
aC i començament del segle vi aC.

La peça que analitzem s’insereix, doncs, de forma ple-
na en el debat sobre qui van ser els primers —fenicis, 
etruscs o grecs— que van comercialitzar els productes 
etruscos entre les poblacions indígenes del sud de Gàl-
lia i del nord-est de la península Ibèrica a partir de finals 
del segle vii aC. De fet, figuraria entre les importacions 
etrusques més antigues que s’han trobat a Catalunya. 
Es remuntaria, per tant, a la fase inicial de contactes 
entre les comunitats indígenes de l’Empordà i el món 
colonial mediterrani, que es van desenvolupar ja des 
d’un moment anterior a la fundació d’Emporion (segon 
quart del segle vi aC) i a la presència comercial grega en 
aquest territori.

1. Els etruscs van ser una civilització preromana de la Itàlia central tirrena 
(Etrúria).

ALBA VARENNA
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12 mesos, 12 obres és una compilació dels comentaris 
d’obres seleccionades el 2017 que presenta, en format 
fitxa, el Museu d’Art de Girona amb el nom genèric d’Un 
mes, una obra. Cada mes, al llarg de l’any, es proposa a 
un autor l’estudi i el comentari d’una obra perquè en doni 
la seva visió particular. Tots els comentaris s’apleguen 
en aquest recull, que permet fer-ne una lectura més cal-
mada i alhora descobrir la varietat d’obres i la diversitat 
de mirades que ofereixen les peces d’un museu. 




