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Rascador simple
Resquill triangular desviat de sílex de tercer
ordre sense bulb ni taló, possiblement per fractu-
ra intencional. El retoc és pla, escatós i directe al
costat esquerre, amb un front convex i el tall
recte lleugerament denticulat. Al costat dret hi ha
senyals de retoc marginal discontinu
Long. 5,5 cm; ampl. 3,5 cm; gruix 0,8 cm
Paleolític mitjà. Mosterià (64.000-32.000 BP)
El Salt (Alcoi) 
Inv. 7.932
Bibl. inèdita
J. F. P.

Rascador transversal convex
Resquill de sílex de tercer ordre amb una fractu-
ra proximal per accident de talla o termoaltera-
ció. El retoc és pla, escatós i directe al costat
distal, la qual cosa crea un front i un tall conve-
xos. En la part dreta és parcialment sublaminar
Long. 2,8 cm; ampl. 5,2 cm; gruix 0,8 cm
Paleolític mitjà. Mosterià (64.000-32.000 BP)
El Salt (Alcoi) 
Inv. 9.243
Bibl. inèdita
J. F. P.

Rascador desviat
Resquill triangular, desviat i gros, de sílex de
segon ordre, amb un taló cortical i un bulb múlti-
ple molt marcat. El retoc és sobreelevat, escatós
i directe en ambdós costats, amb els fronts con-
vexos i el tall esquerre còncau i el dret recte. La
convergència d’ambdós extrems és apuntada,
de 40º. Long. 3,3 cm; ampl. 3,4 cm; gruix 1,4 cm
Paleolític mitjà. Mosterià (64.000-32.000 BP)
El Salt (Alcoi)
Inv. 6.957
Bibl. inèdita
J. F. P.

Rascador desviat apuntat
Resquill de sílex de segon ordre amb restes de
taló llis puntegut, destruït pel foc. El retoc és pla,
escatós parcialment i directe sobre el costat
esquerre, la qual cosa fa que el front i el tall
siguen convexos. La convergència dels dos
fronts és d’uns 70º
Long. 3,9 cm; ampl. 2,8 cm; gruix 0,5 cm
Paleolític mitjà. Mosterià (64.000-32.000 BP)
Abric del Pastor (Alcoi)
Inv. 200-9
Bibl. inèdita
J. F. P.

Rascador de cara plana 
Resquill de sílex bibulbar de segon ordre, amb el
taló llis i el bulb suprimit. El retoc és simple,
invers i continu, la qual cosa fa que el front siga
recte amb el tall còncau
Long. 5 cm; ampl. 3 cm; gruix 0,62 cm
Paleolític mitjà. Mosterià (64.000-32.000 BP)
Abric del Pastor (Alcoi)
Inv. 200-1
Bibl. inèdita
J. F. P.

Rascador doble
Resquill de sílex de segon ordre i taló díedre
mixt (llis i cortical). El retoc és simple i parcial-
ment pla al lateral esquerre, per la qual cosa el
front i el tall són rectes. Al lateral dret és pla i
escatós i, per tant, el front i el tall també són rec-
tes. Al distal, el retoc és invers, sobreelevat i
lleugerament denticulat, cosa que crea un trun-
cament de tall sinuós
Long. 4,5 cm; ampl. 3,9 cm; gruix 1 cm
Paleolític mitjà. Mosterià (64.000-32.000 BP)
El Salt (Alcoi)
Inv. 7.922
Bibl. inèdita
J. F. P.

C
A

T
À

L
E

G
 

D
E

 
M

A
T

E
R

I
A

L
S

P A L E O L Í T I C  -  E P I P A L E O L Í T I C



176

P A L E O L Í T I C  -  E P I P A L E O L Í T I C

Punta mosteriana
Resquill de sílex triangular de segon ordre, amb
el taló i el bulb suprimits. La seua simetria, les
característiques dels dos fronts i l’àpex acurat li
atorguen la valoració de punta. El retoc és
sobreelevat, escatós i directe al costat esquerre,
la qual cosa fa que el front siga recte amb el tall
convex. Al costat dret el retoc és simple, amb el
front i el tall rectes
Long. 4,7 cm; ampl. 3 cm; gruix 0,9 cm 
Paleolític mitjà. Mosterià (64.000-32.000 BP)
El Salt (Alcoi)
Inv. 7.957
Bibl. inèdita
J. F. P.

Punta mosteriana
Resquill triangular de sílex de tercer ordre, amb
el taló i el bulb suprimits per retocs inversos. El
retoc és sobreelevat, escatós i directe al costat
esquerre i, per tant, el front és convex amb el tall
recte. Al costat dret el retoc és simple en la por-
ció distal i planoescatós en la proximal amb el
front i els talls rectes. La convergència d’ambdós
extrems és apuntada, de 40º
Long. 4,5 cm; ampl. 2,4 cm; gruix 0,8 cm
Paleolític mitjà. Mosterià (64.000-32.000 BP)
El Salt (Alcoi)
Inv. 7.955
Bibl. inèdita
J. F. P.

Raspador típic
Làmina levallois quadrangular, de sílex de tercer
ordre, amb un bulb marcat i el taló convex amb
facetes. El retoc és sobreelevat, escatós i directe
al costat esquerre, amb el front recte i el tall con-
vex. Al dret és simple i marginal, amb el front
concavoconvex i el tall recte. El front distal, amb
morfologia unguiforme, presenta un retoc sobre-
elevat
Long. 5,3 cm; ampl. 2,4 cm; gruix 0,6 cm
Paleolític mitjà. Mosterià (64.000-32.000 BP)
El Salt (Alcoi)
Inv. 7.286
Bibl. inèdita
J. F. P.

Fulleta Dufour
Fulleta de jaspi amb el taló llis i el retoc semia-
brupte, invers, continu i profund al lateral dret
Long. 1,56 cm; ampl. 0,43 cm; gruix 0,11 cm
Paleolític superior. Aurinyacià (27.000-25.000
BP)
Cova Beneito (Muro de l’Alcoi)
Inv. Depòsit Museu Arqueològic Provincial
d’Alacant 
Bibl. ITURBE i al., 1993, fig. 24
O. G. P.

Raspador sobre fulla retocada
Fulla de sílex amb el taló llis. El retoc és simple,
directe, continu i profund a l’extrem distal i sim-
ple, directe, marginal i continu al lateral dret
mesial
Long. 4,67 cm; ampl. 1,89 cm; gruix 0,49 cm
Paleolític superior. Gravetià (24.000-22.000 BP)
Cova Beneito (Muro de l’Alcoi)
Inv. Depòsit Museu Arqueològic Provincial
d’Alacant
Bibl. ITURBE i al., 1993, fig. 28
O. G. P.

Limace
Resquill triangular de segon ordre, amb el taló i
el bulb suprimits. El retoc és sobreelevat, esca-
tós i directe al costat esquerre i per tant el front i
el tall són convexos. Al costat dret el retoc és
simple, directe i invers. La convergència d’amb-
dós extrems és apuntada, de 60º i 70º respecti-
vament
Long. 5,5 cm; ampl. 3 cm; gruix 1,2 cm
Paleolític mitjà. Mosterià (64.000-32.000 BP)
El Salt (Alcoi) 
Inv. 7.105
Bibl. inèdita
J. F. P.
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Microgravette
Fulleta de sílex amb el taló suprimit i el retoc
abrupte, bifacial, continu i profund al lateral dret
Long. 3,25 cm; ampl. 0,73 cm; gruix 0,33 cm
Paleolític superior. Gravetià (24.000-22.000 BP)
Cova Beneito (Muro de l’Alcoi)
Inv. Depòsit Museu Arqueològic Provincial
d’Alacant
Bibl. ITURBE i al., 1993, fig. 28
O. G. P.

Burí múltiple
Resquill de sílex sense taló que presenta extrac-
cions fetes amb burí, directes al lateral esquerre
proximal i inverses al lateral esquerre distal
Long. 3,67 cm; ampl. 2,01 cm; gruix 0,96 cm
Paleolític superior. Gravetià (24.000-22.000 BP)
Cova Beneito (Muro de l’Alcoi)
Inv. Depòsit Museu Arqueològic Provincial
d’Alacant
Bibl. ITURBE i al., 1993, fig. 24
O. G. P.

Perforador
Resquill de sílex amb el taló llis. El retoc és
abrupte, directe, continu i profund a l’extrem i al
lateral dret distal, i simple, directe, continu i mar-
ginal al lateral esquerre
Long. 4,01 cm; ampl. 2,54 cm; gruix 0,58 cm
Paleolític superior. Gravetià final (22.000 BP)
Cova Beneito (Muro de l’Alcoi)
Inv. Depòsit Museu Arqueològic Provincial
d’Alacant
Bibl. ITURBE i al., 1993, fig. 30
O. G. P.

Fragment de fulla de llorer
Sobre suport de sílex indeterminat i sense taló.
El retoc és pla bifacial, continu i cobrent
Long. 2,6 cm; ampl. 0,98 cm; gruix 0,38 cm
Paleolític superior. Solutreogravetià (18.000-
17.000 BP)
Cova Beneito (Muro de l’Alcoi)
Inv. Depòsit Museu Arqueològic Provincial
d’Alacant
Bibl. ITURBE i al., 1993, fig. 38
O. G. P.

Penjoll sobre peça dentària amb l’arrel perforada
Dent incisiva de Felis lynx
Long. 2,8 cm; ampl. 0,8 cm; gruix 0,6 cm
Paleolític superior. Solutrià (19.000-18.000 BP)
Cova Beneito (Muro de l’Alcoi)
Inv. Depòsit Museu Arqueològic Provincial
d’Alacant
Bibl. ITURBE i al., 1993
J.E. A. T.

Punta doble d’os de secció ovalada
Long. 3,9 cm; ampl. 0,6 cm; gruix 0,4 cm
Paleolític superior. Solutrià (19.000-18.000 BP)
Cova Beneito (Muro de l’Alcoi)
Inv. Depòsit Museu Arqueològic Provincial
d’Alacant
Bibl. ITURBE i al., 1993
J.E. A. T.

C
A

T
À

L
E

G
 

D
E

 
M

A
T

E
R

I
A

L
S



178

Nucli de fulletes
Nucli de sílex piramidal de fulletes 
Long. 3,55 cm; ampl. 3,13 cm; gruix 2,58 cm
Magdalenià superior - epipaleolític microlaminar
(12.500-9.500 BP)
Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà)
Inv. 269/ R13 
Bibl. inèdita
O. G. P.

Raspador sobre resquill retocat
Resquill de sílex amb el taló suprimit. El retoc és
simple, directe, continu i profund a l’extrem dis-
tal, i simple, directe, continu i marginal als late-
rals dret i esquerre 
Long. 2,15 cm; ampl. 1,76 cm; gruix 0,57 cm
Epipaleolític microlaminar (11.000-9.500 BP)
Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà)
Inv. 269/II003
Bibl. inèdita
O. G. P.

Fulleta de vora abatuda
Fulleta de sílex sense taló. El retoc és abrupte,
bifacial, continu i profund al lateral esquerre
Long. 3,25 cm; ampl. 0,59 mm; gruix 0,31 cm
Epipaleolític microlaminar (11.000-9.500 BP)
Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà)
Inv. 269/ III 071
Bibl. inèdita
O. G. P.

Raspador unguiforme
Resquill de sílex sense taló. El retoc és simple,
directe, continu i profund a l’extrem distal, i
abrupte, directe, continu i profund al lateral dret
proximal
Long. 1,39 cm; ampl. 1,34 cm; gruix 0,42 cm
Epipaleolític microlaminar (11.000-9.500 BP)
Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà)
Inv. 269/ II / 004
Bibl. inèdita
O. G. P.

Fulleta de vora abatuda
Fulleta de sílex sense taló. El retoc és abrupte,
bifacial, continu i profund al lateral dret
Long. 2,05 cm; ampl. 0,65 cm; gruix 0,3 cm
Epipaleolític microlaminar (?) (11.000-9.500 BP)
Cova d’en Pardo (Planes de la Baronia)
Inv. 9.021
Bibl. inèdita
O. G. P.

Segment
Fulleta de sílex sense taló. El retoc és abrupte,
bifacial, continu i profund al lateral esquerre
Long. 1,44 cm; ampl. 0,4 cm; gruix 0,18 cm
Epipaleolític geomètric (?) (9.000-8.000 BP)
Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà)
Inv. 269/ II063a
Bibl. inèdita 
O. G. P.

Penjoll
Gasteròpode marí amb perforació realitzada per
abrasió
Hinia reticulata mamillata (Risso: 1826)
Long. 0,64 cm; ampl. 1,35 cm; gruix 1,1 cm
Epipaleolític (9.500-8.000 BP)
Coves de Santa Maira (Castell de Castells)
Inv. 004970797/1
Bibl. inèdita
J.Ll. P. B.
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Resquill cortical de sílex amb línies incises longi-
tudinals i subparal·leles
Long. 2,6 cm; ampl. 1,65 cm; gruix 0,34 cm
Epipaleolític (9.500-8.000 BP)
Coves de Santa Maira (Castell de Castells)
Inv. 004970197/3
Bibl. inèdita
J.E. A. T.

Nucli de fulletes
Nucli de sílex preparat, de fulletes amb un pla
d’esquerdat
Long. 2,9 cm; ampl. 3,8 cm; gruix 3,45 cm
Epipaleolític geomètric (?) (8.000-7.000 BP)
Abric de la Falaguera (Alcoi)
Inv. 611/81
Bibl. AURA, 1984
O. G. P.

Trapezi asimètric
Fulla de sílex sense taló. El retoc és abrupte,
directe, continu i profund als extrems proximal i
distal
Long. 1,54 cm; ampl. 1,31 cm; gruix 0,29 cm
Epipaleolític geomètric (?) (8.000-7.000 BP)
Abric de la Falaguera (Alcoi)
Inv. 592/81
Bibl. AURA, 1984
O. G. P.

Trapezi asimètric amb un costat còncau
Fulleta de sílex sense taló. Presenta fractura dis-
tal i retoc abrupte, directe, continu i profund als
extrems proximal i distal
Long. 1,63 cm; ampl. 0,93 cm; gruix 0,22 cm
Epipaleolític geomètric (?) (8.000-7.000 BP)
Abric de la Falaguera (Alcoi)
Inv. 608/81
Bibl. AURA, 1984
O. G. P.

Trapezi amb un costat còncau
Fulleta de sílex sense taló. El retoc és abrupte,
directe, continu i profund als extrems proximal i
distal
Long. 1,54 cm; ampl. 0,93 cm; gruix 0,25 cm
Epipaleolític geomètric (?) (8.000-7.000 BP)
Abric de la Falaguera (Alcoi)
Inv. 597/81
Bibl. AURA, 1984
O. G. P.

Plaqueta de pedra
calcària de silueta sub-
trapezoïdal que conser-
va restes de pintura roja

i línies d’abrasió a la
cara superior

Long. 11,4 cm; ampl.
7,9 cm; gruix 1,8 cm
Epipaleolític (9.500-

8.000 BP)
Coves de Santa Maira

(Castell de Castells)
Inv. 004970197/2

Bibl. inèdita
J.E. A. T.
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Gerra globular amb coll lleugerament exvasat.
Ampla ansa de cinta vertical i mamelló allargat ver-
ticalment en la part oposada. Decoració impresa
cardial. En la vertical del mamelló i flanquejada per
sengles bandes de línies en zig-zag, figura humana
amb els braços alçats i les mans de cinc dits, cap
de forma triangular o lleugerament arredonida i cos
rectangular acabat obliquament, amb indicació del
sexe mitjançant impressió de l’àpex del cardium.
Les cames són una prolongació de les línies extre-
mes que delimiten el cos, i finalitzen així mateix
amb impressions de l’àpex de la petxina, que
representen els peus. Grup IX, tipus IX.2 de J.
Bernabeu
Ceràmica
Dià. boca 10,5 cm; dià. màx. 14,5 cm; alç. 15,2 cm
Neolític I (6.800-6.400 BP) 
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 1.976
Bibl. BERNABEU, 1989, 26-28; MARTÍ, 1977, 83, làm.
XXIV; MARTÍ - HERNÁNDEZ, 1988, 51-53, 106-107,
làm. VIII-IX
J. B. A.

N E O L Í T I C  I
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Bol globular amb mamelló pròxim al llavi. Decoració impresa car-
dial. A la zona corresponent a la vertical del mamelló s’observa
una banda ampla, farcida de sèries d’impressions horitzontals i
delimitada per línies verticals. D’aquest motiu es desenvolupen, a
un costat i a l’altre, parells de línies en zig-zag de dos i tres trams
que tendeixen a unir-se amb altres motius que decoren la resta del
vas. Un motiu superior, pròxim a la vora, està format per sèries
dobles de barres verticals unides a una banda horitzontal superior;
paral·lela a aquesta, i tancant el motiu, es desenvolupa una altra
banda horitzontal. El motiu inferior es desenvolupa a partir d’una
altra banda horitzontal de dues línies, de la qual parteixen sèries
de zig-zags formats per tres trams de dos i tres sèries d’impres-
sions. La part inferior final de les decoracions queda delimitada per
una línia d’impressions de l’àpex de la petxina
Ceràmica
Dià. boca 16,5 cm; dià. màx. 21,6 cm; ampl. 13,3 cm
Neolític I (6.800-6.400 BP)
Cova de la Sarsa (Bocairent)
Inv. 4/85
Bibl. MARTÍ - HERNÁNDEZ, 1988, 79-80, fig. 25
J. B. A.

Vas de perfil cònic amb decoració
impresa cardial, disposada en forma
d’espigues. El llavi presenta la
decoració en línies obliqües. La vora
està decorada amb petits
mamellons que s’alternen amb quatre
mamellons grans disposats
simètricament
Grup XIV, tipus XIV.6 de J. Bernabeu
Ceràmica
Dià. boca 23 cm; dià. màx. 23 cm;
alç. 24,3 cm
Neolític I (6.800-6.400 BP)
Cova de la Sarsa (Bocairent)
Inv. 1/85
Bibl. BERNABEU, 1989
J. B. A.
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Gerra globular amb coll recte, lleugerament
reentrant. Àmplia ansa de cinta vertical i
mamelló allargat a la part oposada. Al costa
de l’arrancada superior de l’ansa presenta
una perforació circular amb vora exempta.
Decoració impresa cardial que forma una
àmplia banda de línies horitzontals, que pre-
nen una disposició angular en la vertical del
mamelló; a la part inferior, petites línies ver-
ticals acabades amb impressions de natis;
als seus costats, motiu d’espiga vertical.
Sobre l’ansa i la seua prolongació, línies
verticals d’impressions flanquejades per
línies obliqües acabades amb impressions
de natis

Gerra de forma ovoide allargada. Ansa anular
vertical amb apèndix alt i mamelló arredonit a la
part oposada. Decoració impresa cardial sobre
l’ansa i gran part del vas, excepte a la base. Les
línies d’impressions horitzontals es disposen en
bandes verticals que apareixen limitades, a la
part inferior, per curtes línies verticals rematades
amb impressions de natis. Grup IX, tipus IX.3 de
J. Bernabeu
Ceràmica
Dià. boca 9 cm; dià. màx. 12 cm; alç. 17,5 cm
Neolític I (6.800-6.400 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 1.978
Bibl. BERNABEU, 1989, 26-28; MARTÍ, 1977, 83,
làm. XXIII, 1
J. B. A.

Ceràmica
Dià. boca 7 cm; dià. màx. 11,5 cm;
alç. 12,5 cm
Neolític I (6.800-6.400 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.749
Bibl. MARTÍ, 1977, 83, làm. XXII, 1
J. B. A.



184

Fragment de vora de ceràmica amb ansa verti-
cal. Decoració impresa de gardina. Una figura
antropomorfa molt esquematitzada ocupa la part
central del fragment. El cos està format per una
franja de línies obliqües emmarcades entre dues
fines línies verticals. De l’extrem inferior partei-
xen les dues extremitats. A un costat i a l’altre
s’endevinen motius d’altres figures indetermina-
des
Ceràmica
Long. 8,5 cm; ampl. 5,8 cm
Neolític I (6.400-5.800 BP)
Abric de la Falaguera (Alcoi)
Inv. 293/81
Bibl. inèdita
J. B. A.

Cullerot
Presenta una ansa allargada amb perforació.
Grup XVII de J. Bernabeu
Ceràmica
Long. màx. 10,5 cm; dià. boca 5,7 cm
Neolític I (6.800-6.500 BP)
Cova de la Sarsa (Bocairent)
Inv. 151
Bibl. BERNABEU, 1989, 50-51
J. B. A.

Fragment d’un gran vas, possiblement de forma ovoide, amb el coll lleugera-
ment exvasat. La vora està decorada amb una sèrie de mamellons. Presenta

una ansa de cinta horitzontal a l’altura del muscle i una de cinta vertical al
terç inferior. Decoració incisa i impresa d’instrument. Prop de la vora hi ha

una franja horitzontal de 4 o 5 línies impreses amb una gardina, emmarcades
per línies impreses que presenten incisions curtes verticals. D’aquesta franja

horitzontal en pengen d’altres de verticals que repeteixen el mateix motiu
decoratiu. Una gruixuda banda, d’idèntiques característiques, recorre una part

del fragment fins a arribar a l’ansa inferior
Ceràmica

Alç. màx. conservada 46 cm; dià. màx. coll 20 cm; dià. màx. cos 33 cm
Neolític I (6.400-5.800 BP)

Cova de la Sarsa (Bocairent)
Inv. 9/85

Bibl. inèdita
J. B. A.

Petit gobelet amb coll reentrant i àmplia boca.
Porta dues petites anses anulars horitzontals en
un dels costats. Presenta una rica decoració
impresa cardial amb impressions dobles i
impressions de natis, que s’estenen pel cos i la
base. La decoració presenta incrustacions blan-
ques i el seu interior està tenyit d’ocre. Grup
XIX, tipus XIX.3 de J. Bernabeu
Ceràmica
Long. 8,7 cm; ampl. 4,9 cm; alç. 4,6 cm
Neolític I (6.800-6.400 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.747
Bibl. BERNABEU, 1989, 53; Martí, 1977, 83, làm.
XXIII
J. B. A.
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Petit vas
cilíndric de base
còncava.
Presenta dos
petits mamellons
perforats a
mitja altura.
Llavi decorat
amb impressions
d’instrument i
superfícies
pentinades
Ceràmica
Dià. boca 11 cm;
dià. màx. 11 cm;
alç. 13 cm
Neolític I (6.000-
5.000 BP)
Cova de l’Or
(Beniarrés)
Inv. 9.750
Bibl. BERNABEU,
1989, 53; MARTÍ,
1977, 83, làm. XXIII
J. B. A.

Segment
Fulla de sílex sense taló. El retoc és abrupte,
directe, continu i profund al lateral esquerre
Long. 2,45 cm; ampl. 1,02 cm; gruix 0,2 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.654
Bibl. MARTÍ, 1977
O. G. P.

Trapezi simètric
Fulla de sílex sense taló. El retoc és abrupte,
directe, continu i profund als extrems proximal i
distal
Long. 2,81 cm; ampl. 1,26 cm; gruix 0,25 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.655
Bibl. MARTÍ, 1977
O. G. P.

Element de falç
Fulla de sílex amb el taló amb facetes. Presenta
llustre al lateral dret oblic i bifacial, i retoc de
condicionament distal
Long. 4,02 cm; ampl. 1,42 cm; gruix 0,51 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.657
Bibl. MARTÍ, 1977
O. G. P.

Nucli 
Nucli piramidal de fulletes
Cristall de roca
Long. 0,9 cm; ampl. 1,2 cm; gruix 1,4 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.702
Bibl. MARTÍ, 1977
J.E. A. T.

Trepant
Fulla de sílex sense taló. El retoc és abrupte,
directe, continu i profund al lateral dret i
esquerre proximal. Retoc de condicionament
distal
Long. 4,59 cm; ampl. 1,83 cm; gruix 0,5 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.752
Bibl. MARTÍ, 1977
O. G. P.
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Anell d’os
Diàfisi de petit mamífer
Dià. ext. 1,6 cm; dià. int. 1,3 cm; gruix 0,6 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.720-2
Bibl. MARTÍ, 1977, fig. 9, 14; PASCUAL BENITO,
1998, fig. 159, 10
J.Ll. P. B.

Anell de petxina amb restes d’ocre roig a la
superfície interna
Conus sp.
Dià. ext. 3,4 cm; dià. int. 1,9 cm; gruix 1,8 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.722
Bibl. MARTÍ, 1977, fig. 19, 11
J.Ll. P. B.

Tub
Os llarg al qual se li han eliminat les epífisis i
que presenta dues sèries d’incisions fines i cur-
tes transversals als extrems
Diàfisi d’au
Long. 18 cm; ampl. 1,4 cm; gruix 1,3 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.717
Bibl. PASCUAL BENITO, 1998, fig. 87, 10.
J.Ll. P. B.

Gardina (pinta de terrisser) d’os amb l’extrem
distal convex, amb nou petites incisions i la base
perforada
Diàfisi de gran mamífer
Long. 10 cm; ampl. 2,6 cm; gruix 0,5 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.712
Bibl. MARTÍ, 1977, fig. 6, 2; PASCUAL BENITO, 1998,
fig. 75, 1; VENTO, 1985, 31-48, fig. 6, 1
J.Ll. P. B.

Cullera d’os amb gran pala oval, amb una
vora recta que aprofita la concavitat de la
diàfisi sobre la qual està confeccionada i amb
mànec de vores paral·leles i convergents de
secció oval
Diàfisi de gran mamífer
Long. 18,2 cm; ampl. 3,7 cm; gruix 0,7 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés) 
Inv.: 9.718
Bibl. MARTÍ, 1977, fig. 13, 1, làm. XXVI;
PASCUAL BENITO, 1998, fig. 89, 10; VENTO, 1985,
31-48, fig. 4, 3
J.Ll. P. B.
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Agulla d’os, treballada totalment amb facetes, de
vores paral·leles i perforació bitroncocònica prò-
xima a l’extrem distal
Diàfisi de gran mamífer
Long. 13,5 cm; ampl. 1 cm; gruix 0,4 cm; dià.
perf. 0,4 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.713
Bibl. Martí, 1977, fig. 5: 1; PASCUAL BENITO, 1998,
fig. 34, 1; VENTO, 1985, 31-48, fig. 5, 2
J.Ll. P. B.

Gra de collar sobre vèrtebra perforada amb les
vores allisades i restes d’ocre roig
Vèrtebra de peix
Long. 1,3 cm; ampl. 0,5 cm; dià. perf. 0,3 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.730
Bibl. Martí, 1977, fig. 19, 8
J.Ll. P. B.

Matriu d’anells amb sis incisions transversals i perimè-
triques que marquen els anells que se’n poden extraure
Diàfisi de petit mamífer
Long. 5,6 cm; ampl. 2,2 cm; gruix 1,8 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.719
Bibl. MARTÍ, 1977, fig. 19, 2
J.Ll. P. B.

Penjolls sobre peces dentàries amb l’arrel
perforada
Claus de Canis lupus i Vulpes vulpes
Long. 2,8 cm; ampl. 0,6 cm; gruix 0,3 cm
Long. 2,3 cm; ampl. 0,55 cm; gruix 0,4 cm
Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 9.731-1 i 9.732-2
Bibl. MARTÍ, 1977, làm. XXVII; PASCUAL BENITO,
1998, fig. 130
J.Ll. P. B.

Braçalet de pissarra fragmentat.
Superfície polida. 

Secció rectangular
Esquist de tipus ampelític (pissarra)

Long. màx. 9,1 cm;
ampl. màx. 0,9 cm;
gruix màx. 0,4 cm

Neolític I (6.800-5.500 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)

Inv. 9.711
Bibl. MARTÍ, 1977;

PASCUAL BENITO, 1996
T. O. K.
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Gran vas de forma ovoide, coll recte lleugerament exvasat i fons punxegut.
Té dues anses anulars, verticals i simètriques, situades a la zona de màxim
diàmetre del vas. Grup XII, tipus XII.2d de J. Bernabeu
Ceràmica
Dià. boca 18,5 cm; dià. màx. 39,2 cm; alç. 57 cm
Neolític II (5.600-5.000 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 2.056
Bibl. BERNABEU, 1989; LLOBREGAT, 1973, 3-10; MARTÍ, 1977 
J. B. A.
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Olla globular amb coll recte i curt. Presenta dues anses de túnel verticals i
simètriques. Superfície brunyida. Tipus Montboló. Grup XIII, tipus XIII.3a de
J. Bernabeu
Ceràmica
Dià. boca 11,5 cm; dià. màx. 20 cm; alç. 16,5 cm
Neolític (6.000 - 5.000 BP)
Cova de l’Or (Beniarrés)
Inv. 2.055
Bibl. MARTÍ, 1977, 81, làm. XII; BERNABEU, 1989 
J. B. A.

Fragment de ceràmica amb arrancada d’ansa i
perfil subcarenat. Decoració esgrafiada formada
per dues bandes d’orientació vertical i desenvolu-
pament ondulat, compost per motius
escaliformes en un cas i per sèries de traços
curts horitzontals, delimitats per una línia vertical,
en l’altre
Ceràmica
Long. màx. 9,7 cm
Neolític II (5.600-5.000 BP)
Coves de Santa Maira (Castell de Castells)
Inv. 004970197/4
Bibl. inèdita
J. B. A.

Fragment de vas esgrafiat, de
carena baixa i parets marcada-
ment còncaves. Superfície
brunyida. Decoració de bandes
horitzontals formada per línies
zigzaguejants simples. Grup
VIII, tipus VIII.1c de J.
Bernabeu
Ceràmica
Dià. màx. 17 cm; alç. 14,5 cm 
Neolític II (5.600-5.000 BP)
Cova d’en Pardo (Planes de la
Baronia)
Inv. 8.373
Bibl. BERNABEU, 1989, 25-26
J. B. A.
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Font ovalada de base plana
Classe A, grup 2
Ceràmica
Long. 30 cm; ampl. 19 cm; alç. 8 cm
Neolític II (4.800-4.200 BP)

Olla globular de coll
curt recte.
Classe C, grup XIV,
tipus 3a
Ceràmica
Dià. boca 9 cm; dià.
màx. 17,5 cm; alç.
13 cm
Neolític II (4.800-
4.200 BP)
Niuet (Alqueria
d’Asnar)
Inv. 516/2 
Bibl. BERNABEU i al.,
1994, fig. 3.8, 183
J. B. A.

Placa de sílex tabu-
lar retocada
Placa de sílex tabu-
lar que presenta
retoc pla, bifacial,
denticulat i profund
al lateral dret
Long. 9,6 cm; ampl.
4,3 cm; gruix 0,7 cm
Neolític II (4.800-
4.000 BP)
Niuet (Alqueria
d’Asnar)
Inv. 516/4
Bibl. BERNABEU i al.,
1994
O. G. P.
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Niuet (Alqueria d’Asnar)
Inv. 516/1
Bibl. BERNABEU i al., 1994, fig. 2.7, 100
J. B. A.

Formatgera. Grup 20, tipus 6
Ceràmica
Dià. boca 6 cm; dià. base 8 cm; alç. 13 cm
Neolític II (4.800-4.200 BP)
Niuet (Alqueria d’Asnar)
Inv. 516/3 
Bibl. BERNABEU i al., 1994, fig. 3.10 
J. B. A.
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Fulla/ganivet
Fulla de sílex
amb el taló amb
facetes. Secció
trapezoïdal i retoc
simple, directe,
marginal i discon-
tinu al lateral dret
proximal i distal
Long. 14,35 cm;
ampl. 2,38 cm;
gruix 0,81 cm
Neolític II /
Eneolític
(4.800-4.000 BP)
Cova d’en Pardo
(Planes de la
Baronia)
Inv. 8.862
Bibl. inèdita
O. G. P.

Fulla/ ganivet
Fulla de sílex amb
el taló amb face-
tes. Secció trape-
zoïdal i fractura
distal
Long. 16,48 cm;
ampl. 2,129 cm;
gruix 0,58 cm
Neolític II /
Eneolític (4.800-
4.000 BP)
Les Llometes, cli-
vella (Alcoi)
Inv. 2.149
Bibl. VICENS, 1984
O. G. P.

Punta de fletxa
losanjada
Suport de sílex
indeterminat. El
retoc és pla, bifa-
cial i cobrent
Long. 5,07 cm;
ampl. 1,53 cm;
gruix 0,46 cm
Neolític II /
Eneolític (4.800-
4.200 BP)
Cova d’en Pardo
(Planes de la
Baronia)
Inv. 8.011
Bibl. inèdita
O. G. P.

Punta de fletxa
romboïdal amb
apèndixs laterals
Suport de sílex
indeterminat. El
retoc és pla, bifacial
i cobrent
Long. 5,08 cm;
ampl. 2,01 cm;
gruix 0,6 cm
Neolític II / Eneolític
(4.800-4.000 BP)
Cova d’en Pardo
(Planes de la
Baronia)
Inv. 8.062
Bibl. inèdita
O. G. P.

Punta de fletxa amb
peduncle i aletes
asimètriques
Suport de sílex
indeterminat. El
retoc és pla, bifacial
i invasor
Long. 5 cm;
ampl. 1,6 cm;
gruix 0,41 cm
Neolític II / Eneolític
(4.800-4.000 BP)
Cova d’en Pardo
(Planes de la
Baronia)
Inv. 8.062-b
Bibl. inèdita
O. G. P.

Destral de pedra
polida de petites
dimensions. Bisell
del tall asimètric.
Superfície polida.
Presenta ranures
al taló i en una
vora, per al seu
emmanegament
Sil·limanita
Long. màx. 2,97
cm; ampl. màx. 2,6
cm; gruix màx.
0,65 cm
Neolític II (4.800-
4.200 BP)
Niuet (Alqueria
d’Asnar), recollida
a la superfície
Inv. 516/5
Bibl. BERNABEU i
al., 1994; OROZCO,
1997
T. O. K.

Aixola de pedra poli-
da, fragmentada a
l’extrem proximal.
Bisell del tall asimè-
tric. Superfície poli-
da
Paragonita
Long. màx. 2,26 cm;
ampl. màx. 1,32 cm;
gruix màx. 0,6 cm
Neolític II (4.800-
4.200 BP)
Niuet (Alqueria
d’Asnar), recollida a
la superfície
Inv. 516/6
Bibl. BERNABEU i al.,
1994, fig. 6.1.2;
OROZCO, 1997
T. O. K.

Enformador de pedra
polida. Bisell del tall
asimètric. Superfície
polida
Sil·limanita 
Long. màx. 8,74 cm;
ampl. màx. 2,17 cm;
gruix màx. 1,49 cm
Neolític II/
Eneolític (4.800-
4.200 BP)
Les Llometes, clivella
(Alcoi)
Inv. 2.178
Bibl. OROZCO, 1997;
VICENS, 1985
T. O. K.
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Biapuntat amb tota la
superfície amb facetes,
de vores convergents i
secció circular
Os indeterminat
Long. 9,2 cm; ampl. 0,6
cm; gruix 0,5 cm
Neolític II/ Eneolític
(4.800 - 4.200 BP)
Cova d’en Pardo
(Planes de la Baronia)
Inv. 8.004
Bibl. PASCUAL BENITO,
1998, fig. 32, 6
J.Ll. P. B.

Agulla de cap espatula-
da, amb vores dentades
i secció plana.
Fragmentada pels dos
extrems
Ossos indeterminats
Long. 7,8 cm; ampl. 1,1
cm; gruix 0,2 cm
Neolític II/ Eneolític
(4.800 - 4.200 BP)
Cova d’en Pardo
(Planes de la Baronia)
Inv. 8.813
Bibl. PASCUAL BENITO,
1998, fig. 106, 3;
VICENS, 1984
J.Ll. P. B.

Agulla de cap acanala-
da fixa, decorada amb
set canaletes
Os indeterminat
Long. total 5,9 cm; dià.
cap 1 cm; dià. fust 0,4
cm
Neolític II/ Eneolític
(4.800 - 4.200 BP)
Les Llometes, clivella
(Alcoi)
Inv. 2.184
Bibl. PASCUAL BENITO,
1998, fig. 103, 8;
VICENS, 1984
J.Ll. P. B.

Agulla de cap acanala-
da. Cap cilíndric mòbil,
subjecte per pressió
amb l’ajuda de dos
petits ossos que fan de
falca, i decorat amb
dues canaletes, una a
cada extrem. Fust pla
Os indeterminat (fust) i
diàfisi de petit mamífer
(cap)
Long. 9,5 cm; long. cap
1,1 cm; dià. cap 1 cm;
fust 0,6 x 0,3 cm
Neolític II/ Eneolític
(4.800 - 4.200 BP)
Cova d’en Pardo
(Planes de la Baronia)
Inv. 8.134
Bibl. PASCUAL BENITO,
1998, fig. 103, 4;
VICENS, 1984
J.Ll. P. B.

Cisell sobre ulna amb el bisell bifacial, de tall
convex, oscat, de secció lenticular, efectuat a
l’altura de l’espai interossi proximal de l’ulna, que
conserva una part de l’olècran del qual s’ha eli-
minat la tuberositat.
Ulna de Bos
Long. 12,2 cm; ampl. 4,3 cm; gruix 3,6 cm
Neolític II (4.800 - 4.200 BP)
Niuet (Alqueria d’Asnar)
Inv. 516/ES C.4 458
Bibl. PASCUAL BENITO, 1994, fig. 5.2, 1
J.Ll. P. B.

Agulla de cap ovoide i
fust de secció circular i
vores paral·leles
Os indeterminat
Long. total 7,4 cm; long.
cap 0,9 cm; dià. cap 0,6
cm; fust 0,7 x 0,5 cm
Neolític II/ Eneolític
(4.800 - 4.200 BP)
Les Llometes, clivella
(Alcoi)
Inv. 2.185
Bibl. PASCUAL BENITO,
1998, fig. 104, 5;
VICENS, 1984
J.Ll. P. B.

Mànec amb l’extrem
distal bisellat i el pro-
ximal fragmentat
Cresol de banya de
Cervus elaphus
Long. 8,6 cm;
ampl. 3,6 cm;
gruix 2,4 cm;
dià. perf. 0,9 x 0,7 cm
Neolític II (4.800 -
4.200 BP)
Niuet (Alqueria
d’Asnar)
Inv. 516/7 
Bibl. PASCUAL BENITO,
1994, fig. 5.3, 2
J.Ll. P. B.
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Grans de collar
cilíndrics i

bitroncocònics
Cal·laïta

Mesures grans
cilíndrics

Long. 2,8 cm;
ampl. 1,9 cm;
gruix 1,8 cm

Mesures grans
bitroncocònics

long. 1,7 cm;
ampl. 1,1 cm

Neolític II/ Eneolític
(4.800 - 4.200 BP)

Les Llometes,
clivella (Alcoi)

Inv. 2.174
Bibl. VICENS, 1984

J.Ll. P. B.

Penjoll oval amb un extrem apuntat. Perforació
efectuada a partir d’una faceta d’abrasió cònca-
va que travessa la cara superior i n’afina el gruix
Petxina
Long. 2,6 cm; ampl. 1,4 cm; gruix 0,5 cm
Neolític II/ Eneolític (4.800 - 4.200 BP)
Cova d’en Pardo (Planes de la Baronia)
Inv. 8.001
Bibl. PASCUAL BENITO, 1998, fig. 143, 13; VICENS,
1984
J.Ll. P. B.

Penjoll fet amb una peça dentària amb
l’arrel perforada
Clau atrofiat de Cervus elaphus
Long. 2,1 cm; ampl. 0,7 cm; gruix 0,5 cm
Neolític II/ Eneolític (4.800 - 4.200 BP)
Cova d’en Pardo (Planes de la Baronia)
Inv. 8.125
Bibl. VICENS, 1984
J.Ll. P. B.

Penjoll acanalat amb el cap rectangular, que té
una perforació bitroncocònica i un cos de sec-
ció oval amb 22 canaletes i una incisió a la
base
Dentina
Long. 3,2 cm; ampl. 0,4 cm; gruix 0,35 cm
Neolític II/ Eneolític (4.800 - 4.200 BP)
Cova d’en Pardo (Planes de la Baronia)
Inv. 8.138
Bibl. inèdita
J.Ll. P. B.

Braçalet de pectunculus (petxinot de sang) amb
la vora interior irregular, sense allisar
Glycymeris sp
Dià. ext. 4,8 cm; dià. int. 3,5 cm; gruix 0,75 cm
Neolític II (5.600 - 4.800 BP)
Penya Roja (Quatretondeta)
Inv. 9.721-1
Bibl. PERICOT, 1928a, 23-29
J.Ll. P. B.
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Ídol oculat fet sobre un os llarg (diàfisi i epífi-
si distal), amb decoració pintada consistent
en una banda angulosa que apunta cap
avall, un parell d’ulls dins d’una banda deco-
rada amb un serrell doble, dues bandes
anguloses que apunten cap amunt i una
banda recta dentada
Radi d’Ovis/Capra
Long. 12,5 cm; ampl. 2,3 cm; gruix 1,2 cm
Neolític II/ Eneolític (4.800 - 4.200 BP)
Cova Bolumini (Alfafara)
Inv. 2.593
Bibl. ASQUERINO, 1978a; BERNABEU, 1984, fig.
24, BO15
J.Ll. P. B.

Ídols plans amb dos parells d’escotadures late-
rals que separen tres cossos triangulars
Os indeterminat
Long. 6,8 cm; ampl. 1,2 cm; gruix 0,2 cm
Long. 4,4 cm; ampl. 1,8 cm; gruix 0,2 cm
Neolític II/ Eneolític (4.800 - 4.200 BP)
Cova d’en Pardo (Planes de la Baronia)
Inv. 8.130 i 8.816
Bibl. PASCUAL BENITO, 1998, fig. 190, 8; VICENS,
1984
J.Ll. P. B.

Crani de la Cova d’en Pardo
Crani pertanyent a un adult jove (20-25 anys) de
sexe masculí. Ultradolicocèfal i eurafricà. A l’es-
cata parietal esquerra es percep un orifici (7,5 x
5 mm) envoltat per una àrea d’abrasió, realitzat
amb la tècnica operatòria de la rascada. Es trac-
ta d’una trepanació a la qual l’individu va sobre-
viure

Eneolític (4.800 - 4.200 BP)
Cova d’en Pardo (Planes de la Baronia)
Inv. 9.084
Bibl. CAMPILLO, 1976; CAMPILLO, 1977; CAMPILLO,
1996; HERNÁNDEZ, 1985; HERNÁNDEZ i SEGURA,
1996; SOLER i ROCA DE TOGORES 1999;
VICENS, 1984.
P. dM. I.
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Parietal de la coveta Emparetà
Parietal esquerre pertanyent a un individu
infantil, d’uns 4 a 6 anys. A la part anterior
de l’os es percep una àrea circular (d’uns 40
mm de diàmetre) totalment plena de perfora-
cions, que s’ha identificat com a osteoporosi
hiperostòtica, probablement causada per
una ß-talassèmia o anèmia mediterrània
Neolític II / Eneolític (4.800 - 4.200 BP)
Coveta Emparetà (Bocairent)
Inv. 172-4
Bibl. ASQUERINO, 1975a; AUFDERHEIDE i
RODRÍGUEZ-MARTÍN, 1997; CAMPILLO, 1993;
CAMPILLO, 1996;
P. dM. I.
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Crani de la cova de les Calaveres
Frontal i una part del parietal dret, pertanyent a un adult jove, pos-
siblement mascle, que conserva l’os frontal i una part del parietal

dret. Al nivell del pol frontal esquerre presenta una perforació
(15 x 10 mm) que comunica l’endocrani amb l’exterior. A la

cara interna s’observa una lesió de majors dimensions
(29 x 34 mm), que s’ha identificat com un aneurisma

arteriovenós
Eneolític (4.800 - 4.200 BP)

Cova de les Calaveres (Benidoleig)
Inv. 2.035
Bibl. CAMPILLO, 1976, làm. XVI, XVII i XVIII;
CAMPILLO, 1977; CAMPILLO, 1983; CAMPILLO,
1993; CAMPILLO, 1996; HERNÁNDEZ, 1985. 
P. dM. I.
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EDAT DEL BRONZE
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Punyal de reblons de fulla triangular i secció
aplanada. Conserva dues de les tres perfora-
cions disposades en línia per a col·locar-hi els
dos reblons; a més, la base està fracturada i no
té senyals d’emmanegament
Bronze. Cu 91,35; As 2,12; Sn 5,34; Zn 1,04; Ag
0,20; Fe 0,03; Ni nd; Sb 0,09; Pb nd
Long. actual 7,2 cm; ampl. 3,6 cm; gruix 0,4 cm;
pes 19,7 g
Bronze mitjà-tardà (3.300 - 3.000 BP)
Mas de Felip (Ibi)
Inv. 3.404
Bibl. PASCUAL, 1969; SIMÓN, 1995; SIMÓN, 1998
J.L. S. G.

Cisell de secció
quadrada, amb
l’extrem actiu
bisellat i el taló
fracturat
Coure arsenical.
Cu 98,39; As 0,82;
Sn 0,78; Zn 0,22;
Ag 0,03
Long. actual 4,7 cm;
ampl. 0,9 cm; gruix
0,7 cm; pes 18,6 g
Bronze antic-mitjà
(3.800 - 3.300 BP)
L’Ull del Moro (Alcoi)
Inv. 198
Bibl. MONTEAGUDO,
1977; RUBIO, 1987;
SIMÓN, 1998
J.L. S. G.

Punyal de llengüeta
de secció aplanada,
amb el mànec poc
diferenciat de la fulla,
la qual presenta un
perfil triangular amb
els eixos de les vores
marcats per tasques
de martelleig
Coure arsenical.
Cu 93,26; As 4,98;
Sn 0,34; Zn 0,53;
Ag 0,33; Fe 0,17;
Ni 0,12; Sb 0,34;
Pb 0,05
Long. actual 9,5 cm;
ampl. a l’altura del
mànec, 2,3 cm; gruix
0,2 cm; pes 11,9 g
HCT (4.000 - 3.800
BP)
El Rebolcat (Alcoi)
Inv. 197
Bibl. RUBIO, 1987;
SIMÓN, 1998;
VISEDO, 1959
J.L. S. G.

Punyal de reblons de fulla triangular i amb un
nervi central en les dues cares, que és el resul-
tat de processos de martelleig de la fulla.
Presenta dues perforacions per a reblons dispo-
sades en línia i una base en forma d’arc rebaixat
Coure arsenical. Cu 95,30; As 3,73; Sn 0,04; Zn
0,68; Ag 0,10; Fe 0,06; Ni 0,04, Sb 0,10
Long. actual 19 cm; ampl. 5,4 cm; gruix 0,7 cm;
pes 119,6 g
Bronze mitjà (3.600 - 3.300 BP)
El Cercat (Gaianes)
Inv 3.405
Bibl. PLA, 1947; RUBIO, 1987; SIMÓN, 1998
J.L. S. G.

E D A T  D E L  B R O N Z E

Punxó biapuntat de
secció
quadrangular
Coure arsenical.
Cu 96,50; As 2,93;
Sn 0,24; Zn 0,43;
Ag 0,26; Sb 0,10;
Pb 0,14
Long. actual 8 cm;
ampl. 0,2 cm;
gruix 0,2 cm;
pes 2,6 g
Eneolític/ HCT
(4.000 - 3.800 BP)
Les Llometes, clivella
(Alcoi)
Inv. 2.131 
Bibl. PASCUAL, 1963;
SIMÓN, 1995;
SIMÓN, 1998;
VICEDO, 1920-22;
VICENS, 1988-89;
VISEDO, 1959 
J.L. S. G.
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Destral d’apèndixs laterals, de cos paral·lelepí-
pede on el tall sobreïx poc de l’ample total de la
peça, la qual presenta una secció rectangular
amb els costats curts arredonits i on es percep
en un costat la posició asimètrica de les valves
del motle. Els apèndixs són curts, simètrics i de
secció circular, mentre que el taló és irregular
per la supressió del con d’abocament
Bronze. Cu 94,17; As 1,62; Sn 7,62; Zn nd; Ag
0,05; Fe 0,04; Ni 0,03; Sb 0,20; Pb 0,31
Long. actual 12,8 cm; ampl. 2,4 cm; gruix 0,9
cm; pes 200 g
Bronze final (3.000 - 2.750 BP)
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. C-5
Bibl. LLOBREGAT i al., 1992; SIMÓN, 1996; SIMÓN,
1998
J.L. S. G.

E D A T  D E L  B R O N Z E

Motles de fosa de varetes o barres, de sec-
ció transversal semicircular. Tenen una canal
central de secció semicircular, de 0,6 cm
d’amplària, amb un estrenyiment central que
arriba als 0,4 cm, amb una profunditat mitja-
na de 0,2 cm
Gres

Long. actual 11,8 cm; ampl. 5,4 cm; gruix 3,5 cm.
Long. actual 12,4 cm; ampl. 5,9 cm; gruix 3,5 cm
Bronze mitjà-tardà (3.300 - 3.000 BP)
L’Ull del Moro (Alcoi)
Inv. 219
Bibl. RUBIO, 1987; Simón, 1998
JL. S. G.
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Fragment de motle de fosa per a realitzar pun-
yals, el qual posseeix una canal lateral fracturada,
de secció angular, i una canal central que mostra
la matriu de la part distal d’una fulla de perfil trian-
gular i de secció ovalada
Gres
Motle: long. actual: 9,8 cm; ampl. 9 cm; matriu del
punyal: long. actual 7,1 cm; ampl. actual 2,5 cm;
prof. màx. 0,5 cm; matriu del canal lateral: long.
actual 7,3 cm; ampl. 1,1 cm; prof. màx. 0,5 cm
Bronze mitjà (3.600 - 3.300 BP)
Mola Alta de Serelles (Alcoi)
Inv. 1.545
Bibl. BOTELLA, 1926; RUBIO, 1987; SIMÓN, 1998;
TRELIS, 1984a
J.L. S. G.
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Recipient globular de ceràmica campaniforme,
del qual es conserven set fragments. Presenta
una decoració incisa i impresa, que forma una
banda vertical al llom de la peça, farcida de
línies obliqües incises que formen una retícula,
sota la qual es localitza una doble alineació de
punts impresos dels quals pengen triangles far-
cits de línies incises obliqües en retícula.
Presenta la superfície exterior espatulada i la
interior allisada
Dià. màx. 18,7 cm
HCT (4.000 - 3.800 BP)
Cova Bolumini (Alfafara)
Inv. 9.182-9.186
Bibl. BERNABEU, 1984; LORRIO, 1996, fig. 3, 3
A. J. L.

Vas ceràmic de vora exvasada, extrem corb, coll
hiperbòlic, cos de tendència esfèrica i base con-
vexa. Presenta quatre llengüetes d’implantació
horitzontal situades al coll
Ceràmica
Dià. vora 16,5 cm; dià. màx. 21,4 cm; alç. 19 cm;
gruix 0,8 cm
Bronze (3.800 - 3.300 BP)
Cova de la Boira (Alcoi)
Inv. 2.826
Bibl. RUBIO, 1987, 105-106
J. T. M.

Vas ceràmic de vora recta entrant, extrem apun-
tat, cos de tendència el·lipsoide vertical i base
convexa. Presenta quatre mamellons situats
prop de la vora
Ceràmica
Dià. vora 22 cm; alç. 23,5 cm; gruix 1 cm
Bronze (3.800 - 3.300 BP)
Mas d’en Miró (Alcoi)
Inv. 2.771
Bibl. RUBIO, 1987, 185-186
J. T. M.

Vas ceràmic de vora entrant, extrem corb, cos
semiesfèric i base convexa
Ceràmica
Dià. 11,5 cm; alç. 6,7 cm; gruix 0,8 cm
Bronze (3.800 - 3.300 BP)
Cova de la Boira (Alcoi)
Inv. 2.830
Bibl. RUBIO, 1987, 103-104
J. T. M.

Vas ceràmic de vora recta sortint, extrem corb,
cos de casquet el·lipsoide vertical i base de
tendència plana
Ceràmica
Dià. vora 26 cm; alç. 11 cm; gruix 1,1 cm
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Bronze (3.800 - 3.300 BP)
Mas d’en Miró (Alcoi)
Inv. 2.767
Bibl. RUBIO, 1987, 185-186
J. T. M.
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Vas ceràmic carenat de vora lleugerament exvasada, extrem corb, coll cònic
amb carena a mitja alçària, cos semiesfèric i base convexa. Té una ansa de
cinta d’implantació vertical situada entre la línia de la carena i la vora.
Superfície brunyida
Ceràmica
Dià. vora 13,3 cm; dià. màx. 15,7 cm; alç. 12,9 cm; gruix 0,6 cm
Bronze (3.800 - 3.300 BP)
Mas del Corral (Alcoi)
Inv. 106/ A-1, 57B
Bibl. inèdita
J. T. M.

Vas ceràmic de vora recta sortint, extrem corb, cos de casquet el·lipsoide ver-
tical i base convexa. Presenta una ansa de cinta d’implantació horitzontal
situada a la meitat del cos i lleugerament caiguda
Ceràmica
Dià. vora 23,4 cm; alç. 11,3 cm; gruix 0,8 cm
Bronze (3.800 - 3.300 BP)
Mas del Corral (Alcoi)
Inv. 106/ B-1, 46 
Bibl. inèdita
J. T. M.

Vas ceràmic de vora recta sortint, extrem corb,
cos cònic invertit i base plana
Ceràmica
Dià. vora 9 cm; dià. base 6,3 cm; alç. 6,2 cm;
gruix 0,5 cm
Bronze final (3.000 - 2.750 BP)
El Puig (Alcoi)
Inv. 3.213
Bibl. BARRACHINA, 1985; BARRACHINA, 1987, fig. 6
RUBIO, 1987, 213-214
J. T. M.
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Vas ceràmic de
vora recta sortint,
extrem corb, coll

cònic invertit, cos
de tendència el·lipsoide

vertical i base
plana amb taló.
Presenta dues

llengüetes d’implantació
vertical situades al coll

Ceràmica
Dià. vora 20,7 cm;

dià. base 9 cm;
alç. 20 cm;

gruix 0,8 cm
Bronze final (3.000 -

2.750 BP)
El Puig (Alcoi)

Inv. 3.384
Bibl. BARRACHINA, 1985;

BARRACHINA, 1987,
fig. 10 

RUBIO, 1987, 213-214
J. T. M.
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Fragment de vas ceràmic de vora lleugera-
ment exvasada, extrem apuntat i coll cònic.
Pasta de textura heterogènia i color terrós.
Superfícies allisades de color terrós.
Presenta una decoració realitzada amb la
tècnica de Boquique a l’interior de la vora,
composta per un zig-zag amb traços indepen-
dents, i a l’exterior del coll dues línies incises
paral·leles horitzontals que formen una franja
en la qual s’inscriu un motiu a base de mèto-
pes rectangulars reticulades realitzades
també amb la tècnica del Boquique
Ceràmica
Alç. conservada 4,6 cm; gruix 0,8 cm
Bronze tardà (3.300 - 3.000 BP)
Mas del Corral (Alcoi)
Inv. 106/ A-1, 4
Bibl. inèdita
J. T. M.

Fragment ceràmic de bol de vora corba entrant
amb decoració incisa, formada per una composi-
ció complexa de triangles i rombes farcits de
traços oblics inscrits en un camp quadrangular
de retícula, conservat parcialment
Dià. boca 15,7 cm; dià. màx. 17,4 cm
Bronze final (3.000 - 2.750 BP)
Cova Bolumini (Alfafara)
Inv. 9.174
Bibl. LORRIO, 1996, fig. 4, 7
A. J. L.

Fragment de vas ceràmic de vora lleugerament
entrant i extrem corb. Pasta de textura
homogènia i superfície brunyida. Presenta una
decoració puntejada a la part exterior, compos-
ta per una línia paral·lela a la vora de la qual
pengen triangles invertits farcits, entre els quals
hi ha un motiu en forma de cercle perfilat
Ceràmica
Alç. conservada 4,4 cm; gruix 0,7 cm
Bronze tardà (3.300 - 3.000 BP)
Avenc del Pinaret del Mas Nou (Alcoi)
Inv. 664/81
Bibl. TRELIS, 1983
J. T. M.

Fusaiola cilíndrica de secció quadrangular.
Presenta una perforació central perpendicular a
les dues cares
Fang cuit
Dià. màx. 3,2 cm; dià. perforació 1 cm; long. 2,6
cm; pes 28,14 g
Bronze (3.800 - 3.300 BP)
Mas del Corral (Alcoi)
Inv. 106/ A-2, 40
Bibl. inèdita
J. T. M.

Pes de teler oval, de secció rectangular,
amb els costats curts arredonits.
Presenta quatre perforacions obliqües,
una en cada quadrant, amb desgastos a
les dues cares
Fang cuit
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Dià. màx. 23,6 cm; dià. mín. 18,5 cm;
gruix 5,2 cm; pes 2,695 g 
Bronze (3.800 - 3.300 BP)
Cova de la Boira (Alcoi)
Inv. 2.850
Bibl. RUBIO, 1987, 108-109
J. T. M.
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Dent de falç
Resquill de sílex sense taló. El retoc és simple,
altern, denticulat i profund al lateral dret, i abrupte,
directe, continu i profund als extrems proximal i
distal. Presenta llustre al lateral dret, rectilini i bifa-
cial
Long. 3,06 cm; ampl. 1,44 cm; gruix 0,49 cm
Bronze (3.800 - 3.000 BP)
El Puig (Alcoi)
Inv. 3.393
Bibl. BARRACHINA, 1985; BARRACHINA, 1987, fig. 12;
RUBIO, 1987
O. G. P.

Aixada de pedra polida. Bisell del tall
asimètric. Superfície polida
Sil·limanita
Long. màx. 27,8 cm; ampl. màx. 8,9 cm;
gruix màx. 5,6 cm
Des del neolític fins al bronze final (6.800 -
2.750 BP)
Terme de Bocairent
Inv. 1.885
Bibl. OROZCO, 1997
T. O. K.

Destral de pedra polida. Bisell del tall simètric.
Superfície polida amb un picat anular
Diabasa
Long. màx. 14,4 cm; ampl. màx. 7,1 cm;
gruix màx. 5,6 cm
Des del neolític fins al bronze final (6.800 - 2.750
BP)
Terme de Benifallim
Inv. 336
Bibl.  OROZCO, 1997
T. O. K.

Molí barquiforme. Superfície activa polida i picada
Microconglomerat calcari
Long. 35 cm; ampl. 15,5 cm; gruix 11,5 cm
Bronze (3.800 - 3.300 BP)
Mas del Corral (Alcoi)
Inv. 106/ A-1, 67
Bibl. inèdita
T. O. K.
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Crani quasi complet d’un individu baró adult (40
anys). Dolicocèfal, mediterrani robust. Presenta
una fractura corba de 98 mm de longitud, amb
un trajecte de davant cap avall i cap arrere, pro-
vocada per una arma tallant. Evidencia una llar-
ga supervivència
Bronze (3.800 - 2.750 BP)
El Puig (Alcoi)
Inv. 3.388
Bibl. CAMPILLO, 1976, 63-66, 86-87, làm. XXX, XXXI

i XXXII; CAMPILLO, 1977, 295-299; CAMPILLO, 1983,
57-58; CAMPILLO, 1996, 59-60
P. dM. I.

Punxó realitzat
sobre la meitat lon-
gitudinal d’un
metapòdium que
conserva l’epífisi
distal
Metapòdium
d’Ovis/Capra
Long. 14,19 cm;
ampl. 2,46 cm;
gruix 1,62 cm
Bronze (3.800 -
3.000 BP)
Avenc Simarro (Ibi)
Inv. 1.887
Bibl. RUBIO, 1987,
fig. 180
J.Ll. P. B.

Botons prismàtics de base rectangular amb una
perforació en forma de V. Superfície polida
Vori
Long. 0,85 cm; ampl. 1,66 cm; gruix 0,98 cm
Long. 0,64 cm; ampl. 1,35 cm; gruix 1,1 cm
HCT/ Bronze (4.000 - 3.800 BP)
Coves de Santa Maira (Castell de Castells)
Inv. 004970197/ 5 i 6
Bibl. inèdita
J.Ll. P. B.

Penjoll ovoide de secció oval amb doble
perforació en V, una a cada extrem.
Superfície polida
Turquesa
Long. 2,8 cm; ampl. 5,6 cm; gruix 2,6 cm;
dià. màx. perf. 0,8 cm
Bronze (3.800 - 3.000 BP)
L’Ull del Moro (Alcoi)
Inv. 1.773
Bibl. RUBIO, 1987, fig. 71
J.Ll. P. B.

Braçalet d’arquer.
Silueta rectangular.
Presenta una perfora-
ció en cada extrem.
Superfície polida
Gres ferruginós
Long. màx. 6,5 cm;
ampl. màx. 2,2 cm;
gruix màx. 0,8 cm
Bronze (3.800 - 3.000
BP)
La Mola (Agres)
Inv. 122
Bibl. PASCUAL BENITO,
1996; RUBIO, 1987
T. O. K.

E D A T  D E L  B R O N Z E

C
A

T
À

L
E

G
 

D
E

 
M

A
T

E
R

I
A

L
S



204

C
A

T
À

L
E

G
 

D
E

 
M

A
T

E
R

I
A

L
S

CULTURA IBÈRICA
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C U L T U R A  I B È R I C A

Grafit del Puig
Text en alfabet grecoibèric gravat a la base
d’una copa de ceràmica àtica de vernís
negre. El rètol està realitzat després de la
cocció del vas i possiblement es tracta d’una
marca del mateix mercader que va comerciar
amb aquestes vaixelles
Ceràmica
Dià. peu 8,1 cm
Segle IV aC 
El Puig (Alcoi)
Inv. 2.210
Bibl. FLETCHER — PASCUAL, 1973, 475;
LLOBREGAT, 1972, 126; RUBIO, 1985a, làm. III;
UNTERMANN, 1990, 579
I. G. M.

Plom VI de la Serreta
Làmina de plom de forma arrenyonada amb dos
plecs antics que la fragmenten en tres parts;
té dues perforacions circulars que la
travessen completament. Les dues cares
contenen un text escrit en alfabet llevantí,
en el qual, pel que sembla, es repeteix una de
les paraules
Plom
Long. 12,5 cm; ampl. 4,5 cm; gruix 0,1 cm
Segle IV-III aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 2.115
Bibl. FLETCHER, 1972; FLETCHER — PASCUAL,
1973; GRAU — SEGURA, 1994-1995; LLOBREGAT,
1972, 122-123; UNTERMANN, 1990
I. G. M.

Plom I de la Serreta
Làmina de plom de forma rectangular que conté un
text en escriptura grecoibèrica a les dues cares,
sense que puga assegurar-se que les dues cares
estiguen relacionades. En una de les cares apareix
escrit transversalment un text que cobreix els pri-
mers signes de cada una de les línies. Es tracta
d’una seqüència que deu fer referència al nom del
propietari. Possiblement, el text deu referir-se a
alguna transacció comercial, com es desprén de
l’existència de sèries de numerals
Plom
Long. 17,1 cm; ampl. 6,2 cm; gruix 0,1 cm
Segle IV-III aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1.016
Bibl. DE HOZ, 1998, 199; FLETCHER — SILGO, 1992;
GRAU — SEGURA, 1994-1995; LLOBREGAT, 1972;
UNTERMANN, 1990; VISEDO, 1922b
I. G. M.
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C U L T U R A  I B È R I C A

Dama de Benimassot
Escultura exempta que representa una
figura femenina sedent. Es troba fragmen-
tada a l’altura dels muscles, i li falten, per
tant, el cap i en gran manera els peus i les
mans. Els laterals de la peça es conserven
incomplets. La part posterior presenta res-
tes ben definides d’un tron o butaca sobre
el qual es troba asseguda. És possible
identificar-ne el mantell, definit per plecs
geomètrics, que cobreix des dels muscles
fins als peus de la figura i que probable-
ment cobria el cap
Pedra calcària
Alç. conservada 47 cm; ampl. màx. 32 cm
Segle IV aC 
Benimassot 
Inv. 827/86
Bibl. CORTELL i al., 1989, 545
C. R. S.

Relleu del Pixocol
Estela de pedra calcària de forma lleugerament rec-
tangular, que té l’extrem superior arredonit i la base
fragmentada. Aquesta llosa conté un relleu gravat
de manera tosca, que mostra una figura humana
realitzada de forma esquemàtica, en la qual desta-
ca un cap prominent de forma circular, que està
asseguda i que alça els braços per a sostenir les
regnes de dos cavalls que salten a l’un costat i a
l’altre d’aquesta. Aquest tipus d’estela es relaciona
amb el Despotes hippon o ‘Senyor dels cavalls’

Pedra calcària
Long. màx. 33 cm; ampl. màx. 45 cm; gruix 10 cm
Segle III-II aC 
Coll del Surdo (Balones)
Inv. 80
Bibl. BENOIT, 1951; MARÍN — PADILLA, 1997;
VISEDO, 1947a, 279
I. G. M.
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Plaqueta gravada
Petita plaqueta de gres de forma irregular que
conté la imatge gravada d’una cara de baró vista
de perfil. La silueta està realitzada de manera
esquemàtica amb traços gruixuts, en la qual
destaca un marcat prognatisme; a més a més,
mostra un nas estrany molt elevat, la boca i un
ull enorme de forma ametlada al centre del cap.
L’aspecte del dibuix recorda els rostres humans
pintats en la ceràmica ibèrica
Gres
Long. 17 cm; ampl. aprox. 13 cm; gruix 4 cm
Segle III-inicis del segle II aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 2.091
Bibl. GRAU, 1996, 114, làm. I
I. G. M.
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C U L T U R A  I B È R I C A

Carreu decorat en la cara principal, formada per
part de dues figures situades en l’interior de sen-
gles quadres que devien tenir el paper de mètopes
i que estan delimitats per bandes ressaltades. La
figura millor conservada és femenina, de llargs
cabells que agafa amb les mans als costats del
cos —tan sols se’n conserva el costat esquerre, el
dret de l’espectador— i vist una túnica prisada
semblant a les del relleu anterior. De l’altra, només
se’n conserva una petita part, ja que quasi total-
ment degué estar en la peça contigua
Pedra calcària
Long. 62 cm; ampl. 27 cm; alç. 49 cm 
ca. 450-350 aC 
Horta Major (Alcoi)
Inv. 8
Bibl. ABAD, 1984; ALMAGRO, 1982a, làm. I.2;
LLOBREGAT, 1977; 1984; VISEDO, 1947b
J.M. S. M.

Carreu de cantonada que correspon a la gola d’un
monument funerari. Està decorat amb un relleu
bastant alt en dues de les cares, una llarga i una
altra curta. Es tracta de sengles figures femenines
jacents, que van vestides amb una túnica de plecs
fins i un mantell arreplegat al voltant dels braços,
amb el cap cobert; la que ocupa la cara llarga del
carreu, de la qual només es conserva una meitat,
porta a la mà un objecte que sembla una flauta de
tipus clàssic (doble aulos); l’altra, que només es
conserva fins a la cintura, perquè continuava en

un altre carreu, porta una arracada i un collar. A
la cara inferior de la pedra hi ha senyals de dues
grapes en forma de T 
Pedra calcària
Long. 140 cm; ampl. 53 cm; alç. 36 cm 
ca. 450-350 aC 
L’Horta Major (Alcoi)
Inv. 7
Bibl. ABAD, 1984; ALMAGRO, 1982a, làm. I.2;
LLOBREGAT, 1977; 1984; VISEDO, 1947b
J.M. S. M.
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Falcata amb empunyadura de cap de cavall,
decorada amb damasquinatges de plata.
L’empunyadura conserva reblons per a la sub-
jecció de les galtes. La guarda basal està com-
pleta, decorada amb damasquinatges de plata,
així com la cartel·la. Presenta guarda lateral
massissa de secció circular, formada per dos
caps masculins units per la part superior del cap,
i part d’un tercer, devorats per un animal d’as-
pecte felí, que resulta de la prolongació del
morro del cavall. Les estries s’obrin en ventall
sota el puny i es mantenen al llarg de tota la
fulla. La falcata apareix doblegada en angle
recte, amb una part del tall oscat i amb mosses,
a causa de la inutilització ritual. La peça apareix
decorada profusament, tant a l’empunyadura
com a la fulla amb damasquinatges de plata,
amb motius geomètrics i vegetals. Tipus B de
Quesada
Ferro amb damasquinatges de plata
Long. màx. 64 cm; ampl. màx. fulla 6,3 cm
ca. 350-250 aC 
Inv. 276/90
Necròpolis de la Serreta, sepultura 53 (Alcoi,
Cocentaina, Penàguila) 
Bibl. MOLTÓ — REIG, 1996; PRATS i al., 1996;
QUESADA, 1990; 1996; 1997
C. R. S.

Reforç frontal de beina d’una falcata (o element
decoratiu d’aquesta), compost per una espiga
central que recorre el terç inferior de la beina
longitudinalment, de la qual ixen tres abraçado-
res perpendiculars. La segona presenta uns
apèndixs oblics que naixen de l’angle format per
aquesta i l’espiga central. A l’extrem distal de la
beina apareix una guaspa de tendència arrenyo-
nada, amb dos orificis per a la seua subjecció.
La peça està decorada amb damasquinatges de
plata en els quals es repeteixen els motius que
apareixen en la falcata
Ferro amb damasquinatges de plata
Long. màx. conservada de l’espiga central 28,5
cm; ampl. 1,3 cm
ca. 350-250 aC 
Inv. 277/90
Necròpolis de la Serreta, sepultura 53 (Alcoi,
Cocentaina, Penàguila) 
Bibl. MOLTÓ — REIG, 1996; PRATS i al., 1996;
QUESADA, 1990; 1996; 1997
C. R. S.
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Espasa de frontó. Incompleta en el pom. Fulla
lleugerament pistil·liforme amb estries centrals
que segueixen el perfil de les vores. La llengüeta
és laminar, de forma romboïdal, conserva tres
reblons i apareix doblegada en angle recte. La
base de l’empunyadura presenta una escotadura
corba per a l’ajust de l’embocadura. La part fron-
tal mostra un calat que acaba amb una palmeta
estilitzada, que es devia projectar per damunt de
les galtes. La beina està composta per una
embocadura amb apèndix ampli i corb, que s’a-
justava a la mossa de la guarda, dues guarni-
cions amb una anella cada una, cantoneres
metàl·liques i un acabament a la punta de
tendència esfèrica. Tipus I de Quesada
Ferro
Long. màx. 46 cm; ampl. màx. fulla 5 cm
ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 50
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 221/90
Bibl. QUESADA, 1997, 182, fig. 98
C. R. S.

C U L T U R A  I B È R I C A

Llança decorada amb damasquinatges. Fulla amb
nervi central rectangular. Cares amples, amb
l’amplària màxima de la fulla en el terç inferior. La
zona de la dolla d’emmanegament presenta
decoració amb damasquinatges de plata, formada
per espirals enllaçades. La base de la dolla pre-
senta bandes horitzontals de plata i de coure
alternades. Variant VIC2, tipus 6a de Quesada
Ferro amb damasquinatges de plata
Long. total conservada 20,5 cm;
ampl. màx. fulla 4 cm
ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 5
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 959/87
Bibl. CORTELL i al., 1992;
QUESADA, 1997, 422, fig. 253
C. R. S.

Punyal de frontó. Fulla de perfils rectes i un feix
central d’estries. La llengüeta és plana, amb un
eixamplament central, i bifurcada, i està tallada
horitzontalment per uns topalls plans. Conserva
tres reblons per a la subjecció de les galtes. La
guarda presenta mosses en les creueres i una
escotadura semicircular inferior. Tipus I, variant
B de Quesada
Ferro
Long. total 33,5 cm; ampl. màx. fulla 4,2 cm
ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 5
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 958/87
Bibl. CORTELL i al., 1992, fig. 10,1; QUESADA,
1997, 279, fig. 165
C. R. S.

Falcata amb empunyadura de cap d’au.
Conserva reblons per a la subjecció de les gal-
tes, a més d’un orifici a l’altura de l’ull de l’au.
La guarda basal està completa. Conserva la
guarda lateral, una fina barreta de secció circu-
lar amb decoració en espiral en els 2/3 i un
engrossiment abans de la unió amb el bec de
l’au. Les estries naixen paral·leles sota la guar-
da i es mantenen al llarg de tota la fulla. Tipus
A de Quesada
Ferro
Long. màx. 56,8 cm; ampl.
màx. fulla 5,6 cm

ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 31 (Alcoi,
Cocentaina, Penàguila)
Inv. 775/89
Bibl. QUESADA, 1997
C. R. S.
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Umbó d’escut, amb un casquet central que pre-
senta una perforació centrada a la part superior,
i una banda horitzontal decorada amb motius
incisos i calats. La decoració està distribuïda en
franges concèntriques: dues sèries de petites
aspes incises alternen amb una seqüència de
triangles incisos, units pel vèrtex de dos a dos,
disposats sense que arriben a unir-se les pare-
lles per la base, de major grandària que els
motius exteriors, i deixen dos espais sense
decoració entre les tres franges. La banda exte-
rior, de 3 cm d’amplària, presenta un calat de
palmetes, flors de lotus i dobles espirals encara-
des nugades, perfilades per una línia incisa.
Tipus IC de Quesada
Bronze
Dià. total 24,5 cm; dià. casquet 11 cm; alç. 4 cm;
gruix làmina bronze 0,1 cm
ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 11
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1.117/87
Bibl. CORTELL i al., 1992, 104, fig. 14; PRATS,
1993; QUESADA, 1997, 509, fig. 295, 297; SANZ,
1998, 412
C. R. S.

Pinces trepades. Pales
calades rectangulars i
una anella de suspensió
estrangulada. Estan
decorades amb motius
calats: cercles amb qua-
tre radis corbats i una
perforació central, seg-
ments corbs i dues fulles
estilitzades, tots els
quals estan perfilats amb
un puntejat. El pont d’u-
nió entre les pales està
decorat amb tres bandes
en cada una de les
quals s’inscriu una aspa
Bronze 
Long. 11,3 cm; ampl.
pala 2,2 cm
ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta,
sepultura 11 (Alcoi,
Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1.121/87
Bibl. CORTELL i al.,
1992; GARCÍA CANO,
1997, 243; SANZ, 1998,
412; OLCINA i al.,
1998, 306
C. R. S.

Esperons formats per un cos rectangular de
bronze, amb les vores engrossides, i una anella
o pont rectangular en cada extrem, per a la sub-
jecció; i una agulla de ferro, de secció circular,
amb la base de bronze, decorada amb motlures.
Són asimètriques. La base de l’agulla, de bron-
ze, presenta decoració motlurada
Bronze i ferro

Long. cos 10,2 i 8,5 cm; long. agulla 6,8 cm 
ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 1
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 846/87 y 847/87
Bibl. CORTELL i al., 1992, 97, fig. 10, 2; GARCÍA

CANO, 1997, 220; MOLTÓ - REIG, 1996
C. R. S.
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Arracada amb petits engruiximents constituïda
per un cèrcol circular, format per dos fils torçuts
els extrems dels quals, d’un sol fil, estan super-
posats i enrotllats sobre el fil contrari
Or
ca. 350-250 aC 
Dià. 1,2 cm; gruix 0,2 cm; pes 0,9 g
Necròpolis de la Serreta, sepultura 1, interior
urna (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 856/87
Bibl. CORTELL i al., 1992, làm. IV, 2
J.M. S. M.

Arracada arraïmada amb tres petites esferes
buides disposades en triangle invertit. Cèrcol
estriat amb els extrems entrecreuats
Or
ca. 350-250 aC 
Long. 1,55 cm; dià. 1 cm; dià. fil 0,1 cm;
pes 0,5 g
Necròpolis de la Serreta, sepultura 27
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1.518/88
Bibl. inèdita
J.M. S. M.

Arracada amb petits engruiximents de secció
hexagonal aplanada. Presenta un fil d’or enros-
cat en cada un dels costats. Els extrems, més
prims, se sobreposen l’un a l’altre
Or
ca. 350-250 aC 
Dià. 1,6 cm; ampl. màx. 0,3 cm; pes 1,5 g
Necròpolis de la Serreta, sepultura 14
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1.240/87 
Bibl. CORTELL i al., 1992, làm. IV, 3
J.M. S. M.

Campaneta de plata de forma cònica. Conserva
a l’interior el batall, encara amb mobilitat, format
per una vareta de plata suspesa d’un eix de
plata soldat. L’anella de suspensió és de cinta i
desenvolupa tres relleus motlurats llisos. El cos
exterior de la campana presenta una decoració
de filigrana disposada en tres franges, basada
en meandres alts i tangents de fil de plata. Els
extrems i la separació dels frisos es realitzen
mitjançant un fil torçut
Plata
ca. 350-250 aC 
Alt. 2,6 cm; dià. màx. 1,45 cm; pes 3,74 g
Necròpolis de la Serreta, sepultura 65
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila) 
Inv. 58/94
Bibl. inèdita
J.M. S. M.

Fíbula de doble ressort fabricada amb un sol fil
d’aram de secció rectangular. No conserva la
mortasa, a la part de la qual es desenvolupen
cinc espires, disposades verticalment, i unes
altres sis en sentit oposat, des d’on es desenvo-
lupa l’agulla de secció circular
Bronze
Segle VI-V aC 
Long. 5,05 cm; ampl. 2,2 cm
El cabeçó de Mariola (Alfafara, Bocairent)
Inv. 506
Bibl. SEGURA, 1985; GRAU - MORATALLA, 1998
J.M. S. M.

Fíbula de ferro d’arc peraltat de secció romboï-
dal i peu girat de balustre format per una oliva
rematada per una boleta. El ressort conserva
una part de les espires originals i la corda exte-
rior; una reparació posterior hi va incorporar
dues espires i l’agulla, de bronze, que es conser-
va completa i allotjada a la mortasa. Tipus La
Tène I, grup 3a d’Iniesta
Ferro i bronze
Segle IV aC 
Long. 8,2 cm; alç. 4,4 cm 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1.938 
Bibl. GRAU, 1996
J.M. S. M.

Fíbula anular de grandària mitjana, completa. La
seua estructura és de tres peces i l’anell és de
secció circular. El ressort és de frontissa amb
una agulla de secció circular; el pont és de nave-
ta convex amb terminals foliacis bilobulats. El
peu és lleugerament trapezoïdal, amb la mortasa
profunda. Tipus 4c, variant Ib d’Iniesta
Bronze
ca. 350-250 aC 
Dià. 5 cm; alç. 2,2 cm
Necròpolis de la Serreta, sepultura 5
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 966/87
Bibl. CORTELL i al., 1992, fig. 17,1
J.M. S. M.
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Anell amb el topall ovalat i decorat amb una au
impresa. A la zona superior d’aquest motiu es
distingeix una línia de punts impresos que deli-
miten l’extrem del topall. A les dues zones de
contacte de l’anell amb el topall es pot observar
un motiu d’espiga impresa 
Plata
ca. 350-250 aC 
Dià. 2,1 cm; ampl. anell 0,4 cm; pes 3,88 g
Necròpolis de la Serreta, sepultura 11
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1122/87
Bibl. CORTELL i al., 1992, fig. 17,10
J.M. S. M.

Escarabeu el·lipsoï-
dal amb una perfo-
ració longitudinal en
l’eix major. Revers
convex i anvers pla
amb un motiu
imprés: escena ver-
tical amb una figura
humana de perfil,
asseguda cap a
l’esquerra
Pasta vítria de color
blau fosc
Segle IV aC 
Long. 2,4 cm;
ampl. 1,9 cm;
gruix 0,9 cm
La Serreta (Alcoi,
Cocentaina,
Penàguila)
Inv. c-21-22
Bibl. inèdita
J.M. S. M.

Gra de collar de
cos esfèric; de color
turquesa amb una
sèrie alterna d’“ulls”
blau fosc i vora
blanca 
Pasta vítria 
Segle III aC 
Dià. 1,35 cm; alt
1,25 cm 
La Serreta (Alcoi,
Cocentaina,
Penàguila)
Inv. c-21-22
Bibl. inèdita
J.M. S. M.

Pinta de forma rectangular amb dos rebaixos a
la zona superior i vores arredonides. Té una fila
de 57 pues, de les quals tan sols conserva dues
completes. Una de les cares està decorada amb
incisions. A la part central està decorada amb
motius geomètrics, que consisteixen en un doble
angle contraposat que forma una banda, omplida
amb una retícula d’incisió fina; entre dos motius
angulars hi ha una sèrie de diminuts rectangles
en posició horitzontal. En cada un dels seus

extrems es repeteix el mateix motiu, de tipus flo-
ral: una doble fulla del centre de la qual naix una
branca o una palma
Os
Segle III aC 
Long. 7,6 cm; ampl. màx. 4,2 cm; gruix 0,3 cm 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1.596
Bibl. FONT DE TARRADELL, 1970, fig. 1, làm. I, 1
J.M. S. M.

Peça d’os decorada, de forma i secció rectan-
gulars, amb la cara posterior lleugerament
convexa i desproveïda de decoració. La peça
està completa, si bé els fragments que la
componen mostren una coloració distinta, del
negre al blanc, deguda a l’acció del foc. La
zona pròxima als dos extrems presenta un
desgruixament o escotadura i una perforació
circular; els extrems apareixen com dentats, a
manera de cresta de quatre vèrtexs, i inclouen
també dues petites perforacions; al cos cen-
tral, per la cara anterior, hi ha alineada una
sèrie de sis motius de cercles concèntrics tri-

ples, rebaixats sobre l’os, i al seu torn
aquests motius apareixen delimitats per
dues sèries alineades d’onze petites
perforacions que, en algun cas, arriben a
tallar els motius semicirculars
Os
ca. 350-250 aC 
Long. 10,2 cm; ampl. 1,3 cm; gruix 0,5 cm 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 44
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 146/90
Bibl. inèdita
J.M. S. M.
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Podall de fulla ampla i rectangular que en el seu
terç superior es corba quasi en angle recte per a
anar estretint-se progressivament fins a acabar
en punta. Secció triangular i tall interior. En la
part interior hi ha la dolla d’emmanegament, for-
mada pel caragolament de la fulla, amb la qual
cosa es crea un tub quasi tancat on s’insereix el
mànec
Ferro
Long. 21 cm; ampl. fulla 3,6 cm; gruix 0,5 cm;
dià. 2,9 cm
Segle IV-II aC 
Cabeçó de Mariola (Alfafara, Bocairent) 
Inv. 1.395
Bibl. MORATALLA, 1994, 132, fig. 18
J.M. S. M.

Tisores, del tipus pinça, formades per dues fulles
de forma triangular que acaben en punta, amb el
tall recte pel costat intern, i en posició enfrontada
l’una contra l’altra. Per la part superior les fulles
s’estreteixen fins a formar una llarga espiga que es
prolonga fins a doblegar-se en angle recte i unir-se
Ferro
Long. 28 cm; ampl. fulles 2,7 cm; gruix 0,2 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1650
Bibl. MORATALLA, 1994, 131, fig. 15
J.M. S. M.

Peça de bronze de forma quadrada que presen-
ta en l’anvers uns motius en relleu excavat, que
componen dues palmetes majors i unes altres
dues de petites formades a penes per uns grà-
nuls. En el revers, al centre de la peça, apareix
un motiu format per un punt central gran, orlat
per cinc mosses anguloses, i tot això envoltat
per un doble cercle concèntric. En aqueixa
mateixa cara de la peça apareixen dos símbols
gravats, el primer dels quals és una espècie de
màscara amb dos petits ulls i un nas, i el segon
és un dibuix minúscul en què apareix una espè-
cie de gaiata amb dos estels a ambdós costats i
envoltada per petits punts. A les vores de la
peça apareixen solcs de diferent gruix
Bronze
Long. 5,8 cm; ampl. 6 cm; gruix 1,6 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 2.093
Bibl. GRAU, 1996, 109-110, fig. 20
I. G. M.
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TITIAKOS. Unitat
Anvers: Cap masculí a la dreta; al darrere, signe
ibèric TI
Revers: Genet llancer a la dreta; a sota, TITIA-
KOS en caràcters ibèrics
Coure
Dià. 2,5 cm; pes 11,51 g; 9 h 
Principis del segle I aC 
Procedència desconeguda
Ref.: CNH Titiakos-11; Vives 57-10
Inv. 1.269
Bibl. RIPOLLÈS, 1982, 211, núm. 23, làm. XX, 23;
ABASCAL - RIPOLLÈS, 1996, 188; RIPOLLÈS -
ABASCAL, 1995, 152
J.M. A. P. / P.P. R. A.

Cremació perinatal
Conjunt de restes humanes sotmeses al ritual de
cremació, pertanyents a un individu nascut pre-
maturament (30-32 setmanes de gestació).
Restes humanes cremades
ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 19
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila).
Inv. 1.219/88
Bibl. GÓMEZ-BELLARD - DE MIGUEL, 1996, 281-
285; OLCINA, 1996, 136
P. d. M. I.

Emissió hispanocartaginesa. Cartago Nova
Anvers: Cap d’Atena amb casc i cimera a l’es-
querra
Revers: Cavall parat a la dreta
Bronze??
Dià. 2,6 cm; pes 9,43 g; 12 h
221 - 218 aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Ref.: Villaronga 1973, classe X, tipus 1, grup 1,
123 A
Inv. 2551; P2
Bibl.: RIPOLLÉS, 1980, 117; 1982, 144
J.M. A. P. / P.P. R. A.

As de SAITI
Anvers: Cap masculí a la dreta; al darrere, palma
Revers: Genet llancer a la dreta; a sota, SAITI en
caràcters ibèrics
Bronze
Dià. 2,66 cm; pes 11,13 g; 2 h
Segona meitat del segle II aC 
El Xarpolar (Planes, Vall de Gallinera, Vall
d’Alcalà)
Ref.: Vives 20-2
Inv. X1
Bibl. MIRÓ, 1995, 183-185
J.M. A. P. / P.P. R. A..

KUELIOKOS. Unitat
Anvers: Cap masculí a la dreta entre dos dofins;
al davant, el signe ibèric KU
Revers: Genet a la dreta; a sota, KUELIOKOS
en caràcters ibèrics
Coure
Dià. 2,4 cm; pes 8,85 g; 12 h
Finals del segle II aC 
Procedència desconeguda
Ref.: CNH Kueliokos-5; Vives 50-1
Inv. 1.282
Bibl. RIPOLLÈS, 1982, 211, núm. 24, làm. XX, 24;
ABASCAL - RIPOLLÈS, 1996,188; RIPOLLÈS -
ABASCAL, 1995, 153
J.M. A. P. / P.P. R. A.
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Crater de campana de ceràmica de figures
roges, classificat com a italiota primitiu, possible-
ment pertanyent al pintor de Taporley. L’escena
principal de la seua decoració presenta una
dona vestida amb un pèplum nugat a la cintura
amb un llarg cinyell; porta arreplegats els cabells
amb una cinta, el cap està girat a l’esquerra;
sosté amb la mà esquerra un plat mentre amb la
mà dreta col·loca una corona sobre un altar. A
l’esquerra, a l’altre costat de l’altar, apareix un
jove vestit amb clàmide i que porta unes sandà-
lies, que estén un braç cap a la dona. A la dreta
apareix un tercer home vestit amb himation que
gira el cap cap a l’esquerra. Els detalls de les
figures, com ara polseres, aliments, etc., estan
sobrepintats de blanc
Ceràmica
Segle IV aC 
El Puig (Alcoi)
Inv. 3.299-3.318; 3.504-3.515
Bibl. RUBIO, 1985a; ROUILLARD, 1991; TRÍAS,
1967-68
I. G. M.

Plat amb un òmfal de
forma semiesfèrica de cerà-
mica de vernís negre. La
superfície interna està ornada
amb relleus fets amb motle. La deco-
ració està composta de forma concèntrica per
línies de volutes, un fris de relleus amb grups de
plantes estilitzades en què s’entremesclen flors i
capolls, possiblement de cascall; entre les bran-
ques volen erotes i entre les plantes i les línies
de volutes apareixen petits ocells. La pàtera
està realitzada als tallers de Cales, a l’àrea sud-
itàlica

Ceràmica
Dia. 28 cm; alç. 3 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1.910
Bibl. ABAD, 1983
I. G. M.
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Kylix de figures roges, Lamboglia 42-A. A
la cara interna del vas hi ha, al medalló
central, una representació d’un jove atleta
cobert amb l’himation, en actitud oferent
davant d’un altar i porta a la mà dreta un
disc. L’escena està emmarcada amb una
orla de fulles. A la cara externa, dues pare-
lles de joves enfrontats, un dels quals porta
un disc i l’altre un estrygilos. Entre una de
les parelles de joves hi ha representat un
arybalos. En completen la decoració unes
palmetes que envolten l’escena
Ceràmica
Dià. màx. 15 cm; dià. base 7 cm; alç. 4,5
cm 
ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 6 (Alcoi,
Cocentaina, Penàguila)
Inv. 923/87
Bibl. CORTELL i al., 1992
S. M. G.
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Vas dels Guerrers
Gerra amb dues anses que està decorada amb un
gran fris pintat de color vinós en el terç superior
del vas, que està delimitat per dues bandes i filets.
Al fris apareix el tema principal en forma d’escena
que discorre d’esquerra a dreta, encapçalada per
una figura femenina vestida amb una túnica talar,
que toca la doble flauta o aulos. A continuació, hi
apareix un infant que, armat amb una llança, lluita
contra una fera, possiblement un llop. Continua
l’escena amb dos genets que persegueixen un
cèrvid que sembla que porta sobre el llom una au.
Finalment, hi apareix l’escena d’un combat singu-
lar entre dos infants armats amb panòplies dife-

rents: l’un porta un escut oval i una falcata i l’altre la
caetra i la llança. Les escenes es completen amb
l’aparició de forma profusa de rosetes i altres ele-
ments florals i estel·liformes
Ceràmica
Dià. boca 37,5 cm; dià. màx. 59,1 cm; alç. 66,5 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 2.147
Bibl. GRAU, 1996, 103-104, fig. 18; LLOBREGAT, 1972,
làm. XII; NORDSTRÖM, 1973, pl. 16, 17 i 18; PERICOT,
1979
I. G. M.
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Vas plàstic fragmentat en forma de peu esquerre
que porta una sandàlia. Decoració pintada amb
estels i amb la representació de les cintes de la
sandàlia. No se’n conserva la part superior, i per
això desconeixem la forma del forat d’alimenta-
ció i el bec abocador. Imitació ibèrica de produc-
cions gregues de vernís negre. Aquest vas plàs-
tic denominat guttus s’utilitzava com a contenidor
de perfums
Ceràmica
Long. 12,5 cm; alç. 10,2 cm
ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 30
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 722/89
Bibl. inèdita
S. M. G.

Píxide amb la vora dentada, de perfil amb
tendència cilíndrica. La tapadora, cònica, està
acabada amb un petit colom. La vora del cos i
de la tapadora encaixa mitjançant un dentat. Es
conserven restes de decoració pintada geomètri-
ca amb galba blanca
Ceràmica
Alt. 11,6 cm; dià. 9 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 2.038 
Bibl. PAGE, 1984; VISEDO, 1935
S. M. G.

Vas ornitomorfo
Figura de ceràmica en forma de colom, buida,
amb un embut d’ompliment fragmen-
tat a la part superior i un petit orifici
al cap a l’altura del bec. La figureta
está decorada amb pintura de to
vinós, que forma línies paral·leles
que recorren el cos i que compo-
nen la forma de les ales; del coll
ixen unes línies espigades que recorren el que
se suposa que és el pap de l’ocell. Deu tractar-
se d’un vas ritual la forma de colom del qual
s’associa amb una divinitat femenina ibèrica
Ceràmica

Alt. màx. 12,3 cm; long. màx. 18,6 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 2.074
Bibl. GRAU, 1996, 109, fig. 19; NORDSTRÖM, 1973,
pl. 15 
I. G. M.

Càlat de grans dimensions decorat amb un fris
principal que, emmarcat per dues bandes,
cobreix la meitat superior del vas. A la meitat
inferior del vas apareix una franja de semicercles
secants i una altra de cercles concèntrics. Al fris
principal apareix un gran colom que picoteja uns
bulbs que deuen representar capolls de cascall.
La resta de la decoració el componen grans
fulles d’heura, un gran símbol estel·liforme i
altres elements vegetals
Ceràmica
Alt. 23,4 cm; dià. 26 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 2.133
Bibl. GRAU, 1996, 105-106; NORDSTRÖM, 1973,
pl.20; PERICOT, 1979, 142
I. G. M.
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Dama del Teler
Plaqueta de ceràmica ibèrica pintada, subdivi-
dida en dues franges, una amb representació
antropomorfa i l’altra amb decoració geomètri-
ca i fitomorfa. A la part dreta es troba repre-
sentada, de perfil, una dama tocada, vestida
amb dues túniques, una de les quals és trans-
parent o de gasa, que deixa veure l’altra. A la
mà esquerra subjecta un fus, mentre que amb
la mà dreta fa funcionar el teler vertical.
L’escena es completa amb dues fulles d’heura.
A la part superior de la placa hi ha tres forats
de suspensió
Ceràmica
Alt. 13,3 cm; ampl. 10,2 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 2.332
Bibl. ARANEGUI, 1995; OLCINA i al.,1998; OLMOS -
TORTOSA, 1992; VISEDO - PASCUAL, 1947
S. M. G.

Tapadora i part del peu d’una caixa de ceràmica
ibèrica. Presenta una profusa decoració pintada
amb motius fitomorfos. La composició decorativa
està formada per un motiu central de quatre
fulles d’heura inscrites en un rectangle i orlat per
volutes de roleus, circells i franges laterals amb
tres fulles d’heura. Es conserva, també, el cantó
inferior de la caixa que permet observar ele-
ments decoratius que cobreixen les cares frontal
i lateral de la peça i el seu peu, destacat amb un
petit ressalt
Ceràmica
Tapadora long. 21,5 cm; ampl. 13,1 cm; peu alç.
6,4 cm; ampl. 3,4 cm; gruix 2,7 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 628 i 3.064
Bibl. VISEDO, 1935
S. M. G.

Peça de ceràmica tosca feta amb motle. Vas
plàstic que imita la forma d’una magrana forma-
da per dues meitats o gallons. Aquest tipus de
representacions de magranes és freqüent en
contextos funeraris en el món ibèric i al mediter-
rani antic
Ceràmica
Dià. màx. 8 cm
ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 8
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 983/87
Bibl. CORTELL i al., 1992
I. G. M.

Amulet-penjoll que representa un nan Pateco
panteo. La peça apareix molt rodada i ha perdut
completament el vidrat. Sembla que s’hi pot
observar una figura antropomorfa esquemàtica o
bust que ocupa una posició central i a un costat i
a l’altre la representació de dues petites figures
o personatges (possibles xiquets). Es conserva
fragmentada a l’altura de la cintura i no té la part
inferior. El dors o part posterior és pla i permet
observar una part d’un motiu antropomorf amb el
cap cordiforme i amb els braços lleugerament
cap amunt. Una perforació travessa d’un costat
a l’altre la base del cap, a manera d’orifici que
devia permetre la suspensió del penjoll o amulet 
Pasta silícia de gra fi, de color ocre-groc i mati-
sos grisos i verdosos
Alt. conservada 2,7 cm; ampl. 1,9 cm; gruix 1 cm 
ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 10
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1092/87
Bibl. CORTELL i al., 1992, fig. 18,7
J.M. S. M.
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Deessa Mare de la Serreta
Plaqueta de terracota modelada amb la repre-
sentació d’una figura central femenina asseguda
en un tron, que acull en els seus braços dos
xiquets als quals dóna el pit. En cada costat
apareixen simètricament dues figures, un perso-
natge adult i un altre s’infantil, i les de l’esquerra
toquen la doble flauta o aulos. Entre les figures
de l’esquerra i la imatge central hi ha un petit
colom. El conjunt s’interpreta com una represen-
tació de la Deessa Mare nutrícia
Ceràmica
Alt. màx. 16,7 cm; ampl. màx. 18,2 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 2.075
Bibl. ARANEGUI, 1987, 139-145; ARANEGUI -
PRADOS, 1998, 140-142; BLÁZQUEZ, 1977, 339 i
503; JUAN, 1988; GRAU, 1996, 107-108, fig. 19;
LLOBREGAT, 1972, 56-57
I. G. M.
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Terracota de Demèter
Figura de terracota realitzada amb motle.
Representa una dona que porta sobre el muscle
esquerre un xiquet. La dona vist una túnica fins
als peus, que descansen en un plint, i porta un
vel desplegat. La figura del xiquet també hi apa-
reix amb un vel desplegat i un càlat. Al dors hi
ha un orifici, potser per a contenir espècies o
perfums. Correspon a la sèrie de Demèter que
porta la seua filla Koré en braços, identificada
com a Tanit o una divinitat ibèrica associada a
aquesta
Ceràmica
Alt. 16,5 cm; ampl. 7,5 cm
ca. 350-250 aC 
Necròpolis de la Serreta, sepultura 15
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1.377/87
Bibl. CORTELL i al., 1992, 97, fig. 9, 1
I. G. M.

Exvot de terracota femení. Representació d’una
dama ibèrica amb túnica i amb falda prisada. Al
cap porta una mitra que subjecta el vel. Els
braços li descansen sobre el cos i té les mans
unides sobre el ventre. També, hi ha una perfo-
ració circular a l’esquena
Ceràmica
Alt. 16,5 cm; ampl. 6 cm; gruix 6,5 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
Santuari de la Serreta
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 3.024
Bibl. JUAN, 1988; OLCINA i al., 1998
S. M. G.

Exvot de terracota femení. Representació d’una
dama ibèrica amb túnica i amb falda prisada. Té
el cap cobert per un mantell que li arriba fins a la
cintura. Llueix una diadema al front i collars;
porta els cabells arreplegats mitjançant unes
rodelles. Amb perforació circular a l’esquena
Ceràmica
Alt. 16,5 cm; ampl. 6 cm; gruix 6,5 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
Santuari de La Serreta
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 967
Bibl. JUAN, 1988; OLCINA i al., 1998
S. M. G.

Fragment d’exvot de terracota d’un cap feme-
ní. Representació d’una dama ibèrica amb el
cap cobert amb un vel, del qual ixen una part
dels cabells en la part superior i els du arre-
plegats als costats per mitjà d’unes rodelles
Ceràmica
Alt. 6,4 cm; ampl. 4,5 cm; gruix 3 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
Santuari de la Serreta
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 963
Bibl. JUAN, 1988
S. M. G.
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Fragment d’exvot que representa una figura de
característiques ornitomorfes, composta pel cap i
el coll excessivament llarg, de forma troncocòni-
ca. Modelada a mà d’una manera molt tosca, té
totes les faccions fetes a pessics
Ceràmica
Alt. 9 cm; ampl. 3,7 cm; gruix 4 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
Santuari de la Serreta
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 755
Bibl. JUAN, 1988
S. M. G.
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Figura masculina nua d’aspecte tosc.
Presenta un tractament desigual de les dife-
rents parts del cos: el tors i el braç estan ben
representats, però no les cames i els peus,
quasi indicats. Al costat dret del cos porta el
que sembla una falcata
Ceràmica
Alt. 8,7 cm; ampl. 3,2 cm; gruix 1,5 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 2.092
Bibl. GRAU, 1996; JUAN, 1988
S. M. G.

Exvot de terracota masculí. Representació del
cap amb els cabells arrissats, marcats per inci-
sions paral·leles, i amb les orelles molt desenvo-
lupades
Ceràmica
Alt. 7,2 cm; ampl. 4,7 cm; gruix 4,4 cm 
Segle III- inicis del segle II aC 
Santuari de la Serreta
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 701
Bibl. JUAN, 1988
S. M. G.

Fragment d’exvot que representa una figura de
característiques ornitomorfes, composta pel cap i
el coll. Té a la part inferior una espiga per a un
possible acoblament al cos. De factura molt
tosca, amb alguns trets molt accentuats com la
mandíbula i el mentó, encara que no té el front i
les orelles. Els ulls, les parpelles i la boca es
marquen per mitjà de tires i discos d’argila
Ceràmica
Alt. 8 cm; ampl. 3,8 cm; gruix 3,8 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
Santuari de la Serreta
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 925
Bibl. JUAN, 1988
S. M. G.

Exvot de terracota masculí. Porta cobert el
cap per un casquet cònic. Els trets estan poc
marcats però amb les orelles molt desenvolu-
pades
Ceràmica
Alt. 5,6 cm; ampl. 2,9 cm; gruix 3,2 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
Santuari de la Serreta
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 698
Bibl. JUAN, 1988
S. M. G.

Fragment d’exvot que representa una figura de
característiques ornitomorfes, composta pel cap i
el coll. Té a la part inferior una espiga per a un
possible acoblament al cos o a un suport. De
factura molt tosca, amb alguns trets molt accen-
tuats com la mandíbula i el mentó, encara que
no té el front i les orelles. Els ulls, les parpelles i
la boca es marquen per mitjà de tires de fang 
Ceràmica
Alt. 7,5 cm; ampl. 4,4 cm; gruix 4,2 cm
Segle III- inicis del segle II aC 
Santuari de la Serreta
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 928
Bibl. JUAN, 1988; OLMOS - TORTOSA, 1992
S. M. G.
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R O M A N I T Z A C I Ó

Semis romà republicà. SICÍLIA 
Anvers: Cap de Saturn a la dreta
Revers: Proa de nau a la dreta; a sobre, S; al
davant, anagrama KA
Exerg: ROMA
Bronze
Dià. 2,3 cm; pes 15,97 g; 9 h
211-208 aC
Santuari de la Serreta (Alcoi, Cocentaina,
Penàguila)
Inv. 1.244; S1
Ref. RRC 69, 3a
Bibl. RIPOLLÉS, 1980; RIPOLLÉS, 1982
J.M. A. P. / P.P. R. A.

As romà republicà. ROMA
Anvers: Janus bifront
Revers: Proa de nau a la dreta; a sobre, BAV
Bronze
Dià. 3,3 cm; pes 26,81 g; 7 h
169-158 aC
El Xarpolar (Planes de la Baronia, Vall de
Gallinera, Vall d’Alcalà)
Inv. 2.020; X3.
Ref. RRC 179.1
Bibl. RIPOLLÉS, 1980; RIPOLLÉS, 1982
J.M. A. P. / P.P. R. A

Denari romà republicà. ROMA. 
Anvers: Cap de Roma a la dreta; al davant,
ROMA; al darrere, X
Revers: Columna amb capitell eòlic sobre la qual
apareix una figura togada; als costats, altres
dues figures togades; al damunt, C · A - VG
Plata
Dià. 2 cm; pes 3,79 g; 9 h
135 aC
Procedència desconeguda
Inv. 1.339
Ref. RRC 242.1
Bibl. RIPOLLÉS, 1982, 210, núm. 4, làm. XIX, 4
J.M. A. P. / P.P. R. A.

AUGUST. As. CARTAGO NOVA, 12a emissió 
Anvers: AVGVSTVS - DIVI F. Cap llorejat
d’August a la dreta
Revers: C VAR RVF SEX IVL POL II VIR Q.
Atributs sacerdotals
Bronze
Dià. 2,8 cm; pes 12,4 g; 5 h
2-1 aC
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 1.245; P4.
Ref. VIVES, 131-10; RPC 167; LLORENS, 1994.
Bibl. RIPOLLÉS, 1980; RIPOLLÉS, 1982
J.M. A. P. / P.P. R. A.

CONSTANCI. Fracció radiada de follis. CARTAGO
Anvers: FL VAL CONSTANTIVS NOB C. Bust dra-
pejat amb el cap radiat, a la dreta
Revers: VOT / X / FK, dins d’una corona
Bronze
Dià. 2 cm; pes 2,84 g; 6 h
303 dC
Santuari de la Serreta
(Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 2.562; S14
Ref. RIC VI 35a
Bibl. RIPOLLÉS, 1980, 117, núm. 14.
J.M. A. P. / P.P. R. A.
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Fons de copa de la forma Conspectus 37 de
terra sigillata itàlica, amb la marca del ceramista
dins d’un marc del perfil d’un peu, que conté la
llegenda MANEIVS (nexe entre les lletres M i A),
pertanyent al taller del ceramista A. Manneius,
de Torrita di Siena
Ceràmica
Dià. 5,3 cm; alç. 1,6 cm
20-75 dC
Santuari de la Serreta (Alcoi, Cocentaina,
Penàguila)
Inv. 3.037
Bibl. POVEDA, 1997
A. M. P. N.

Fons de copa de la forma Dragendorff 27 de
terra sigillata gàl·lica, amb la marca del ceramis-
ta dins d’un marc oblong, que conté la llegenda
OF(ficina) APRI, pertanyent al taller del ceramis-
ta sud-gàl·lic APER, de La Graufesenque
Ceràmica 
Dià. 3,3 cm; alç. 3,5 cm
40-80 dC
Santuari de la Serreta (Alcoi, Cocentaina,
Penàguila)
Inv. 3.031
Bibl. POVEDA, 1997
A. M. P. N.

Fons de copa de la forma Dragendorff 27 de
terra sigillata hispànica, amb la marca del cera-
mista dins d’un marc rectangular de costats còn-
caus, que conté la llegenda incompleta AGILIA[NI],
pertanyent al taller del ceramista AGILIANVS, de
Tricio
Ceràmica 
Dià. 5,5 cm; alç. 3 cm
30/40-120 dC
Santuari de la Serreta (Alcoi, Cocentaina,
Penàguila)
Inv. 3.030
Bibl. ABAD, 1984; MONTESINOS — MARTÍNEZ, 1991;
POVEDA, 1997
A. M. P. N.

Aplic d’ansa de calder (sítula) en forma de màs-
cara d’un personatge masculí barbat, represen-
tació de Silè, geni del bosc segons la mitologia
romana
Bronze
Long. 6,85 cm; ampl. 5 cm
Segle IV-VI dC
Els Plans (Alcoi)
Inv. 1.179
Bibl. VISEDO, 1935
I. G. M.

Arracades anulars realitzades sobre una vareta
de secció circular, amb els extrems apuntats i
doblegats sobre si mateixos 
Plata
Dià. màx. 3,5 i 3,6 cm; gruix 0,15 cm
Segle II-V dC
L’Horta Major (Alcoi)
Inv. 2.420
Bibl. ABAD, 1984; VICENS, 1988-89
J.M. S. M.

Terracota que representa una figura femenina
vestida. El rostre està representat de forma ova-
lada amb trets facials marcats. El cap està
cobert per un mantell que cau per la part davan-
tera i forma uns plecs perpendiculars que s’arre-
pleguen a l’altura de la cintura mitjançant un cin-
yell decorat amb motius triangulars
Ceràmica feta amb motle
Long. 5,3 cm; ampl. 3 cm; gruix 1,2 cm
Segle II-V dC
L’Horta Major (Alcoi)
Inv. 1.171
Bibl. ABAD, 1984; FERNÁNDEZ DÍAZ, 1998; VICENS,
1988-89, fig. 12, 2
I. G. M.
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R O M A N I T Z A C I Ó

Plat de ceràmica fina romana de procedència
africana. Es tracta d’una pàtera de parets rectes
reentrants i de base amb repeu anular.
Correspon a la forma Hayes 181 del tipus terra
sigillata clara D
Ceràmica
Dià. màx. 16 cm
Segle II-III dC
L’Horta Major (Alcoi)
Inv. 1.578
Bibl. ABAD, 1984; VICENS, 1988-89, 73
I. G. M.

Olpe de base planoconvexa, cos globular, coll
cilíndric, vora sortint engrossida i estries al coll i
al cos. Presenta una ansa de cinta vertical amb
bifurcació interior 
Ceràmica
Dià. màx. 13 cm; dià. base 6,3 cm; alç. 15,7 cm
Segle IV-V dC
L’Horta Major (Alcoi)
Inv. 1.167
Bibl. ABAD, 1984; VICENS, 1988-89
J.M. S. M.

Llàntia de cos allargat i infundibulum ovalat.
El disc és petit, es troba envoltat per una
simple motlura molt gastada i té un orifici
d’alimentació tancat. La margo és convexa i
està decorada a partir de llengüetes que
envolten el disc. Té una ansa sobreelevada i
perforada. Tipus Deneauve XI

Ceràmica
Long. 12,8 cm; ampl. 3,2 cm; dià. 8,5 cm
Segle III-IV dC
La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)
Inv. 581
Bibl. inèdita
J.M. S. M.
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R O M A N I T Z A C I Ó

Reconstrucció d’una tomba per inhumació amb
una coberta en tegulae a doble vessant i amb
dues teules que tapen els laterals. Les tegulae o
teules són de forma rectangular, plana i amb els
bordons del lateral major engrossits 
Ceràmica
Long. teula 50 cm; ampl. teula 38 cm; long. màx.
reconstrucció 165 cm
Segle II-V dC
L’Horta Major (Alcoi)
Inv. 2.584
Bibl. VISEDO, 1959, 76
I. G. M.

Vas de vidre de
forma troncocònica
invertida i amb la
vora engrossida.
Presenta un
omphalos a la base.
Vidre de color verd.
Correspon a la forma
29-106 d’Issings
Vidre
Alç. 8,4 cm;
dià. vora 9,5 cm;
gruix 0,4 cm
Segle III-V dC
L’Horta Major (Alcoi)
Inv. 1.169
Bibl. ABAD, 1984,
SÁNCHEZ, 1984, fig. 6,
7; VICENS, 1988-89,
fig. 12, 6
J.M. S. M.
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R O M A N I T Z A C I Ó

Olpe de base amb un repeu anular convex, cos
globular, coll cilíndric estret baix simple i vora
sortint engrossida corba exterior amb llavi
convex. Té una ansa de cinta vertical en el 
coll i el cos. Sense decoració
Ceràmica
Dià. màx. 11,5 cm; alç. 15,5 cm
Segle II-III dC
La Burbaca (Planes de la Baronia)
Inv. 1.158
Bibl. RUBIO, 1988
J. L. M. F.

Olpe de base amb repeu anular convex, cos
piriforme, coll troncocònic estret baix simple i
vora sortint engrossida corba exterior amb
llavi convex. Té una ansa de cinta vertical
sobreelevada en la vora i el cos.
Sense decoració
Ceràmica
Dià. màx. 10,2 cm; alç. 18 cm
Segle II-III dC 
La Burbaca (Planes de la Baronia)
Inv. 1.159
Bibl. RUBIO, 1988 
J. L. M. F.
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E D A T  M I T J A N A

Estela funerària de forma rectangular amb restes
d’emmarcament, amb desbast a la cara posterior.
A la cara anterior figura una inscripció en relleu
escrita en àrab cúfic, formada per 10 línies les
cinc primeres de les quals es troben molt des-
gastades. Peça incompleta, fraccionada pels dos
costats verticals i repicada intencionadament
Tal com assenyala C. Barceló Torres, va ser tro-
bada a la localitat d’Alpatró entre els anys 1941 i
1942 en fer l’ampliació d’una casa amb els
terrenys d’un corral. La lletra és de tipus cúfic
simple, sense ornaments florals, els quals eren
molt usats en les inscripcions califals cordoveses.
A la làpida apareix una data: dijous, del mes del
rabi´ de l’any islàmic 331 de l’hègira (15 de
desembre del 942 al 5 de gener del 943 dC); hi
figura també el nom d’un difunt identificat per
Zbiss com Yabir, nom que en l’actualitat no sem-
bla confirmar-se segons les restes visibles
Pedra calcària blanca 
Alç. 43 cm; ampl. 37 cm; gruix 8,3 cm; faixa
d’emmarcament 0,15 cm; caixa d’escriptura
40 x 31 cm; alçada mitjana de l’àlif 0,3 cm

Amulet de plom o hertz compost per una fina
làmina rectangular, clivellada per la meitat en
haver estat doblegada. Al seu interior apareix
el cheduil o llegenda profilàctica, compost per
tres línies epigràfiques on es recita l’aleya,
primera frase de l’Alcorà (En el Nom de Déu,
el Clement, el Misericordiós), mentre que als
extrems hi ha una sèrie de mosses, possible-
ment realitzades en segellar l’amulet. Peça
fragmentada i incompleta
Plom fos
Long. 4 cm; ampl. 2,7 cm; gruix 0,17 cm
Època islàmica. Segle X - principis del segle
XIV

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.166
Bibl. AZUAR, 1989, 398, làm. 54; GUICHARD,
1985, 64; TORRÓ, 1984, 287, 293
J.L. M. F.

Època islàmica. Segle X
Alpatró (Vall de Gallinera)
Inv. 2.110
Bibl. AZUAR, 1989, 81-82, làm. 11; BARCELÓ,
1984, 56; 1998, 126-128; GUICHARD, 1985, 66;
TORRÓ, 1984, 282; ZBISS - EPALZA, 1982, 86-87;
J.L. M. F.

TRADUCCIÓ:
[En el Nom de Déu, el Clement i Misericordiós
[Aquesta és] la tomba d’a[l-Ba]tin (?) [bn...]
[´Abd All]ah, apiade’s d’ell Déu! Va morir
[el diürn del] dijous del mes de [rab]i´el po[stre]m
de l’any u
[o] i tres-cents trenta “Oh 
homes, temeu el vostre senyor” (Alcorà XXXI, 32
parcial) “La promesa
de Déu és verídica. Que no us extravie la vida
mundanal ni us extravie 
respecte de Déu, el Seductor” (Alcorà XXXI, 33 =
XXXV, 5)
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E D A T  M I T J A N A

Estela funerària de forma trapezoïdal, que té
tallat l’extrem inferior en forma de falca, amb
restes d’emmarcament, que presenta una ins-
cripció en àrab cúfic amb lletra perfilada en
cada una de les seues cares. Ambdues inscrip-
cions tenen 6 línies incompletes. A la cara B hi
ha dos cercles concèntrics a l’interior dels
quals es distingeixen restes de lletres perfila-
des anàlogues a les de la cara A. Peça incom-
pleta, amb dos fragments de la placa trencada
a l’altura de la línia 4, amb pèrdua de l’angle
superior esquerre i prou deteriorada
Com encertadament indica C. Barceló Torres,
la inscripció pot correspondre a una necròpolis
islàmica, que devia estar situada als afores
d’una alqueria, bé de la de Cota bé de la de
Benissaidó, però aquesta qüestió encara no ha
estat aclarida. Els cercles concèntrics de la
cara B recorden la da’ira o circumferència a
l’interior de la qual se solia representar la
ka`aba, encara que no és segur que fóra la
intenció del tallista. El tipus de lletra mostra
algun nexe d’unió propi del segle XI, per la qual
cosa és probable que es gravara amb posterio-
ritat al que figura a la cara A. Pel que fa a la

data continguda en la inscripció, Zbiss la va fixar
en la dècada compresa entre el 470 i el 480 de
l’hègira (1077-1086 dC), mentre que C. Barceló
defuig aquesta interpretació al·legant que l’estruc-
tura textual de la inscripció és pròpia de la segona
meitat del segle X. A més, no es coneix fins avui
cap exemplar d’inscripció en què, en expressar la
data, figuren gravades en primer lloc les paraules
de la centena precedint les unitats i les desenes,
per la qual cosa, segons l’autora, cal fixar la data
en el mes del muharram de l’any 374 de l’hègira,
és a dir, entre el 26 de juny i el 25 de juliol de
l’any 984 dC
Pedra calcària blanca 
Alç. 58 cm; ampl. 30 cm; gruix 9,3 cm; faixa d’em-
marcament lateral esquerre 0,10 cm; caixa d’es-
criptura 16 x 25 x 29 cm; alçada mitjana de l’àlif:
cara A 0,3 / 0,4 cm; cara B 0,15 cm
Època islàmica. Finals segle X
Barri del Sagrat Cor (Alcoi)
Inv. 2.590
Bibl. AZUAR, 1989, 134, làm. 11; BARCELÓ, 1984,
56; 1998, 133-136; FAUS BARBERÀ i al., 1987, 61-
62; TORRÓ, 1984, 282-284; ZBISS-EPALZA, 1982, 87
J.L. M. F.

TRADUCCIÓ:

Cara A

[En el nom de Déu, el Clement, el Miseri-]
[cordió]s, Mo[rí...(’)]
r ibn Abi Sa`d en ter-
ra d’al-Hiyaz (?) en el mes de
muha[rram] de l’any quatre i
setanta i tres[-cen]
ts. Apiade-se’n Déu! Lloat 
siga Déu!

Cara B

Homes!
La pro[me]sa de Déu és verídica
Que no [u]s extravie la vida mund-
danal! (Alcorà XXXV, 5 parcial = XXXI, 33, parcial)
Lloat siga Déu (?)...]
El [...-...] El que
[...] cria[tures (?)] seues (?) [...] 
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Dirhem de la taifa de Dénia a nom d’Alí iqbal al-
dawla
Anvers - llegenda central: Mu`izz al-dawla /
Només hi ha un / Déu, únic / No té company /
Muhammad
Llegenda marginal: En el nom de déu ... quatre-
cents

Revers - llegenda central: Iqbal / Al-imam Hisam
/ Príncep dels creients / Al-dawla
Llegenda marginal: Missió profètica de Mahoma
(Alcorà, 61, 9)
Plata
Mòdul 2,3 cm; gruix 0,15 cm; pes 4,88 g
446-455 H/1054-1063 dC
Seca: Dénia (procedència desconeguda)
Inv. 2.453
Bibl. VIVES 1314 a 1319
C. D. B.

E D A T  M I T J A N A

Fragments d’un joguet pertanyents a la matei-
xa peça, que corresponen al coll i el cap del
cavall d’una banda, i al genet per l’altra. El
cavall té les orelles punxegudes, els ulls circu-
lars de botó, les celles ressaltades i la boca
oberta destacada. S’observa un especial deta-
llisme en la representació de l’abillament del
genet, el qual es troba encamellat sobre la
muntura. Les extremitats inferiors no es con-
serven. El genet té el cap dret, el nas esmolat
triangular i els ulls de botó. Porta un barret
sobre el cap a manera de casquet esfèric amb
botó i escut circular. El genet mostra un òrgan
sexual destacat amb el braç dret alçat i lleuge-
rament corbat. Els arreus del cavall es detallen
amb exactitud i en destaca sobretot el mos.

Dirhem de la taifa de Dénia a nom d’Alí Iqbal
al-dawla
Anvers - llegenda central : Alí / Només hi ha un
/ Déu, únic / No té company / Muhammad 
Llegenda marginal: En el nom de déu es va
encunyar aquest dirhem, a Dénia, l’any quatre-
cents quaranta
Revers - llegenda central: Iqbal / Al-imam
Hisam / Príncep dels creients / Al-dawla 
Llegenda marginal: Missió profètica de
Mahoma (Alcorà, 61, 9)
Plata
Mòdul 2,6 cm; gruix 0,1 cm; pes 3,30 g
440 H/1048-1049 dC
Seca: Dénia (procedència desconeguda)
Inv. 2.456
Bibl. VIVES 1309
C. D. B.

Ambdues peces tenen una coberta vítria mono-
croma verd turquesa, la qual es troba molt alte-
rada i amb una abundant pàtina blanquinosa.
Falten les extremitats inferiors del genet i el cos
del cavall
Argila modelada a mà
Terç davanter del cavall: long. conservada 2,6
cm; alç. conservada 6,5 cm
Genet: long. conservada 2,1 cm; alç. conservada
7,5 cm
Època islàmica. Segona meitat del segle XII - pri-
mer terç del segle XIII

El Castell (Dénia)
Inv. 1.533
Bibl. GISBERT i al., 1992, 127
J.L. M. F.
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E D A T  M I T J A N A

Fragment de coll de gerreta de forma bitroncocò-
nica amb inflexió mitjana. El punt d’arrancada és
de doble ansa de cinta vertical al coll. Decoració
pintada monocroma exterior amb òxid de manga-
nés i esgrafiada amb el motiu de la Mà de Fàtima
en una banda horitzontal entre mètopes
Ceràmica 
Long. 8,4 cm; dià. 7,9; gruix 0,6 cm
Època islàmica. Segon quart del segle XII

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.243
Bibl. AZUAR, 1989, 148, 152 i 312, fig. 75, làm. 37
J.L. M. F.

Fragment de gerreta de cos globular i punt
d’arrancada del coll troncocònic invertit. El punt
d’arrancada és de doble ansa de cinta vertical.
La decoració vidriada exterior és de corda seca
parcial, amb un motiu vegetal a la banda central
del cos. Peça fragmentada i incompleta
Ceràmica 
Dià. màx. 12,5 cm; alç. 6,8 cm; gruix 0,4 cm
Època islàmica. Segle XI

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.198
Bibl. AZUAR, 1989, 141 i 328, fig. 63, làm. 43
J.L. M. F.

Fragment d’un ataifor de cos hemiel·lipsoïdal
horitzontal i vora sortint engrossida exterior, amb
el llavi convex simple. La decoració és vidriada
en verd i manganés sobre fons blanc, amb una
sanefa i per la vora interior el cordó de l’eternitat,
un motiu ben conegut. Fragment al qual li falta
més del 60% de la peça
Ceràmica 
Long. 24,8 cm; alç. 9,8 cm; gruix 0,9 cm
Època islàmica. Segle X-XII

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.199
Bibl. AZUAR, 1989, 136 i 322, fig. 59
J.L. M. F.

Ataifor de base amb repeu anular convex, cos
semiel·lipsoïdal horitzontal, de vora lleugerament
engrossida, sortint exterior, amb llavi convex. Té
una coberta vítria en blanc amb un motiu deco-
ratiu de faixa epigràfica al sòl de la peça, realit-
zat en verd i manganés. Peça fragmentada i
incompleta a la qual li falten fragments de la
vora, el cos i la base
Ceràmica 
Dià. base 11,5 cm; dià. vora 28 cm; alç. 8,5 cm
Època islàmica. Meitat del segle XI - principis
segle XII

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.477
Bibl. AZUAR, 1989, 149 i 321, fig. 72
J.L. M. F.

C
A

T
À

L
E

G
 

D
E

 
M

A
T

E
R

I
A

L
S



233

E D A T  M I T J A N A

Fiola de base plana, cos piriforme motlurat, coll
cilíndric amb broc al qual li falta la vora, encara
que sabem per tipologia que devia ser de boca
trevolada. Té una coberta vítria a l’alcafoll, a l’ex-
terior de color melat amb fines línies en òxid de
manganés que s’entrellacen. Peça fragmentada a
la qual li falta la vora i l’ansa. Tipus II de R. Azuar
Ceràmica
Dià. màx. 10,5 cm; alç. 14,5 cm
Època islàmica. Finals del segle XI - primera mei-
tat del segle XII

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.006
Bibl. AZUAR, 1989, 146, fig. 67; BAZZANA – LERMA i
al., 1983, 56
J.L. M. F.

Gerra-aiguamans de base plana, cos globular,
coll cilíndric estret, alt, simple, amb vora recta
motlurada de llavi convex simple. Té una ansa
de cinta vertical al coll i el cos i el galet amb broc
abocador de vora trevolada. Gerra decorada
amb pintura monocroma en òxid de manganés,
amb un motiu en bandes horitzontals de flors de
lotus entre les mètopes del coll i el cos i el late-
ral del galet. L’ansa presenta traços fins oblics
en grups de tres. Peça fragmentada a la qual li
falta la part del coll, l’ansa i la part de la base.
Tipus I de R. Azuar
Ceràmica 
Dià. coll 8 cm; alç. conservada 15 cm
Època islàmica. Segle XII - principis del segle XII

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.015
Bibl. AZUAR, 1989, 146 i 259, fig. 68
J.L. M. F.

Gerra fragmentada de cos amb tendència
fusiforme, coll bitroncocònic estret, alt, sim-
ple, amb la vora recta sortint, de llavi con-
vex simple. Té doble ansa de cinta vertical
al coll i al cos. Decoració pintada monocro-
ma exterior parcial en òxid de manganés,
amb grossos traços geomètrics al coll i a la
part del muscle de la peça i una banda
horitzontal de triangles reticulats. Peça frag-
mentada a la qual li falta la base completa-
ment. Tipus 3Aa1 de R. Azuar
Ceràmica 
Dià. vora 11,7 cm; alç. conservada 35 cm
Època islàmica. Segle XI

El Castellar (Alcoi)
Inv. 2.395
Bibl. AZUAR, 1989, 142 i 250, fig. 65A i
141
J.L. M. F.
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E D A T  M I T J A N A

Gerreta fragmentada de cos globular, coll cilíndric baix i
ample, de vora recta no diferenciada, amb el llavi convex sim-
ple. Té doble ansa de cinta vertical a la vora i el cos.
Decoració pintada monocroma exterior en òxid de ferro al coll
de la peça a base d’una doble banda horitzontal de mètopes
reomplides interiorment amb flors de lotus i cercles amb aspes
Ceràmica 
Dià. vora 10,3 cm; alç. 16 cm
Època islàmica. Meitat del segle XI - primera meitat del
segle XI

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.335
Bibl. AZUAR, 1989, 146, fig. 65B
J.L. M. F.

Gerreta de base plana, cos globular, coll cilíndric
ample, baix, simple, de vora recta no diferencia-

da, amb llavi convex. Té doble ansa de cinta
vertical a la vora i el cos. La decoració pintada

exterior és parcial en òxid de manganés, a filets
horitzontals de grossor variable, que recorren la

vora i el cos de la peça. Peça fragmentada i
incompleta a la qual li falten parts de la vora i

l’ansa, que han estat restituïdes amb escaiola.
Tipus 3Bb1 de R. Azuar

Ceràmica 
Dià. màx. 15,2 cm; dià. vora 11 cm; alç. 17,6 cm
Època islàmica. Meitat del segle X - principis del

segle XII

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.014

Bibl. AZUAR, 1989, 138 i 252, fig. 66
J.L. M. F.

Gerreta de base plana, cos globular, coll cilíndric
ample, baix, simple, de vora recta no diferencia-
da, amb el llavi lleugerament bisellat interior. Té
doble ansa de cinta vertical al coll i el cos. La
decoració pintada exterior és parcial en òxid de
ferro, amb bandes horitzontals de grossor varia-
ble que recorren el coll i el cos de la peça. Peça
fragmentada i incompleta a la qual li falten parts
d’una ansa. Tipus 3Bb1 de R. Azuar
Ceràmica 
Dià. màx. 14 cm; alç. 16,5 cm
Època islàmica. Meitat del segle X - principis del
segle XII

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.318
Bibl. AZUAR, 1989, 153 i 252, fig. 76
J.L. M. F.

Cullereta de bronze amb l’agafador a la part
medial de la vareta, a la qual deu faltar-li la seua
prolongació. Aquest objecte era utilitzat en la
medicina o en la cosmètica. Peça fragmentada a
l’altura de l’agafador medial
Bronze 
Long. conservada 6,2 cm; gruix 0,3 cm; ampl.
cassoleta 0,7 cm
Època islàmica. Segle XI

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.073
Bibl. AZUAR, 1989, 159 i 389, fig. 80, làm. 52
J.L. M. F.
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Marmita de base plana, cos globular, coll cilíndric
motlurat i vora lleugerament sortint engrossida,
amb el llavi bisellat interior. Té doble ansa de
cinta vertical al coll i el cos. El recipient té un trac-
tament exterior semblant al desbast, amb mar-
ques evidents de rebaix en el grossor del cos pro-
duïdes per l’ús d’una canya o un altre instrument.
Peça fragmentada i incompleta a la qual li falten
parts del coll i el cos, que han estat restituïdes
amb escaiola. Tipus “Olla” determinat per A.
Bazzana
Ceràmica 
Dià. vora 11,2 cm; alç. 18,6 cm
Època islàmica. Segle XI

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.007
Bibl. AZUAR, 1989, 147-148, 278-279, fig. 69 i 154
J.L. M. F.

E D A T  M I T J A N A

Gerra de base plana, cos globular motlurat,
sense a penes coll, lleument insinuat per
una vora sortint engrossida amb un llavi

recte. Té doble ansa de cinta vertical al cos.
Peça fragmentada i incompleta a la qual li

falten parts del cos i de la vora
Ceràmica 

Dià. vora 17,4 cm; dià. base 17,5 cm; alç.
19,3 cm

Època islàmica. Segle XI

El Castellar (Alcoi)
Inv. 2.389

Bibl. AZUAR, 1989, 285, fig. 74
J.L. M. F.

Cresol realitzat amb un motle, de base plana,
amb el cos format per una cassoleta oberta aca-
bada en un bec de pessic en un dels extrems. Té
una ansa dorsal per a agafar-lo que va de la vora
a la base. Té una capa vítria completa de color
melat. Peça incompleta amb escrostonaments i
pèrdues de capa vítria. Tipus Va de R. Azuar
Ceràmica 
Long. 8,1 cm; ampl. 6,4 cm; alç. 2,1 cm
Època islàmica. Darrer terç del segle XII - finals
del segle XII

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.301
Bibl. AZUAR, 1989, 268, fig. 147
J.L. M. F.

Cresol de broc de base plana, cos troncocònic invertit, coll
cilíndric estret alt, amb la vora sortint lleugerament engrossi-
da i el llavi convex simple. Presenta arrancada d’ansa en
cinta vertical del coll al cos i broc de base convexa allarga-
da i un poc retallat. Decoració pintada exterior en òxid de
manganés amb pinzellades a la zona frontal del coll i el broc.
Tipus IIb de R. Azuar
Ceràmica 
Long. 15 cm; ampl. 5,7 cm; alç. 7,8 cm
Època islàmica. Segona meitat segle XII

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.003
Bibl. AZUAR, 1989, 266, fig. 147
J.L. M. F.
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Fus de filada, de
gran longitud, de
forma cònica, amb el
cap obert per la part
ampla per a acoblar-
lo possiblement a un
pal de fusta. Per al
seu perfecte funcio-
nament és necessari
adaptar-li una
fusaiola a la part
ampla de la vareta;
amb això s’impedeix
que caiga i es facili-
ta, per l’acció del
pes, un gir perfecte
per a filar el bri
Bronze 
Long. 20,7 cm;
dià. màx. 0,65 cm
Època islàmica.
Segle XI – segle XIV

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.151
Bibl. AZUAR, 1989,
155 i 371-372,
fig. 79
J.L. M. F.

Punta de fletxa (projectil de ballesta) amb l’ex-
trem de secció quadrada, diferenciat del
mànec d’acoblament al pal per mitjà d’un lleu-
ger estretiment
Ferro 
Long. 6,8 cm; ampl. Màx. 1,05 cm; dià. guaspa
1,22 cm
Època islàmica. Primera meitat segle XIII

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.203
Bibl. AZUAR, 1989, 159 i 382, fig. 82
J.L. M. F.

Nou de ballesta, de forma troncocilíndrica, amb
eix transversal de secció circular per a permetre
el seu gir. A la part exterior té una mossa trans-
versal en angle recte que connecta amb una
petita guia o canal realitzat a la zona central de
les parets de la nou. Igualment, aquesta peça té
en la cara recta de la mossa les marques d’aco-
blament del gallet de ferro que s’incrustava en la
peça. La mossa permetia tensar la corda de la
ballesta i la ranura deixava pas per a emplaçar
el dard. Finalment, la situació del gallet incrustat
a la mossa permetia mantenir tensa la ballesta
fins a disparar-la
Os 
Dià. peu 2,95 cm; alç. 2,4 cm
Època islàmica. Darrer terç segle XII - primera
meitat segle XIII

El Castellar (Alcoi)
Inv. 5.088
Bibl. AZUAR, 1989, 155, 381-382, fig. 78 i 187
J.L. M. F.

Espàtula de fulla ampla de bronze, de forma lan-
ceolada, que acaba per la part més ampla en un
petit apèndix per a agafar-la, de secció circular.
Té decoració incisa en la part ampla de la fulla,
amb aspes de doble traçat. La seua funció ens
és desconeguda en l’actualitat, i s’han apuntat
diverses teories: des que eren agulles per al
cabell, com va apuntar al seu dia M. Gómez
Moreno, passant per l’ús com a bisturí, que va
proposar H. Amin Awad, fins a la proposta més
recent a partir dels materials trobats a l’alcassa-
ba de Mértola (Portugal), que propugna el seu
ús com a regulador de la flama dels cresols de
bronze. Peça fragmentada i incompleta, la qual
no té fragments de la vora, el cos i la base
Bronze 
Dià. peu 7 cm; alç. conservada 6,2 cm
Època islàmica. Segle X – segle XIII

El Castellar (Alcoi)
Inv. 1.229
Bibl. AZUAR, 1989, 159 i 391-392; làm. 53, fig. 80
i 188; GUICHARD, 1985, 64
J.L. M. F.
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Plat de base amb
repeu anular còn-
cau motlurat, cos
troncocònic invertit,
amb la vora sortint
engrossida, recta,
exterior, amb el llavi
convex simple. Té
una decoració en
blau cobalt i daurat
amb disposició cen-
tralitzada a partir d’un
motiu central, que hi
ha al sòl, que represen-
ta un polígon de vuit cos-
tats, daurat, reomplit amb
vuit palmetes el·lipsoides.
Envoltant aquest motiu hi ha
una roda de vuit per combinació de
dos estels concèntrics en blau cobalt; a
més, els triangles resultants buits estan
reomplits amb espirals daurades. La vora
interna està decorada amb dues bandes
en blau cobalt que emmarquen una deco-
ració daurada amb motius de palmetes
obertes en negatiu. A l’exterior, la peça no
conserva cap decoració. Grup Plat tipus
A.2.4b

Ceràmica 
Dià. base 6,7 cm; dià. màx. 18 cm; alç. 3,9 cm 
Època feudal. Primera meitat segle XV

El Castell (Planes de la Baronia)
CPL-95 / TORRE 1 / 10003-11
Bibl. MENÉNDEZ, 1996a, fig. 13, 6
J.L. M. F.
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Llança de ferro colat de forma triangular i mas-
sissa en la punta, mentre que en la tija d’unió
apareix una decoració incisa amb motius en
forma de rombes. Acoblament buit en la guaspa
per al mànec de fusta. Tipus 8 de A. Soler del
Campo
Ferro 
Long. 26,5 cm; ampl. acoblament 1,07 cm; ampl.
màx. punta 2,89 cm
Època medieval. Segon quart segle XIII - primera
meitat segle XIV

L’Horta Major (Alcoi)
Inv. 1.496
Bibl. TORRÓ, 1983, 108
J.L. M. F.

Escudella de base amb el repeu anular còn-
cau, el cos el·lipsoide horitzontal i la vora
recta simple de llavi convex. La peça està
decorada interiorment en blau cobalt,
amb un gran motiu central que repre-
senta una àguila esquemàtica, amb la
cua en forma de destral i la zona
del cap desapareguda. El cos cen-
tral de l’àguila està realitzat amb
una cartel·la hexagonal reomplida
amb una retícula puntejada i
envoltada per motius vegetals que
cobreixen totes les zones lliures.
Tipus A.1.1
Ceràmica 
Dià. base 6,8 cm; dià. màx. 15,4 cm;
alç. 6,5 cm
Època feudal. Meitat segle XV

El Castell (Planes de la Baronia)
CPL-95 / TORRE 1 / 10003-
Bibl. MENÉNDEZ, 1996a, fig. 12, 1
J.L. M. F.
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Escudella de base plana amb repeu massís lleu-
gerament còncau, de cos hemisfèric de vora
recta no diferenciada i llavi convex simple. Té
una capa vítria en tota la peça, de color blanc
estannífer, i decoració blava i reflex metàl·lic, de
tons molt diluïts. A l’interior de la peça, al sòl hi
ha un motiu de flor amb pètals oberts emmarca-
da per dos cercles concèntrics. Al seu voltant
sorgeixen quatre pètals blaus reomplits amb un
gruixut reticulat i quatre flors en negatiu. Corona
el motiu una sanefa entrellaçada que recorre la
vora interna de la peça. L’exterior està decorat
amb bandes horitzontals de gruixos diferents
amb reflex metàl·lic
Ceràmica
Dià. base 6,6 cm; dià. màx. 14,4cm; alç. 6 cm
Meitat segle XVI-primera meitat segle XVII

Nucli urbà d’Alcoi (Carrer de Sant Miquel)
Inv. 578/92
Inèdita
J.L. M. F.

Escudella de base còncava, de cos troncocònic
invertit, de vora recta no diferenciada i llavi con-
vex simple. Té coberta vítria en tota la peça, de
color blanc estannífer, i decoració blava i reflex
metàl·lic, de tons molt diluïts. A l’interior de la
peça, al sòl hi ha una decoració floral radiocèntri-
ca emmarcada per una banda gruixuda daurada
que la separa d’una sanefa entrellaçada, que
recorre el cos intern de la peça. L’exterior està
decorat amb bandes horitzontals de gruixos dife-
rents amb reflex metàl·lic i la vora té motius
vegetals
Ceràmica
Dià. base 6,5 cm; dià. màx. 19, 1 cm; alç. 7,2 cm
Finals segle XVI-segle XVII

Nucli urbà d’Alcoi (Solar de l’església de Sant
Agustí)
Inv. 1.086
Inèdita
J.L. M. F.
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Placa quadrangular amb una inscripció llati-
na tallada en nou línies sobre una cara. Els
laterals de la peça tenen una talla motlura-
da. Es tracta de la “primera pedra” d’un edifi-
ci, inconclús, destinat a casa d’exercicis
espirituals, que va començar a construir-se
en l’àrea d’acampada de la JOC, a la Font
Roja d’Alcoi
Traducció: A la major glòria de Déu i ala-
bança de la seua Immaculada Mare, va
col·locar aquesta pedra l’il·lustríssim senyor
José Tormo, bisbe d’Oriola, el dia 27 d’abril,
consagrat a Sant Vicent Ferrer, l’any del
Senyor 1767

Pedra calcària granulosa
Long. 22,5 cm; ampl. 25,3 cm;
gruix 5,4 cm
1767
La Font Roja (Alcoi)
Inv. 1.896
Bibl. SEGURA, 1989b; VILAPLANA,
1903, 404-407
J.M. S. M.
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Espasa de caça de rema-
tada en la construcció de
la qual s’han reutilitzat
elements de diferents
espases. La guarnició
correspon a un tipus d’es-
pasí de tall, de principis o
de mitjan segle XVIII, i està
composta pel guardamà,
una creuera girada lleu-
gerament cap a la fulla i
dos bigots rematats en un
sol trau de subjecció de la
tassa, la qual no hi és
present. L’empunyadura
és de banya de cérvol i
està rematada per un
pom metàl·lic. Fulla d’un
sol tall que pertany a un
sabre de finals del segle
XVIII, tallada i arreglada en
la punta. Molt prop de
l’espiga té una marca o
punxó
Ferro; banya
Long. màx. 63,5 cm; long.
fulla 49,8 cm;
ampl. fulla 2,8 cm
Finals segle XVIII-inicis
segle XIX

Cova de la Pastora (Alcoi)
Inv. 1.550
Inèdita
J.M. S. M.

Canó naval per a munició “de a quatre en
lliura”, que originalment devia anar muntat
sobre una clàssica curenya de marina; l’ane-
lla situada al botó de culata servia per a
refermar el conjunt, mitjançant un joc de
caps i corrioles, al lloc on havia d’anar situat,
que tenien la finalitat de tornar a col·locar-lo
en bateria després de disparar. Es conserva
un altre canó de característiques idèntiques.

Entre finals del segle XIX i els inicis del XX les
dues peces apareixien semienterrades i reaprofi-
tades com a ampits del pont de Maria Cristina,
per a la protecció dels fanals de l’enllumenat que
se situaven en el gir o cantons d’accés al pont
Ferro colat

Long. 89 cm; dià. màx. 25 cm; ampl. màx. 40
cm; calibre aprox. 9 cm
Segle XVII-principis del segle XIX

Alcoi
Inv. 10
Inèdita
J.M. S. M.

Escut heràldic tallat
sobre pedra calcària. Al
camp una banda carre-
gada amb un castell,
acostat de dos lleons
rampants. Per timbre un
elm, d’acer, de perfil que
mira a la destra; com a
cimera unes plomes.
Orla de garlandes. En
l’inventari figura com de
la família Asensi
Pedra
Alç. 115 cm;
ampl. 72 cm
Segle. XVIII

Alcoi, antiga casa
senyorial dels Asensi
Inv. 24
Inèdita
J.M. S. M.
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Plafó ceràmic de mòdul vertical de 4 x 3 peces,
de 20,2 a 20,4 centímetres de costat.
Representa Sant Dídac d’Alcalà amb hàbit fran-
ciscà que arreplega com a davantal per a donar
cabuda a unes flors, amb una creu xicoteta
recolzada al muscle esquerre; davant d’ell apa-
reix prostrat un personatge que rep una rosca de
pa; paisatge pla amb un arbre i en la base un
petit filacteri amb l’epígraf “S. Diego”, nuvolets i
celatge esfumat; orla amb rosari de nuvolets.
Dibuix perfilat amb manganés i ús de colors
vidriats: groc, taronja, blau, verd, manganés i
blanc. Taller de València
Ceràmica
Alç. 81 cm; ampl. 60,8 cm
ca. 1785
Antic convent de Sant Francesc (Alcoi) 
Inv. 2.037
Bibl. PÉREZ GUILLÉN, 1991, 272-273 i 579;
SEGURA, 1987; 1990, 181
J.M. S. M.

Plafó ceràmic de mòdul vertical de 3 x 3 peces,
de 20,5 centímetres de costat, si bé les del late-
ral dret són mitges peces de 10,4 centímetres
d’amplària. Representa una iconografia de la
Mare de Déu del Populo Meo, sedent i amb el
xiquet sobre la falda. La Verge subjecta una
assutzena amb la mà dreta. Composició emmar-
cada amb un dosser simple o cortinatge de cai-
gudes laterals. Epígraf a la part inferior: N. S.
DEL POPULO MEO. Orla lineal de tres filets
taronja sobre fons groc. Dibuix perfilat amb man-
ganés i ús de colors vidriats: groc, taronja,
morat, blau, verd maragda, verd fosc, manganés
i blanc. Taller de València
Ceràmica
Alç. 62 cm; ampl. 51,5 cm
Finals del segle XVIII

Alcoi, façana de la casa núm. 16 del carrer
Caragol
Inv. 1/96
Bibl. SEGURA, 1990, 163
J.M. S. M.
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Beneitera de dues copes, incompletes, sobre
placa ceràmica feta amb motle. La part superior
té dues perforacions per a passar un fil que faci-
lite penjar la peça. Pasta blanca i decoració de
reflex metàl·lic de coure i coberta estannífera. Al
centre hi ha representada la imatge de la Mare
de Déu de la Cova Santa; a un costat i a l’altre
hi ha dos sants, i la resta de la peça és ocupada
per diferents motius com dos agnus-dei, quatre
galls (al·legories de la Passió), flors, i també una
garlanda que emmarca l’extrem de la placa.
Taller de Manises
Ceràmica
Alç. 26 cm; ampl. conservada 21 cm
Finals segle XVIII

Església de Sant Jordi (Alcoi)
Inv. 1.088
Bibl. SEGURA, 1989a
J.M. S. M.
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Plafó ceràmic de mòdul ver-
tical de 6 x 2 peces, de 20,5
centímetres de costat.
Representa la iconografia
tradicional de la Mare de
Déu dels Lliris (la
Immaculada Concepció
acompanyada per Sant
Felip Neri). Figures exemp-
tes sobre escena campestre
en què apareix una ermita,
muntanyes amb caçadors,
el sol i la lluna, una font
amb l’epígraf “FUENTE ROXA”,
la representació d’una ciutat
i la d’un àngel que sustenta
un escut d’Alcoi del qual
penja un petit filacteri amb
l’epígraf “Real Villa de
Alcoy”. Al centre superior hi
ha representat l’Esperit Sant
entre amorets que aguaiten
entre núvols. A la base apa-
reix un epígraf inscrit en
una cartel·la oval: “Dia 21
d’Agos- / to. Año 1653.
Suse- / dio Elallasgo de la /
Purísima Consep- / sion En
la fuente roxa.” Orla lineal
de tres filets taronja sobre
fons groc. Dibuix perfilat
amb manganés i ús de
colors vidriats: groc, taronja,
blau, sépia, marró, verd
fosc, manganés i blanc.
Taller de València
Ceràmica
Alç. 122,8 cm; ampl. 41 cm
ca. 1810-1820
Alcoi (interior de la casa
núm. 56 del carrer de Sant
Miquel)
Inv. 577/92
Bibl. PÉREZ GUILLÉN, 1991,
520 i 591; SEGURA, 1984;
1988; 1990: 24, 158.
J.M. S. M.

Beneitera d’una copa sobre placa ceràmica
vidriada amb forma de baldaquí o dosser. La
copa té tres aplics o cintes separades de
motius vegetals. La placa té un motiu central
que representa una custòdia o ostensori, radiat
i rematat per una creu; a un costat i a l’altre hi
ha un parell de columnes salomòniques que
suporten un frontó que incorpora tres boles
cimeres i, en el pla inferior central, elements
vegetals. A l’extrem de la placa hi ha reproduït
el cordó del baldaquí, i incorpora en els vèrtexs
aplicacions florals. El fons de la placa i la pila o
copa apareix profusament dibuixat amb motius
de garlandes de fulles i rams de flors. Taller de
Manises
Ceràmica 
Alç. 34,5 cm; ampl. 24,8 cm
Mitjan segle XIX

Església de Sant Jordi (Alcoi)
Inv. 1.087
Bibl. SEGURA, 1989a
J.M. S. M.
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Placa de ceràmica vidriada indicadora del sentit
de circulació dels carruatges. Hi ha representada
una tartana: caixa amb un eix sense ballestes i
un parell de rodes; coberta amb tendal que mos-
tra al front davanter dues finestretes i entre
aquestes un fanal; sobre la vara de la dreta
penja un estrep i hi ha disposat un petit seient
per al conductor, que subjecta les regnes; a la
part posterior de la caixa s’observa l’estrep per a
accedir-ne a l’interior; el carruatge està tirat per
una cavalleria, en sentit de marxa cap a la dreta.
Sòl que simula un camí de terra i fons blanc.
Taller de Manises
Ceràmica 
Alç. 28,2 cm; ampl. 35,4 cm; gruix 2,4 cm
Darrer quart del segle XIX

Alcoi 
Inv. 23
Inèdita
J.M. S. M.

Placa metàl·lica d’identificació d’una màquina
de filar o selfactina de tipus Platt, que ori-

ginàriament apareixia situada a la testera
de la màquina. La peça fosa porta un text
amb lletres en relleu al·lusiu a l’empresa
constructora i l’any de fabricació: “PLATT
BROTHERS & CO -LIMITED- OLDHAM
1892”
Ferro
Alç. 57,5 cm; ampl. 60 cm
1892
Fàbrica Hijos de Francisco
Matarredona, SA (Alcoi)
Inv. AI-4
Bibl. CERDÁ – GARCÍA BONAFÉ, 1995,
401-403 
J.M. S. M.

Plaques metàl·liques encunyades amb l’escut
d’Alcoi. Les peces romboïdals corresponen a la
sèrie PAN i les rectangulars a la sèrie CARNE.
Ambdues porten una numeració encunyada i
una petita perforació a la part superior.
Conegudes popularment com a “Llandetes”, es
van utilitzar com a peces canviables per racions
d’aliments amb què la Beneficència Municipal
(Ajuntament d’Alcoi) auxiliava els pobres
Llautó
Mesures peça romboïdal: alç. 7,1 cm; ampl. 3,7
cm; gruix 0,3 cm
Mesures peça rectangular: alç. 6 cm; ampl. 4
cm; gruix 0,3 cm
Finals segle XIX-inicis segle XX

Alcoi
Inv. 2/96
Inèdites
J.M. S. M.
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