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Quan ara fa quinze anys vam establir el cataleq de les peces de tipus egipci
del vessant mediterrani de la Península Ibérica, de les comarques pertanyents a
I'actual província de Castelló de la Plana només coneixiem I'escarabeu trobat a la
necrópolis d'Alcala de Xlvert'. Molt poc després, Gusi va donar a coneixer unes
troballes realitzades cap a I'any 1916 al Puig de la Misericordia de Vinares pel Sr.
Félix García García, aficionat a l'arqueoloqia", Entre les peces descobertes per
aquest senyor, n'hi havia una la descripció de la qual sembla ésser la d'un escara
boid de grans dimensions -3,5 cm. de diarnetre amb la montura- i forma circular.
Probablement no es tracti d'un escarabeu, ja que s~mbla loqlc que el Sr. Félix
García hagués observat els trets de I'escarabat a I'anvers, pero cal reconeixer que
no es descriu de manera explícita el dors de la peca, Del carácter egiptitzant de
I'escena del revers sí que no podem dubtar-ne, ja que aquest sí que és esmentat
pel Sr. García; malauradament, pero, no tenim criteris per a decidir si la peca és
de debo egípcia o només pseudo-egípcia, fabricada a algun taller de la Mediterra
nia occidental".
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Cap a I'any 1980 o 1981 va ser trobat al Puig de la Nau de Benicarló el joiell
objecte d'aquesta nota. Aquesta peca va aparelxer en el curs d'excavacions irre
gulars realitzades a una necrópolis pertanyent al poblat iberio del Puig de la Nau.
Només sabem amb certesa que el joiell prové d'una de les tombes, que cal datar
en el segle Ve. Aquest joiell egiptitzant és I'únic objecte que hom ha pogut recupe
rar per a la ciencia fins ara, deis que provenen de I'esmentada necropolls, Actual
ment es conserva al Museu de Belles Arts de Castelló de la Plana'.

Es tracta d'una mena de segell d'argent de 1,2 cm. d'alcada, 0,9 d'amplada i
0,1 de gruix. Estava destinat oriqinariarnent a anar encastat en alguna montura, ja
que no posseeix cap perforació que permeti dur-lo penjat. Es una lamina d'argent
molt prima i de forma rectangular, lIisa pel reverso A I'anvers hom hi pot veure una
escena vertical, enmarcada per un rectangle doble pseudo-soguejat. L'escena, de
trets incisos molt esquemática, consisteix en un personatge en posició hierática
situat a la dreta , que avanca cap a I'esquerra en direcció a una mena d'arbust o
palma. El personatge sembla dur sobre el cap unes banyes que flanquejarien un
disc solar, la qual cosa fa pensar en un primer moment en una representació de la
deessa Hathor. Nogensmenys, ni la seva actitud ni la seva indumentaria semblen
coincidir amb les de la deessa. Efectivament, les cames en actitud de marxa estan
massa separades per a tractar-se d'un personatge femení; el faldellí deixa veure
la cama adelantada des del genoll cap avall; i malgrat I'esquematisme deis trets,
dóna la sensació que el personatge sosté dues insígnies o ceptres davant del pit.
Per totes aquestes raons creiem que allo que el personatge duu sobre el cap més
aviat deu ésser un pschent molt esquernatlc, i que en conseqüencia es deu tractar
d'un rei. Sembla avalar aquesta hipótesi un petit senyal que el personatge duu al
front i que podria ésser una uraeus.

Els personatges hierática -reis o déus- drets davant thymiateria verticals consti
tueixen una escena extremadament abundant en els escarabeus pseudo-egipcis.
En ocasions aquests personatges poden sostenir una mena de llanca amb bran
ques, simbolització del lIamp esgrimit com a arma per Baal, motiu del que tenim un
exemple peninsular en un escarabeu que prové del Cerro del Villar (Malaqa) i que
íconoqráficament s'acosta molt al del joiell del Puig de la Nau, si bé a la peca anda
lusa el personatge esgrimeix clarament I'arma o llarnp'. Al joiell valencia aquest ele
ment ramiforme s'aguanta dret tot sol davant el personatge, raó per la qual cal pen
sar que ha estat interpretat com una palma o com una mena d'arbre de la vida.

Les consideracions previes ens fan pensar que l'artesa que va gravar el joiell
del Puig de la Nau tenia davant seu un model que sens dubte era un escarabeu
pseudo-egipci. Aquesta possibilitat queda retorcada per la presencia del rectangle
pseudo-soguejat que enmarca I'escena del joiell, imitació c1aríssima de I'orla pseu
do-soguejada deis escarbeus pseudo-egipcis. Com a conclusió, podem afirmar que
la peca del Puig de la Nau és un joiell egiptitzant, obra d'algun taller occidental.
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LAMINA I

Segell de plata egiptizant de la necr ópolis ibérica del Puig de la Nau.


