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INTRODUCCIÓ
Mercè Roca Roumens
Universitat de Barcelona

Jordi Principal
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

La publicació, el 1952, de la Classificazione Preliminare per part de N. Lambolgia va significar el
punt de partença d’una nova manera de tractar el material ceràmic, i més concretament la vaixe-
lla fina de taula. De fet, la valoració dels contextos estratigràfics d’Albintimilium va fer veure les
possibilitats que aportava aquesta categoria ceràmica com a instrument de datació. Igualment, la
consideració de les àrees nuclears de producció, així com llurs àmbits de distribució, permetien
el plantejament de problemes en termes d’història econòmica i social que transcendien els límits
estrictes de la recerca ceramològica.

Aquests plantejaments endegats per Lamboglia han constituït la base de tota una línia d’investi-
gació en progressió que ha anat avançant a mesura que les necessitats de la recerca indicaven o
apuntaven nous camins i possibilitats en el marc d’un procés lògic de maduració. Des d’aquesta
perspectiva, la ceramologia, sense deixar de ser instrumental, aporta la possibilitat d’introduir
una reflexió històrica sobre aspectes de l’antiguitat que l’estricte treball arqueològic no permet
plantejar.

No obstant això, per assolir el grau de coneixement necessari que una reflexió d’aquest tipus exi-
geix, cal una dinàmica i una disciplina en la recerca de treball constant i sistemàtic amb els ma-
terials que, al cap i a la fi, és la que permet passar de la dada estricta a la font històrica i a la seva
interpretació final. És aquest tipus de treball, que, de fet, s’erigeix com la base dels estudis cera-
mològics, el que ha permès, i ha de continuar permetent, la identificació de noves classes cerà-
miques com la que ara ens ocupa. Amb tot, cal tenir present que en els darrers anys aquest tre-
ball fonamental ha tendit a obviar-se, i en certs casos a ésser menystingut, a favor d’altres
enfocaments d’aparença més suposadament «actual» o de caire més «científic», però mancats del
més mínim rigor metodològic de base. La tendència a minimitzar i trivialitzar els estudis cera-
mològics a partir de la creença d’un fals exhauriment de les seves possibilitats com a indicadors
vàlids, no deixa de ser una posició simplista, resultat del desconeixement del seu potencial d’in-
formació des del punt de vista històric i dels criteris metodològics adients, no sempre de resultat
immediat i espectacular, per recuperar-lo, tractar-lo i gestionar-lo.

Tanmateix, aquesta diversitat de possibles aproximacions a l’estudi i la interpretació del material
ceràmic posa de manifest la importància i alhora la necessitat d’una profunda interconnexió en-
tre investigadors i equips de recerca implicats en els estudis sobre ceràmica per tal de donar res-
posta als cada vegada més complexos reptes de la nostra disciplina. Així doncs, s’imposa la crea-
ció de vincles de col.laboració adients a fi d’optimitzar esforços, de promoure l’intercanvi
d’experiències i d’informació, i d’afavorir la interacció entre els diferents plantejaments i enfoca-
ments, per tal de canalitzar la recerca cap a visions i línies d’actuació més dinàmiques, unitàries
i coherents.

La taula rodona «Imitatio Vasaria» vol respondre a aquests plantejaments com a plataforma i fò-
rum de trobada i debat, en aquest cas, en relació amb una determinada classe ceràmica que fins
ara només havia estat tractada esporàdicament i de forma puntual. Tot i que aquestes ceràmiques
no eren desconegudes per alguns investigadors, i en certs casos havien estat objecte de publica-
ció, mai se n’havia formulat l’estudi des d’una perspectiva més global i unitària, i com a reflex de
fenòmens d’interacció dins el procés de romanització a la península Ibèrica. Així mateix, la pers-
pectiva fragmentada d’aquesta realitat s’havia traduït en la manca de criteris homogenis quant a
la formulació de tipologies i determinació de cronologies.

3



Amb tot, la presència d’aquestes ceràmiques no havia deixat indiferent un sector més ampli de la
investigació, el qual copsà d’immediat que la problemàtica plantejada per aquesta classe ceràmi-
ca només podia resoldre’s per la via d’una recerca coordinada que permetés l’intercanvi fluid dels
coneixements fins ara adquirits en cadascun dels àmbits geogràfics considerats. D’acord amb
aquests criteris, la constitució d’una xarxa temàtica semblava el millor instrument per arrencar
una recerca d’aquestes característiques mitjançant la creació d’uns vincles estables entre els dife-
rents grups sensibles a aquest tema i d’acord amb uns paràmetres homogenis d’actuació. Així
doncs, els grups finalment implicats i que van integrar aquesta xarxa van ser:

— Grup de recerca en ceramologia, Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Investigadors res-
ponsables: Prof. M. Roca i Dr. J. Principal.

— Grup de recerca d’arqueologia clàssica, protohistòrica i egípcia, Universitat de Barcelona. In-
vestigador responsable: Prof. J. Sanmartí.

— Equip de recerca arqueomètrica, Universitat de Barcelona. Investigador responsable: Prof. Jo-
sep Maria Gurt.

— Grup de recerca arqueològica, Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador responsable:
Prof. J. Pera.

— Grup de recerca en arqueologia, Universitat de Girona. Investigador responsable: Prof. J.M.
Nolla.

— Grup de recerca Empúries, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. Investigador res-
ponsable: Dr. X. Aquilué.

— Grup per a la recerca de la romanització a la Laietània, Museu de Mataró. Investigador res-
ponsable: Sr. J. Garcia Roselló.

— Grup de recerca Baetulo, ciutat romana, Museu de Badalona. Investigadora responsable: Sra.
P. Padrós.

— Grupo de investigación sobre producción y comercio de cerámicas helenísticas: púnicas y ro-
manas, Universitat de València. Investigador responsable: Prof. J. Pérez Ballester.

— Grup de recerca de l’Àrea d’Arqueologia - Museu Arqueològic Provincial d’Alacant (MARQ),
Universitat d’Alacant - Museu Arqueològic Provincial d’Alacant. Investigadora responsable:
Prof. F. Sala.

— Grupo de investigación sobre la cerámica antigua en el valle medio del Ebro, Universidad de
Valladolid. Investigador responsable: Prof. J.A. Mínguez.

— Grup de recerca del projecte arqueològic de l’Almoina, Ajuntament de València-Secció d’In-
vestigació Arqueològica Municipal. Investigador responsable: Dr. A. Ribera.

— Groupe de recherche sur la céramique de type italique en Languedoc, CNRS-UMR 154 Ar-
chéologie des sociétés méditerranéennes: milieux, territories, civilisations. Investigadors res-
ponsables: Dr. M. Passelac, Dra. C. Sanchez.

— Cosa Pottery Research Group, American Academy in Rome. Investigador responsable: Dr. A.
Martin.

Dins del seu àmbit geogràfic d’actuació, cadascun dels grups treballà en l’elaboració d’un estat
de la qüestió d’aquesta problemàtica per tal d’oferir una primera aproximació quant a la presèn-
cia i al comportament d’aquests materials. El resultat d’aquesta tasca havia de concloure neces-
sàriament en la celebració de l’esmentada taula rodona per posar en comú les síntesis elaborades
i crear així els vincles entre els diferents grups de cara a una futura actuació conjunta.

Aquesta publicació recull, doncs, les aportacions de l’esmentada taula rodona, i pretén ser tam-
bé una primera presa de contacte amb aquesta classe ceràmica com a conjunt. La realització ha
estat possible gràcies a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, així com a la consecució de la
Xarxa Temàtica 2003/XT/99 «Xarxa Temàtica sobre la vaixella fina d’importació i les seves imi-
tacions a la Hispània Citerior en època tardorepublicana i altimperial: producció i comercialit-
zació» (DURSI, Generalitat de Catalunya), i del projecte de R+D BHA2000-0723 «Comercio,
distribución y adquisición de la vajilla de mesa romana en el Mediterráneo Occidental en época
tardorrepublicana y altoimperial» (MCYT). 
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Resumé
En Languedoc, plusieurs sites du sud de la Gaule, Lattara (Lattes), ville portuaire indigène, et Narbo Mar-
tius (Narbonne), colonie romaine, ainsi que des fouilles comme Bram dans l’Aude, Alba en Ardèche ou
Nîmes dans le Gard permettent de cerner l’évolution des céramiques d’imitations sur les sites de consom-
mation au Ier s. av. n. è. Les sites pris en compte permettent de présenter sur la côte gauloise méditerra-
néenne le clivage entre une zone persistante dans la tradition commerciale massaliète et une zone proche
du monde ibérique et précocement romanisée. En effet, en Languedoc oriental, ces céramiques sont peu
nombreuses et dérivent uniquement des modèles campaniens alors qu’en Languedoc occidental elles vont
aussi s’inspirer des TSI. Pour Narbonne, les présigillées sont d’autant plus importantes qu’elles montrent
que, dans une ville de redistribution des vernis noirs italiques, les céramiques d’imitation correspondent à
un moment précis et n’aboutiront pas aux vraies TS. 

Mots clés
Languedoc. Lattes. Narbonne. Présigillées. Dérivées de campanienne

Abstract
The evolution of ceramic imitations in the consumer sites during the 1st century BC can be determined
from many sites in southern Gaul: Lattara (Lattes), an indigenous harbour, and Narbo Martius (Nar-
bonne), a Roman colony, as well as the excavations at Bram (Aude), Alba (Ardèche) and Nîmes (Gard).
The sites taken into consideration allow us to show on the Mediterranean coast of Gaul the rift between
an area that continued with the commercial tradition of Marseilles and a precociously Romanised area
near the Iberian territories. Thus, in eastern Languedoc, the little of this type of pottery we find comes ex-
clusively from Campanian models, while in western Languedoc it is also inspired by TSI. In Narbonne,
the presigillatas are very important because they show Italic black-glaze in a redistributing city. The imi-
tation pottery was produced at a precise moment in time and would never become real TS.

Key words
Languedoc. Lattes. Narbonne. Presigillata. Campanian ware imitations

I. LES CERAMIQUES D’IMITATIONS AU Ier SIÈCLE AV. N. È. EN LANGUEDOC : 
L’EXEMPLE DES SITES DE CONSOMMATION

Corinne Sanchez
CNRS-UMR 5140, Lattes
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1. INTRODUCTION

Le développement des imitations des céramiques de
table italique est un phénomène fort, centré sur la se-
conde moitié du Ier s. av. n. ère, dont les mécanismes
ont été resitués essentiellement à des échelles micro-
régionales. Pourtant, à partir du milieu du Ier s. av. n.
è., les changements observés dans l’approvisionne-
ment en vaisselle italique et la progression des imita-
tions sont à replacer dans une dynamique commercia-
le méditerranéenne en profonde transformation. Le
point effectué en 1998 par P. Arcelin, « 20 ans après
les rencontres de Nîmes en 1977 » (Arcelin 2000) a
permis un bilan sur les céramiques à vernis noir et
leurs imitations en Gaule méditerranéenne. L’absence
d’étude sur la capitale de la Province, Narbonne ainsi
que le manque de données précises avaient été souli-
gnés. Depuis, les recherches récentes sur Lattes (Py
2004 ; Sanchez et Adroher 2004) et Narbonne (San-
chez 2003) ont livré des données nouvelles. Elles ont
pour intérêt, à l’échelle du commerce méditerranéen,
de présenter encore à la période romaine le clivage en-
tre une zone héritière du réseau commercial massaliè-
te, plus persistante dans la tradition campanienne, et
une zone proche du monde ibérique et précocement
romanisée.

Les contextes permettant de cerner l’évolution des cé-
ramiques d’imitation sur les sites de consommation au
Ier s. av. n. ère en Languedoc sont rares (fig. 1). Latta-
ra (Lattes), cité portuaire indigène, et Narbo Martius
(Narbonne), colonie romaine, bénéficient de séquen-
ces stratigraphiques essentielles d’autant plus que les
fouilles récentes (Lattes, zones 30/35, Narbonne, La
Médiathèque) présentent un matériel quantitative-
ment très important et bien daté qui peut être com-
plété par des références à d’autres sites étudiés (fig. 1)
comme Bram dans l’Aude (Passelac 1996), Alba en
Ardèche (Matal 1999 et 2003) ou Nîmes, dans le
Gard (Guillet et al. 1992 ; Barberan 1999).

Sur les sites languedociens, les dérivées de campanien-
nes existent précocement. Elles apparaissent véritable-
ment vers -70 et l’explosion de ces dérivées se situe
vers -50. À ce moment-là, elles se trouvent surtout sur
des sites comme Nîmes (7,55 % du NMI/vaissellle)
ou Narbonne (8 %) et finalement ne représentent que
peu Lattes (4,75 %) ou Alba (3,4 %). On peut consi-
dérer que Bram reste à part puisque la consommation
y atteint, dans des proportions exceptionnelles, 26 %.

2. D’UNE ZONE D’HÉRITAGE
PROTOHISTORIQUE, 
LE LANGUEDOC ORIENTAL…

Dans les contextes de la région nîmoise, une propor-
tion importante de céramiques à pâte grise, assez sa-

vonneuse et engobe noir peu résistant imitant des for-
mes campaniennes, avait poussé M. Py à émettre l’hy-
pothèse d’une production proche de Nîmes peut-être
dirigée par des potiers siciliens (Py 1990, 576 - 579).
Depuis, la découverte du four de Brignon, au nord de
Nîmes (Souq 1994), permet de localiser une partie de
cette production.

Les fouilles récentes des zones 30/35 de Lattes (Py
2004 ; Sanchez et Adroher 2004), quartier des IIe/Ier
s. av. n. è. permettent de resituer l’apparition et le dé-
veloppement de ces imitations pour le Languedoc
oriental dans une cité indigène, proche de Nîmes et
important site portuaire dans la mouvance commer-
ciale massaliète. Les dérivées sont en réalité peu nom-
breuses à Lattes : leur taux maximum se situe vers -
50/-40 (3,7 % du NMI/vaisselle) et leur proportion
chute dès Auguste. Les céramiques campaniennes A
restent en proportion écrasante (fig. 2), ce qui laisse
supposer qu’elles ont été importées quasiment jusqu’à
Auguste (21,47 %, Fiches et al. 1994) ou que le mobi-
lier résiduel est particulièrement important. Cette fai-
ble représentativité des dérivées est sans doute liée à
l’éloignement vis-à-vis des centres de production mais
aussi parce que Lattes, par sa situation portuaire, peut
se fournir plus facilement en céramique importée.

À Nîmes vers -50/-30, les « dérivées de C » représen-
tent 8,32 % de la vaisselle (les campaniennes A 4,19
%) et entre -40/-20, 6,95 %. Ce taux est couplé avec
une proportion importante d’autres céramiques im-
portées comme les parois fines et les communes ita-
liques (Guillet et al. 1992). Plusieurs tombes de Nî-
mes postérieures à -50 ne contiennent que des
dérivées de C (Py 1981, 179 - 187).

La diffusion de l’atelier de Brignon vers Lattes reste,
nous l’avons vu, minime. Sur un autre site en périphé-
rie de la zone de production, comme Alba (Matal
1999), ces dérivées représentent seulement 1,08 % des
fragments entre -50/-20 et 3,37 % NMI durant la
phase III (-20/10). Ces dérivées de C semblent rares
en Provence puisque, pour ne citer que l’oppidum de
la Cloche, seuls 2 fragments sur 26 572 sont réperto-
riés (Arcelin et Chabot 1980 ; Marty 1999).

Les formes les plus courantes sont, à Lattes, les DER-
C5 qui constituent 10 % de la catégorie, les DER-
C16, DER-C2 (7 %) et DER-C1 (11 %), tout com-
me pour les autres sites du Languedoc oriental.

Seules les formes DER-C5/7 et 19 pourraient être
rapprochées d’imitations de TSI mais aucune imita-
tion du service 1 n’a été constatée. La totale absence
d’imitations des formes de céramiques campaniennes
CAMP-B2, 3, 6, 8B pourrait valider l’hypothèse d’i-
mitations dérivées essentiellement de campaniennes
C. Il faut cependant constater que ces formes pour-

les imitacions de vaixella fina importada a la HISPANIA CITERIOR (segles i ac-i dc)

6



raient aussi être dérivées des campaniennes B dont les
proportions augmentent en Languedoc vers -75/-50.
Ainsi, les DER-C1 tout comme les 5/7 peuvent sans
problèmes être rapprochées du répertoire des campa-
niennes B, ce qui serait plus logique puisque ces céra-
miques sont assez bien représentées dans nos régions,
ce qui n’est pas le cas des campaniennes C (fig. 2). Ce-
pendant, il faut constater l’absence d’une des formes
les plus courantes du répertoire de la campanienne B,
le bol à anses en boucle Pasq. 127. Le faciès catalan
(Aquilué, Garcia Roselló et Guitart 2000) a montré la
présence d’imitation de campanienne B. Les formes,
imitées essentiellement en céramique grise (Garcia
Roselló, Martín et Cela 2000, 63 - 64), correspondent
aux Lamb. 5-7, 1, 2, 3, 6, 8B, 19.

Dans la région nîmoise, à côté des « dérivées de C », il
existe des vases à pâte beige ou jaunâtre avec un engo-
be rouge ou marron attestés à Nages avant -70 (Py
1976, 592). Il s’agit dans ce cas certainement de déri-
vées de A qui céderont la place, à partir de -20, à des «
céramiques régionales à vernis rouge » qui pourraient,
par leur répertoire, être qualifiées de présigillées. Cet-
te céramique régionale à vernis rouge a été trouvée à
Aramon, Beaume, les nécropoles du Sizen et des Mar-
ronniers à Beaucaire (Genty 1981, 106). L’apparition
de cette céramique sur la cité de Nîmes serait située
vers -20/-15 (Genty et Feugère 1995). De même, à
Alba, durant la phase 3 datée -20/10 (Matal 1999), les
dérivées de C sont concurrencées par des imitations à
vernis rouge, dont les modèles sont plus proches des
TS. À Aix, des coupes à vernis rouge de type campa-
nien sont également signalées vers -30 (Nin 1997,
381) et à Lyon vers -50 (Desbat et Genin 1996). Les
productions à vernis rouge paraissent plus diversifiées
et elles seraient fabriquées par des petits ateliers à dif-
fusion restreinte.

L’étude de la nécropole d’Aramon dans le Gard (Gen-
ty et Feugère 1995, 175) mentionne, en Languedoc
oriental, l’arrêt des importations campaniennes et le
développement des céramiques d’imitation grise et
rouge : « tout démontre donc l’existence, entre la fin
des véritables campaniennes et l’arrivée des premières
TS d’une phase d’une vingtaine d’années au cours de
laquelle le marché régional de la classe de céramique
qui nous intéresse ici a été entièrement dévolu aux
imitations réductrices du Languedoc oriental, juste
avant qu’elle ne s’adapte, vers la fin, au nouveau goût
par un passage à la couleur rouge ». Ces tombes d’Ara-
mon constituent autant d’ensembles clos qui mont-
rent des associations ou des non-associations significa-
tives : l’arrêt des importations de campaniennes
semble se situer vers -50/-40, les campaniennes A tar-
dives sont associées aux dérivées à pâte grise, ces déri-
vées grises peuvent ensuite se trouver uniquement
avec des productions locales à engobe rouge, et ces
dernières se retrouvent ensuite avec les TS. 

3. …À UNE ZONE PRÉCOCEMENT
ROMANISÉE, LE LANGUEDOC
OCCIDENTAL

Les céramiques d’imitation, attestées dès le IIe s. av. n.
è. (voir l’atelier de Magalas dans l’Hérault : Mauné et
Sanchez 1999), se développent véritablement vers le
milieu du Ier s. av. n. è. et l’ambiguïté entre les termes
de dérivées de campaniennes ou présigillées témoigne
d’un mobilier de transition. On pourrait penser que,
dans une région où l’influence italique est précoce, les
céramiques d’imitation apparaissent plus tôt ou, au
contraire, qu’il s’agit d’un phénomène plus tardif
puisque l’approvisionnement est maintenu du fait de
liens privilégiés avec leurs concitoyens. Comme l’avait
signalé M. Passelac, « la méconnaissance des niveaux
anciens de l’agglomération narbonnaise nous prive
sans doute de données essentielles dans le domaine des
origines gallo-romaines. L’analyse d’ensembles de la
fin du IIe et la première moitié du Ier s. av. n. è. per-
mettrait certainement de mesurer l’impact des établis-
sements coloniaux sur le vaisselier local dont la réfé-
rence pourra être prise à Montlaurès » (Passelac et
Sabrié 1986, 365). Or, les fouilles récentes à Montlau-
rès (Narbonne, Aude) n’ont pas livré d’ensembles
homogènes de cette période. Les sites des IIe/Ier av. n.
è. qui n’avaient pas encore été exploités sont la Gen-
darmerie à Narbonne, Sainte-Croix à Montredon-des-
Corbières et l’lllette à Peyriac-de-mer (Sanchez 2003).
Sur les trois sites, on remarque une forte proportion
de céramiques importées, alors que les imitations de
céramiques fines sont anecdotiques voire inexistantes.
Ce n’est qu’après les années -50 que les imitations de
vases importés vont véritablement se développer com-
me le montre l’étude stratigraphique de la Média-
thèque à Narbonne (Rascalou et Sanchez 2002, 169 -
188).

À Narbonne, la production locale d’imitations de for-
mes de céramiques de table italiques a été mise en évi-
dence dans des niveaux augustéens et a donc abouti à
la définition d’une production de « présigillées » (Pas-
selac et Sabrie 1986) caractérisée à Narbonne par une
pâte fine très micacée, grise à engobe noir ou beige à
engobe rouge. Les formes étaient, pour la plupart, des
imitations de TSI, mais essentiellement des formes an-
ciennes avec les formes 1 ou 6 définies par C. Goudi-
neau. Depuis, les fouilles récentes prouvent l’existence
de niveaux qui n’ont pas livré de TSI, mais des céra-
miques fines engobées grise ou rouge proches de ce
que l’on classe en présigillées. Dans le sens où il s’agit
d’une catégorie qui précède les importations de
TSSG, le terme de présigillées n’est pas faux. Il faut
considérer qu’un atelier narbonnais produit, au moins
dès le milieu du Ier s. av. n. è., des imitations de cam-
panienne, puis va ensuite inclure dans son répertoire
des imitations de TSI. À Bram, l’atelier de présigillées
apparaît vers -30. Pour Narbonne, les imitations de
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céramiques campaniennes antérieures à -50 sont ex-
trêmement rares. Après un monopole des campanien-
nes A au IIe s. av. n. è., les campaniennes B vont cons-
tituer une part notable du répertoire au cours du Ier s.
av. n. è. puis les imitations vont se développer dans la
seconde moitié du Ier s. av. n. è. (fig. 4). La produc-
tion des présigillées est d’autant plus importante qu’el-
le montre que, dans une ville de redistribution des ver-
nis noirs italiques, les céramiques d’imitations sont
nombreuses mais n’aboutiront pas aux vraies TS. Le
répertoire des formes reste limité, à la charnière des
dernières campaniennes et des premières TS. Elles s’é-
tendent peu dans le Ier s. de n. è. et, dans ce cas,
conservent un répertoire ancien, ce qui est constaté
par ailleurs dans des villes comme Fréjus (Rivet 2002).

Les formes imitées se retrouvent aussi bien dans le ré-
pertoire des campaniennes que dans celui des TSI, ce
qui rend souvent impossible la distinction entre déri-
vée de campanienne et présigillées. La complexité de
cette production repose sur l’existence de types mix-
tes, c’est-à-dire qui se retrouvent dans le répertoire des
céramiques campaniennes et des TS : forme PRESIG-
GA10 : CAMP-B5/7, CAMP-C1, DER-C5, SIG-
IT1.1 : forme PRESIGGA 20 : SIG-IT7, DER-C16
(rappelle les formes CAMP-A33 ?) ; forme PRESIG-
GA 30 : SIG-IT8, DER-C16 (rappelle les formes
CAMP-A33 ?) ; forme PRESIGGA 80 : DER-C18,
SIG-IT13.1 ; forme PRESIGGA 170 : CAMP-A27ab
ou 113, (CAMP-C20 ?), SIG-IT36.1, DER-C20 ;
forme PRESIGGA 180 : DER-C20, SIG-IT36.2 ;
forme PRESIGGA 190 : CAMP-A33 ?, DER-C20,
SIG-IT8.1. Les absences significatives d’imitations
des formes de céramiques campaniennes, Lamb. 6 et
36, Pasq. 127 montrent qu’il s’agit d’un phénomène
qui a lieu dans un Ier s. av. n. è. déjà avancé. Les imi-
tations de formes de TSI uniquement sont les PRE-
SIGGA 70, 90, 100, 110, 120 mais ne sont pas attes-
tées à Narbonne les PRESIGGA 160, 240, 250, 280,
290, 300, 320, tandis que les PRESIGGA 210 et 220
sont exceptionnelles. Dans les mêmes catégories, les
imitations de formes locales sont les PRESIGGA 230
équivalent à CELT 9.

Cette production narbonnaise inclut surtout les for-
mes de campaniennes (B ou C) et de la première géné-
ration de TSI.

À partir des données narbonnaises, la chute de la pro-
duction des céramiques campaniennes semble se si-
tuer vers -50/-40, amorcée sans doute peut avant -50
qui aurait provoqué un phénomène général de pro-
ductions de céramiques de substitution (ou inverse-
ment, le développement de productions locales et de
nouveaux secteurs d’approvisionnement provoque la
diminution des productions italiques). Cela explique-
rait que la plupart de ces « imitations » correspondent
à des formes de transition entre dérivées et TS que ce

soit à Fréjus (Rivet 2002), Lyon (Desbat et Genin,
1996), en Espagne (Sanmarti et al. 1996) ou à Nar-
bonne (Sanchez 2001 et 2003). Le commerce des TS
n’étant pas aussi massif que celui des campaniennes,
ces présigillées continuent à être produites jusqu’au
développement des TSI et surtout des TSG. La dispa-
rition rapide des présigillées en Narbonnais est alors
normale puisque Narbonne va être le premier point de
consommation et de redistribution pour ces produc-
tions millavoises.

À Narbonne, la fréquence des formes proches des der-
nières céramiques campaniennes, l’absence de formes
caractéristiques comme les Lamb.6 ou 36 ainsi que la
rareté des formes des services 1B et surtout 2 de TSI
valident l’hypothèse d’un phénomène précis, centré
sur la seconde moitié du Ier s. av. n. è. avec une poin-
te autour des années -50/-40. Les comptages confir-
ment l’importance de cette série autour des années -
40. Pour le Tassigny (Sanchez 2003), datée entre
-40/-20, elle représente en NMI 11 % pour 89 % de
TSI. À la Médiathèque, par rapport à la vaisselle, les
dérivées/présigillées représentent en NMI durant la
phase 1 (-70/-50) 2,8 %, pour la phase 2 (-60/-50) 7
%, pour la phase 3 (-50/-40) 7,7 %, phase 4 (-40/-20)
10,7 %, et pour la phase 5 (augustéenne) 6 %.

C’est en Espagne qu’il faut chercher des comparai-
sons avec Narbonne. En effet, deux exemplaires dont
la description correspond aux présigillées ont été
trouvés sur les fouilles de Llívia, dont un fragment de
la forme 12 de Goudineau (voir aussi forme 10 de
Goudineau) (Campillo 2000, fig. 91 - 93) et un fond
décoré par d’épais pointillés, trois cercles concen-
triques, avec une marque rectangulaire aux angles ar-
rondis P. KANE (Campillo 2000, fig. 90, n 8). Cette
marque peut correspondre au personnage de P.
KANE (ius) TERIVS, potier de probable origine
hispanique. Pour M. Roca (1991 - 1992, 396) les po-
tiers probablement hispaniques sont TERTIVS (O.C.
1943), P. KANE (IVS) ou CANE (IVS) (OC398).
Cette production à vernis noir est proche des produc-
tions narbonnaises.

Cette table ronde nous a permis de constater la pré-
sence à Empúries des présigillées de Narbonne.

4. DES TRANSFORMATIONS À RESITUER
DANS UN CADRE GÉOGRAPHIQUE ÉLARGI

On remarque que cette vaisselle d’imitation est loin
d’être un cas isolé et se retrouve à Pollentia, Lleida,
Empúries et, en moindre proportion, sur la plupart
des sites de la fin du Ier s. av. n. ère.

Dans chaque région, des ateliers produisent au même
moment des céramiques fines inspirées de modèles
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italiques, mais ils ne piochent pas exactement dans le
même répertoire de forme. Bien qu’ils s’inspirent des
céramiques importées, les formes traditionnelles sont
intégrées. Ce phénomène peut alors être considéré
comme une production locale venant pallier la chute
des importations italiques ou témoigner d’une volon-
té d’autonomie économique.

La comparaison avec Pollentia, colonie romaine fon-
dée en -123, montre l’existence de vaisselle d’imita-
tion à pâte grise au Ier s. av. n. è. qui a été divisée en
trois groupes identifiables (Sanmartí et al. 1996) :
Groupe 1, vases de type D d’Hipona ; Groupe 2, type
Madrague de Giens (Tchernia, Pomey et Hesnard
1978, 57 - 59) et Groupe 3 : imitations des vases aré-
tins. Beaucoup d’autres imitations grises ne sont pas
rattachables à l’un de ces groupes. Les imitations de
Lleida assimilent beaucoup les formes importées en
imitant les céramiques campaniennes B et les premiè-
res arétines du service 1A mais aussi des formes plus
anciennes du répertoire campanien (Payà 2000).

Les sites languedociens illustrent et témoignent de
l’existence d’un phénomène parallèle d’imitation de
céramiques fines qui va reproduire un clivage des zo-
nes d’influences différentes héritées de la protohistoi-
re. Il existe un répertoire de formes commun reposant
essentiellement sur des types de transition. Or, en
Languedoc oriental, ces céramiques d’imitation ont
été rapprochées du répertoire des campaniennes alors
que pour Narbonne on l’a assimilé à celui des prési-
gillées, le premier ne reproduisant pas de formes des
TSI. En fait, il s’agit d’un même phénomène, peut-
être effectivement plus précoce dans les zones où la
chute des importations se fait rapidement sentir. En
effet, dans l’optique d’une diminution des importa-
tions, on peut penser que les sites de l’arrière-pays sont
touchés en premier alors que les sites portuaires béné-
ficient encore des derniers arrivages. De même, les tra-
ditions commerciales peuvent rentrer en compte et,
en Languedoc oriental, les céramiques campaniennes
continuent à être importées ou utilisées (site indigène)
alors que pour une ville comme Narbonne (cité ro-
maine), le choix de produire elle-même répond à un
besoin massif de vaisselle de table renouvelée. C’est
sans doute le cas pour Nîmes, qui accède peut-être au
statut de colonie romaine en 45 ou 44 av. n. è. (Chris-
tol et Goudineau 1987 - 1988), où ces céramiques d’i-
mitation sont bien représentées. Finalement, d’un
point du vu céramologique, la situation entre Nar-
bonne et Nîmes n’est pas trop éloignée.

On assiste à une continuité dans la distinction Lan-
guedoc oriental - Provence et Languedoc occidental -
Catalogne. Face à un même phénomène, des réactions
communes se produisent mais avec des orientations
différentes.

Effectivement, le Languedoc oriental et la Provence
restent dans une mouvance commerciale où les céra-
miques campaniennes A sont largement consommées
jusqu’au troisième quart du Ier s. av. n. è. La région nî-
moise est aussi marquée par les productions de Bri-
gnon (Souq 1994).

À Narbonne, au cours du Ier s. av. n. è., probablement
peu avant -50, les dérivées de campaniennes apparais-
sent. Il est difficile de déterminer leur lieu de produc-
tion. Vers -40/-30, on assiste à un développement
massif des imitations de céramiques fines italiques. Il
s’agit de la catégorie présigillée qui englobe des déri-
vées de campaniennes tout comme des imitations de
TSI. Le répertoire des formes n’est cependant pas di-
versifié et ce sont essentiellement des plats simples ou
des grandes coupes locales. Les productions de céra-
miques culinaires locales se développent aussi à partir
de cette période.

Ces imitations prennent donc des appellations diffé-
rentes selon le secteur géographique où elles ont été
définies. Ainsi, à Empúries, elle est nommée pseudo-
campanienne C ampuritaine par N. Lamboglia
(1955). Elles sont aussi considérées comme des pro-
ductions à vernis noir et pâte grise produites dans le
golfe de Roses (Campillo 2000, 52 - 53). La générali-
sation de cette production est démontrée par certaines
marques qui se trouvent sur plusieurs sites. De même,
les céramiques grises de la Madrague de Giens (Tcher-
nia, Pomey et Hesnard 1978) mettent en exergue la
complexité de ces céramiques grises fines qui doivent
être étudiées dans le contexte élargi de la Méditerranée
nord-occidentale. On peut effectivement parler de
possibilités de différences régionales avec, pour certai-
nes régions, un phénomène d’imitations plus précoce,
peut-être lié aux premières manifestations de la chute
des importations qui aurait touché en premier les
lieux éloignés des grands circuits de distribution.

5. CONCLUSION

L’étude détaillée de ces sites languedociens et tout
particulièrement de Narbonne a permis de replacer
ces imitations de céramiques, « dérivées de campa-
niennes » ou « présigillées » dans un contexte histo-
rique et économique en transition. Les céramiques
d’imitation et leur lien avec la chute des importations
italiques ne pourront être compris qu’en considérant
cette catégorie avant tout globalement, et pas seule-
ment à l’échelle méditerranéenne, sur tous les sites du
Ier s. av. n. è. dans une fourchette chronologie lâche,
entre -75 et 15. En décrivant les réactions régionales,
les chronologies des évolutions commerciales mais
aussi des aires économiques et culturelles pourront
être cernées.
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Fig. 1: Carte du Languedoc et des principaux sites étudiés.
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les céramiques d’imitations au 1er siècle av. n. è. en languedoc : l’exemple des sites de consommation

Fig. 2: Comptages des céramiques campaniennes, dérivées et sigillées italiques à Lattara, Lattes.
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Fig. 3: Dérivées de campaniennes à Lattes.
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les céramiques d’imitations au 1er siècle av. n. è. en languedoc : l’exemple des sites de consommation

Fig. 4: Proportions de céramiques campaniennes, d’imitations (dérivées et présigillées) et de sigillées italiques à Narbonne.
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Fig. 5: Principales formes de présigillées trouvées à Narbonne.



Resumé
En Languedoc occidental, les imitations de céramique fine italique sont très nombreuses et présentent une
grande diversité. Dès la première moitié du IIe siècle, les ateliers indigènes copient les formes importées
en conservant leur technique traditionnelle jusqu’à la période augustéenne. Ces imitations, dont les mo-
dèles sont surtout issus de la campanienne A, puis de la TSI témoignent de l’intégration précoce des for-
mes puis des modes de vie exogènes tout en affirmant une certaine personnalité culturelle. Cette région
connaît aussi l’implantation d’ateliers où sont maîtrisées les techniques méditerranéennes. Ce sont surtout
les principales formes de la campanienne A qui, dans un premier temps, sont fabriquées par des potiers
immigrés, puis, après une période de transition, les formes reproduisent assez fidèlement les modèles de la
TSI. Les cuissons réductrices connaissent un grand succès, mais contrairement aux régions voisines de la
Gaule, où elle a sans doute été exagérée, l’influence de la campanienne C est peu perceptible. La présigillée
de Bram est diffusée à une échelle jusque-là inhabituelle, de la Méditerranée à l’Atlantique, signe d’une ro-
manisation non seulement de la production, mais aussi de la commercialisation.

Mots clés
Production céramique. Imitation. Histoire des techniques. Acculturation. Colonisation. Gaule. Langue-
doc occidental. Roussillon

Summary
In the west of the Languedoc many imitations of fine Italian pottery are found. These imitations are very
varied. From the first half of the 2nd century BC the local potters copied imported forms and kept their
traditional techniques up to the Augustan period. The models for these imitations were at first almost all
Campanian A ware and later became TSI. They show the early adoption of the forms and gradually the
Italian way of life, while the potters still maintained their cultural personality to a certain extent. There
were already potters using Mediterranean techniques established in this region. They copied most of the
principal forms of Campanian A; then, after a period of transition, the forms became almost perfect co-
pies of TSI. Reduction firings were a great success. The influence of Campanian C is nevertheless extre-
mely rare, unlike in the neighbouring regions of Gaul, where it seems to have been rather exaggerated. The
diffusion of the Bram presigillata on an unusually large scale from the Mediterranean to the Atlantic
shows not only the Romanisation of pottery production, but also of its commercialisation. 

Key words
Pottery production. Imitation. Technical history. Acculturation. Colonisation. Gaul. Languedoc-occiden-
tal. Roussillon
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II. IMITATIONS ET FABRICATIONS DE CERAMIQUES FINES DE TYPE
ITALIQUE EN LANGUEDOC OCCIDENTAL ET ROUSSILLON A LA

PERIODE TARDO-REPUBLICAINE ET AU DEBUT DE L’EMPIRE1

Michel Passelac
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1. Nous remercions A. Gorgues et M. Vidal pour les informations qu’ils nous ont obligeamment communiquées sur Vieille-Toulouse et Saint Roch. R. Marichal nous
a permis de voir le matériel conservé dans les réserves du musée de Ruscino et signalé la découverte d’un four sur ce site. Qu’il en soit également remercié.



Les imitations de vaisselle fine de type italique off-
rent en Languedoc occidental et Roussillon de mul-
tiples aspects morphologiques et techniques. Il peut
s’agir, en ce qui concerne les imitations de céra-
miques à vernis noir, aussi bien de récipients à pâte
peu épurée - où l’on reconnaît parfois avec peine une
forme méditerranéenne - que de tessons en tous
points semblables à ceux qui sont issus d’une fa-
brique italienne ; de vases aux formes scrupuleuse-
ment respectées, mais façonnées et cuites avec des
techniques indigènes ou de séries aux formes hybri-
des mettant en œuvre des techniques importées. Les
imitations de productions à vernis rouge italiques of-
frent également une assez grande variabilité d’aspect
des formes, des pâtes et des vernis jusqu’à perdre par-
fois la caractéristique principale de leurs modèles : la
couleur rouge ! 

Aussi n’est-il pas toujours facile de déterminer avec as-
surance à quelle catégorie de céramique italique se ré-
fèrent ces imitations, notamment lorsque les classes
d’origine supposées possèdent un répertoire partielle-
ment commun, ou lorsqu’on se place dans une pério-
de de transition entre deux grands types de fabrica-
tion.

De nombreux facteurs peuvent sans doute expliquer la
diversité qui caractérise ce matériel. Il reste à en préci-
ser la nature et à évaluer le poids des traditions céra-
miques locales, de l’origine des potiers, des ressources
en matière première, des conditions économiques de
la production, de l’origine de la demande…

Du littoral méditerranéen jusqu’à Toulouse, des Pyré-
nées à la vallée du Tarn, ces imitations se rencontrent
dans la plupart des ensembles du Ier siècle avant notre
ère. Leur nombre et leur diversité supposent des ate-
liers multiples qui peu à peu viennent au jour. Nous
nous proposons dans cet article de présenter les diffé-
rentes classes d’imitations observées en Languedoc et
Roussillon en nous appuyant principalement sur les
sites de production, à en dégager les caractéristiques, à
tenter d’évaluer, lorsque c’est possible, leur diffusion
et leur place dans le vaisselier.

Les questions de vocabulaire se posent, dans ce domai-
ne, avec une certaine acuité : le terme « imitations »
convient-il parfaitement lorsqu’on soupçonne le tra-
vail de potiers italiens sur le sol de la Transalpine ?
N’attribue-t-on pas trop systématiquement l’appella-
tion « dérivées de campaniennes C » ou « imitations de
campanienne C » aux produits à pâte grise en privilé-
giant le critère technique ? Peut-on continuer à nom-
mer de façons très diverses des groupes d’objets possé-
dant les mêmes caractéristiques ? 

1. LES PRODUCTIONS DES ATELIERS
CELTIQUES

Les potiers de la partie interne du Languedoc occiden-
tal, de Carcassonne à Toulouse et des Pyrénées au sud
du Massif central, produisent au IIe et au Ier siècle de
notre ère une céramique tournée à pâte contenant de
fins éléments non plastiques, cuite en atmosphère ré-
ductrice, dont le répertoire présente une réelle unité
régionale autour de quelques formes principales. On
retrouve celles-ci dans l’Aquitaine et le Massif central
et dans une vaste aire celtisée (Rancoule 1995, 201).
Ces productions sont qualifiées tantôt « d’indigènes »
(Rancoule 1970 ; Vidal 2001) tantôt de « celtiques »
(Py 1993, 163). Ces appellations recouvrent une
même réalité puisque l’on peut considérer que les Cel-
tes, arrivés très tôt et en plusieurs temps, sont devenus
des indigènes en Languedoc (Py 2003, 305). Elles
constituent la majeure partie du vaisselier à côté de cé-
ramiques non tournées locales et des importations d’I-
talie et de Catalogne. Les ateliers sont nombreux,
groupés en quartiers artisanaux dans des aggloméra-
tions comme Vieille-Toulouse, Toulouse (Haute-Ga-
ronne), Montans (Tarn), Castelnaudary, Carcassonne,
la Lagaste, Bouriège (Aude) (fig. 1) ou bien isolés dans
la campagne, comme à Issel, Mas-Saintes-Puelles
(Aude)… Certains de ces ateliers, qui produisent la
plus grande partie de la vaisselle utilisée dans les agglo-
mérations et les campagnes, ont fabriqué des imita-
tions de céramique campanienne puis, dans certains
cas, de céramique TSI. 

1.1. Les antécédents du iie siècle

Les premières imitations de céramiques campaniennes
apparaissent dans le courant du IIe siècle, sans doute
dès la première moitié du siècle. Ainsi le puits du
point 25 de l’oppidum du Pech à Castelnaudary (l’an-
tique Sostomagus) a livré trois exemplaires de bols
jusque-là inconnus dans le répertoire des ateliers gau-
lois (Cazes et Passelac 2003). Une première forme (fig.
2, n°1) présente une vasque à paroi convexe, assez ten-
due, puis concave dans sa partie supérieure, et termi-
née par une lèvre arrondie assez saillante. La rupture
de profil est marquée à l’intérieur. Le pied annulaire
est nettement évasé. La vasque du deuxième exemplai-
re (fig. 2, n°2) a un profil continu à l’intérieur. La for-
me de campanienne A Lamb. 28ab semble constituer
le modèle de ces bols. Une autre forme ouverte a pour
modèle une céramique importée (fig. 2, n°3) : il s’agit
d’un bol de taille plus grande, aux parois plus rectili-
gnes, terminées par un rebord épaissi souligné par un
sillon. Ici le profil s’inspire plutôt des formes A Lamb.
31 ou 33.

Le puits contient une série de céramiques campanien-
nes A : plats de forme Lamb. 36, bols de forme Lamb.
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28 et Lamb. 27Bb décorées de palmettes et de feuilles
inscrites dans des cercles de stries, de forme Lamb. 28
et Lamb. 33, des amphores de type greco-italiques tar-
dif Lyding-Will e et de transition avec le type italique
Dr. Ia. Il peut être daté du troisième quart du IIe siè-
cle. Les imitations représentent, avec 4 individus sur
145, 2,75 % du NMI de la vaisselle des unités strati-
graphiques 10 et 11.

La présence de ces imitations au IIe s. est assez réguliè-
re : de la fosse du point 14, découverte fortuitement
sur le même site, on conserve peu de mobilier. Celui-
ci contient cependant un bol à vasque hémisphérique
s’inspirant d’une forme importée (fig. 2 n°4). Ici la
vasque est profonde et le rebord nettement détaché.

Des formes similaires sont présentes à Bram dans le
puits du point 1, identifié dans un premier temps
comme un silo (Passelac 1970, 81 - 89). Une série de
6 grands bols à parois convexes présentent une pâte
fine, noire, un engobe noir poli. À l’extérieur, ces bols
sont décorés de bandes laissées brutes alternant avec
des bandes polies. À l’intérieur, des traits polis, par
groupes de trois, marquent la vasque en position
rayonnante. Deux variantes peuvent être reconnues.
L’une (fig. 2, n°5) présente une paroi au profil assez
tendu, terminée par un rebord peu marqué. La forme
générale s’inspire de la forme Lamb. 27 de la campa-
nienne A. L’autre (fig. 2, n°6) possède une paroi plus
convexe et un rebord épaissi plus développé.

À Toulouse, ces imitations sont présentes dans des
puits datés des années 180 - 120 av. n. ère. Ainsi le
puits 2 de la Caserne Niel contient une série de six
coupes à parois convexes avec ou sans rebord (Fouet
1969, 87, fig. 15). Avec ces coupes, on a recueilli deux
fragments d’imitations de plats de forme A 36, dont
un, que nous reproduisons ici fig. 1, n° 7, possède une
décoration interne de style et de technique indigène.
Une forme exceptionnelle provient du puits de Saint
Roch publié en 1964 (Fouet 1964, 45, fig. 21). Ce
vase est une imitation, en pâte sableuse portant un en-
gobe gris, d’un cratère à anses plaquées imitant la série
F 4753 dont le rebord ne reproduit pas le décor habi-
tuel d’oves. La pose de l’anse est renforcée par son an-
crage dans une rainure aménagée dans la paroi. Son
aspect général est proche des fabrications locales, ainsi
que l’avait remarqué G. Fouet, mais son dégraissant,
très dense, contient de nombreuses particules blan-
ches et s’avère particulier. S’il ne s’agissait pas d’une fa-
brication toulousaine, ce vase pourrait provenir d’une
autre partie du Languedoc, voire du Roussillon ou de
Catalogne où la forme F 4753 en campanienne B est
importée.

Ces premières imitations, œuvres de potiers indigènes,
sont des interprétations souvent très libres des formes
importées, tant par leur morphologie générale que par

l’adjonction ou l’exagération de certains détails, no-
tamment en ce qui concerne les rebords. Les potiers
indigènes réceptifs aux formes étrangères ont ainsi
conservé leurs habitudes de façonnage qui se tradui-
sent également par l’évasement des pieds annulaires.
Le traitement des surfaces où alternent les zones polies
et les zones réservées est celui des formes gauloises tra-
ditionnelles. Quant aux décors internes radiaux, nous
pouvons les considérer comme des interprétations très
personnalisées des palmettes radiales imprimées sur les
céramiques campaniennes. Cette première intégration
de formes campaniennes dans le répertoire des ateliers
indigènes est à mettre en relation avec le fort dévelop-
pement des apports commerciaux constaté dans le
couloir Aude-Garonne jusqu’à Toulouse au IIe s. av.
notre ère. Celui-ci transporte en effet dans nos ré-
gions, avec de très fortes quantités de vins d’Italie du
sud, de nombreuses séries de céramiques campanien-
nes A et de récipients méditerranéens (Bats 1986 ; Se-
guier et Vidal 1999, 442).

À ce jour, on n’a pas identifié formellement en Lan-
guedoc occidental les ateliers ayant fabriqué ces pre-
mières imitations. Cependant, la similitude des pâtes,
des techniques de fabrication de traitement des surfa-
ces et de décoration désignent les ateliers qui approvi-
sionnaient les agglomérations gauloises et étaient in-
stallés au sein même de ces centres ou à leur proximité
immédiate. L’un d’eux a été récemment identifié à
Carcassonne lors d’un diagnostic au pied de l’oppi-
dum, mais il n’a pas été fouillé. Ainsi ne connaît-on
qu’une très faible partie de sa production qui ne sem-
ble pas compter, pour le moment, d’imitations de
campanienne (Bergeret et Passelac 2003). Comme
Carcassonne, Vieille-Toulouse, St Roch et Le Pech à
Castelnaudary sont des centres producteurs d’imita-
tions très probables à cette période. 

1.2. Les productions de la première moitié 
et du milieu du ier siècle av. n. è.

Cette période voit la multiplication des imitations de
céramiques campaniennes par les ateliers indigènes et
ce mobilier nous est connu à la fois par les sites de pro-
duction et par de nombreux ensembles issus des sites
de consommation. Ils sont situés pour la plupart sur
l’axe Aude-Garonne, mais peuvent aussi appartenir,
dans la mouvance des Volques Tectosages au sud du
Massif central ou aux Prépyrénées (Morand 1972).

L’atelier de La Lagaste, fouillé dans les années soixante
(Rancoule 1970), a fait l’objet d’une mise au point ré-
cente qui intéresse surtout les structures de cuisson
(Rancoule 2001). Cinq fours ont été fouillés et sept
autres emplacements ont livré des rejets de production
correspondant à des dépotoirs ou à d’autres structures
de cuisson non dégagées. L’ensemble se répartit sur

19

imitations et fabrications de ceramiques fines de type italique en languedoc occidental et roussillon ...



une superficie d’environ 4 ha, mais les activités s’étant
déplacées au cours du Ier siècle, les fours et dépotoirs
contemporains se regroupent en noyaux de quelques
milliers de mètres carrés souvent assez distants des in-
stallations antérieures et postérieures. Il reste que l’ac-
tivité céramique occupe un quartier particulier de cet-
te vaste agglomération. L’existence d’un regroupement
spatial de l’activité potière est connue, à la même pé-
riode, sur les principales agglomérations de la région.
À Bouriège, les observations de G. Rancoule sur trois
fours ont été complétées par la fouille de P. Séjalon qui
a révélé huit nouveaux fours et des structures d’atelier
sur une superficie de 230 m2 (Séjalon 1998, 3). Au
Pech de Castelnaudary, où deux fours ont été localisés
dans les années soixante, différentes structures
fouillées par J.-P. Cazes dans le même quartier ouest
ont livré des restes de fours et des ratés de cuisson. À
Vieille-Toulouse, M. Vidal a fouillé des fours au lieu-
dit La Planho, et un quartier artisanal qui s’est déve-
loppé sous Auguste a été mis en évidence à Borde-Bas-
se (Boudartchouk 2001). Un autre ensemble de fours
a été fouillé au sud de l’agglomération Toulousaine à
Ancely (Baccrabere 1997). Le même fait s’observe à la
périphérie sud de l’oppidum de Montans où les po-
tiers gaulois se regroupent au Ier s. (Martin 1996, 11 -
13). Ainsi l’existence de secteurs spécialisés dans la
production céramique est-elle généralisée sur les habi-
tats groupés au Ier siècle avant notre ère.

Les productions de La Lagaste, dans l’Aude, restent les
mieux connues à ce jour. Elles présentent à cette pé-
riode un répertoire morphologique assez restreint,
mais très libre. Ce matériel n’ayant pas été présenté
par ensemble, four ou dépotoir, mais sous forme de
synthèse typologique (Rancoule 1970) il est difficile
de l’organiser de façon précise en séries par période.
Nous avons retenu (fig. 3 n° 1 à 4) les formes attribua-
bles à la première moitié du Ier s. en raison de leur ty-
pologie et de leur présence dans les niveaux d’habitat
datés du site.

Une partie de ces formes peut être facilement rappro-
chée de leurs modèles italiques qu’elles copient assez
fidèlement. Ainsi la forme 20 est une imitation de la
campanienne A Lamb. 31 ou Lamb. 31b, la 22 une
copie la campanienne A Lamb. 36, la 25 de la campa-
nienne A ou B Lamb. 5. Les autres formes sont des
imitations plus interprétées si bien qu’il est plus diffi-
cile de dire exactement à quel modèle elles se réfèrent.
Peut-être même s’inspirent-elles de plusieurs modèles
en même temps. Ainsi la forme 20D de G. Ranule
possède les proportions de la campanienne A Lamb.
31 et un rebord bien marqué qui la rapprocherait de la
A Lamb. 28. Certaines formes 22 présentent parfois
un bord plus aplati. Est-ce une hybridation des formes
Lamb. 36 et 6 que les potiers régionaux semblent
avoir souvent confondues, ou une reproduction mal-
adroite de la forme Lamb. 36 ? La forme 21 a été rap-

prochée de la forme Lamb. 27 de campanienne A ou
de la Lamb. 8 de campanienne B. Ne pourrait-il s’agir
plutôt d’un type plus récent, que l’on retrouve fré-
quemment à la période augustéenne ? La forme 23 «
imitation grossière de la forme Lamb. 5 » pourrait aus-
si bien imiter une forme Lamb. 27Ba. La forme 24
pose le même type de problème, notamment par ses
proportions. Nettement plus basse que la campanien-
ne A Lamb. 27Bb, elle évoque plutôt des modèles de
plats creux plus récents, formes de transition entre la
campanienne et la TSI, qui se retrouvent dans les ate-
liers de présigillée.

À Vieille-Toulouse, le répertoire est très voisin. Selon
M. Vidal, à qui l’on doit une présentation par phases
chronologiques du matériel indigène (Vidal 2001), les
céramiques d’imitation sont dominées par les formes
A Lamb. 36, considérées comme des « copies confor-
mes », les formes Lamb. B1, B2 et A ou B6 sont beau-
coup plus rares (fig. 4). Il convient sans doute de
nuancer notre jugement quant à la précision de ces
imitations. S’il est vrai que les caractéristiques princi-
pales de la forme se retrouvent dans ces copies, les rap-
ports diamètre/hauteur, la forme des rebords et celle
des pieds trahissent une réelle liberté dans le façonna-
ge. Il en est de même pour ce qui concerne les bols,
avec le bel exemple d’une imitation de forme Lamb.
31a de campanienne A (fig. 4, n°5), doté d’un décor
ondé sous le bord à l’extérieur. Que ce décor rappelle
le rinceau courant sous le bord, à l’intérieur, des bols
campaniens, ou qu’il résulte de la transposition d’un
décor habituel sur les urnes gauloises, il constitue un
témoignage évident de l’adaptation locale des modèles
italiques. Le décor peigné sur le fond interne du grand
plat de forme A Lamb. 36 issu du puits 28 de Vieille-
Toulouse (Vidal 1988, 27) est un exemple remarqua-
ble de cette personnalisation d’une forme importée
par un décor de style indigène. 

On signalera les coupes à rebord bien marqué, proba-
bles dérivées de bols campaniens A de forme Lamb.
28ab, qui se retrouvent dans la région de Castelnauda-
ry. Elles sont certainement issues d’un atelier local (fig.
5, n°1 et 2). Le bol n 1 est issu d’un silo daté de la fin
du IIe s. ou du début du Ier s. fouillé sur le site de la
ferme indigène de Saint Jacques à Castelnaudary. Le
n° 2 provient d’un fossé de la ferme indigène de Ville-
roux, toujours sur la commune de Castelnaudary, daté
de la première moitié du Ier s. D’autres formes, moins
caractéristiques, n’ont pas d’antécédents dans le vaisse-
lier gaulois et empruntent manifestement aux céra-
miques importées (fig. 5 n°3 et 4).

Deux ensembles de Vieille-Toulouse et un ensemble
de Castelnaudary permettent de mesurer la place de
ces imitations indigènes dans l’équipement céramique
du Ier siècle av. n. è. principalement vers le milieu du
siècle. Nous devons à A. Gorgues l’inventaire concer-
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nant l’habitat V et le puits VI de Vieille-Toulouse.
Dans l’habitat V, le mobilier couvre le Ier siècle jus-
qu’à la période augustéenne. La céramique celtique re-
présente moins de la moitié de la vaisselle (43,08 %),
les imitations 8,9 % de la vaisselle et un cinquième de
la celtique (20,08 %). Dans le puits XVI, comblé à la
période augustéenne avec des terres contenant des
mobiliers antérieurs, de la première moitié du siècle, la
céramique celtique constitue presque la moitié de la
vaisselle (47,22 %), les imitations 5,96 % de la vaissel-
le, soit 12,6 % de la celtique. Des chiffres assez voisins
nous sont donnés par la fosse 2 de la ferme indigène
de Saint Jacques à Castelnaudary, vers 50 - 30 av. n. è.
(fig. 6) : la celtique représente ici également 47,55 %
de la vaisselle, mais les imitations y sont plus nom-
breuses puisqu’elles s’élèvent à 12,06 % de la vaisselle
et 25,92 % de la celtique. 

Vieille-Toulouse, habitat V
(compt. Alexis Gorgues)

% / vaisselle % / celtique

Total vaisselle 253
Celtique 109 43,08
Imitations 22 8,9 20,08

Formes : A ou B5 : 1 A ou B6 :1 A27B : 1
A27ab : 1 A33 : 4 A36 : 14

Vieille-Toulouse, P XVI
(compt. Alexis Gorgues)

NMI % / vaisselle % / celtique

Total vaisselle 252
Celtique 119 47,22
Imitations 15 5,95 12,6

Formes : A27Bb : 5 ; A31b : 1 ; A33b : 1 ; 
A36 : 8

Castelnaudary, St Jacques 2

NMI % / vaisselle % / celtique

Total vaisselle 58
Celtique 27 47,55
Imitations 7 12,06 25,92

Formes :       A ou B 5 : 1 ; A ou B6 : 1 ; A27B : 1 ;
A28ab : 1 ; A36 : 2 ; B1 ou 1/8 : 1 ; 
autres indéterminées : 2

1.3. Les imitations de technique celtique 
à la période augustéenne

Les mêmes ateliers poursuivent leur activité à la pério-
de augustéenne dans les principales agglomérations,
comme Vieille-Toulouse et La Lagaste, sans modifier
leurs techniques de façonnage et de cuisson. Des imi-

tations à pâte grise ou noire, finement sableuse, surfa-
ce polie avec ou sans engobe, continuent à être pro-
duites comme précédemment. Seul le répertoire des
formes évolue, en faisant place à des modèles nou-
veaux inspirés des formes les plus récentes des campa-
niennes, ou des formes précoces de la céramique à ver-
nis rouge italique. 

Des fours les plus récents de La Lagaste sort une série
de vases dont la morphologie diffère de celle de la pé-
riode précédente (fig. 3, n 5 à 11). G. Rancoule a re-
marqué le caractère généralement tardif des formes
campaniennes sensiblement modifiées (Rancoule
1970, 53). Ainsi, la coupe 21 de G. Rancoule ne nous
paraît pas se référer de façon très précise à un modèle
campanien, notamment à la forme A Lamb. 27. Très
fréquente à la période augustéenne, elle a ses équiva-
lents à Narbonne en pâte grise et noire, polie, et à
Bram, en présigillée. À cette période, à La Lagaste,
nous semble devoir être rattaché le plat creux de forme
24, qui ne paraît pas être imité des formes 55, 27 et 28
(Rancoule 70, 53) mais à rapprocher des productions
augustéennes régionales. Une des formes les plus ty-
piques de cette période est le grand plat à bord redres-
sé 26, décoré de cercles concentriques lissés ou poin-
tillés, qui dérive des campaniennes B Lamb. 7 ou des
premiers plats à vernis rouge. La production de La La-
gaste inclut, vers le changement d’ère ou au début du
1er s. de notre ère, quelques formes du service II de
Haltern : le bol Consp. 22, très simplifié, et un plat
dérivé des formes Consp. 18 ou 19 (Ettlinguer et al.
1990, 82, 84 et 90).

À Vieille-Toulouse, M. Vidal (Vidal 2001, fig. 52) si-
gnale pour la période augustéenne une coupe dérivée
de la campanienne A Lamb. 31 et un plat dérivé de la
campanienne A Lamb. 36, qui peut paraître ici rési-
duel. Dans ces contextes, en effet, c’est le grand plat à
bord redressé, portant parfois un décor estampé, qui
est le plus fréquent (Vidal 2001, 180).

Le vicus de Bram, la cité de Carcassonne et la colonie
de Narbonne reçoivent ces productions (fig. 6). La fos-
se du point 36 du vicus de Bram, par exemple, a livré
deux bols et trois assiettes imités de modèles italiques
(Passelac 1996a, 376, fig. 8). À Narbonne, les fouilles
du quartier Razimbaud et de l’avenue de Lattre de Tas-
signy ont par ailleurs livré à R. Sabrié quelques exem-
plaires de bols hémisphériques, de bols à parois
obliques imitant la forme Consp. 7 et un bord d’assiet-
te dérivé de la forme Consp. 2.2. Dans le Narbonnais,
les imitations de technique celtique peuvent provenir
d’ateliers de la partie occidentale du bassin de l’Aude et
d’ateliers plus locaux, comme celui qui aurait produit
les exemplaires à pâte brune (Sanchez 2003, 756).

Une partie des plus anciennes fabrications de La
Graufesenque semble relever de cette technique et cer-
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taines formes de l’ensemble 1, récemment publié (Ge-
nin, Hoffmann, Vernhet 2002, fig. 23. 4, 5, 6) très
éloignées des modèles italiques, trahissent la main de
potiers gaulois. 

2. LES PRODUCTIONS EN CÉRAMIQUE
GRISE DU ROUSSILLON

Autour du site de Ruscino, le Roussillon connaît au
deuxième Âge du fer et au début de la période romai-
ne une abondante production de céramique à pâte gri-
se et à surface lissée. Cette production spécifique, qui
a des antécédents à la période archaïque (Nickels
1980, 159 - 161), traduit un goût particulier des habi-
tants de cette région pour la céramique à cuisson ré-
ductrice et la distingue des zones voisines du Langue-
doc et de l’Ampurdan. Une production aussi longue et
nombreuse offre un répertoire assez large, puisant
dans diverses sources d’inspiration.

Au Ier siècle av. notre ère, ces ateliers locaux dont un
four a été repéré près du musée de Ruscino fabriquent,
entre autres, des imitations de céramique campanien-
ne. Ainsi, les fragments à pâte grise et « vernis » noir
décrits par Y. Solier en 1980, comme campanienne C
incertaine, appartiennent-ils probablement à des imi-
tations régionales. Sont représentées les formes B
Lamb. 1 et A Lamb. 31b essentiellement (fig. 7, n°1,
2, 6 - 12) ainsi qu’un bol imitant la TSI (n°4). Les ate-
liers locaux de céramique grise semblent avoir imité
surtout des bols de forme A Lamb. 31b d’après ce que
nous avons pu voir dans les réserves du musée de Rus-
cino. En revanche, les vases décrits comme de possibles
imitations de campanienne A (Solier 1980, fig. 7, 155
à 159 ; repris par Mauné et Sanchez 1998) portant des
timbres typiques de ces productions, ne peuvent être
retenus comme des fabrications locales. Après les avoir
examinés, nous pensons qu’il s’agit de véritables cam-
paniennes A ayant subi accidentellement l’action d’un
feu violent. 

3. LES PRODUCTIONS DE TECHNIQUES
NON INDIGÈNES

3.1. Les imitations à vernis rouge de RUSCINO ?

Le site de Ruscino a livré une intéressante série de céra-
miques dérivées de campaniennes à vernis non grésé
rouge. Y. Solier en a décrit la pâte qui contient de fins
micas blancs et des impuretés calcaires (Solier 1980,
239). On peut ajouter que les parois de ces récipients
sont souvent épaisses et présentent une finition som-
maire. Le vernis est peu adhérent, souvent mat. Cette
catégorie fait appel aux mêmes modèles que la céra-
mique grise imitant localement les campaniennes :
formes B Lamb. 1 et A Lamb. 31b essentiellement.

Les formes Lamb. 31b portent comme les originaux
campaniens des filets blancs. Deux fonds sont ornés
de palmettes schématiques imprimées entre deux zo-
nes de guillochis (fig. 7, n°13, 14). Ces bols à vernis
rouge de forme Lamb. 31b sont récurrents sur le site
et leur fréquence, comme leur originalité, permet de
soupçonner une origine locale, même si elle n’est pas
encore clairement démontrée. La chronologie de ces
fabrications est elle-même à préciser. En dépit de leur
vernis rouge, il ne semble pas qu’il faille les assimiler à
la catégorie des présigillées. Leur typologie relève ex-
clusivement des modèles campaniens et le décor de
palmettes, bien qu’il s’éloigne des motifs originaux, ne
permet pas d’envisager une datation dans la période
augustéenne. Il reste à expliquer le choix de la couleur
rouge à une période où celle-ci n’est pas encore à la
mode, et dans un milieu traditionnellement tourné
vers le gris. Pour Y. Solier, à qui cette contradiction n’a
pas échappé, il pourrait s’agir de fabrications de la
sphère punique importées peut-être d’Ibiza (Solier
1980, 240). Mais pour les fouilleurs du site, on serait
plutôt en présence de fabrications locales. On pourrait
alors évoquer la mise en œuvre de techniques de cuis-
son similaires à celles des dérivées de campaniennes A
du Languedoc oriental et de Provence (Py 1990, 576 -
577 ; Arcelin 2000, 304). 

3.2. L’atelier de Saint-Jean-du-Causse 
à Magalas (Hérault)

Récemment découvert dans la région de Béziers, cet
atelier indiscutable constitue le cas le plus ancien de
production céramique de technique italique sur le sol
de la Gaule. L’excellente publication de S. Mauné et
C. Sanchez décrit précisément le matériel récolté par
prospection de surface sur l’emplacement d’un four
(Mauné et Sanchez 1998). Celui-ci a fonctionné sur
un établissement rural de la période tardo-républicai-
ne que les auteurs mettent en relation avec la premiè-
re centuriation de Béziers.

La céramique à vernis noir locale présente une pâte
jaune pâle très épurée, un vernis épais, noir mat, lors-
qu’il est bien conservé, qui lui donne l’aspect de la
campanienne B. Mais le rapprochement ne peut être
poussé plus loin. Le répertoire morphologique est en
effet celui de la campanienne A autant que la liberté
d’interprétation des formes le laisse voir. Ainsi les cou-
pes de forme A Lamb. 31 et Lamb. 27 constituent les
deux tiers de la production. L’autre forme très repré-
sentée est une assiette dont les caractéristiques princi-
pales sont celles de l’A Lamb. 36, au bord souvent
aplati et parfois infléchi à son extrémité, comme celui
des formes A ou B Lamb. 6. Ce dernier caractère a
conduit les auteurs à nommer cette forme Lamb.
6/36. On n’a retrouvé qu’une seule forme A Lamb. 28
et une autre reste indéterminée (fig. 9).
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Aux céramiques à vernis noir sont associés des mor-
tiers et des cruches à pâte claire. Les mortiers présen-
tent un bord à listel et l’un d’eux était doté d’un déver-
soir. Un fragment de la même forme porte un décor
schématique imprimé sur le listel. 

Avec beaucoup de prudence, S. Mauné et C. Sanchez
ont tenté de préciser l’identité des auteurs de ces fabri-
cations. Si l’origine italienne des potiers est hautement
probable, à cause d’une part de la qualité technique
des céramiques et, d’autre part, du statut du site, il est
plus difficile d’en situer la zone d’origine malgré la res-
semblance de la pâte avec celle de la campanienne B
(les auteurs parlent de « technologie de la B »). Nous
pensons qu’il ne faut pas, dans ce cas, donner trop
d’importance de la couleur de la pâte. Elle tient certai-
nement plus à la nature des argiles disponibles sur pla-
ce, apparemment calcaires, qu’à une volonté d’imiter
la campanienne B. Celle-ci serait clairement démentie
par la typologie qui relève quasi exclusivement de la
campanienne A. De plus, le rapprochement des cou-
pes à listel avec la forme F 1151 ou Pedroni 831, d’o-
rigine calénienne, proposé par P. Arcelin (2000, 305,
fig. 26) mérite d’être discuté. D’une part les deux
exemplaires F 1151a et 1151b trouvés sur l’Agora d’A-
thènes seraient attiques selon J.-P. Morel ; d’autre part,
le profil des bords 1 à 5 diffère sensiblement du bord
Pedroni 831 et le motif imprimé, dont on ne sait s’il
est répété sur la totalité du listel, à cause de la taille du
tesson, n’a qu’une très vague ressemblance avec les
oves ornant la céramique de Calès.

L’atelier de Saint-Jean-du-Causse apparaît donc bien,
dans le dernier quart du second siècle et le premier
quart du Ier siècle, comme le premier témoignage de
fabrication sur le sol gaulois de céramique de type
campanien A par des potiers maîtrisant les techniques
italiques, très certainement immigrés.

3.3. L’atelier de l’Oustalet à Fleury d’Aude

L’existence d’un atelier a été révélée près de la villa de
la Boede, au domaine de l’Oustalet par la prospection
d’un défonçage viticole en 1984 par D. Orliac. Nous
avons identifié la production de céramique à vernis
noir sur le site de production à l’occasion de nouvelles
prospections (Passelac 1992, 212 - 213). Les déchets
de céramique fine sont associés à des briques de tor-
chis provenant des fours, des ratés de cuisson de céra-
mique commune, de parois fines, des séparateurs en
forme de trépied, des matériaux de construction tegu-
lae, imbrices, tomettes et canalisations tubulaires (Pas-
selac 1992 ; Dellong 2002, 538 - 539).

La vaisselle fine cuite en majorité en mode B présente
une pâte très épurée, dure, bien cuite, gris clair à gris
moyen, et un vernis épais, satiné, noir à gris foncé avec

souvent des nuances olivâtres. Il s’agit d’une céra-
mique de très bonne qualité tant dans le domaine du
façonnage que dans celui de la cuisson. 

Les formes font appel ici à un répertoire plus récent,
inscrit dans la tradition campanienne avec des plats à
bord redressé oblique, des bols et coupelles à paroi
oblique, des bols à paroi convexe (dérivées des formes
Lamb. 7, 27ab, F 2943) (fig. 10). Ces formes trouvent
aussi des parallèles dans les toutes premières fabrica-
tions de céramiques à vernis rouge italique (Consp. 1,
7, 36). Deux autres formes, l’assiette à large rebord et
lèvre pendante et le bol à lèvre pendante appartien-
nent à une nouvelle génération qui peut être rappro-
chée des premières TSI (Consp. 10, 13). Une grande
coupe à parois oblique et bord épaissi replié vers l’in-
térieur issue de la tradition indigène régionale, mais
modernisée, complète ce vaisselier.

Si la pâte grise et les vernis noirs et gris dominent très
largement, à côté de quelques cuissons à vernis rouge
non grésé, il ne nous paraît pas possible de relier cette
production au modèle siciliote de la campanienne C.
Il convient ici de séparer à nouveau les techniques de
cuisson des modèles formels qui ne relèvent pas de la
campanienne C. 

La chronologie de cet atelier est impossible à appro-
cher autrement que par la typologie. Sur l’atelier, on
n’a réalisé que des prospections de surface et les
fouilles de la villa, anciennes, ne fournissent guère
d’ensembles très fiables. Il reste à étudier la chronolo-
gie de ces productions sur les sites de diffusion. Les si-
tes de Narbonne, Ensérune et Béziers semblent en ef-
fet avoir reçu ces produits.

3.4. Les premières fabrications de Bram (Aude)

L’aspect des premières productions des ateliers du vi-
cus de Bram (ateliers du point 9, lieu dit Cap de Porc,
fossé de la zone 1) est très proche de celui des céra-
miques de l’Oustalet. Comme ces dernières, elles pré-
sentent une pâte grise très fine, sans aucun dégraissant
apparent, dure, très bien cuite, et un vernis noir à gris
très foncé, épais et adhérent, satiné. Cet ensemble re-
cueilli à Bram offre une série de formes sensiblement
différentes, dominées par les plats à bord redressé
oblique. Il se compose aussi de grandes coupes à paroi
oblique terminées par un rebord, de coupelles à parois
concaves et de coupes à paroi convexe. Le plat à lèvre
pendante est représenté par un seul exemplaire (fig.
11). Ici encore, les modèles sont à rechercher dans le
répertoire campanien tardif et celui du tout début des
productions de TSI.

Les décors sont conformes, dans leur inspiration et
dans leur exécution, à ceux des modèles italiens. Zo-
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nes striées au vibreur, sillons concentriques et timbres
anépigraphes carrés en position radiale et centrale.

Malgré une technique de cuisson réductrice, il est dif-
ficile d’évoquer une production dérivée de la campa-
nienne C. D’une part, on n’observe pas de parallèle
morphologique précis avec cette céramique, d’autre
part les produits de Bram présentent une qualité net-
tement supérieure à celle de la campanienne siciliote.
Peu diffusées, ces productions de Bram à pâte grise ne
peuvent être datées que par la typologie, et leur
contemporanéité avec les premières productions à ver-
nis rouge nous fait envisager une fourchette entre 40
et 20 av. n. ère.

En effet, un autre ensemble de cette zone, déposé dans
le comblement du même fossé, donc de chronologie
très voisine, peut-être un peu plus récent, renferme es-
sentiellement de la céramique à vernis rouge et à ver-
nis noir et brun, sur pâte claire, très épurée, brun très
pâle à rose, contenant parfois de rares et très fines par-
ticules de mica blanc. Nous avons ainsi la preuve que
le même atelier pratiquait les modes de cuisson A et B
à ses débuts. Les productions de ce deuxième ensem-
ble de la première phase sont de très grande qualité et
présentent parfois l’aspect des céramiques campanien-
nes B de Calès. Elles possèdent alors un vernis noir
grésé, mais sont surtout caractérisées par la variabilité
des couleurs imputable à la cuisson dans un four à
flammes nues (en dernier lieu, Picon 2003, 145 -
148). Le vernis, d’aspect généralement satiné, peut al-
ler du jaune orangé au noir, en passant par de nom-
breuses nuances de rouge et de brun, avec parfois des
variations sensibles sur un même récipient, en fonc-
tion du caractère irrégulier du flux des gaz de cuisson
atteignant ses parois. Il ne s’agit donc pas de différen-
ces de couleur correspondant à des étapes successives,
une évolution de la fabrication : les produits les plus
récents présentent aussi ces caractéristiques chroma-
tiques car ils sont fabriqués dans le même type de four.

Un troisième dépôt de cette première phase contient
un plat portant un timbre radial carré épigraphique
sous forme de monogramme : TAP (Passelac 1986b,
fig. 2.9). 

3.5. La deuxième phase de production de Bram

Une deuxième phase de production est illustrée sur les
ateliers de Bram 9 par un dépotoir comblant une fosse
creusée pour l’extraction de limons en vue de la cons-
truction de fours et peut-être de bâtiments (zone 4).

Les caractéristiques techniques des céramiques à ver-
nis rouge non grésé et vernis noir ou brun grésé sont
identiques à celles de la phase précédente. On note
dans certains cas la présence de particules très brillan-

tes dans les vernis rouges, lorsqu’ils ne sont pas cuits à
très haute température. L’examen au microscope bino-
culaire montre qu’il ne s’agit pas de micas, mais de
paillettes d’oxyde de fer broyé du type hématite. Ces
éléments, qui ne se retrouvent pas dans les pâtes, sont
à l’évidence utilisés dans la préparation des enduits où
ils jouent sans doute en même temps le rôle de colo-
rant et de fondant.

Le catalogue des formes fait toujours appel à des ty-
pes de transition entre la campanienne et la TS, mais
il se rapproche plus sensiblement des formes de la
TSI archaïque. Il est ici beaucoup plus complet, avec
de nombreuses variantes, et correspond sans doute à
une période de fabrication plus longue que le précé-
dent (les principales formes sont données fig. 12). Le
plat à bord redressé reste majoritaire, mais le plat à
lèvre tombante est mieux représenté qu’auparavant.
Ces deux formes principales sont accompagnées de
bols et de coupelles avec lesquels ils s’organisent en
services.

Aux timbres anépigraphes succèdent des timbres épi-
graphiques radiaux et centraux sur une ou deux lignes.

Cette phase correspond à une période de forte pro-
duction et à l’extension maximale de la diffusion. L’of-
ficine la plus active imprime les timbres ARG/FEC.
Elle connaît une diffusion qui dépasse largement le ca-
dre régional puisqu’on la retrouve d’Ensérune à Bor-
deaux, et particulièrement le long de la voie d’Aquitai-
ne sur laquelle sont implantés les ateliers. Les
présigillées du bassin de l’Aude se retrouvent égale-
ment, dans le sens nord-sud, de l’Albigeois à St Ber-
trand de Comminges (Passelac 1992 et 1996 ; Martin
2002). Par rapport à la diffusion des productions gau-
loises on assiste à un changement d’échelle majeur qui
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Présigillée
TSI sud Gaule

NMI NMI

Agen
fosse 2 4 5
fosse 3 3 1
fosse 7 3 1
fosse 8 8 3
fosse 9 5 4
fosse 10 7 1
6010 1 1
11100 0 1
9100 0 1
HS/M3 1 1

Vieille-Toulouse
Puits XVI 1 2
Puits XXXVII 2 5
Puits XXXIX 2 12



dénote l’insertion des productions céramiques régio-
nales dans une nouvelle organisation commerciale.
Cette large diffusion est contemporaine de l’arrivée
des premières générations de céramiques arétines avec
lesquelles elles se partagent le marché. Les aggloméra-
tions voisines de Carcassonne et de Vieille-Toulouse
reçoivent très régulièrement ces produits. Dans trois
puits de Vieille-Toulouse récemment réétudiés, au
comblement malheureusement hétérogène, les prési-
gillées sont plus nombreuses que les TSI (Passelac
2001, 146). À Agen, dans les fosses qui ont livré de la
présigillée, le rapport est favorable à la TSI (32 indivi-
dus pour 19) (Martin 2002, 230).

3.6. La troisième phase de production de Bram

Cette phase constitue une nouvelle étape dans l’activi-
té des ateliers de Bram, clairement marquée par la
création de deux nouveaux ateliers aux abords immé-
diats du vicus Bram 93, (Rouzilles) et Bram 144 (le
Village) et par l’apparition de nouvelles formes. Les
caractéristiques techniques, concernant les pâtes et les
vernis restent constantes. La cuisson est toujours effec-
tuée dans des fours à deux volumes et à flammes nues.
Deux de ces fours ont été fouillés sur l’atelier de Bram
144. De plan circulaire, ils présentaient une sole à élé-
ments rayonnants : grandes briques de torchis réfrac-
taire trapézoïdales dans un cas, tegulae dans l’autre, de
diamètre plus modeste (Passelac 2001).

Le dépotoir de la zone 3 de l’atelier de Bram 9 et les
deux nouveaux ateliers livrent désormais des assiettes
et des plats dont la lèvre se rapproche du rebord ou se
plaque sur celui-ci et sont à rapprocher des formes
Consp. 11 et surtout Consp. 12.1 (fig. 13). Dans le
détail, ces formes présentent de nombreuses variations
: présence ou absence du ressaut entre le bord et le
fond, présence ou absence de ressaut vers le milieu du
bord, différences de profondeur des plats. Un nouveau
type de bol qui correspond à la forme Consp. 14.1 se
généralise dans cette phase. Il peut présenter ou non
un ressaut interne sous le rebord. 

Les formes anciennes de plats et d’assiettes n’ont pour
autant pas disparu. Le plat à bord redressé est devenu
rare, tandis que le plat à large rebord et lèvre tomban-
te occupe une place prépondérante. Le maintien de
cette forme ancienne s’accompagne cependant d’une
évolution morphologique qui permet de la distinguer
des exemplaires des phases précédentes. Ainsi, la lar-
geur du rebord a tendance, globalement, à diminuer
et la lèvre tombante autrefois d’orientation divergente
est maintenant verticale ou convergente. L’évolution
ainsi observée montre l’influence de la forme Consp.
11 sans que celle-ci soit précisément reproduite. L’or-
ganisation de la production en services, avec notam-
ment trois modules de bols, se maintient.

Les timbres retrouvés sont maintenant en grande majo-
rité des timbres épigraphiques en position centrale.
Comme dans les phases antérieures, la fabrication de cé-
ramique à vernis rouge n’est pas une spécialité de l’ate-
lier, mais elle s’accompagne de production majoritaire
de céramique à parois fines, de céramique commune à
pâte fine claire et de céramique culinaire à pâte sableuse
claire et à pâte sableuse sombre. Les tegulae, les imbrices
et les pesons se retrouvent également dans le dépotoir.

Cette phase n’intègre aucune des formes du service II
de Haltern pourtant importées en quantité et présen-
tes dans d’autres ateliers de présigillées. Aussi peut-on
avancer que l’activité des potiers de Bram ne dépasse
pas, pour l’essentiel, la dernière décennie du Ier siècle
avant notre ère.

Les productions de cette phase connaissent une diffu-
sion en augmentation au niveau local, où elles repré-
sentent un très fort pourcentage des céramiques fines
dans la dernière décennie du Ier siècle. Ainsi, au point
36 du vicus, dans une riche fosse-dépotoir, les prési-
gillées, originaires de Bram pour la plupart, consti-
tuent en NMI 48,7 % de la vaisselle fine où la TSI
n’entre que pour 7,5 % (Passelac 1996a, 375). En re-
vanche, les timbres des potiers les plus récents de
Bram restent localisés, dans l’état actuel de nos
connaissances, entre la région Toulousaine et Narbon-
ne, le couloir du Lauragais et le Castrais, marquant
une nette contraction de la répartition.

3.7. Les ateliers de Narbonne

Nous ne consacrerons qu’un bref paragraphe à ce lieu
de production sur lequel nos connaissances n’ont guè-
re progressé, faute d’observations précises ou de fouille
d’atelier. Son identification repose sur sa présence ré-
currente à Narbonne dans les milieux augustéens de
productions dont les caractéristiques diffèrent des cé-
ramiques importées et sont marquées d’estampilles
dont la répartition reste, à de rares exceptions près, lo-
cale ou micro-régionale (Passelac et Sabrié 1986).
Leurs pâtes sont souvent riches en très fines particules
de micas blancs, elles ont parfois un aspect feuilleté.
Elles peuvent contenir des foraminifères sub-actuels
(Passelac 1992, 211) qui évoquent l’utilisation d’argi-
les issues d’un milieu proche de la mer. Les cuissons
pratiquées sont de mode A et B, quelles que soient les
typologies. On note une plus forte proportion des
productions à cuisson réductrice qu’à Bram. Globale-
ment, la qualité des présigillées de Narbonne, qui se
rapproche de celles de Bram, lui est inférieure, avec
des pâtes moins épurées, des vernis moins adhérents,
des cuissons qui semblent moins poussées. 

La diversité d’aspect des produits attribués à Narbon-
ne invite à penser qu’il y avait d’assez nombreux ate-
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liers dans la cité et dans ses environs, voire dans la ré-
gion voisine des Corbières. Les ateliers de cette zone,
comme celui de Villerouge-la-Crémade, ou ceux de la
vallée de l’Orbieu, qui restent très mal connus, ont pu
approvisionner la métropole. Dans la cité elle-même,
l’activité des potiers est perceptible dans le quartier
Razimbaud où les décharges urbaines contenaient de
multiples témoignages : moutons, ratés de cuisson,
briques de fours, ainsi que des séparateurs pour la
cuisson, en particulier un séparateur tripode, caracté-
ristique de la fabrication des présigillées (Passelac
1992). Ce séparateur constitue, en l’absence de fours
ou de dépotoirs contenant cette catégorie de céra-
miques, l’indice le plus révélateur de cette production.
D’autres séparateurs, annulaires ceux-là, ont été retro-
uvés à la nautique et dans le chantier de la média-
thèque (Sanchez 2003, 886). 

Les progrès de la connaissance des présigillées nar-
bonnaises sont essentiellement dus à l’étude d’ensem-
bles issus des lieux de consommation à Narbonne
même par C. Sanchez, dans le cadre de sa récente thè-
se. Le répertoire a pu ainsi être complété, quantifié, et
la place de la présigillée mieux définie à l’intérieur du
vaisselier narbonnais de la seconde moitié du Ier siè-
cle av. n. ère où elle varie de 11 % à 50 % par rapport
à la TSI selon les ensembles (Sanchez 2003, 746 -
749). Quant à la diffusion, elle serait très peu soute-
nue au-delà de Narbonne et de sa périphérie immé-
diate (Sanchez 2003, 745). La question de l’identifi-
cation comme Narbonnaise de céramiques
présigillées à pâte micacée, trouvées à Toulouse, Albi,
Montans ou en Catalogne (Sanmarti Grego 1975)
reste à ce jour non résolue. 

4. LES ATELIERS DE TECHNIQUE
INDIGÈNE : INFLUENCES ET IMITATIONS

L’impact des importations de céramiques campanien-
nes jusqu’à Toulouse dès la première moitié du IIe siè-
cle av. notre ère se révèle dans deux attitudes des po-
tiers gaulois du Languedoc intérieur : d’une part, la
modification d’une forme majeure de leur répertoire
sous l’influence d’une forme majeure du répertoire
campanien et, d’autre part, la volonté de reproduire,
avec leur savoir-faire traditionnel, les formes impor-
tées.

4.1. L’exemple de la coupe à parois convexes et bord
épaissi ourlé vers l’intérieur (celtique 9 du Dicocer 1,
Rancoule 30) est la plus révélatrice des modifications
d’une forme indigène sous l’influence des modèles
campaniens (fig. 14). Cette forme, très largement ré-
pandue dans la Gaule celtique, présente à l’origine un
fond plat et un bord nettement arrondi et saillant vers
l’intérieur. Sous l’influence des grands bols campa-
niens, notamment la forme A Lamb. 27Bb qui pou-

vait prendre en Gaule la même fonction, cette forme a
été dotée dans un premier temps d’un pied annulaire.
Elle conserve alors son bord arrondi vers l’intérieur
(fin IIe s., début Ier s.). L’évolution ultérieure, voire
l’amincissement du bord qui tend à s’allonger, est tou-
jours sous l’influence de la forme A Lamb. 27Bb.
Après le milieu du Ier siècle, le bord extérieur présen-
te souvent une ou deux gorges bien marquées, que
nous attribuons volontiers à l’influence du décor ex-
terne de la forme Lamb. 1 de campanienne B. À la pé-
riode augustéenne, cette forme indigène ainsi moder-
nisée connaît une grande vogue et porte les enduits au
goût du jour : vernis noir, vernis rouge non grésé des
présigillées et, le plus souvent, vernis orangé passé au
pinceau à l’intérieur et sur la moitié supérieure, à l’ex-
térieur. Très logiquement, les potiers gaulois sont suc-
cessivement influencés ici par la forme la plus diffusée
de la campanienne A puis de la campanienne B.

4.2. Les imitations relèvent d’une volonté de repro-
duire des formes importées de technique plus évoluée,
sans pour autant rechercher la contrefaçon. Ainsi, les
imitations les plus anciennes reproduisent-elles sou-
vent de façon très approximative les modèles italiens.
De plus, la mise en œuvre de décors de technique et de
style indigène souligne une relative indépendance des
potiers vis-à-vis de leurs modèles, alors que copier les
palmettes par surmoulage est techniquement très sim-
ple. Cette liberté s’exprime aussi dans la pérennité des
« coups de main » du façonnage de certains pieds et de
certains bords.

À la période où ces imitations sont devenues plus fré-
quentes, dans la première moitié du Ier s. av. n. è., on
observe aussi bien des imitations précises des formes
de campaniennes que des copies assez libres. Ici enco-
re, l’imitation est limitée aux formes, la technique res-
tant traditionnelle.

Ces formes correspondent encore aux vases importés
les plus fréquemment représentés : les bols A Lamb.
31 et Lamb. 31b pour les vases à boire et les plats A
Lamb. 36 en ce qui concerne les récipients utilisés
pour manger. À cette période, l’imitation de céra-
mique campanienne semble avoir deux causes princi-
pales. D’une part, l’adoption progressive des modes de
vie méditerranéens dans le domaine alimentaire ac-
croît la demande de formes nouvelles. D’autre part, le
début de la raréfaction des importations de céra-
miques campaniennes suscite l’augmentation de la
production de produits de substitution.

Ces deux causes atteignent leur paroxysme peu avant le
début de la période augustéenne où malgré l’apparition
rapide et assez générale des présigillées, qui en découle,
les ateliers indigènes poursuivent et développent l’imita-
tion de formes italiques sans modifier leurs techniques
de préparation des terres, de façonnage et de cuisson. 
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5. LES ATELIERS DE TECHNIQUE NON
INDIGÈNE : TRANSFERTS DE TECHNIQUES
ET DE PERSONNEL

Ces ateliers diffusent des céramiques dont les aspects
sont en profonde rupture avec les productions des ate-
liers indigènes. Pâtes fines, véritables vernis noirs gré-
sés, vernis rouges non grésés, plus grande fidélité aux
formes d’origine. Même si l’on ne connaît pas précisé-
ment le statut des ateliers, l’apparition d’outils jusque-
là inconnus et celle d’estampilles épigraphiques, à la
période augustéenne, suggèrent l’utilisation d’une
main-d’œuvre étrangère. 

5.1. La préparation des terres et les cuissons

La pâte fine, très épurée, des céramiques « campanien-
nes » de Saint-Jean-du-Causse, des productions à ver-
nis noir de l’Oustalet et des premières présigillées de
Bram trahissent des techniques de préparation des ter-
res qu’ignorent les ateliers indigènes. On ne connaît
pas les installations de ces ateliers qui ont seulement
fait l’objet de prospections de surface. En revanche, à
Bram, nous avons pu fouiller un réseau de fossés, en
liaison avec des fosses où étaient traitées les argiles.
Ces installations très simples, creusées dans le sol, sans
doute aménagées avec des planches, permettaient, par
pourrissement, décantation et probablement léviga-
tion, d’éliminer les fractions non plastiques jugées
trop volumineuses, ainsi qu’une partie du calcaire
contenu dans les terres de carrière (Passelac 1996b et
2001). Certaines de ces installations étaient dédiées à
la préparation des enduits dont l’aspect est également
nouveau.

Sur ces ateliers apparaissent des supports utilisés pour
le séchage et la cuisson des vases. À Saint-Jean-du-
Causse, ce sont des supports annulaires bas (Mauné et
Sanchez 1999, fig. 5) qui présentent la forme et la
hauteur d’un pied annulaire de plat. À l’Oustalet, à
Bram et sur tout un groupe d’ateliers de présigillées,
les supports annulaires sont également présents, mais
en forme de bobine. Il est plus intéressant encore de
noter l’utilisation de supports à trois pieds dont l’em-
preinte se retrouve sur les plats. Ce type de support est
totalement nouveau en Languedoc et correspond à la
mise en œuvre d’un savoir-faire importé (Passelac
1992 et 1996b).

L’aspect des vases signale également des conduites de
cuisson nouvelles, même si les fours ne sont pas fonda-
mentalement différents des fours antérieurs (Passelac
2001, 157 - 158). On obtient maintenant des vernis
noirs grésés sur pâte claire (cuisson de mode A), des
vernis noirs grésés sur pâte grise (mode B) et des ver-
nis rouges non grésés sur pâte claire (mode A). Dans
les deux premiers cas, l’aspect est totalement identique

à celui des véritables campaniennes, dans le second cas
on reste éloigné de l’aspect des TS d’Arezzo, cuites en
mode C. Cela ne gênait pas les producteurs car le but
n’était pas de se livrer à une contrefaçon et de tromper
le chaland, mais de satisfaire une demande très forte
essentiellement en milieu indigène, et à moindres co-
ûts. C’est dans ce sens qu’il faut interpréter la diffu-
sion des céramiques de Bram, qui se fait principale-
ment vers l’ouest et leur rareté à Narbonne, fortement
peuplée d’Italiens, où les importations arrivent en
quantité suffisante. M. Picon a récemment expliqué
de façon très argumentée comment les productions de
présigillées ne constituait pas un stade d’évolution vers
les TS véritables, mais faisait appel à une technique
économique et adaptée au marché du moment (Picon
2002, 157 - 160). Comme lui, nous pensons depuis
longtemps qu’Arezzo n’est pas un modèle unique en
Italie, mais que dans diverses régions, à commencer
par l’Étrurie, on fabriquait des céramiques à vernis
non grésé tout à fait identiques à nos présigillées. On
peut évoquer bien évidemment certaines fabrications
padanes. Nous avons également vu ce type de matériel
à Fiesole, à Cumes… 

5.2. Répertoires de formes et de techniques 
de cuisson

Sans être toujours strictement identiques aux modè-
les italiques, où on remarque d’ailleurs un certain
nombre de variantes, les productions de ces ateliers
en sont beaucoup plus proches. La part d’interpréta-
tion observée dans les ateliers gaulois est ici très fai-
ble. Ainsi l’atelier de Saint-Jean-du-Causse reproduit-
il assez fidèlement les coupes de forme A Lamb. 27 et
A Lamb. 31. Les variations observées sur les coupes A
Lamb. 36 (ou 6/36 de S. Mauné et C. Sanchez) ne
sont peut-être pas à mettre sur le compte d’une imita-
tion imparfaite car cette forme de bord avec épaissis-
sement terminal existe en Italie, surtout en campa-
nienne A (F 1431a1, F 1431b1, F 1443e1…).
L’exemple de cet atelier nous montre qu’en matière
d’ateliers provinciaux, il est nécessaire d’attacher plus
d’importance aux formes qu’à l’aspect des pâtes lors-
qu’on cherche à identifier les archétypes. En l’espèce,
on observe ici des pâtes de type B, avec des formes is-
sues principalement de l’A. Le phénomène nous pa-
raît simplement être dû à l’utilisation d’argiles locales,
qui sont très certainement calcaires.

Le même décalage existe entre technique et répertoire
de formes pour l’atelier de l’Oustalet et pour celui de
Bram dans sa première phase. Malgré la cuisson ré-
ductrice (mode B de M. Picon), on ne peut rappro-
cher ces productions des campaniennes C comme
nous y entraînerait un vieux réflexe issu de la Classifi-
cazione preliminare de Lamboglia. Le répertoire des
formes ne le permet pas, de même que la chronologie.
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On peut encore évoquer les productions à pâte claire
et vernis noir ou brun de Bram, techniquement très
proches de la campanienne B de Calès, mais offrant
un répertoire proche des premières TSI. Ainsi, à l’ex-
ception peut-être de certaines séries du Languedoc
oriental, on a exagérément tendance à faire dériver des
campaniennes C de nombreuses productions sur le
seul critère de la pâte grise. Lorsque les formes ne sont
pas strictement spécifiques de la campanienne C, mais
communes à plusieurs origines il est plus probable que
les modèles sont à rechercher plutôt du côté de la cam-
panienne A ou, dans une moindre mesure, de la B, car
ils ont été beaucoup plus largement diffusés en Lan-
guedoc. Dans d’autres cas, ces céramiques grises déri-
vent des modèles de TSI ancienne. La cuisson réduc-
trice est en effet la cuisson traditionnelle dans la
plupart de nos régions, elle est en outre la plus aisée à
conduire. Il n’est donc pas surprenant que pour des
raisons relatives aux goûts de la clientèle et à la facilité
de mise en œuvre, ce type de cuisson ait été poursuivi
en pleine période de romanisations en dépit des stan-
dards exogènes. 

5.3. Le recours à la main-d’œuvre extérieure
invalide le terme « imitations »

Lors d’une première mise en évidence du groupe d’a-
teliers du bassin audois, nous avions proposé de voir
dans cette soudaine éclosion d’ateliers, aussi bien dans
les agglomérations que dans les campagnes, un phéno-
mène lié à la colonisation (Passelac 1992, 216). En ef-
fet, là où les premiers ateliers de Bram s’implantent,
on n’observe pas d’installation de type indigène pré-
existante. De même, aucun autre atelier de présigillée
du bassin audois ne succède à une officine indigène.
Leur création près d’établissements précoces probable-
ment d’origine coloniale, comme l’Oustalet, ou le
Jouncas à Luc-sur-Orbieu accrédite cette hypothèse.
La même interprétation a été retenue dans le cas de
l’atelier de Saint-Jean-du-Causse à la période tardo-ré-
publicaine. Elle est fondée à la fois sur la qualité des
produits et sur le statut présumé de l’établissement ru-
ral qui abrite l’atelier.

L’identification de potiers étrangers est corroborée par
les modestes données épigraphiques issues des ateliers
de Bram. Sans doute les marques recueillies (graffiti et
timbres) sont-elles trop laconiques pour que nous y
trouvions toutes les informations que nous souhaite-
rions. Les noms sont le plus souvent très abrégés de
sorte que, dans bien des cas, il n’est pas possible d’as-
surer l’origine du cognomen. Ainsi ARG( ) peut aussi
bien représenter un cognomen d’origine grecque, lati-
ne, ibérique ou celtique. Cependant, d’autres sont
plus univoques : ainsi HERA( ), C(h)RE(stus), VER-
NA, PHILOD(amus) évoquent la fabrication des vases
par une main-d’œuvre servile dont une partie au

moins a ramené d’Italie un savoir-faire technique très
précis. L’utilisation des séparateurs tripodes, qui est at-
testée à Arezzo, et le marquage de ces trépieds dans
leur partie centrale comme à Arezzo nous confirment
clairement l’origine italique de ces transferts. Même si
le statut des ateliers reste obscur (origine militaire,
propriété d’une famille gauloise, de colons italiens),
l’utilisation de main-d’œuvre servile évoque un modè-
le d’organisation italien et explique le transfert des for-
mes et des techniques. Il est donc difficile, dans ce cas,
de parler d’imitations dans la mesure où des potiers
venus d’Italie fabriquent ce qu’ils savaient faire dans
leur région d’origine. Ce terme d’imitation trouverait
encore ses limites dans le fait que l’évolution des pro-
ductions, globalement parallèle à celle qu’on observe
en Italie, présente un certain nombre de décalages :
ainsi la persistance de certaines formes anciennes et,
sans doute, l’acquisition décalée d’autres formes com-
me celles des services les plus récents. Tout se passe
comme si, après leur installation, les potiers évoluent
avec une réelle indépendance par rapport aux stan-
dards des centres de production d’origine.

5.4. À propos du terme « présigillée 
sud gauloise »

Nous ne voudrions pas terminer sans revenir sur le ter-
me de « présigillée sud gauloise » proposé il y a main-
tenant près de vingt ans (Passelac 1986a, 36) et depuis
assez largement utilisé. Dans un travail récent dont
nous partageons la plupart des points de vue et que
nous estimons beaucoup pour sa rigueur et sa clarté,
Maurice Picon a proposé de remplacer désormais le
terme de « présigillée » par celui de « sigillée de mode
A » ou « sigillée de Bram » lorsque celle-ci est claire-
ment identifiée. Il s’appuie sur un argument dont la
démonstration n’est maintenant plus à faire : les prési-
gillées ne constituent pas une étape technique vers les
TS cuites en mode C (Picon 2002). Nous sommes
tout à fait d’accord avec ce point de vue : les « prési-
gillées » et « sigillées » appartiennent à deux systèmes
différents de fabrication et de commercialisation et les
secondes ne constituent pas un aboutissement tech-
nique des premières. Cependant, il ne nous paraît pas
pour autant d’une grande utilité de revenir sur la dé-
nomination de « présigillée sud gauloise ». Dans cette
formule, en effet, le terme de présigillée avait une
connotation exclusivement chronologique, signalant
l’antériorité de cette céramique ressemblant aux TS
par rapport aux vraies TS de La Graufesenque et de
Montans. Qualifiées de sud gauloises, elles sont déter-
minées sur le plan géographique, de façon peu précise,
nous en convenons, mais cela permet d’éviter toute
confusion avec le terme de « présigillée » attribué au-
trefois à des produits recueillis en Italie, en Sicile et
aux Baléares (Lamboglia 1951). L’appellation « prési-
gillée sud gauloise » est donc celle d’une classe de céra-
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miques, au sens donné par J.-P. Morel à ce terme,
c’est-à-dire « un ensemble de vases produits par un
atelier ou un groupe d’ateliers » (Morel 1981, 22). Elle
est riche de sens car elle désigne un produit issu d’une
zone particulière auquel s’applique une connotation à
la fois technique, chronologique et culturelle. Rem-
placer ce terme par « sigillée de mode A » conduirait à
diluer cette céramique dans un énorme ensemble aux
caractéristiques techniques certes définies, mais fré-
quent dans de très nombreuses régions de l’empire et
inséré dans une plage chronologique couvrant toute la
période romaine. Il ne s’agit plus alors d’une « classe »
de céramiques, mais d’une large catégorie technique
dénuée d’origine géographique et culturelle. L’appella-
tion « sigillée de Bram » est également dangereuse. On
sait que les vases de Bram ne portent que très rarement
des estampilles et qu’il n’est pas possible d’identifier ce
matériel par des analyses dont le nombre et le coût se-
raient exorbitants. Utiliser ce terme reviendrait à cou-
rir le risque d’attribuer dans bien des cas à Bram des
productions issues d’autres ateliers. Cette tendance de
rapporter à un centre connu des productions insuffi-
samment caractérisées est très naturelle et peut générer
un certain nombre d’erreurs d’attribution. Ainsi, par
exemple, nous ne reconnaissons pas comme prove-
nant de Bram une partie des présigillées recueillies à
Auch et publiées par D. Ferry (Ferry 1988) et l’on ne
peut affirmer sans réserves que l’intégralité des prési-
gillées d’Agen (Martin 2002, 226 - 229) ou d’autres
sites d’Aquitaine soit issue de ce seul centre de produc-
tion. 

6. CONCLUSION

L’analyse des productions d’imitations de céramiques
italiques pendant la période tardo-républicaine et au
début de l’Empire en Languedoc occidental et Rous-
sillon confirme bien la particularité de cette zone en
regard du Languedoc oriental, de la Provence et du
reste de la Gaule. Cette particularité a été maintes fois
soulignée dans le domaine des importations de céra-
miques fines (Arcelin 2000, 302 — 304 ; Passelac
2001, 143 - 151). La production d’imitations en dé-
coule directement. Ainsi le flux très dense d’un com-
merce précoce, bien antérieur à la fondation de Nar-
bonne, suscite dans la première moitié du IIe s. les
premières fabrications de formes italiques par des po-
tiers indigènes. Le modèle est alors la campanienne A,
la seule diffusée dans un premier temps. Elle restera
très longtemps la source d’inspiration quasi exclusive
des potiers indigènes, les imitations de la campanien-
ne B clairement identifiées demeurant assez rares. Ce
fait est sans doute dû au développement tardif des im-
portations de campanienne B dans cette région. Pen-
dant la période tardo-républicaine, l’attitude des po-
tiers gaulois révèle aussi bien l’acceptation des
modèles formels italiens que l’affirmation de leur per-

sonnalité, de leur « celticité ». C’est ainsi qu’à notre
sens, il faut interpréter le maintien de leur technique,
la liberté de leurs tours de main et l’apposition de dé-
cors de style uniquement indigène. La fabrication d’i-
mitations par les potiers gaulois se cantonne aux ate-
liers d’agglomérations, plus sensibles aux phénomènes
d’acculturation. Les imitations portent d’abord sur les
vases à boire, au IIe siècle, la popularité des plats se dé-
veloppant dans la première moitié du Ier siècle (A
Lamb. 36, A et B Lamb. 6) et surtout après 50 (A et B
Lamb. 5, Lamb. 5-7 et Lamb. 7). Cela traduit, plus
fortement que l’utilisation de la vaisselle d’importa-
tion, l’adoption, jusque dans les milieux modestes, de
nouvelles pratiques de table. Le phénomène est ici
plus précoce et plus soutenu que dans les autres ré-
gions de la Gaule (Barral 1992 et 1996 ; Luginbühl
2001, 56 - 58).

Il peut être surprenant que Narbonne ne fabrique à la
fin du IIe ou au début du Ier siècle ni des imitations ni
des vernis noirs de technique italique, car c’est ici que
l’on attendrait en toute logique l’installation des pre-
miers potiers immigrés. Il semble que cette contradic-
tion s’explique par l’abondance des importations qui
répond aux besoins sans doute très importants de la
population de la colonie, et au niveau de vie suffisam-
ment élevé de celle-ci.

Un autre fait saillant est la quasi-inexistence des pro-
ductions à relier de façon précise à la campanienne C,
malgré l’engouement dont bénéficient les céramiques
cuites en mode B dans la région. Cela nous distingue
une fois de plus du Languedoc oriental où la produc-
tion de dérivées de C est attribuée à l’installation de
potiers siciliotes (Py 1990, 227 et 577 - 579). D’une
manière générale, l’exemple du Languedoc occidental
nous invite à ne pas rechercher trop systématiquement
dans la campanienne C les modèles des imitations à
pâte grise, et à analyser indépendamment la morpho-
logie et la technique de cuisson, en donnant la priori-
té à la première.

Le Languedoc occidental et le Roussillon se distin-
guent encore, dans l’état des recherches, des autres ré-
gions par l’installation précoce d’ateliers mettant en
œuvre des techniques italiques. Ici, la colonisation pa-
raît être le phénomène déterminant de ces fabrications,
autant des plus anciennes, comme celle de Saint-Jean-
du-Causse, que de la vague plus récente, de peu anté-
rieure au début de l’Empire. C’est ici que, pour la pre-
mière fois, on met en évidence de façon indiscutable le
transfert de personnels et de techniques et la produc-
tion selon un modèle italique, par l’emploi de main-
d’œuvre servile. Le modèle italique apparaît encore
avec force dans le brusque changement d’échelle de la
diffusion, signe d’une nouvelle organisation commer-
ciale, qui porte les présigillées du bassin audois des ri-
ves de la Méditerranée à celles de l’Atlantique, des Py-
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rénées au sud du Massif central. En cela, la fabrication
des présigillées constitue une étape intermédiaire entre
l’organisation au niveau du chef-lieu et de son territoi-
re qui préside à la diffusion des imitations de technique
indigène et la diffusion à l’échelle de l’empire que
connaîtront les TS cuites en mode C.

L’une des caractéristiques principales de cette produc-
tion est son éclatement en de nombreux ateliers, ce
qui nous oblige à conserver une dénomination assez
générale. Aux centres de production de Bram et de
Narbonne, et de leurs périphéries, s’ajoutent en effet
ceux de La Graufesenque, de Montans, de la région de
Castres (Cambon 1994) et d’Albi. Il serait tout natu-
rel que Toulouse ait connu également ce genre de fa-
brication, introduit par l’arrivée de potiers immigrés,
par le déplacement de potiers de Narbonne ou de
Bram, ou bien accompli sous l’effet de la romanisation
de certaines structures locales de production.
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Fig. 1: Ateliers indigènes ayant fabriqué des imitations de céramique fine italique.

Céramique « celtique », ateliers avérés. 1 : Vieille-Toulouse. 2 : La Lagaste. 3 : Bouriège. 4 : Montans. Ateliers très probables.
5 : Castelnaudary. 6 : Narbonne ou ses environs. 8 : La Graufesenque. Céramique grise du Roussillon. 9 : Ruscino.
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Fig. 2: Imitations du IIe siècle. 1 à 3 : Castelnaudary, le Pech 25. 4 : Castelnaudary, le Pech 14. 5, 6 : Vicus de Bram 1. 7 :
Toulouse, Puits 2 de la Caserne Niel. 8 : Toulouse, Saint Roch, puits fouillé en 1961.
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Fig. 3: Imitations des ateliers de La Lagaste, d’après Rancoule 1970, fig. 18, remaniée.
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Fig. 4: Imitations du Ier s. recueillies à Vieille-Toulouse (d’après Vidal 1988, 28 ; Vidal 2001, fig. 51 et 52).
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Fig. 5: Imitations du Ier s. de la région de Castelnaudary. 1 : Saint Jacques 1, Castelnaudary. 2 : Villeroux, Castelnaudary. 3 à
6 : Saint Jacques 2, Castelnaudary. 
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Fig. 6: Imitations augustéennes de technique « celtique ». 1 à 3 : Bram 36. 4 à 6 : Narbonne.
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Fig. 7: Céramiques de Ruscino (d’après Solier 1980, fig. 6 et fig. 7, remaniées). 1-12 : imitations en céramique grise du Rous-
sillon ; n° 13 et 14 imitations à vernis rouge, de Ruscino ?
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Fig. 8: Ateliers mettant en œuvre des techniques non indigènes.

1 : Saint-Jean-du-Causse, Magalas, 2 : Ruscino, 3 : L’Oustalet, Fleury-d’Aude, 4 : Montfau, Magalas, 5 : Narbonne et sa péri-
phérie, 6 : La Graufesenque, 7 : Le Jonquas, Luc-sur-Orbieu, 8 : Bram et sa périphérie, 9 : Le Cammazou, Villeneuve-la-
Comptal, 10 : Montans, 11 : Vieille-Toulouse.
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Fig. 9: Atelier de Saint-Jean-du-Causse, Magalas. 1-16 : céramiques à vernis noir, pâte claire. 17-19 : céramiques à pâte claire
(d’après Maune, Sanchez 1999. Les n°s en petit corps renvoient aux figures originales).
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Fig. 10: Atelier de l’Oustalet, Fleury d’Aude. 1-10 : céramiques à pâte grise et vernis noir. 11 : céramique à vernis rouge. 
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Fig. 11: Ateliers de Bram. Céramiques à pâte grise, vernis noir de la phase 1 (zone 1, nord). Principales formes. 
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Fig. 12: Ateliers de Bram. Céramiques à pâte claire, vernis rouge de la phase 2 (zone 4). Principales formes.
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Fig. 13: Ateliers de Bram. Céramiques à pâte claire, vernis rouge de la phase 3 (zone 3). Principales formes. 
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Fig. 14: Influences progressives des campaniennes A 27 et B1 sur la forme Celtique 9. 





Resum
A partir del darrer terç del segle i aC, els tallers ceràmics dels territoris d’Empúries i Girona, que havien
produït a bastament ceràmiques emporitanes, d’engalba blanca i càlats pintats, van veure reduït el volum
de producció que se centrà, preferentment, en ceràmiques grises de taula a partir del repertori clàssic de les
emporitanes i la incorporació de noves formes pròpies del repertori mediterrani. Són ceràmiques de taula,
plats plans i fondos, gots, copes, gerres de diverses mides i algun gibrell. L’àrea de penetració d’aquests pro-
ductes no ultrapassa l’abast regional i aviat s’observa una atomització de tallers de categoria desigual. A
mitjan segle i desapareixen.

Paraules clau
Ceràmica grisa. Produccions regionals. Baixa república i inicis de l’imperi

Abstract
From the first third of the 1st century BC, the pottery workshops in the territories of Empúries and
Girona, which had produced «Emporitana» ware, white slip and painted kalathoi, reduced the amount of
their production and specialised mainly in grey tableware, reproducing the classical Emporitan shapes and
also incorporating new typical ones from the Mediterranean repertory. This tableware consists of flat,
deep dishes, glasses, cups, pitchers of several sizes, and basins. Such productions reach no further than the
regional area and we soon observe a fragmentation of the activity in workshops of unequal category. They
disappear by the middle of the 1st century AD.

Keywords
Grey pottery. Regional productions. Late Republic and early Empire
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1. GENERALITATS I DEFINICIÓ

La ceràmica emporitana és una producció artesanal
d’enorme personalitat, perfectament definida i defini-
ble, amb un repertori ampli de formes. Hi coincidei-
xen atuells de tradició pròpia i altres vinguts de fora,
amb una cronologia molt precisa, entre el 200 aC i el
tercer quart del segle i aC, amb uns tallers situats a
Empúries o en la seva zona d’influència immediata
que abasteixen abundantment la ciutat i tot el seu ter-
ritori i altres àrees pròximes a través d’una xarxa co-
mercial efectiva i molt antiga, i que, aprofitant el pa-
per privilegiat del port emporità com a punt primer de
redistribució del comerç itàlic, arriben arreu acom-
panyant les àmfores i les ceràmiques envernissades de
negre d’origen tirrènic. Aquests mateixos tallers obra-
ven altres ceràmiques de qualitat més especialitzades,
càlats de diverses mides, amb decoració pintada molt
convencional, alguns cuits a foc reductor, o les urnes,
gerres i grans recipients d’engalba blanca, per servir lí-
quids i per guardar (Nolla 1982, 133-135; Aquilué et
al. 1984, 370-377; Casas et al. 1990, 41-42).

Dins del tercer quart del segle i aC, en un moment
que caldrà precisar convenientment, aquestes terrisse-
ries, progressivament i, cal suposar, d’una manera pau-
sada, s’anaren adaptant als nous temps modificant la
seva oferta, reconduint-la i adequant-la a la llei de la
demanda. En efecte, les grans rutes generals del co-
merç marítim a la Mediterrània occidental havien evo-
lucionat, la dependència d’Itàlia era cada cop menor,
el paper del port d’Empúries començava a davallar i la
intensa romanització de la ciutat, com a conseqüència
de l’establiment de veterans que hi va fer Juli Cèsar
després de Munda (45 aC) (Liv. 34 9), va conduir, en
aquells anys, a la creació del municipium d’Empúries
(des d’ara, Emporiae, en plural) que, com recorda amb
justesa el gran historiador de Patauium (Pàdua), fou
un procés esglaonat en el temps que incorporà, pri-
mer, els estadants de la ciutat regular, antics itàlics i in-
digets, i, finalment, els grecs de l’antiga i prestigiosa
Emporion, amics i aliats del poble romà. D’altra ban-
da, caldria ressenyar el canvi de modes en les ceràmi-
ques envernissades de més qualitat, amb l’abandona-
ment de les engalbes negres substituïdes per les de
color vermell, que s’acompanyaren d’un nou repertori
de formes que n’anaren arraconant algunes i modifi-
cant-ne d’altres fins a crear repertoris substancialment
nous que servien noves modes i nous costums.

Caldria considerar, també, que és precisament durant
aquesta segona meitat del segle i aC que Empúries co-
mençà a sentir amb força la minva de l’activitat por-
tuària, el fet d’haver passat de ser un punt d’arribada i
redistribució de gran abast a un port de categoria re-
gional com a conseqüència de les grans modificacions
de caire econòmic i productiu ocorregudes al món
mediterrani occidental, concretament a la Itàlia tirrè-

nica i, sobretot, als territoris costaners de llevant i de
migdia de les províncies hispàniques. Aquestes cir-
cumstàncies indubtablement arrossegaren l’activitat
dels tallers de les ceràmiques fines de tradició «indíge-
na», que veieren reduïda la seva activitat i l’àrea d’in-
fluència, però que de cap manera significaren la fi d’u-
na producció. Com tantes altres vegades, calgué
adaptar-se a circumstàncies noves de tota mena per
poder sobreviure: les produccions més especialitzades,
càlats i ceràmiques d’engalba blanca, van rebre més
aviat; es van deixar d’obrar ràpidament, fins al punt
que, a partir de les dades que posseïm, les podem con-
siderar desaparegudes a partir del darrer quart del se-
gle i aC, en tot cas sempre abans del canvi d’era. Les
terrisseries apostaren, preferentment, per obrar cerà-
miques grises de taula que, com s’anirà veient, tingue-
ren una gran acceptació fins que entraren en una mar-
cada decadència al llarg del segon quart del segle i dC,
fins a desaparèixer. Aquesta desaparició podria signifi-
car (no ho sabem amb seguretat) un abandonament
d’una tradició, que va substituir el producte per un al-
tre de més adequat. Tanmateix, ens és impossible, ara
com ara, copsar si existí aquesta possibilitat. Com veu-
rem, de cop i volta, la producció desapareix sense, apa-
rentment, deixar rastres.

2. IDENTIFICACIÓ

Va ser en estudiar els materials ceràmics recuperats en
diverses excavacions efectuades a Girona que fou pos-
sible definir aquesta fàcies de la ceràmica emporitana,
clarament més tardana i amb una marcada personali-
tat (Nolla 1977, 830-906). De fet, l’únic que fèiem
era comprovar i sistematitzar uns indicis evidents però
massa dispersos que M. Almagro havia detectat entre
les ofrenes dipositades en algunes tombes emporitanes
que es dataven a l’entorn del canvi d’era i, en ocasions,
en contextos clars de la primera meitat del segle i dC
(Almagro 1955). D’aleshores ençà, ha estat possible
rastrejar-ne la presència en diversos jaciments del
nord-est de Catalunya, cosa que ha permès fixar-ne les
peculiaritats, la cronologia, les principals característi-
ques tipològiques i anar definint un catàleg de formes.

Val la pena tenir ben present que aquest tipus ceràmic,
a part de trobar-se als jaciments que s’esmenten direc-
tament al llarg de treball, es documenta en contextos a
cavall del canvi d’era en tots els jaciments dels territo-
ris nord-orientals del Principat, com poden ser Santa
Maria de Panissars (el Pertús/la Jonquera), la Ciutade-
lla i les Arenes (Roses) (Nolla, Casas 1994, 90), Mas
Gusó (Albons/Bellcaire), Llafranc (Palafrugell), el Co-
llet de Sant Antoni (Calonge), Pla de Palol (Platja d’A-
ro) (Nolla 2002, 88), Puig Rodon (Corçà), Pla de
l’Horta (Sarrià de Ter), la Quintana (Cervià), el Bos-
quet del Rajoler (Palol de Revardit), Mas Castell (Por-
queres), Can Ring (Besalú), els Pedets (Blanes) (Vilà
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et al. 1977-1978, 218, fig. 12 i 19, i 223, fig. 51-53,
230, com a exemple), entre els més significatius. En
coneixem, també, a Ruscino (Castell-Rosselló), a l’altra
banda de les Alberes, al Maresme (Járrega 1990, 43-
51; Banús 1992, 35-42), amb material de notable in-
terès però que no tindrem en compte perquè no l’hem
pogut estudiar directament, al Vallès (Nolla 1994, 28-
29) i a Menorca (Museu de Ciutadella). Una recerca
més aprofundida podrà determinar la importància
quantitativa de cada una d’aquestes zones i ampliar-la
considerablement.

3. CARACTERÍSTIQUES

La ceràmica emporitana tardana es defineix per un
aparent empobriment de les terrisseries, que van dei-
xar enrere la diversitat i la riquesa d’etapes anteriors, i
també per la pèrdua d’un cert esperit «industrial» que
detectem en la uniformitat dels atuells obrats entre el
200 i el 50 aC.

Pel que fa a les característiques d’argiles i acabats, con-
sideràvem que érem davant d’un producte ben definit,
amb poques variacions. L’argila és preferentment de
color gris clar, gris perla o amb uns tons subtilment
verdosos, i, majoritàriament, sense diferències entre el
nucli i les parets exteriors, molt ben depurada i dura,
amb presència, de vegades, de minúsculs puntets bri-
llants o blancs, el mateix desgreixant de la producció
«clàssica». Sovint tenen un tacte sabonós i les parets
són més gruixudes que en els productes més antics. Al-
tres vegades les tonalitats de les pastes són més fosques
i els acabats de menor qualitat, fet que podria assenya-
lar l’existència de diversos tallers, territorialment dis-
persos, alguns dels quals obraven productes de qualitat
menor. Darrerament, i cada cop més, anem identifi-
cant l’existència del que podrien semblar petits tallers
d’abast molt local i de menys qualitat artesanal que
devien coexistir a l’ombra d’uns tallers principals més
actius i amb capacitat i vocació de fer arribar els seus
productes dins d’una zona més extensa.

4. RELACIONS AMB ALTRES
PRODUCCIONS CERÀMIQUES

Val la pena tenir ben present que el mateix que passa
amb la ceràmica que estem estudiant succeeix amb
moltes altres produccions d’abast regional o comarcal,
que modifiquen i adapten el repertori de formes a no-
ves modes i necessitats, i que reben fortes influències
dels obradors més actius i puixants, preferentment ità-
lics. Inicialment observem l’assimilació de les formes
més característiques de la ceràmica del Cercle de la
Campaniana B, tal com passa també amb les produc-
cions arcaiques de la TSI, a les quals després s’hi van
incorporar les noves, desenvolupades a Arezzo, Pisa i a

altres grans centres productors de la Itàlia tirrènica, i
també les de Lugdunum, a la Gàl.lia, o les anomenades
ceràmiques de parets fines que, com es veurà, inspiren
algunes copes i alguns gots, en una tradició que re-
munta, com a mínim, a la darreria del segle ii aC.

El cas més extraordinari és el de les anomenades cerà-
miques de pasta micàcia amb engalba, primerament
negra, a imitació de les antigues ceràmiques de vernís
negre, i ben aviat de color roig corall, que cal suposar
que foren el resultat de l’estímul de les produccions de
la TS, les quals van fer desaparèixer ràpidament les ve-
lles Campanianes de tan llarga tradició. Identificades
per E. Sanmartí Grego (1974-1975, 251-261), proba-
blement provenen dels obradors de la zona de Narbo-
na o del seu entorn (Casas et al. 1990, 40-41; Passelac
1993, 533-535). Recordem que sovintegen en contex-
tos augustals dels jaciments costaners de les comarques
gironines. Com veurem en referir-nos al repertori de
formes, aquestes produccions i les nostres mostraven
un catàleg majoritàriament coincident, amb els matei-
xos plats, gots, tasses i recipients. No deixen de ser res-
postes idèntiques als mateixos estímuls. Recordem, fi-
nalment, que totes dues produccions desapareixen en
el curs del segle primer.

5. REPERTORI DE FORMES

L’estat actual del coneixement d’aquestes ceràmiques
exigeix el disseny d’una tipologia exhaustiva, l’intent
de situar cada una de les formes dins d’una línia evo-
lutiva determinada i la fixació de la cronologia amb la
màxima precisió, a partir de dades fiables i tan fermes
com sigui possible.

Per fer-la útil ens ha semblat convenient definir els di-
versos atuells segons la seva utilitat, i hem donat a cada
una de les formes un número correlatiu i, dins de cada
número, un altre que serveix per definir, a l’interior
d’un grup, peces amb característiques suficients per
ser distingides. Si cal, una lletra afegida als dos núme-
ros, sempre separats per un punt, indica recipients que
mereixen una subdivisió tipològica.

Forma 1
Plats (catillus, patera). Recipient baix i obert, molt més
ample que alt i amb peu ben definit.

Variant 1.1
Plat de llavi molt ben diferenciat i penjat cap enfora.
Aquesta forma és coneguda entre les ceràmiques em-
poritanes clàssiques (Aquilué et al. 1984, 373, fig.
130,9 i 10; Nolla, 1999, 187, fig. 10, 1 i 2) i s’inspira
en la forma Lamb. 36 de la ceràmica Campaniana A,
un plat de gran èxit que trobem a bastament en con-
textos avançats del segle ii aC o de la primera meitat
del segle i aC (Burch et al. 2001, 84-93). Fins ara no
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havíem pogut provar que aquest plat fos obrat en cerà-
mica emporitana tardana. Tanmateix, en coneixem al-
guns fragments ben clars que procedeixen de la sitja
explorada el 1989 a la vil.la romana de Montfullà (Bes-
canó), clarament augustal (Nolla et al. 2003, 29-32,
fig. 17,2). El diàmetre màxim és de 34 cm.

És interessant constatar que aquesta forma tingué un
èxit extraordinari, tal com ho prova la seva presència
entre el repertori de formes de la TSSG (forma Drag.
36) o entre les ceràmiques TSAA (forma Hayes 3),
amb perllongacions ben testimoniades fins al segle ter-
cer, cosa que posa de manifest un atuell reeixit que cal
continuar produint sense modificacions substancials.

Convindria, però, considerar, a partir de les dades que
tenim, que devia ser un recipient usat només puntual-
ment i més aviat rar. 

Variant 1.2
Plat de llavi alt i obert, l’origen del qual és marcat per
una forta carena. Aquesta forma no és coneguda entre
el repertori de les emporitanes clàssiques. De fet, devia
substituir el plat de la forma C (Barberà, Nolla, Mata
1993, 30-31, làm. 9), a bastament documentat en
contextos de finals del segle ii i primera meitat del se-
gle i aC. Recorda la forma Goud. 1 de TSA (Goudine-
au 1968, 325-326) que, no cal dir-ho, té com a prece-
dent els plats de la ceràmica envernissada de negre la
forma Lamb. 7. Val la pena recordar que, en ceràmica
itàlica envernissada de vermell, es tracta d’un atuell
antic, arcaic. És interessant fer constar, també, que és
un dels plats de la ceràmica de pasta micàcia i engalba-
da en roig corall forma Pre-sigga 10 (Passelac 1993,
533), que aquest autor data entre el 30 aC i el 10 dC.

De ceràmica emporitana tardana en coneixem un de
sencer que fou dipositat com a ofrena a l’interior d’u-
na tomba emporitana de la necròpoli Ballesta, a la in-
cineració núm. 46 (Almagro 1955, 36-37 i 76, fig.
45,3 i figura de la pàg. 407; Casas et al. 1990, 104-
105, núm. 202), amb el fons intern decorat amb dos
cercles concèntrics impresos. No és possible datar l’en-
terrament amb precisió perquè manquen altres evi-
dències. Sembla, tanmateix, que pel context general i
a partir del nostre plat, podríem acceptar una datació
del darrer terç del segle i aC.

En coneixem un altre, procedent de la incineració
núm. III de la necròpoli Granada, d’Empúries (Alma-
gro 1955, 262-263 i 283-284, fig. 260,2 i fig. de la
pàg. 407; Casas et al. 1990, 104-105, núm. 203), amb
decoració de dos cercles concèntrics impresos i la co-
rona circular creada, decorada amb estries fines. Tam-
poc no era possible datar amb seguretat i precisió el
moment de deposició de l’enterrament. És acceptable,
però, proposar una cronologia del darrer terç del segle
i aC.

Assenyalarem també la presència de plats d’aquesta
forma a l’estrat II A de l’excavació de la muralla Ru-
bert amb només TSI i llànties Dr. 2 i 4, que podria da-
tar-se en època augustal o molt poc després (Sanmartí
Grego 1974-1975, 257-261; 1978, 236 i 307-310), a
la Font del Vilar (Avinyonet de Puigventós), fora de
context (Casas et al. 1995, 38, fig. 32,5) o a la sitja
2416, en les UE 2417 i 2418 (Casas, Soler, Turon
1996, 81 i 83, fig. 12,4), en un estrat clarament au-
gustal, anterior al canvi d’era. Amb una datació pro-
posada a la segona meitat del segle i aC, sempre ante-
rior al canvi d’era, citem la presència d’aquest plat a
Sant Julià de Ramis, en el sector nord-occidental de
l’oppidum, a tocar la muralla, amb decoració de cercles
concèntrics impresos en el fons intern (Burch et al., en
premsa).

Aquest seguit d’evidències fan pensar que ens trobem
davant d’un plat característic de la segona meitat / dar-
rer terç del segle i aC, que deixà de ser usat vers el can-
vi d’era.

Les peces conegudes ens permeten aproximar-nos a les
mides estandarditzades del plat: un diàmetre de vora
(diàmetre màxim) entre 18,7 cm i 20 cm, un diàmetre
de base entre 6,6 cm i 10,2 cm, i una alçada total en-
tre 3,7 cm i 4,7 cm. 

Variant 1.3
Plat de llavi ben marcat i penjat. Sembla directament
inspirat en la forma Goud. 6b i 12 de la TSA, de les
quals la primera devia aparèixer vers el 30 aC, i la se-
gona, cap al 20 aC. En coneixem exemplars en cerà-
mica micàcia engalbada en negre (Casas et al. 1990,
96-97, núm. 181 a 183) i en roig corall (Passelac
1993, 533, forma Pre-Sigga 70 i, potser, 50). Aquest
autor els data entre el 30 aC i el 10 dC.

En coneixem un de sencer procedent d’Empúries,
d’un lloc indeterminat, i conservat al Museu d’Ar-
queologia de Catalunya-Girona (Casas et al. 1990,
104-105, núm. 204), amb cercles impresos concèn-
trics que ornamenten el fons intern; un altre, també
sencer, trobat a l’interior de la tomba d’incineració
emporitana Ballesta núm. 35, on feia de tapadora de
l’urna (Almagro 1955, 36 i 68, fig. 34,4 i fig. de la
pàg. 407) datada, sense evidències fermes, a l’època
d’August. A la sitja de Montfullà, dels primers anys del
canvi d’era (Nolla et al., 2003, 29-32, fig. 17,1), se’n
recuperà un de quasi sencer, amb cercles concèntrics
impresos al fons intern i tres altres fragments de vora.
Un altre fragment, amb un diàmetre de 20 cm, fou re-
cuperat a la UE 8040 de les excavacions del Puig de
Sant Grau (Caldes de Malavella) (Merino, Nolla, San-
tos 1994, 186, núm. 23).

Amb el que tenim, caldria considerar aquest plat com
a propi del darrer quart del segle i aC. Ara com ara no
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sabem si el seu ús es perllongà en els primers anys del
segle primer.

Les mides conegudes se situen a l’entorn dels 19,5 cm
de diàmetre de vora (20,4 cm de diàmetre màxim),
7,2 cm de diàmetre de base i 3,3 cm d’alçada.

Variant 1.4
Plat similar a l’anterior, però amb un perfil de llavi di-
ferent. Recorda la forma Goud. 12b de vers el 20 aC.
També és obrada en ceràmica de pasta micàcia (Casas
et al. 1990, 98-99, núm. 190; Passelac 1993, 533, for-
ma Pre-Sigga 90). L’autor francès proposa una crono-
logia entre el 15 aC i el 30 dC.

Podria tractar-se perfectament d’una variació de la for-
ma 1.3, ja que tant l’una com l’altra coincideixen en el
farciment de la sitja augustal de Sant Pere de Montfu-
llà. En efecte, en aquest lloc s’han recuperat dues vores
de plat d’aquesta forma que ens obliga a considerar
que va coexistir amb la forma 1.3 a l’entorn del canvi
d’era o poc després (Nolla et al. 2003, 29-32, fig. 17,3
i 23,1 i 3). En coneixem d’altres procedents de Giro-
na, del farciment de la torre romana de Casa Pastors,
estrat III (Nolla 1977, 173; Casas et al. 1990, 114-
115, núm. 249), clarament residual, o de l’abocador
fora murs (excavacions de 1974-1975, de la sala romà-
nica de la catedral), també sense context (Nolla 1980,
85-86, fig. 1,10 i 20; Casas et al. 1990, 114-115,
núm. 247 i 248).

El diàmetre d’aquest plat se situa entre els 18 i 24 cm
i té una alçada a l’entorn dels 4 cm.

Variant 1.5
Plat alt i de llavi ben marcat i obert. En coneixem pocs
exemplars: un de prou sencer, trobat entre el material
que omplia la sitja augustal o poc posterior de Montfu-
llà (Nolla et al. 2003, 29-32, fig. 17,5 i 24), i un altre de
la UE 8041, de les excavacions del Puig de Sant Grau,
inèdit. Aquestes circumstàncies fan que proposem, ini-
cialment, una cronologia entre el 25 aC i el 20 dC.

El plat tipus tindria un diàmetre màxim d’uns 20 cm,
el de la base de 8,2 cm i l’alçada a l’entorn de 5,1 cm.

Variant 1.6
Plat alt i de llavi arrodonit. Considerem una subdivi-
sió, amb la forma 1.6.a, menys alta i amb carena visi-
ble, i la forma 1.6.b, de perfil més arrodonit i de més
alçada, que recorda la forma Goud. 5, de vers el 35
aC. Formes idèntiques en la producció de ceràmica de
pasta micàcia i engalba roig corall (Passelac 1993, 533,
forma Pres-Sigga 40), amb datació proposada entre el
30 aC i el 10 dC.

Del primer, en coneixem un exemplar procedent de
l’abocador fora muralla de Gerunda, sense context clar

(Nolla 1980, 89-90, fig. 5,97; Casas et al. 1990, 114-
115, núm. 246) i un altre, de 28 cm de diàmetre, pro-
cedent de la vil.la del Camp de la Gruta (Torroella de
Montgrí), inèdit. Del segon en coneixem un altre,
també de Girona (Nolla 1980, 89-90, fig. 5,99; Casas
et al. 1990, 114-115, núm. 246).

La variant 1.6.a mostra un diàmetre màxim de 23 cm
i una alçada de 3 o 4 cm; la 1.6.b, entre 22 i 27,8 cm
de diàmetre màxim i 4 o 5 cm d’alçada.

Variant 1.7
Escassament documentat. Es tracta d’un plat de llavi
engruixit i amb solcs paral.lels decorant la vora inter-
na. També existeix en ceràmica de pasta micàcia i en-
galba de color roig corall (Passelac 1993, 533, Pre-Sig-
ga 110), amb una cronologia proposada entre el 10 aC
i el 10 dC.

És un exemplar conegut en l’abocador fora murs de
Gerunda, sense datació precisa (Nolla 1980, 85-86,
fig. 1,9; Casas et al. 1990, 114-115, núm. 250). Da-
rrerament, (campanya del 2001) en noves excavacions
en extensió efectuades en aquell mateix lloc (Garcia et
al. 2002), hi hem reconegut uns quants exemplars de
la mateixa forma, fora de context.

No té mides precises; el diàmetre màxim conegut se si-
tua entre 20 i 30 cm.

Forma 2
Escudelles (acetabulum, acitabulus). Recipient de di-
mensions regulars, amb diàmetre inferior a 20 cm, alt
i amb peu ben definit. És una mena de plat fondo.

Variant 2.1
Escudella de parets obertes, gran diàmetre i alçada
moderada, amb peu ben definit. Es tracta d’una imita-
ció força mimètica de la forma Lamb. 1 de la ceràmi-
ca del Cercle de la Campaniana B, amb decoració de
cercles impresos en el fons intern però sense els solcs
paral.lels que, en la forma original, defineixen l’atuell.
En coneixem un exemplar sencer trobat en el reompli-
ment de la cisterna circular de la Casa Romana núm.
1 d’Empúries, en el nivell superior, que cal datar en
època augustal, immediatament abans del canvi d’era
(Sanmartí Grego, Santos 1986-1989, 303, fig. 7,27;
Casas et al. 1990, 104-105, núm. 206). És rara i, com
veurem, és una variant puntual i atípica de la forma
2.2 (a, b, c i d).

El diàmetre màxim és de 15,3 cm, el de la base d’11
cm i l’alçada de 4,5 cm.

Variant 2.2
Molt semblant a l’anterior, però de forma hemisfèrica
i amb solcs (o solc) que defineixen la vora externa del
recipient.
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La variant 2.2.a es caracteritza per dos o més solcs pa-
ral.lels que decoren externament el llavi i que, en can-
vi, no són evidents internament. Se n’han trobat al-
guns exemplars procedents de la fase d’ocupació de la
segona meitat del segle i aC de l’antic oppidum de Sant
Julià de Ramis (Burch et al., en premsa), entre el ma-
terial més tardà del jaciment indiget de Castell de la
Fosca (Palamós) (Nolla, Palahí, Burch 1998, 66, fig.
2,14), a la vil.la de Tolegassos (Viladamat) a la UE
1013 (Casas 1989, 60, fig. 36,14) o a la UE 2019 (Ca-
sas 1989, 86, fig. 52,15), a Vilauba (Camós), en ni-
vells baixrepublicans (Castanyer, Tremoleda 1999,
176, làm. 9,12, núm. Inv. 16-v-716-21), tot i que en
aquest cas podria ser de la variant grisa clàssica; a Em-
púries, en l’estrat I de l’excavació de la muralla Robert,
amb una datació genèrica del 30 aC al 30 dC (Barbe-
rà, Nolla, Mata 1993, 79, làm. 6,5), o al reompliment
d’una sitja de la basílica foral (UE 1105), amb datació
final anterior al canvi d’era (Aquilué et al. 1984, 180-
181, fig. 92,13); en el farciment d’una altra sitja, a
Montfullà (Nolla et al. 2003, 29-32, fig. 18,4), UE
1003 i 1004, amb una datació de principis del segle i
dC, o a la UE 8035 de les excavacions de l’edifici ter-
mal del Puig de Sant Grau d’Aquae Calidae (Merino,
Nolla, Santos 1994, 179, làmina de la dreta, núm. 19).

El diàmetre màxim se situa entre 13 i 16,2 cm, el de la
base a l’entorn de 7,8 cm i l’alçada és de 6 cm.

La 2.2.b es diferencia de l’anterior per un engruixi-
ment intern de la vora. L’exemplar paradigmàtic és l’es-
cudella que acompanyava les cendres del difunt de la
incineració núm. 1 de la petita necròpoli de l’Amfitea-
tre (Almagro 1955, 222-223 i 255, fig. 230,13 i fig. de
la pàg. 407; Casas et al. 1990, 104-105, núm. 205), en
un context difícil de datar amb exactitud, però que s’ha
situat vers els primers decennis del segle i dC. També a
Empúries la trobem en l’estat I (30 aC-30 dC) de l’ex-
cavació de la muralla Rubert (Barberà, Nolla, Mata
1993, 79, làm. 6,4). Semblantment, i sense cronologia
ferma, a Girona (Nolla 1980, 85, fig. 1,19 i 89-87, fig.
4,58; Casas et al. 1990, 112-113, núm. 243 i 240), al
Puig de Sant Grau, a la UE 8040 (Merino, Nolla, San-
tos 1994, 186, núm. 22), a la sitja augustal o poc pos-
terior de Sant Pere de Montfullà (Nolla et al. 2003, 29-
32, fig. 18,1), a la UE 1002 (dos individus) i a la UE
1004 (un individu), en un nivell que es podria datar
entre els darrers anys del segle i aC i els primers de la
nova era, a la vil.la dels Ametllers (Tossa de Mar) (Ló-
pez et al. 2001, 70 i 198, làm. XXV,5) o en un context
de la darreria del segle primer, a Vilauba (Castanyer,
Tremoleda 1999, 204, làm. 17,4).

El diàmetre de boca se situa entre 14 cm i 22,4 cm, el
de la base en 9,8 cm i l’alçada en 6,2 cm.

La 2.2.c es defineix pel fet de no presentar cap solc ex-
terior ornamental, per la lleugera carena i per una alça-

da considerable en relació amb el diàmetre de boca. En
coneixem, solament, dos fragments, un procedent de la
UE 1002 i l’altre de la UE 1003, nivells de farciments
augustals o poc posteriors de la sitja de la vil.la de
Montfullà (Nolla et al. 2003, 29-32, fig. 18,2) o a la
UE 2411 (Casas, Nolla 1993, 22, núm. 120) i UE
2409 (Casas, Nolla 1993, 42, núm. 188) de Tolegassos.

El diàmetre de boca és d’uns 15 cm i l’alçada d’uns
7 cm.

La 2.2.d es caracteritza per un llavi evident i triangu-
lar. En coneixem formes idèntiques en ceràmica de
pasta micàcia i engalba negra (Casas et al. 1990, 100-
101, núm. 180a) i roig corall (Passelac 1993, 534,
Pre-Sigga 190), amb una cronologia proposada entre
el 30 i el 20 aC. Se n’han recuperat alguns exemplars
sencers a Tolegassos, amb solcs decoratius que mar-
quen el llavi externament, i amb cercles concèntrics
impresos en el fons intern (Merino, Rocas 1989, 117-
119, fig. 80,1; Casas et al. 1990, 106-107, núm. 209)
o només marcant, per fora, el llavi (Merino, Rocas
1989, 117-119, fig. 80,2; Casas et al., 1990, 106-
107, núm. 210). Altres exemplars que cal considerar
procedeixen del material més modern del poblat ibè-
ric de Castell de la Fosca (Nolla, Palahí, Burch 1998,
66, fig. 2,13) i de la UE 1002 de la sitja augustal o
poc posterior de Montfullà (Nolla et al. 2003, 29-32,
fig. 28,6), o de la UE 2068 de Tolegassos (Casas
1989, 123, fig. 80,1 i 2).

El diàmetre màxim és de 16,5 cm, el de la base de 10,4
cm i l’alçada entre 5,5 cm i 6,2 cm.

Variant 2.3
Concentra novament la personalitat diferenciadora en
el llavi, triangular, engruixit i doblegat sobre ell ma-
teix. Citarem com a paradigma l’escudella sencera lo-
calitzada a la UE 1115 de la sitja del fòrum emporità,
excavada el 1982 (Aquilué et al. 1984, 156, fig. 93,4;
Casas et al. 1990, 106-107, núm. 212). Altres exem-
plars ben conservats es troben entre el material de la
segona meitat del segle i aC del sector de la muralla
nord-occidental de l’oppidum de St. Julià de Ramis
(Burch et al., en premsa) o, fora de context, entre els
objectes recuperats del jaciment de l’Hort d’en Bach
(Maçanet de la Selva) (Nolla, Ramírez 1995, 67, fig.
2,14 a 16). També es troben a l’estrat I (30 aC-30 dC)
de l’excavació de la muralla Rubert (Barberà, Nolla,
Mata 1993, 78, làm. 6,3).

El diàmetre de boca se situa entre 12 cm (?) i 17,2 cm
(el més freqüent és de 16 cm), el de la base entre 8,6 i
9,8 cm, i l’alçada entre 5,9 i 6,5 cm.

Variant 2.4
Es defineix per un llavi triangular molt ben diferen-
ciat. Produïda, també, en ceràmica de pasta micàcia i
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engalba negra i roig corall (Casas et al. 1990, 96-97,
núm. 184 i 98-99, núm. 193, respectivament).

Un exemplar prou sencer que podria servir de model
procedeix de Castell de la Fosca, sense context (Nolla,
Palahí, Burch 1998, 66, fig. 2,12). Altres troballes a
Tolegassos, a la UE 1013 (Casas 1989, 60, fig. 36,15),
2063 (Merino, Rocas 1989, 120, fig. 77,8; Casas et al.
1990, 106-107, núm. 211), 2114, dins de la sitja
2113 (Casas, Soler, Turon 1996, 89, fig. 18,4 i 5),
2411 (Casas, Nolla 1993, 22, núm. 121); a l’estació
de l’Olivet d’en Pujol (Viladamat) (Casas 1989, 29,
fig. 11,11 i 12), la UE 1002 (4 exemplars), 1003 de la
sitja augustal de Montfullà (2 individus) (Nolla et al.,
en premsa) i 1004 (2 peces), o al Puig de Sant Grau, a
la UE 8040, també amb quatre individus (Merino,
Nolla, Santos 1994, 186, núm. 24 a 27); entre el ma-
terial de la vil.la del Camp de la Gruta, inèdit, o a Vi-
lauba, en un nivell de darreria del segle i dC (Casta-
nyer, Tremoleda 1999, 203, làm. 15,10), en un altre
de finals d’aquesta centúria (Castanyer, Tremoleda
1999, 204, làm. 17,6) i en un tercer, de segona meitat
del segle i dC (Castanyer, Tremoleda 1999, 205, làm.
18,6). A Empúries es documenta en l’estrat I (30 aC-
30 dC) de l’excavació de la muralla Rubert (Barberà,
Nolla, Mata 1993, 80, làm. 7,6 i 7).

El diàmetre de vora se situa entre 16 i 18,2 cm (diàme-
tre màxim entre 17 i 19,4 cm), el de base a l’entorn de
8 cm i l’alçada de 6,4 cm.

Variant 2.5
Dins d’aquest grup d’escudelles (forma 2), hi tenim
ara tot un seguit d’atuells hemisfèrics sense llavi per-
ceptible exteriorment. També obrades en ceràmica de
pasta micàcia i engalba de color roig corall (Casas et al.
1990, 98-99, núm. 191; Passelac 1993, 534, Pre-Sig-
ga 170 i 180), aquest autor proposa per a elles, respec-
tivament, una datació entre els anys 30 aC-30 dC i el
primer terç del segle i dC. La forma 2.5 la reservem a
un recipient amb un solc que decora el llavi, imper-
ceptible, i cercles concèntrics impresos en el fons in-
tern. N’és el paradigma l’exemplar que acompanyava
com a ofrena la incineració Ballesta núm. 40 d’Empú-
ries (Almagro 1955, 36 i 72, fig. 39,2 i fig. de la pàg.
407; Casas et al. 1990, 104-105, núm. 205), que no
pot ser datada amb precisió.

El diàmetre de la vora és de 19,4 cm, el de la base de
7,5 cm i l’alçada de 6,8 cm.

Variant 2.6
Com es veurà, és un recipient ben representat que es
caracteritza per un engruiximent significatiu de la part
interior de la vora. És una atuell ben representat entre
el material de la segona meitat del segle i aC del sector
de l’entorn de la muralla de l’oppidum de Sant Julià de
Ramis (Burch et al., en premsa), amb peces prou sen-

ceres. Altres exemples els trobem a la UE 1006 (Casas
1989, 55, fig. 31,7) i 1012 (Casas 1989, 59, fig. 35,4)
de la vil.la de Tolegassos, o entre el material baixrepu-
blicà de Vilauba (Castanyer, Tremoleda 1999, 176,
làm. 9,13), a les UE 1002 (2 exemplars diferents),
1003 i 1004 (7 individus) de la sitja amb reompliment
augustal o poc més tardà de Montfullà (Nolla et al.
2003, 29-32), o a Empúries, entre el material proce-
dent de la sitja de la basílica foral explorada el 1982
(Aquilué et al. 1984, 156, fig. 92,12; Casas et al.
1990, 104-105, núm. 207).

El diàmetre de vora se situa entre els 15,6 i els 20,6
cm, el de la base és de 12,8 cm, i l’alçada, d’uns 7 cm.

Variant 2.7
Més pròxima a la 2.5, queda definida per un perfil de
parets més rectes i lleugerament obertes i per un solc a
la paret externa que marca el pas simbòlic de la panxa
al llavi. En exemplars ben conservats no és rara la pre-
sència de cercles concèntrics impresos en el fons in-
tern, com podem observar en una d’aquestes escude-
lles localitzada a l’interior de l’estrat VI B de
l’excavació «Cuina» de Casa Pastors (Girona) (Nolla
1982, 146, fig. 12; Casas et al. 1990, 114-115, núm.
244). De la mateixa excavació, de l’estrat V B, en te-
nim un exemplar idèntic (Nolla 1977, 879-880) i un
altre de la UE 1004 de la sitja augustal o poc més tar-
dana de Montfullà (Nolla et al. 2003, 29-32).

El diàmetre de vora es podria situar a l’entorn dels 16
cm, el de base és de 8,4 cm i l’alçada es troba a l’entorn
de 6,5 cm.

Variant 2.8
És una escudella de parets obertes, carena marcada i
llavi curt, evident, recte i llis (2.8.a) o decorat amb
solcs paral.lels (2.8.b). Una forma similar en ceràmica
de pasta micàcia i engalba de color roig corall (Passe-
lac 1993, 534, Pre-Sigga 200) té una datació proposa-
da entre el 10 aC i el 30 dC.

Un exemplar ben conservat (forma 2.8.b) procedeix
del farciment d’una cisterna de la neàpolis emporitana
excavada el 1985 (UE 1048) (Casas et al. 1990, 112-
113, núm. 238). De la variant 2.8.a, en coneixem uns
fragments de l’estrat II (30 aC-30 dC) de l’excavació
de la muralla Rubert d’Empúries (Barberà, Nolla,
Mata 1993, 74, làm. 4,2 i 3) i un altre trobat entre el
material que colgava una cisterna a Serra de Daró
(Nolla, Casas 1984, 148, làm. XLVII, 11).

El diàmetre de vora té entre 16,2 i 18 cm.

Variant 2.9
Correspon a una altra escudella de perfil arrodonit
amb llavi evident, diferenciat i perfectament recte,
amb un cercle imprès a la cara superior. És similar a la
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forma Goud. 7, però en aquest cas es tracta d’una
copa, que apareix vers el 30 aC. 

L’exemplar més ben conegut procedeix de l’estrat II A,
augustal, de l’excavació emporitana de la muralla Ru-
bert (Casas et al. 1990, 106-107, núm. 214).

El diàmetre de vora fa entre 16 i 18 cm, i l’alçada, a
l’entorn dels 6 cm.

Forma 3
Escudelles petites o gots més amples que alts. La for-
ma 3, amb les variants que passarem a definir tot se-
guit, la reservem a petits atuells en forma d’escudella,
més amples, de funció polivalent i complementària.

Variant 3.1
És un recipient ben conegut entre les ceràmiques em-
poritanes clàssiques i de llarga tradició. Entre el mate-
rial tardà aquesta és una forma rara, escassament re-
presentada. Tanmateix, la seva presència entre el
material exclusivament augustal del farciment de la
cisterna de Serra de Daró (Casas 1982, 333-334, làm.
IV, 5 a 7; Nolla, Casas 1984, 149, làm. XLVIII, 8 a
10) és una prova ferma del fet que continuà obrant-se
més enllà del tercer quart del segle i aC. A Empúries és
present entre el material de l’estrat I (30 aC-30 dC) de
l’excavació de la Muralla Rubert (Barberà, Nolla,
Mata 1993, 82, làm. 8,5 i 83, làm. 8,7).

Les mides conegudes ens mostren un atuell d’entre 7,4
i 8,5 cm de diàmetre de vora, uns 3,6 cm de diàmetre
de base i entre 2,8 i 3,8 cm d’alçada.

Variant 3.2 
Correspondria a un atuell hemisfèric, amb peu ben
definit i sense llavi. És similar a la forma Ritt. 8, que
apareix vers el 30 aC. En coneixem d’obrades en cerà-
mica de pasta micàcia i engalba negra (Casas et al.
1990, 96-97, núm. 187 i 100-101, núm. 187 a).

Se’n va recuperar un exemplar sencer a la UE 1004 de
la sitja augustal o poc posterior de Sant Pere de Mont-
fullà (Nolla et al. 2003, 29-32, fig. 19,4 i 40,1) i uns
fragments a la UE 8040 de l’excavació del Puig de Sant
Grau (Merino, Nolla, Santos 1994, 186, núm. 28 i 29).

El diàmetre de vora se situa entre 8,4 i 10 cm, el de
base és de 4,8 cm, i l’alçada, de 4 cm.

Variant 3.3
La reservem a una versió en miniatura de la forma 2.9.
Recorda la forma Goud. 7, arcaica, de vers el 30 aC.
També obrada en ceràmica de pasta micàcia, amb en-
galba negra (Casas et al. 1990, 96-97, núm. 186 i 100-
101, núm. 185 a) i roig corall (Passelac 1993, 533,
Pre-Sigga 60), és datada, en aquest cas, entre el 30 i el
10 aC.

Se’n va localitzar un exemplar sencer a Montfullà a la
UE 1004 d’una sitja obliterada a la darreria del princi-
pat d’Octavi August o molt poc després (Nolla et al.
2003, 29-32, fig. 19,3 i 41,1), conjuntament amb un
fragment d’un altre individu. En tenim un altre d’A-
quae Calidae, de l’excavació del Puig de Sant Grau, UE
8040 (Merino, Nolla, Santos 1994, 186, núm. 31), i a
Tolegassos, de la UE 2405, nivell de farciment de la sit-
ja 2404 (Casas, Soler, Turon 1996, 77, fig. 8,6).

El diàmetre de boca se situa entre 9 i 11 cm, el de base
és de 5,6 cm, i l’alçada, de 3,6 cm.

Variant 3.4 
És similar a l’anterior, però amb la vora més complexa.
Podria estar inspirada en la forma Goud. 18, que apa-
reix vers el 12 aC.

L’única peça que coneixem procedeix de Tolegassos,
de la UE 2408 (Casas i Nolla, 1993, 65, núm. 403).

Els diàmetres de boca coneguts tenen entre 8 i 14 cm.

Variant 3.5 
És un petit atuell de parets molt obertes i un llavi de-
finit per una forta rebava. Dues peces senceres acom-
panyaven com a ofrena la incineració Torres núm. 59,
d’Empúries (Almagro 1955, 137 i 189-191, fig.
162,24 i 25), que s’ha datat dins de la primera meitat
del segle i dC. Es coneixen altres fragments trobats al
Puig de Sant Grau, a la UE 8040 (Merino, Nolla, San-
tos 1994, 182, núm. 1), conjuntament amb altres
fragments inèdits.

Variant 3.6 
Copa de parets obertes i arrodonides i llavi engruixit.
És obrada, també, en ceràmica de pasta micàcia i en-
galba de color roig corall (Passelac 1993, 533, Pre-Sig-
ga 120 i 140). Aquest autor la data entre el 30 aC i el
20 dC. Un exemplar conegut es troba entre el material
de la UE 1004 de la sitja colgada en època augustal o
poc més tardana, a Montfullà (Nolla et al. 2003, 29-
32, fig. 18,5 i 44,1), i altres fragments, inèdits, prove-
nen de l’excavació del 2001 al subsòl de la catedral de
Girona (Garcia et al. 2002, 287-292).

Els diàmetres de boca coneguts se situen entre els 15,2
i els 8 cm, i l’alçada aproximada, a l’entorn dels 3,5
cm.

Forma 4
Gots (cupa, cupella, urnula). Recipient de petites di-
mensions, més alt que ample, amb o sense peu, de for-
ma més o menys globular i llavi diferenciat. Serveix
per beure.

Variant 4.1
Amb peu, no és altra cosa que una adaptació de la for-
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ma Marab. IV de la ceràmica de parets fines d’origen
itàlic (My. III), característica del segle i aC.

Una peça sencera ha estat localitzada a la UE 1002 de
la sitja augustal (o poc posterior) de Sant Pere de
Montfullà, i dos fragments més a la UE 1004 del ma-
teix dipòsit (Nolla et al. 2003, 29-32, fig. 19,6 i 45,1).
La mateixa forma, més globular, la trobem a Empú-
ries, de procedència desconeguda (Casas et al. 1990,
110-111, núm. 221). La variant 4.1.b és idèntica,
però àpoda. N’és un excel.lent exemple el got proce-
dent de les excavacions del pàrquing davant la porta
de la neàpolis emporitana, dins del qual es conserva-
ven 89 denaris d’argent (Sanmartí Grego, Nolla,
Aquilué 1983-1984, 149-150, fig. 40; Casas et al.
1990, 110-111, núm. 220).

Els diàmetres de boca se situen entre 5,6 i 6,6 cm, el
diàmetre màxim, entre 7,2 i 8,2 cm, el de base, entre
3,2 i 4 cm, i l’alçada, entre 8,5 i 10 cm.

Variant 4.2 
És el got bicònic sense nansa. Cal anar amb compte,
ja que un fragment d’un d’aquests recipients no que-
darà mai clar si correspon a aquesta forma o a la 5.1,
ansada (cf. infra). La subvariant 4.2.a mostra una
decoració de filets paral.lels en relleu a la cara externa
del recipient. En coneixem exemplars procedents
d’Empúries, de l’excavació de l’àrea del pàrquing
(Sanmartí Grego, Nolla, Aquilué 1983-1984, 149-
150, fig. 38,24; Casas et al. 1990, 110-111, núm.
222), de Tolegassos, de la UE 1013 (Casas 1989, 60,
fig. 36,13), 2063 (Casas 1989, 120, fig. 77,9), 2116
i 2117, nivells de farciment de la sitja 2113 (Casas,
Soler, Turon 1996, 91, fig. 20,4 i 95, fig. 22,8, res-
pectivament), 2124 (Merino, Rocas 1989, 118,
77,9; Casas et al. 1990, 110-111, núm. 223) o 2405,
i farciment de la sitja 2404 (Casas, Soler, Turon
1996, 79, fig. 10,14). Sempre hem de tenir en consi-
deració que en alguns casos hi ha la possibilitat que
correspongui realment a la forma 5.3, idèntica però
amb una nansa, de l’Olivet d’en Pujol (Casas 1989,
34, fig. 15,11), de Serra de Daró (Casas 1982,
333.334, làm. IV,3; Nolla, Casas 1984, 140, làm.
XLVIII,11) o del Camp del Bosquet (Camallera)
(Casas 1980, 79, làm II,1; Nolla, Casas 1984, 98,
làm. XXIX,8).

El diàmetre se situa entre 5,7 i 8 cm, el de base, entorn
de 3,4 cm, i l’alçada, cap als 7,2 cm.

La subvariant 4.2.b, sense filets ornamentals, és pre-
sent entre les ofrenes de la incineració Torres núm. 40
(Almagro 1955, 137 i 172-173, fig. 134,3) i núm. 47,
d’Empúries (Almagro 1955, 137 i 177, fig. 151,11),
amb cronologia proposada, per al primer enterrament,
de mitjan segle i dC. Entre el material del farciment
de la sitja augustal o poc posterior de Montfullà (UE

1003 i 1004) hi ha fragments de la forma 4.2, sense
més precisions (Nolla et al. 2003, 46).

El diàmetre de boca és de 9 cm (10 cm el màxim), el
de base, de 5 cm, i l’alçada, de 10 cm.

Variant 4.3
Divisible en dues subvariants: la 4.3.a i la 4.3.b. La
primera és un got globular, sense coll i llavi evident i
obert, sense peu. S’inspira o copia la forma augustal
My. XXI. En coneixem un exemplar sencer, de la neà-
polis emporitana, de procedència indeterminada (Ca-
sas et al. 1990, 110-111, núm. 224) i un altre de molt
semblant de la incineració núm. 8 de la necròpoli Sa-
badí (Almagro 1955, 252-253). 

La variant 4.3.b queda definida per la presència d’un
peu evident. N’és el paradigma una peça sencera tro-
bada a Empúries, fora de context (Casas et al. 1990,
110-111, núm. 225), decorada bellament. De Serra
de Daró en coneixem un fragment, també decorat
que, mancat de peu, només podem assimilar a la for-
ma 4.3 (Casas 1982, 333-334, làm. IV,4).

El diàmetre de boca és de 8 cm, el diàmetre màxim,
entre 10,2 i 11 cm, el de base, entre 4,4 cm i 5 cm, i
l’alçada, entre 9 i 10,2 cm.

Variant 4.4 
És una variant de la 4.3.b, però definida per un diàme-
tre molt més gran de boca. En són un excel.lent exem-
ple dues peces procedents de Tolegassos, UE 2006,
tant l’una com l’altra decorades (Merino, Rocas 1989,
159-160, fig. 105,15 i 105,9; Casas et al. 1990, 112-
113, núm. 236 i 237). A Tolegassos s’han recuperat al-
tres fragments (UE 2062, Casas 1989, 114, fig. 72,5;
UE 2006, Casas 1989, 154, fig. 105; UE 2408, Casas,
Nolla 1993, 65, núm. 402). També se n’han identifi-
cat a l’excavació del Puig de Sant Grau, a la UE 8030
i 8040 (material inèdit) o a Vilauba, en un context de
primera meitat del segle i dC (Castanyer, Tremoleda
1999, 202, làm. 12, 13).

El diàmetre de vora se situa entre 11 i 13,2 cm, el dià-
metre màxim, entre 11,8 i 13,5 cm, el de base, entre
5,3 i 6,5 cm, i l’alçada, entre 8,5 i 8,8 cm.

Variant 4.5 
És un got petit sense coll i amb un llavi exteriorment
arrodonit, àpode. L’únic exemplar conegut procedeix
de la tomba d’incineració Torres núm. 53, d’Empúries
(Almagro 1955, 137 i 182-183, fig. 156,6).

El diàmetre de boca és de 5,5 cm, el diàmetre màxim,
de 7 cm, el de base, de 5,5 cm, i l’alçada, de 5,8 cm.

Forma 5
Ansat o tupinet de petites dimensions (fidelia, urceus,

55

les ceràmiques emporitanes tardanes. una producció terrissaire d’abast regional a cavall del canvi d’era. estat de la qüestió



urceolus). Dins de la tradició del got bicònic, amb nan-
sa, és la peça més característica de la ceràmica grisa de
la costa catalana i de la ceràmica emporitana clàssica.

Variant 5.1
Recipient bicònic convencional, amb peu evident. Cal
anar amb compte amb aquesta forma, ja que si no es
documenta amb claredat, la nansa o l’arrencament es
pot confondre fàcilment amb la forma 4.2. Certa-
ment, en altres ocasions havíem plantejat la desapari-
ció quasi total del bicònic a partir del darrer terç - da-
rrer quart del segle i aC. Ara, amb dades noves, cal que
matisem aquella opinió. La variant 5.1 és força més
present del que podíem sospitar, tot i que deixà de ser
una de les formes amb més acceptació, tal com havia
estat des del segle IV aC. N’assenyalem la presència en
els nivells d’abandonament de l’establiment agrícola
de l’Olivet d’en Pujol (Casas 1989, 34, fig. 15,12), a
Tolegassos, a la UE 1006 (Casas 1989, 55, fig. 31,9),
a la UE 2415 (Casas, Nolla 1993, 15, fig. núm. 27 de
la pàgina 16) i a la UE 2113 (Casas, Soler, Turón
1996, 90, fig. 19,8), i a la gran sitja de Montfullà, en
el context dels primers anys del segle i dC (Nolla et al.
2003, 29-32, fig. 19,1 i 2). No podem deixar de con-
siderar que deu haver aparegut en altres llocs però,
tractant-se de fragments, no és possible saber si era do-
tat, o no, de nansa; per això deu haver estat classificat
com un got de la variant 4.2. a.

El diàmetre de vora fa a l’entorn de 8 cm, el de base,
entre 3,5 i 4,5 cm, i l’alçada, a l’entorn dels 10 cm.

Variant 5.2
Rar. Sembla inspirar-se en les formes My. VI i VII, del
segon i tercer quart del segle i aC.

En coneixem un sol exemplar, sencer, procedent de la
neàpolis d’Empúries, fora de context (Casas et al.
1990, 108-109, núm. 216), amb una curiosa decora-
ció que consistí, abans de la cuita, en uns enfonsa-
ments de la paret cap endins, tots iguals i a la mateixa
alçada. Aquest tupí, amb una única nansa, és àpode.
Hi ha, d’aquesta forma, uns precedents en època baix-
republicana, com la forma 4 de la sitja Gall 1 (Aquilué
et al. 1984, 371-372, fig. 129,5). Recorda, pel perfil i
per la decoració, recipients de ceràmica de parets fines
augustals o poc posteriors (Vegas 1973, 76-77, fig.
25,3 a 6).

El diàmetre de vora és de 6,8 cm, el diàmetre màxim,
de 9 cm, el de base, de 3,5 cm, i l’alçada, de 8,7 cm.

Variant 5.3
Poc coneguda, només a partir d’un fragment proce-
dent d’una cisterna de la neàpolis excavada el 1985,
amb un farciment produït durant el principat de
Claudi, a la UE 1048 (Casas et al. 1990, 112-113,
núm. 234). Li suposem, pel diàmetre i la forma, l’exis-

tència d’una nansa. Dos exemplars a Tolegassos, a la
sitja 2404, UE 2405 (Casas, Soler, Turon 1996, 79,
fig. 10,13 i 14).

El diàmetre de vora és de 12 cm.

Variant 5.4
També insuficientment coneguda. Recorda una am-
polla, amb el coll ben diferenciat, curt i cilíndric. L’e-
xemplar que coneixem fou trobat a les excavacions de
1974 a la Sala Romànica del subsòl del claustre de la
catedral de Girona (Nolla 1980, 87, fig. 4,55; Casas et
al. 1990, 112-113, núm. 232).

Forma 6
Copa (calix). Got amb dues nanses contraposades.
Com veurem, en coneixem dues variants d’origen i de
forma ben diferents.

Variant 6.1
Aquesta copa, d’aspecte globular, poc esvelta i poc do-
cumentada, no és sinó, segons pensem, el darrer esta-
di evolutiu de les copes de la forma F-I (Barbera, No-
lla, Mata 1993, 40-41, làm. 13), sovint amb decoració
pintada, l’origen, evolució i peculiaritats de les quals
hem intentat descriure recentment (Nolla 1999, 187-
188). També obrada en ceràmica de pasta micàcia i
engalba de color roig corall (Passelac 1993, 535, Pre-
Sigga 300), està datada entre el 30 i el 20 aC.

En coneixem un exemplar sencer, procedent de la sitja
1007 de la vil.la de Sant Pere de Montfullà (Nolla et al.
2003, 29-32, fig. 19,5 i 54,1), i un fragment notable,
sense peu, de la UE 2086 de Tolegassos (Casas 1989,
96, fig. 61,9). Però cal tenir present que els fragments
massa petits podrien confondre’s amb les formes 4 i 5.

El diàmetre de vora és d’uns 8 cm, el diàmetre màxim,
d’uns 9 cm, el de base, de 4,8 cm, i l’alçada, de 7,3 cm.

Variant 6.2
Copa d’imitació, en primera instància, de les ceràmi-
ques de parets fines (per exemple, la forma My. VIII,
però amb nanses) i de prototipus metàl.lics, que se sol
datar dins de la segona meitat del segle i aC.

L’exemplar més ben conservat que coneixem és una
peça notable, amb el peu ben marcat, encara amb el
perfil característic de les ceràmiques emporitanes
«clàssiques», de panxa globular, baixa, carena molt
marcada i llavi molt alt i obert, i a bastament decorat
a rodeta amb tres motius diferents. Trobat a la sitja
2113, a la UE 2114 de Tolegassos (Casas et al. 1990,
108-109, núm. 219; Casas, Soler, Turon 1996, 90, fig.
19,1 a 3).

El diàmetre de vora és de 15,3 cm, el de base, de 6,5
cm, i l’alçada, de 12,2 cm.
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Variant 6.3
Semblant a l’anterior, de forma més globular, amb un
llavi molt més curt i nanses elegants, amb aplics. És
una imitació directa de la forma My. X, de la segona
meitat del segle i aC i d’inicis del següent. La decora-
ció, de fines estries triangulars, ocupa la paret exterior
de la panxa.

Hi ha un exemplar localitzat al mateix lloc que la va-
riant 6.2 (Casas et al. 1990, 108-109, núm. 218; Ca-
sas, Soler, Turon 1996, 90, fig. 19,1 a 3) i un altre, a la
mateixa vil.la, a la UE 2062, també decorat (Casas
1989, 118, fig. 75,12).

El diàmetre de vora és de 14,5 cm, d’uns 15 cm el dià-
metre màxim i l’alçada podria ser d’uns 9 o 10 cm.

Forma 7
Gerra (urceus, oenophorum). Recipient de dimensions
mitjanes, amb una nansa, que s’usà per servir (i desar)
líquids, probablement per beure a taula.

En tractar-se d’una forma poc documentada i, per
tant, suposadament rara, no és fàcil la subdivisió en
variants. En coneixem dues vores diferents, una —va-
riant 7.1— amb la nansa que s’hi adossa per sota del
llavi i la cara exterior suaument costellada, amb un
bon fragment procedent de la UE 1048, un reompli-
ment que colgava una cisterna de la neàpolis excavada
el 1985, amb un context del segon quart avançat del
segle primer (Nolla 1992, 83-89; Casas et al. 1990,
112-113, núm. 231); l’altra, variant 7.2 de la sitja au-
gustal o poc posterior de Montfullà (Nolla et al. 2003,
29-32, fig. 17,4 i 58,1), amb un perfil més propi de les
ceràmiques emporitanes «clàssiques» i amb la nansa
enganxada al llavi. També coneixem un fons globular,
força esvelt, amb un peu marcat i un fons còncau i
umbilicat que no podem atribuir a cap de les dues va-
riants, de la UE 2124 de Tolegassos (Casas et al. 1990,
108-109, núm. 217). Se n’han trobat altres exemples
al Camp del Bosquet (Casas 1980, 78-79, làm. II,2;
Nolla, Casas 1984, 98), o novament a Tolegassos, a la
sitja 2404, UE 2405 (Casas, Soler, Turon 1996, 77,
fig. 8,2 i 8) o a la sitja 2113, UE 2114 (Casas, Soler,
Turon 1996, 89, fig. 18,6).

La variant 7.1 mostra un diàmetre de boca de 8 cm,
amb un diàmetre màxim de 15,6 cm i una alçada
aproximada d’uns 20 cm. La 7.2 té un diàmetre de
vora a l’entorn de 15,6 cm.

Forma 8
Urna (urna). Recipient alt, de boca ampla i amb peu
molt simple o inexistent que determinarien les dues
variants principals.

Variant 8.1
Recipient bitroncocònic, de petit peu anular, amb ca-

rena molt marcada i amb un filet ornamental al coll i
al llavi, senzill però evident. Té el seu origen en el re-
pertori de l’emporitana «clàssica», forma G-II (Barbe-
rà, Nolla, Mata 1993, 42, làm.13). En coneixem dos
exemplar sencers. Un procedeix de la incineració
núm. 40 de la necròpoli Ballesta, d’Empúries, que no
està gaire ben datada (Almagro 1955, 36 i 72, fig.
39,1; Casas et al. 1990, 108-109, núm. 215). L’altre,
idèntic però més cilíndric, es va trobar entre el reom-
pliment de la sitja augustal o poc posterior de Sant
Pere de Montfullà (Nolla et al. 2003, 29-32, fig. 17,6
i 59,2).

El diàmetre de boca se situa entre 13 i 15 cm, el dià-
metre màxim, entre 16,4 i 17 cm, el de base, entre 7 i
7,4 cm, i l’alçada, entre 10,3 i 12 cm.

Variant 8.2
Urna característica, àpoda, amb coll molt curt o sense,
i llavi evident, més o menys marcat. En coneixem un
exemplar sencer aparegut a Tolegassos, a la UE 2124
(Casas et al. 1990, 110-111, núm. 230); un altre, frag-
mentat, de la UE 2096 (Casas et al. 1990, 110-111,
núm. 228); un tercer, de la UE 2019 (Casas 1989, 86,
fig. 52,16), i un altre de la UE 2415 (Casas, Nolla
1993, 15, fig. núm. 26), tots del mateix jaciment i, fi-
nalment, un trobat a la sitja de la basílica del fòrum
emporità explorada el 1982, amb una datació augustal
anterior al canvi d’era (Aquilué et al. 1984, 156, fig.
93,1; Casas et al. 1990, 110-111, núm. 229).

El diàmetre de vora fa entre 11,5 i 12 cm, el diàmetre
màxim, entre 12,5 i 13,4 cm, el de base, entorn de 6
cm, i l’alçada, de 13,4 cm.

Variant 8.3
Semblant a l’anterior, però sense coll i amb un llavi
evident obert cap enfora. En coneixem una de trobada
a Empúries, en una sitja de la basílica foral explorada
el 1982 (Aquilué et al. 1984, 156, fig. 92,18; Casas et
al. 1990, 110-111, núm. 226), i uns altres de la vil.la
de Tolegassos, de la UE 2114 (Casas et al. 1990, 110-
111, núm. 227), de la UE 2412 (Casas, Nolla 1993,
11, fig. núm. 21) i de la UE 2405, farciment de la sit-
ja 2404 (Casas, Soler, Turon 1996, 77, fig. 8,7).

El diàmetre de vora fa entre 13,5 i 15,8 cm.

Variant 8.4
Es diferencia de les anteriors per l’existència d’un coll
decorat amb motllures, entre la vora i la panxa, i un
llavi triangular. En tenim un exemple a Mas de Dalt
(Canapost, Forallac), fora de context (Nolla 1987, 76-
77, fig. 9,6; Casas et al. 1990, 114-115, núm. 251).
Coneixem algunes altres peces ben datades, amb cro-
nologies augustals fermes, procedents de Tolegassos,
UE 2411 (Casas, Nolla 1993, 22, fig. núm. 118 i
119), UE 2404 (Casas, Nolla 1993, 42, núm. 190;
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Casas, Soler, Turon 1996, 77, fig. 8,5) i UE 2113 (Ca-
sas, Soler, Turon 1996, 90, fig. 19,9).

El diàmetre de vora és a l’entorn de 12,5 cm.

Forma 9
Gibrell (labrum, labellum). Recipient de parets ober-
tes, de boca de gran diàmetre i llavi engruixit, ben
marcat. Només en coneixem un exemplar parcialment
conservat, trobat a la UE 2405, reompliment de la sit-
ja 2404, en un context augustal anterior al canvi d’era
(Casas, Soler, Turon 1996, 77, fig. 8,3).

Diàmetre de vora de 24,5 cm i alçada aproximada
d’uns 8 o 9 cm.

6. DECORACIONS

Dins la tradició de les ceràmiques emporitanes tenim
algunes decoracions senzilles (Nolla 1982, 133-155),
com poden ser els solcs, petits, paral.lels, disposats so-
bre la paret externa de gots i escudelles (formes 2.2.a,
2.2.b, 2.2.d, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 4.2.a i 8.4, per exem-
ple), cercles concèntrics (de vegades pot ser un cercle)
impresos sobre el fons intern (formes 1.2, 1.3, 2.1,
2.2.d, 2.5 i 2.7); de vegades la combinació d’uns i al-
tres (formes 2.2.d, 2.5 i 2.7), o els filets en relleu (for-
mes 4.4 i 8.1); d’altres, també de curta volada, són in-
fluència directa de noves modes incorporades per les
ceràmiques fines de taula d’importació. De la TSI, se-
guint la tradició ornamental de les ceràmiques del
Cercle de la Campaniana B, es decoren els fons interns
de plats i escudelles amb cercles concèntrics i la coro-
na circular resultant és ornamentada amb estries més o
menys fines (formes 1.2, 1.3, 2, indeterminat). De les
ceràmiques de parets fines, la decoració exterior és a
rodeta, molt fina i repartida diverses vegades formant
faixes més o menys amples, amb motius triangulars,
romboïdals o lanceolats (formes 4.4, 6.2 i 6.3). Una
decoració de les més freqüents, que considerem pròpia
d’aquestes ceràmiques, amb evidències entre les pro-
duccions clàssiques, són les ones finíssimes dibuixades
amb pinta sobre la paret externa abans de la cuita, que
omplen bandes de mides diverses i, de vegades, se su-
perposen unes damunt de les altres (formes 4.3 i 4.4).
Hi ha, finalment, casos únics que per la seva excepcio-
nalitat són difícils de calibrar, com la forma 5.2, amb
enfonsaments simètrics de la paret externa del got que
donen al recipient un aspecte peculiar.

No és possible, de moment, donar valor cronològic als
diferents motius ornamentals.

7. LES EVIDÈNCIES CRONOLÒGIQUES

Donarem, a tall de resum, un llistat de jaciments i,
quan correspongui, unitats estratigràfiques amb data-
cions fermes que hem utilitzat en el text, però que pot-
ser no s’han justificat adequadament:

1) Muralla Rubert (Empúries): Estrats I i II, amb les
formes 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.3, 2.4 i 3.1, amb datació
proposada entre els anys 30-25 aC i 20-30 dC (San-
martí Grego 1978, 307-310); cisterna de la neàpolis
excavada el 1985, amb un colgament de l’època de
Claudi (Nolla 1992, 85-89), amb les formes 2.8, 3.1,
4.2 o 5.1, 5.3, 6.1 i 7.1; cisterna circular de la casa ro-
mana núm. 1, nivell superior, de la darreria del segle i
aC (Sanmartí Grego, Santos 1986-1989, 292-309),
amb plats de la forma 1 i forma 2.1; excavacions de la
zona del pàrquing, a migdia de la neàpolis, amb la for-
ma 4.1, que contenia un tresoret de denaris, el més
modern dels quals era del 12 aC (Sanmartí Grego,
Nolla, Aquilué 1983-1984, 149-150; Casas et al.,
1990, 110) i materials de la fase IV, amb la forma
4.2.a, entre la darreria del segle i aC i el segle ii dC
(Sanmartí Grego, Nolla, Aquilué 1983-1984, 149-
150); UE 1115 de la sitja explorada el 1982 a la basí-
lica del fòrum, del darrer quart del segle i aC, clara-
ment abans del canvi d’era (Aquilué et al. 1984, 156),
amb les formes 2 (indeterminada), 2.3, 2.6 i 8.2.

2) L’Olivet d’en Pujol (Viladamat, Alt Empordà): Es-
trat II, nivell d’abandonament el moment final del
qual s’hauria de datar vers mitjan segle i dC (Casas,
1989, 25-39), amb les formes 4.2, 4.4 i 5.1.

3) Tolegassos (Viladamat, Alt Empordà): UE 1006,
poc fiable (Casas 1989, 54), amb les formes 2.6, 4.2 i
5.1; UE 1012, amb la forma 2.6, amb cronologia in-
certa (Casas 1989, 61); UE 1013, amb les formes 2.2,
2.4 i 4.2, també mal datat (Casas 1989, 57-61); UE
2006, amb datació proposada entre els anys 20-25 i
70-75 dC (Merino, Rocas 1989, 156-160), amb la for-
ma 4.4; UE 2019, del segle i dC (Casas 1989, 75-77),
amb les formes 2.2 i 8.2; UE 2062, augustal, a l’entorn
del canvi d’era (Merino, Rocas 1989, 105-166), amb
les formes 2.5, 3.3, 4.4 i 6.3; UE 2063, idèntic a l’an-
terior (Merino, Rocas 1989, 105-166), amb les formes
2.4 i 4.2; UE 2068, idèntica cronologia de 2063 i
2065, amb la forma 2.2.d (Merino, Rocas 1989, 105-
166); UE 2086, que es dataria entre els anys 20-25 i
70-75 dC (Casas 1989, 81), amb la forma 6.1; UE
2113, 2114 i 2116, dels primers quinze anys del segle i
dC (Casas, Soler, Turon 1996, 94), amb les formes 2.4,
5, 6.2, 6.3, 7 i 8.4; UE 2124, augustal (Casas et al.
1990, 110), amb la forma 4.2.a; UE 2404 i 2405, del
segle i dC (Casas, Soler, Turon 1996, 76-81), amb les
formes 3.3, 4.2, 5.3, 7, 8.3, 8.4 i 9; UE 2406, de mit-
jan segle i aC, amb la forma 4.2 o 5.3; UE 2408, del
tercer quart del segle ii dC (Casas, Nolla 1993, 68),
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amb les formes 3.4 i 4.4; UE 2409, de la primera mei-
tat del segle ii dC (Casas, Nolla 1993, 48), amb les for-
mes 2.2.c i 8.4; UE 2411, del segon terç del segle i dC
(Casas, Nolla 1993, 34-35), amb les formes 2.2.c, 2.4
i 8.4 (variant); UE 2412, del segon quart del segle i dC
(Casas, Nolla 1993, 13-14), amb les formes 2 (indeter-
minat) i 8.3; UE 2415, del segon quart del segle i dC
(Casas, Nolla 1993, 17), amb les formes 5.1 i 8.2; UE
2416, de mitjan segle i aC (Casas, Soler, Turon 1996,
83-84), amb la forma 1.2.

4) Camp del Bosquet (Camallera, Alt Empordà): Re-
ompliment de l’aljub amb una cronologia augustal
posterior al canvi d’era (Casas 1980, 77-81; Nolla,
Casas 1984, 94-101), amb les formes 4.2 i 7.

5) Serra de Daró (Alt Empordà): En reompliment de
la cisterna, amb datació del primer terç del segle i dC
(Casas 1982, 333; Nolla, Casas 1984, 146), amb les
formes 3.1, 4.2. 4.3, 4.4 i 6.3.

6) Sant Julià de Ramis (Gironès): En el sector de la
muralla nord-occidental de l’oppidum. Material de la
fase de freqüentacions posterior a l’abandonament
que cal datar entre els anys 50-40 i 20-10 aC (Burch
et al., en premsa), amb les formes 1.2, 2.2.a, 2.3, 2.6 i
5.1.

7) Sant Pere de Montfullà (Bescanó, Gironès): En una
sitja augustal o un xic més tardana, amb datació final
vers el 15-25 dC (Nolla et al. 2003, 29-32). A la UE
1002 hi trobem les formes 1.5, 2.2.b, 2.4, 2.6, 4.1,
8.1, 8.2.b i 8.4 ; a la UE 1003, les formes 1.3, 2.2.a,
2.2.c, 2.4, 2.6, 4.2 i 8.1, i a la UE 1004, les formes
1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.4, 2.6,
2.7, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2 (i potser 5.1), 4.4, 6.1, 7.2,
8.1, 8.2.b i 8.4, un conjunt extraordinàriament dens
que serveix per certificar la presència de la major part
del repertori de formes i dels tipus de decoració més
convencionals, en el primer quart del segle i dC.

8) Castell de la Fosca (Palamós, Baix Empordà): Amb
un abandonament definitiu d’època augustal anterior
al canvi d’era (Nolla, Palahí, Burch 1998, 76-78).

9) Puig de Sant Grau (Caldes de Malavella, la Selva): A
la UE 8027, de mitjan segle i dC (Merino, Nolla, San-
tos 1994, 159-160), amb la forma 5.1; UE 8030, de
mitjan segle I a mitjan segle ii dC (Merino, Nolla, San-
tos 1994, 161-162), amb la forma 4 o 5 (o ambdues);
UE 8037, vers el 200 dC (Merino, Nolla, Santos 1994,
164-165), amb la forma 8.4; UE 8040, de mitjan segle
I a mitjan segle ii dC (Merino, Nolla, Santos 1994,
161), amb les formes 2.4, 3.2, 3.3, 3.5 i 4.4.

10) Els Ametllers (Tossa, la Selva): En contextos del
canvi d’era (López et al. 2001, 90), amb la forma
2.2.b.
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IV. LES CERÀMIQUES GRISES D’ÈPOCA TARDOREPUBLICANA I AUGUSTAL 
QUE IMITEN LA VAIXELLA D’IMPORTACIÓ: LA COSTA LAIETANA

Joaquim Garcia Roselló
Ajuntament de Mataró

Albert Martín Menéndez
Ajuntament de Cabrera de Mar

M. Dolors Zamora Moreno
Museu de Mataró

Resum
En contextos del segle i aC dels jaciments de la costa central i septentrional de la Laietània és freqüent tro-
bar-hi uns tipus ceràmics minoritaris que habitualment s’apleguen sota la denominació de ceràmiques gri-
ses d’imitació. Del material estudiat, bàsicament provinent dels antics nuclis urbans de la vall de Cabrera
de Mar —Burriac i ca l’Arnau-can Mateu— i d’Iluro, així com d’alguns jaciments dels seus territoris d’in-
fluència, n’hem identificat set possibles produccions, les quals, tret de dues, semblen de fabricació local.
Aquesta vaixella grisa, quan començà a produir-se —inicis del segon quart del segle i aC—, copià les for-
mes més usuals de les ceràmiques de vernís negre i, amb el temps, les de la TSI, juntament amb un nou
repertori original. Aquestes produccions no sobrepassaren el període d’August.

Paraules clau
Laietània, producció ceràmica, vaixella grisa, imitacions, segle i aC

Abstract
In the first century BC contexts of the archaeological sites on the northern and central Layetanian coast it
is frequent to find a minority type of pottery, usually called «imitation grey pottery». We have identified
seven possible productions that came from the ancient population centres of the valley of Cabrera de Mar-
Burriac and Ca l’Arnau-Can Mateu- and Iluro, as well as other archaeological sites located in their areas of
influence. Five of these seven productions seem to be of local manufacture. When manufacture of this
grey pottery began — at the beginning of the second quarter of the 1st century BC- it reproduced the
most common forms of black-glaze ware and, with time, the shapes of Italic TS, together with a new orig-
inal repertory. These productions are not seen after the Augustan period.

Key words
Layetania, pottery production, grey ware, imitations, 1st century BC



1. PRESENTACIÓ

Amb la nostra col.laboració en aquesta taula rodona
pretenem aportar un recull exhaustiu d’un tipus cerà-
mic relativament freqüent de trobar en jaciments laie-
tans de la costa catalana que posseeixen contextos del
segle i aC. Són els anomenats vasos d’imitacions en ce-
ràmica de tècnica de cuita reduïda —o grisa— de la
vaixella d’importació, que presenten el repertori for-
mal de la ceràmica del Cercle de la Campaniana B o
de la TSI.

Aparentment semblen produccions molt heterogè-
nies, de característiques tècniques força diferents, però
que tenen com a tret comú una pretesa voluntat d’imi-
tar la vaixella importada, la qual cosa sembla aconse-
guir-se no només imitant les formes, sinó també les
decoracions i en alguns casos els acabats i els petits de-
talls que n’identifiquen els prototipus. Tanmateix, en
cap cas estan envernissades, sinó que estan recobertes
per una engalba, de diferent qualitat, textura i gruix, la
qual cosa els proporciona el color gris que les caracte-
ritza.

Numèricament, sempre són minoritàries en relació
amb la vaixella que copien, i des del punt de vista tipo-
lògic imiten formes molt concretes, en el cas de la vai-
xella de vernís negre, les més usuals. Cronològica-
ment, són més abundants a mesura que s’avança en el
segle i aC i arriben al moment àlgid en el període
d’August. De forma sintètica i preliminar ja foren ex-
posades i comentades breument en la taula rodona ce-
lebrada l’any 1998 a Empúries per tractar les ceràmi-
ques de vernís negre dels segles II i i aC (Aquilué,
Garcia Roselló, Guitart 2000).

Esperem que serveixin d’introducció aquests paràgrafs
en els quals centrem la nostra recerca i acotem i defi-
nim el material d’estudi, atès que no hi incloem una
altra sèrie de materials més abundants, de tècnica re-
ductora inconfusiblement ibèrica, que sovint es quali-
fiquen d’imitacions: els bols o les escudelles de dife-
rents mides que s’associen a les formes Lamb. 26, 27 i
25, i que nosaltres interpretem com a tipus formals
«universals» que per la seva funcionalitat són produï-
des en moltes cultures, sense que forçosament hagin
de ser qualificades d’imitacions.

2. ELS PRECEDENTS

En ceràmica ibèrica es coneixen imitacions de vaixella
fina d’importació amb tècnica reductora en contextos
d’inici del segle ii aC. Al jaciment del turó dels Dos
Pins, a Cabrera de Mar, en l’estrat d’amortització hi ha
documentats plats que copien les formes Lamb. 23 i
Lamb. 36. A Burriac, també a Cabrera de Mar, en
contextos més avançats del segle ii aC hi ha documen-

tades imitacions força fidedignes de les formes Lamb.
55 i M. 68bc. Del darrer terç del segle ii aC hi ha al-
guns exemplars procedents del jaciment de ca l’Arnau-
can Mateu —Cabrera de Mar—. Són plats de les for-
mes Lamb. 36 majorment, però també hi ha plats de
les formes Lamb. 6 i Lamb. 55 i vasos de les formes
Lamb. 33b i Lamb. 1.

Dins del repertori de les ceràmiques grises ibèriques,
aquestes imitacions són numèricament molt minori-
tàries, sovint difícils de trobar, si bé solen ser d’una
qualitat notable, així com força fidels, quant a la for-
ma i a les decoracions, al prototipus que copien.

3. ELS MATERIALS: CONTEXTOS 
I DESCRIPCIÓ

Els conjunts més nombrosos d’aquests tipus de mate-
rials provenen dels jaciments de l’oppidum ibèric de
Burriac i de ca l’Arnau-can Mateu, a Cabrera de Mar;
de la ciutat romana d’Iluro, a Mataró, i d’altres jaci-
ments del seu territorium, entre els quals destaquem el
de Madà, a Argentona, on es trobà un important con-
junt associat a les restes d’un forn, l’ús del qual, però,
no és clar. El jaciment més septentrional estudiat és el
del Roser, a Calella, on es trobaren les restes d’un im-
portant centre terrisser (fig. 1).

De l’oppidum de Burriac en procedeixen diverses peces
trobades en excavacions antigues que no tenen context
arqueològic clar i fiable. L’únic conjunt de què es dis-
posa d’aquest jaciment amb un context ben excavat i,
per tant, ben datat, prové del dipòsit que s’excavà l’any
1983 (Miró, Pujol, Garcia Roselló 1988), concreta-
ment del nivell I, el qual es data entre els anys 70-40
aC. Cal destacar que del nivell més antic documentat
al dipòsit —90-70 aC— no es trobà cap peça associa-
ble a aquestes produccions, tot i la gran quantitat de
material que proporcionà.

En el nivell I s’exhumaren sis peces —un 2,44% en re-
lació amb el total del material trobat en el nivell i un
10,2% en relació amb la vaixella de vernís negre—
que poden assimilar-se a les formes Lamb. 1 (fig. 2.1-
3) i Lamb. 5 (fig. 2.4-9). A nivell macroscòpic sembla
que hi ha dues produccions diferents. La primera, la
més abundant, té una pasta ben depurada, compacta
però no gaire dura, d’un color gris lleugerament fosc i
amb algun petit gra de color blanc. A les superfícies hi
ha una engalba consistent, ben adherida, fina al tacte,
que li proporciona un color gris un xic més fosc que el
de la pasta. L’engalba cobreix tota la peça, tret d’una
peça (fig. 2.1) que té la zona externa propera a la vora
en reserva, potser per un problema de col.locació du-
rant la cuita. L’altra producció, també de bona quali-
tat, té una pasta molt més rugosa, d’un color gris clar,
en la qual no s’aprecien partícules de desgreixant.
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L’engalba que cobreix la superfície és molt fina, però
també molt més prima, raó per la qual pràcticament
ha desaparegut en algunes zones de la peça. Com a de-
coracions només tenen unes canaletes concèntriques
poc marcades en el fons intern.

El jaciment de ca l’Arnau-can Mateu són, en realitat,
dos establiments que se superposen físicament. El més
antic correspon a un centre administratiu i polític
romà republicà amb una àmplia zona d’hàbitat, el
qual abasta una cronologia des de mitjan segle ii aC
fins als anys 90-80 aC. El jaciment més modern —se-
gon quart del segle i aC fins als primers decennis del
segle i dC— és un centre productor d’àmfores de vi
que abasta una superfície força més petita que l’ante-
rior (Martín 2000; 2002). 

Pel fet que l’assentament romà republicà no perdurà
durant l’època de funcionament de la terrisseria, és
força rar trobar intrusions procedents de l’activitat
d’aquesta instal.lació en els nivells d’abandó de les
construccions més antigues, tot i que de vegades se’n
troben en els nivells superficials. Analitzarem, doncs,
per separat les peces procedents dels estrats associables
a un i altre període d’ocupació. 

A l’assentament d’època republicana només s’hi han
trobat dues peces que podien associar-se a aquest tipus
de produccions d’imitació. Són un fragment informe
procedent d’un abocador exterior a les construccions,
el qual funciona fins al final del jaciment, i un altre
fragment d’un vas decorat amb un rostre femení (fig.
2.10) procedent de l’estrat superficial i que clarament
associem a una producció importada. Les dues úni-
ques peces trobades, provinents dels estrats més tar-
dans del jaciment, representen un percentatge ínfim
del total del material de vernís negre trobat.

L’excavació del forn d’àmfores només proporcionà tres
fragments, la forma de dos dels quals no és possible
d’identificar. Es trobaren en els estrats d’abandó de
l’estructura, datat a l’inici del segle i dC. L’altre frag-
ment, que procedeix d’un estrat datat cap a mitjan se-
gle i aC, és un plat de la forma Lamb. 5 decorat amb
cercles concèntrics i bandes d’estries (fig. 3.1). Quan-
titativament representa el 5,88% de la vaixella fina
d’importació i, sens dubte, es tracta d’una peça impor-
tada. L’argila és més aviat dura i de color gris fosc uni-
forme, amb petites impureses provocades per la pre-
sència o per la desaparició del desgreixant, el qual és
abundós i molt fi, amb alguns punts blancs. L’engalba
és de bona qualitat, ben adherida, de color gris molt
fosc.

El jaciment de la ciutat romana d’Iluro ha proporcio-
nat també material contextualitzat d’aquest tipus. Cal
advertir, d’entrada, que en els nivells d’amortització
d’una sèrie de sitges que s’han localitzat al jaciment, si-

tuats cronològicament en el primer quart del segle i
aC, no s’han trobat aquesta mena de materials. Aques-
tes sitges s’interpreten com a magatzems relacionats
amb un petit assentament rural situat en l’indret on
poc més tard es fundà la ciutat romana d’Iluro.

Del període de la fundació de la ciutat —80-70 aC—
no s’hi ha trobat cap peça. De l’etapa immediatament
posterior, és a dir, del segon quart del segle i aC, és
d’on prové l’exemplar més antic trobat al jaciment. Es
tracta d’un vas —9,8% del total de la vaixella de ver-
nís negre— de la forma Lamb. 1 (fig. 2.11), exhumat
a l’excavació del núm. 10 del carrer de sant Cristòfor
—UE 2037—. És una peça de bona qualitat, de carac-
terístiques tècniques molt similars a les descrites per a
la producció més abundant de les trobades al dipòsit
de Burriac. L’engalba cobreix tota la peça tret del fons
intern, la qual cosa segurament es degué a la manera
com estaven apilonades en el moment de la cocció.

Del període entre mitjan segle i aC i el tercer quart del
segle i aC ja es compta amb alguns exemplars més.
Procedents de l’excavació del núm. 12 del carrer de
sant Cristòfor —UE 2140— hi ha un vas de la forma
Lamb. 1 (fig. 2.15) i un fons de forma indeterminada
(fig. 2.16), la qual cosa representa un 15,3% del total
de vaixella de vernís negre (Cerdà et al. 1997). Les pas-
tes d’aquestes peces són similars a les que hem descrit
abans, tanmateix l’acabat és diferent, ja que les peces
estan totalment cobertes per una engalba espessa, de
color negre o gris molt fosc, mat, força adherent.

També del tercer quart del segle i aC és la UE 3018 de
l’excavació del carrer de Barcelona, 55-57, on hi ha
dos vasos de la forma Lamb. 1 (fig. 2.12-13) i una
copa de la forma Lamb. 2 (fig. 2.14) (Cerdà et al.
1997). Les pastes i superfícies són idèntiques a les que
hem descrit. 

En contextos del darrer quart del segle i aC, el mate-
rial d’aquests tipus ja és més abundant. L’augment del
nombre de peces sembla correspondre a una diversifi-
cació dels tipus de pastes i d’acabats, i per tant possi-
blement dels llocs de producció. Algunes d’aquestes
produccions que semblen iniciar-se en aquest període
es caracteritzen per una notable davallada quant a
qualitat i per l’adopció d’un nou repertori formal que
tan sols recorda els prototipus originals o evoluciona a
partir d’ells.

A l’extrem sud del jaciment s’excavà un farciment de
terraplè que es localitzà a la plaça de la Peixateria —
UE 2005— (Cerdà et al. 1997) i a l’immoble núm.
55-57 del carrer de Barcelona —UE 1003— (Cerdà
et al. 1997). Atès que es tractava del mateix farciment,
aquests dos estrats s’han unificat per estudiar-los. En
total s’identificaren quinze peces diferents, un 18,2%
en relació amb la vaixella de vernís negre. D’aquestes
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s’identifiquen clarament cinc vasos de la forma Lamb.
1 (fig. 3.2-3, 7-9) i tres més que podrien ser una inter-
pretació d’aquesta mateixa forma o bé de la forma
Lamb. 8 (fig. 3.4, 10-12). La resta són plats de la for-
ma Lamb. 5-7 de vernís negre o, per què no, de la for-
ma Consp. 1.1 de la vaixella itàlica de vernís roig (fig.
3.5-6 i fig. 4.1-8). La majoria de les peces trobades són
clarament associables, quant a pasta i acabat, a les que
hem descrit en els contextos un xic més antics, trobats
en els immobles del carrer de sant Cristòfor, 12 i Bar-
celona, 55-57, tret d’alguna pasta molt més dura i
d’un color gris fosc, quasi negre, que de ben segur res-
pon a un excés de cuita. N’hi ha d’altres, però, que es
caracteritzen per una factura grollera i un acabat poc
acurat, tot i que sovint encara mantenen algun detall,
com pot ser les estries decoratives per sota de la vora o
al fons intern, que denota certa elaboració i voluntat
de recordar els prototipus. És en aquestes produccions
tardanes on trobem les pastes tipus sandvitx, amb l’à-
nima de color marró, poc depurades i molt toves.

També d’aquest període, en el sector nord de la ciutat
romana s’ha detectat i excavat parcialment un enorme
dipòsit, possiblement una cisterna pública amortitza-
da en els darrers decennis del segle i aC. Part d’aquest
dipòsit s’excavà als immobles núm. 15 —UE 104— i
núm. 16 —nivell II— (Cerdà 1982-83) del carrer de
Sant Francesc d’Assís, així com al mateix carrer. A di-
ferència del conjunt anterior del mateix període, les
ceràmiques trobades en l’estrat d’amortització d’a-
questa cisterna, a excepció d’unes quantes, pràctica-
ment no guarden cap relació amb els tipus ceràmics
que hem descrit abans. Hi ha algunes peces, molt po-
ques, que encara es podrien assimilar al grup sant
Cristòfor, 12 - Barcelona, 55-57, tot i que les pastes
són un xic menys depurades i l’engalba és de pitjor
qualitat i es perd amb facilitat. La resta de peces es
poden englobar en un grup nou caracteritzat per
posseir pastes dures o semitoves, molt poc depura-
des, amb abundants partícules de desgreixant, algu-
nes de gra gruixut, essencialment de tipus sandvitx.
L’acabat és groller, no estan engalbades i, moltes d’e-
lles, ni tan sols polides. Tipològicament només hi ha
plats que mantenen la forma Lamb. 5-7 o Consp-
1.1 (fig. 4.9, fig. 5.13-14 i fig. 6.1-4) i bols, els quals
tenen poques similituds amb la forma Lamb. 1 (fig.
4.10 i fig. 5.3-12), tret d’algun que és més fidel a l’o-
riginal (fig. 5.1-2).

Formant part d’aquest conjunt hi ha un parell de peces
de característiques similars entre elles, però que presen-
ten una factura diferent. Són peces de qualitat tant pel
que fa a les pastes com als acabats. Les pastes són ben
depurades i dures, de color gris clar, i estan cobertes per
una engalba espessa, de color negre, ben adherida. Una
de les peces és un plat de la forma Consp. 10.1 (fig.
4.12) i l’altra és el fons d’un plat de forma indetermi-
nada (fig. 4.11), que a l’interior té una decoració d’es-

tries a rodeta emmarcades per canaletes, de molt bona
factura. No sembla una producció d’aquesta àrea. 

Dels jaciments del territori destaquem el de Madà a
Argentona, on es descobrí un forn de reduïdes dimen-
sions. A l’interior es trobà un farciment de terres que
contenia nombrosos fragments ceràmics, entre els
quals destacava un lot de ceràmiques grises. L’atribu-
ció de la fabricació de la ceràmica grisa trobada en
aquest petit forn, sembla, al nostre entendre, força
agosarada, ja que per la seva mida i característiques no
sembla un forn per coure ceràmica. La cronologia de
l’estrat d’amortització del forn se situa cap a mitjan se-
gle i aC, entre els anys 60-40 aC (Pujol, Zamora, Gar-
cia Roselló 1996-1997).

El conjunt de ceràmiques grises trobades en el farci-
ment d’amortització del forn és suficientment nom-
brós i homogeni, per la qual cosa ja es va individualit-
zar i sistematitzar en publicar el jaciment. 

A manera de resum, cal recordar que hi havia dos tipus
de pastes. Un primer grup de peces presentaven una
pasta poc depurada, amb desgreixant de mica i algu-
nes partícules de quars (argila i desgreixants caracterís-
tics d’aquesta zona de la comarca). De consistència
molt tova, és de tipus sandvitx: marró fosc a l’interior
i grisa a les superfícies. La fragilitat de la pasta denota
una cuita suficient però a temperatura baixa. Un se-
gon grup de peces tenen la pasta amb una composició
molt similar a la del tipus anterior, si bé és més dura i
compacta, de color gris. En alguns casos hi ha algunes
peces que tenen alhora les característiques d’ambdós
tipus de pasta, la qual cosa demostra que la diferencia-
ció de pastes és en realitat un problema de cuita, és a
dir, que molt possiblement és la mateixa producció di-
ferenciada pel fet d’haver estat més o menys temps al
forn, en un clar procés d’oxidació i de reducció. Les
superfícies són allisades, en cap cas engalbades.

Quant a les formes, s’han trobat quatre tipus de vasos:
els que imiten les formes Lamb. 1, 2 i 5 de la ceràmica
de vernís negre del grup de la B, i un tipus de bol que no
guarda cap relació tipològica amb aquesta producció. 

Un primer grup el constitueixen els vasos de la forma
Lamb. 1, dels quals, en total, s’han trobat com a mí-
nim tres peces diferents (fig. 7.1-3). Les característi-
ques formals són les típiques del tipus que imiten, és a
dir, vora més o menys engruixida, i sovint per sota d’e-
lla diverses canaletes externes decoratives, si bé aques-
ta característica no la tenen tots els exemplars trobats.
Una de les peces (fig. 7-2) té una canaleta cap a la mei-
tat de la paret externa de la peça, la qual cosa no és una
característica usual del prototipus.

Del tipus Lamb. 2 s’han identificat dues peces dife-
rents (fig. 7.4-5). Tipològicament aquestes es diferen-
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cien dels models originals perquè són molt més exva-
sades i per la proporció entre el peu i el cos de la copa,
car les imitacions presenten un peu petit en relació
amb la resta de la peça. En un dels casos (fig. 7.5) hi
ha una motllura decorativa per sota de la vora, la qual
cosa és una característica molt poc comuna dels mo-
dels que imiten. El diàmetre mitjà de la vora és d’uns
14 cm, el de l’únic peu conservat és de 4,6 cm i l’alça-
da és de 5,3 cm.

Del conjunt d’aquesta producció ceràmica grisa, la
forma més nombrosa és la forma Lamb. 5 (fig. 7.9-12
i fig. 8.1-7). En total s’han trobat un centenar de frag-
ments de vores i quatre peus, entre els quals només
s’ha pogut refer un sol perfil sencer (fig. 7.9). De for-
ma percentual, representen aproximadament un 85%
del total de la producció. Tipològicament correspo-
nen al tipus més freqüent d’aquesta forma: plats
plans, de mida mitjana, vora curta, quasi recta o lleu-
gerament inclinada, carena poc marcada i peu baix i
recte, sense motllures. El diàmetre de les vores oscil.la
entre 25 i 36 cm, el diàmetre mitjà dels fons és de 8,4
cm i l’únic plat del qual s’ha pogut refer el perfil té
una alçada de 5,4 cm. Cal destacar, però, un parell de
característiques que podrien considerar-se pròpies
d’aquesta producció, perquè es repeteixen en molts
dels exemplars trobats. En primer lloc, s’observa que
a la part interna de la peça, just en el punt on s’acaba
la vora i comença el fons, hi ha una diferenciació ben
marcada, amb una petita canaleta o amb un estret
bordó, que delimita clarament ambdues parts (fig.
7.9-12 i fig. 8.1-3). Aquest tipus de decoració simple
no és freqüent ni tan sols en els prototipus que imi-
ten. Un segon element característic és una mena de
bombament a la part externa de la peça, a la zona just
per sota de la vora (fig. 7.10-12 i fig. 8.2, 4-5).
Aquesta característica és ja més freqüent de trobar en
produccions del Cercle de la Campaniana B i dels ta-
llers de Cales. 

Pertanyents també a aquesta producció grisa es recu-
peraren alguns fragments de bols. En total s’han trobat
un vas del qual s’ha pogut dibuixar el perfil sencer (fig.
7.6) i dos fragments de vores de peces diferents (fig.
7.7-8). Tipològicament, són bols profunds, força
oberts, amb el peu baix, poc marcat i arrodonit. Les
parets són inclinades i la vora presenta un engruixi-
ment que pot ser més o menys marcat. En una de les
peces hi ha dues canaletes poc profundes a prop del
fons intern. Els diàmetres de les vores varien entre 13
i 16 cm. L’única peça sencera té un peu de 4 cm de
diàmetre i una alçada de 5 cm. 

En resum, es tracta d’un conjunt de ceràmica força
homogeni quant a característiques tècniques i formals,
la qual cosa fa que calgui atribuir-lo a un sol taller, que
gairebé amb tota seguretat cal situar en aquesta zona,
fins i tot potser en el mateix establiment de Madà.

El darrer conjunt de materials que presentem proce-
deix de l’excavació del jaciment del Roser, sector el
Mujal, a Calella de Mar. Aquest jaciment, excavat
l’any 1988, correspon a un important centre produc-
tor d’àmfores de vi, que estigué en ús des de mitjan se-
gle i aC fins al tercer quart del segle i dC, i que, per
descomptat, cal relacionar amb el proper assentament
del Roser, excavat parcialment en successives campa-
nyes entre els anys 1978 i 1985 i donat a conèixer en
diferents publicacions (López Mullor 1982; 1985;
1993; Batista, López Mullor, Zucchitello 1987).

Aquest conjunt ceràmic és especialment interessant
perquè procedeix d’un centre terrissaire. Tot i que en
un primer moment fou considerat d’importació, per
la presència en molts exemplars de desgreixant fi mica-
ci, un cop estudiat en detall s’han identificat tres
grups, que podrien ser variants d’una mateixa produc-
ció, molt possiblement d’origen local. En tots els casos
són còpies de la vaixella de la TSI.

El primer grup —Mujal 1— presenta una pasta de co-
lor gris fosc, sovint amb tonalitats amarronades, d’as-
pecte terrós, tova i de tall irregular. El desgreixant és
abundós però fi, amb punts blancs i brillants. L’engal-
ba és gruixuda, en general de qualitat deficient, i es
perd amb facilitat.

La pasta del segon grup —Mujal 2— és de color gris
clar, tova, deixa rastre a les mans, i és de tall irregular a
causa de la poca consistència. El desgreixant és més
aviat gruixut i d’aspecte sorrenc, amb quars i mica.
L’engalba és inexistent o ha desaparegut. 

Les peces del grup Mujal 3 tenen una pasta de color
gris clar, molt tova, amb la superfície normalment al-
terada. El desgreixant és abundós i molt fi, amb punts
brillants. L’engalba, que es perd fàcilment, és d’un co-
lor gris fosc. 

L’estrat més antic que conté aquest tipus de material és
un abocador d’àmfores format entre els anys 40 i 20
aC, en el qual es trobà un fragment de copa de la for-
ma Consp. 13.2 (pasta grup 1) (fig. 6.10). Procedent
d’un altre estrat, datable entre el 15 aC i el canvi d’e-
ra, hi ha un altre fragment que podem relacionar amb
la forma Consp 14.1 o 12.2, segons si és una copa o
un plat (pasta grup 1).

Tanmateix, la majoria del material, com una copa de
la forma Consp. 7.2 (pasta grup 3) (fig. 6.7), es trobà
en els nivells més tardans d’aquest centre productor.
Procedents de l’estrat d’abandó de la instal.lació, hi ha
un conjunt de peces que corresponen al 41,66% del
total de vaixella fina de taula. S’han identificat cinc
peces associables a les formes Consp. 1.1 (fig. 6.5),
Consp. 12.1 (fig. 6.12) i Consp. 36.4 (fig. 6.6), fabri-
cades amb la pasta del grup 1; a la forma Consp. 7.1
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(fig. 6.9), fabricada amb pasta del grup 3, i a la forma
Consp. 12.1 (fig. 6.11), feta amb pasta del grup 2. Fi-
nalment, en l’estrat superficial es trobà un fragment
d’una copa de la forma Consp. 14.4 (fig. 6.8), fabricat
amb pasta del grup 1.

La vaixella corresponent a aquesta producció és molt
minoritària en relació amb altres materials que es fa-
bricaren en el centre terrissaire, no tan sols pel que fa
a les àmfores, les quals constitueixen la majoria aclapa-
radora del material, sinó també pel que fa a les ceràmi-
ques comunes oxidades, que també es produïren en
gran quantitat. Entenem que aquestes produccions
que copien la vaixella importada devien constituir una
producció minoritària dins del ventall de materials
que es manufacturaven en aquest centre productor,
entre els quals, sens dubte, les àmfores eren la princi-
pal producció.

4. CONSIDERACIONS FINALS

Tal com es comentava a l’inici d’aquest treball, ente-
nem que calia centrar i definir quins tipus ceràmics
són els que han motivat, pel seu interès i per fer-ne
una sistematització aprofundida, les jornades de tre-
ball que ens aplegaren a Tarragona per debatre, sota el
títol «Imitatio Vasaria», una sèrie de produccions que
havien estat poc estudiades fins en aquell moment. En
aquest sentit, en la presentació del treball acotàvem
aquelles produccions que nosaltres entenem que s’ha-
vien d’analitzar. No hem considerat material d’estudi
una sèrie de formes ceràmiques, dites universals —es-
cudelles, bols, plats, olles, etc.— que per la seva fun-
cionalitat presenten una tipologia invariable en les di-
verses cultures que les adoptaren al llarg del temps, i
que són pròpies de moltes produccions.

Aquest criteri de treball ens porta a plantejar una de
les primeres consideracions que cal debatre per centrar
el tema d’estudi: el concepte en si del terme imitació.
Al nostre entendre aquest és un terme que pot ser re-
latiu, ambigu i, en ocasions, incorrecte, a l’hora d’apli-
car-lo a una producció ceràmica, atès que cal reconèi-
xer molt bé d’entrada quan una producció que es pot
singularitzar i sistematitzar deixa de ser una imitació.
Per posar un exemple, les variants mitjana i tardana de
les produccions calenes de vernís negre no poden ser
estudiades simplement com a imitacions de la Cam-
paniana B etrusca, sinó que cal aprofundir en el seu
coneixement i considerar-les com a produccions prò-
pies i singulars de la zona de Cales, si bé pel que fa al
repertori formal van adoptar el dels prototipus etruscs.

En aquest sentit, entenem que una vegada ha estat
possible individualitzar una producció, cal sistematit-
zar-la, no només caracteritzant-la tecnològicament,
sinó també des del punt de vista de la seva nomencla-

tura. Però no sempre el terme imitació ha de ser
menyspreat, ja que pot ser útil per anomenar i identi-
ficar una sèrie de produccions, l’estudi de les quals no
s’ha desenvolupat o, senzillament, no ha estat possible
de caracteritzar-les.

A manca d’una analítica que permeti disposar de da-
des objectives i fiables, les conclusions del nostre estu-
di es basen en un mètode de treball en què l’observa-
ció macroscòpica de les pastes i dels acabats de cada un
dels individus ceràmics, ha permès identificar possi-
bles tipus o grups, els quals, sens dubte, no deixen de
ser hipotètics i teòrics. Fins ara només s’havien identi-
ficat tres grups, el de Burriac, el de Madà (Garcia Ro-
selló, Pujol, Zamora 2000) i el del Roser (Defaus,
Martín, Rigo 1988), atenent bàsicament criteris del
lloc de la troballa. A diferència del grup de Madà i del
Roser, el de Burriac no s’intentà caracteritzar quan es
publicà l’estudi del dipòsit on es localitzaren, tan sols
es féu una descripció del material. 

L’observació macroscòpica ens ha permès agrupar una
sèrie d’individus ceràmics en el que podrien ser set
produccions diferents, cinc de les quals devien ser d’o-
rigen local —de la Laietània— i les altres dues impor-
tacions, a hores d’ara d’origen indeterminat. Pel que fa
a les d’origen local, les dues primeres produccions les
diferenciem a partir dels materials trobats al dipòsit de
Burriac i als contextos antics del jaciment d’Iluro. El
tercer grup el conformarien els materials trobats a
Madà, el quart, els materials més tardans trobats a Ilu-
ro, i el cinquè, el conjunt del Roser. L’àrea de distribu-
ció d’aquestes produccions no sembla sobrepassar
l’àmbit regional, per la qual cosa caldria situar els seus
centres de producció a prop dels grans nuclis de po-
blament d’aquesta àrea de la Laietània o en grans cen-
tres terrissers, on majoritàriament es fabricaven les
àmfores. Dels dos darrers grups, quantitativament mi-
noritaris, en desconeixem l’origen. 

Quant a les formes s’observa que la vaixella trobada en
els contextos més antics és la que copia amb més fide-
litat els vasos originals. Sembla que hi ha una voluntat
i un interès a reproduir exactament els originals. A
mesura que avança el segle es produeixen algunes va-
riacions tipològiques, petits detalls que introdueixen
certa originalitat en els vasos. La producció més mo-
derna opta per crear una vaixella que, inspirada en els
prototipus, tan sols els recorda. Aquestes formes, jun-
tament amb altres de nova creació, donaran pas a les
produccions comunes de tècnica reduïda, característi-
ques de la ceràmica romana de finals del període d’Au-
gust i de l’etapa julioclàudia.

En totes aquestes produccions d’àmbit regional pre-
dominen dues formes, els vasos del tipus Lamb. 1 i els
plats del tipus Lamb. 5-7, els quals no es diferencien
gaire proporcionalment. Ambdós recipients semblen
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constituir un servei de taula. Amb molta menys quan-
titat s’hi troben els gots del tipus Lamb. 2, i ja molt ex-
cepcionalment els dels tipus Lamb. 3. De fet, aquest
equilibri numèric entre els tipus Lamb. 1 i Lamb. 5 és
el que s’observa en la vaixella de vernís negre.

La cronologia d’aquestes produccions sembla que té el
límit més antic a finals del primer quart del segle i aC.
En aquest període inicial i al segon quart del segle i aC
no superen el 9% del total de la vaixella de taula.
Aquesta proporció sembla mantenir-se al llarg del se-
güent quart de segle i pràcticament es dobla en el dar-
rer quart del segle i aC, quan passen a ser la tercera
producció en relació amb les ceràmiques de vernís ne-
gre. En contextos del canvi d’era i del primer quart del
segle i dC, les produccions grises, les quals llavors co-
pien les formes de la TSI, experimenten una notable
davallada des del punt de vista quantitatiu, potser per-
què comparteixen mercat amb unes altres produc-
cions, de tècnica oxidada, que sembla que tingueren
una major acceptació. Tot i així, són produccions que
numèricament no assoliren les proporcions a què arri-
baren les de tècnica reduïda.

Aquestes produccions apareixen en un període de ben
entrat el segle i aC, en el qual hi ha un punt àlgid
quant a la fabricació, circulació, distribució i consum
generalitzat de la vaixella de vernís negre. La vaixella
de vernís negre s’ha democratitzat o socialitzat en el
sentit que s’ha convertit en un objecte d’ús quotidià i
assequible per a la majoria de la població (Principal,
en premsa). A quins motius, doncs, pot respondre l’a-
parició d’aquestes produccions que no semblen elabo-
rades per competir o per substituir la vaixella que co-
pien?

La seva escassa distribució pot indicar que no es trac-
tava d’unes produccions pensades per al comerç sinó
per al consum propi, en un àmbit territorial restringit
proper als centres de producció. En el nostre cas,
aquests productes els trobem en una zona de costa, as-
sociats a grans nuclis de poblament que organitzen el
territori i que, en el cas de Burriac, des d’antic havia
esdevingut un important port comercial i de distribu-
ció de manufactures, per la qual cosa és receptor de
productes, de qualitat i en quantitat, d’arreu de la Me-
diterrània (Garcia Roselló et al. 2000). Per tant la va-
loració i la discussió cal fer-la tenint en compte aquest
element de reflexió, perquè molt possiblement el com-
portament comercial i les necessitats d’abastament i
d’ús dels productes són diferents en altres tipus de nu-
clis i d’establiments humans de l’època, ja sigui perquè
no exerceixen de centres comercials i de redistribució,
perquè no formen part dels principals circuits de les
rutes comercials o estan separats d’elles, etc.

De les estadístiques es desprèn que la producció grisa
mai no substituí les produccions de vernís negre, les

quals arribaven en grans proporcions, fins que van es-
devenir l’única vaixella de taula i van substituir fins i
tot la de fàbrica ibèrica. Tampoc no sembla correspon-
dre a la vaixella barata, destinada a uns segments de
població que no podien adquirir els productes de ver-
nís negre.

L’aparició, ús i declivi d’aquestes produccions grises, al
nostre entendre, pot explicar-se simplement com una
de tantes iniciatives puntuals que s’emmarcaren en
una conjuntura econòmica pròspera que permeté ex-
perimentar, produir i diversificar una sèrie de produc-
tes que podien tenir més o menys fortuna en els mer-
cats. Aquestes iniciatives artesanals només s’entenen
en un període, el del final de la romanització, en el
qual s’experimentaren i es concretaren grans canvis en
molts aspectes, alguns dels quals tingueren èxit i van
perdurar molt de temps, mentre que altres van tenir
una discreta acceptació i una existència més limitada. 
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Fig. 1: Mapa de la Laietània costera i septentrional. Situació dels jaciments arqueològics estudiats.
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Fig. 2: Procedència dels materials: núm. 1 a 9, dipòsit del sector occidental de Burriac; núm. 10, ca l’Arnau-can Mateu; núm. 11,
Iluro, carrer de Sant Cristòfor, 10; núm. 12 a 14, Iluro, carrer de Barcelona, 55-57; núm. 15 i 16, Iluro, carrer de Sant Cristòfor, 12.
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Fig. 3: Procedència dels materials: núm. 1, ca l’Arnau-can Mateu; núm. 2 a 6, Iluro, plaça de la Peixateria; núm. 7 a 12, Iluro,
carrer de Barcelona, 55-57.
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Fig. 4: Procedència dels materials: núm. 1 a 8, Iluro, carrer de Barcelona, 55-57; núm. 9 i 10, Iluro, Sant Francesc d’Assís, 16;
núm. 11 i 12, Iluro, Sant Francesc d’Assís, 15.



81

les ceràmiques grises d’època tardorepublicana i augustal que imiten la vaixella d’importació: la costa laietana

Fig. 5: Procedència dels materials: núm. 1 a 14, Iluro, Sant Francesc d’Assís, 15.
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Fig. 6: Procedència dels materials: núm. 1 a 4, Iluro, Sant Francesc d’Assís, 15; núm. 5 a 12, el Mujal-el Roser.
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Fig. 7: Procedència dels materials: núm. 1 a 12, Madà.
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Fig. 8: Procedència dels materials: núm. 1 a 7, Madà.
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Resum
L’anàlisi dels diferents materials d’imitació de vernís negre en pasta grisa trobats al jaciment de Baetulo ens
ha permès diferenciar tres grups, veure les formes de la vaixella més reproduïdes i saber que el major nom-
bre d’exemplars es troba en els contextos situats cronològicament entre els anys 50-30 aC.

Paraules clau
Baetulo. Ceràmica de vernís negre. Imitacions en pasta grisa. Període republicà

Abstract
An analysis of the black-glaze imitations in grey clay found at the Baetulo site has allowed us to distinguish
three different groups, to see the most reproduced vessel shapes, and to ascertain that the vast majority of
the pieces are found in the 50-30 BC contexts.

Key Words
Baetulo. Black-glaze pottery. Imitations in grey clay. Republican period

V. PRODUCCIONS D’IMITACIÓ DE VERNÍS NEGRE: BAETULO
Maria del Carme Jiménez Fernández

Museu de Badalona



1. DESCRIPCIÓ MACROSCÒPICA 
DEL MATERIAL

Les imitacions de vernís negre en pasta grisa trobades
al jaciment de Baetulo es caracteritzen per ser un grup
heterogeni de materials, tot i que tenen un tret comú:
la cocció reductora.

En podríem diferenciar, grosso modo, tres grups:

a) Grup que presenta la pasta de color gris clar i el
vernís de color negre grisós, negre blavós, mat i mal
conservat. En el cas d’aquests materials, les pastes són
toves i presenten alguns desgreixants micacis.

b) Grup de pasta de color gris clar. El vernís és negre,
tot i que també tendeix cap a tonalitats grises o blavo-
ses, és lluent i es troba més ben conservat que en el cas
de les produccions anteriors. Les pastes són més dures
i també presenten desgreixants micacis.

c) Grup format per materials variats. Hi ha casos que
presenten una pasta de color gris fosc, d’altres presen-
ten la pasta de tipus sandvitx, i molts dels materials
que hem col.locat dins aquest grup no presenten ver-
nís.

2. CARACTERÍSTIQUES TIPOLÒGIQUES

Aquestes produccions reprodueixen formes del Cercle
de la Campaniana B, tot i que algunes també són ha-
bituals dins el conjunt tipològic de la Campaniana C.
Els tipus de recipients més comuns són les formes
Lamb. 1/F 2310, Lamb. 7/F 2286 i Lamb. 5/F 2255.
Per tant, s’imiten principalment els bols i els plats del
conjunt de la vaixella de vernís negre.

Cal tenir en compte que només s’han trobat cinc frag-
ments de ceràmica de vernís negre que poden ser clas-
sificats com a Campaniana C.

Quant a les decoracions, també es repeteixen les carac-
terístiques de les formes que hem esmentat abans. En
el cas de la Lamb. 1 apareixen els solcs sota la vora i en
el cas de les formes Lamb. 5 i Lamb. 7 observem cer-
cles concèntrics i/o estries a rodeta en el fons intern
del recipient. En pocs casos trobem decoracions més
complexes, tot i que també n’hem trobat algunes.

3. CRONOLOGIA

En relació amb el jaciment de Baetulo, fins ara s’han
estudiat dos conjunts de materials en què apareix cerà-
mica d’imitació de vernís negre. Aquests materials es
troben recollits dins l’estudi Baetulo: La ceràmica de
vernís negre. Una contribució a l’estudi de la romanitza-

ció a la Laietània (Jiménez 2002). En aquest treball es
fa un estudi parcial dels materials de vernís negre tro-
bats a Badalona. L’estudi es divideix en dos blocs: un
de dedicat als materials denominats de Fons Museu, i
dels quals no es coneix el context estratigràfic, i un al-
tre sobre materials de diferents excavacions, la caracte-
rística de les quals era que presentaven estrats on el
material més antic era la vaixella de vernís negre, i que
per tant devien estar relacionats amb els primers mo-
ments de la ciutat romana. Així com en el cas del pri-
mer conjunt ja es va estudiar tot el material, en el cas
dels materials amb context estratigràfic encara queden
un conjunt d’excavacions que tenen les mateixes ca-
racterístiques i que s’estudien en aquests moments.

En el cas dels materials de Fons Museu, tot i la manca
d’estratigrafia, es va donar una cronologia de conjunt
sobre la base de la tipologia i dels percentatges en què
apareixien els diferents grups de vernís negre. La cro-
nologia per a aquest grup es va situar cap a mitjan se-
gle i aC.

Dins aquest conjunt de materials, les imitacions de
vernís negre representaven un 3,5% (33 fragments
amb forma i 13 sense forma, un total de 20 individus)
del total de la ceràmica del Cercle de la Campaniana B
trobada. 

En el cas dels materials amb context estratigràfic, co-
mencem a trobar imitacions de vernís negre en la for-
quilla cronològica entre els anys 80-70 aC; són també
presents entre els anys 70-50 aC, però quan són més
abundants és entre el 50 i el 30 aC. 

4. CONTEXTUALITZACIÓ EN EL JACIMENT

Trobem imitacions de vernís negre en dues de les exca-
vacions analitzades en l’estudi que hem esmentat
abans: Hisenda 85 i Bapark 85 (en realitat l’estudi de
l’estratigrafia fa evident el fet que podria tractar-se
d’una mateixa estratigrafia).

4.1. Contextualització estratigràfica

a) Hisenda 85
Excavació realitzada a la zona del carrer de J. Borràs
amb la cantonada de la Via Augusta. L’excavació no es
va realitzar en extensió, sinó que es va obrir una rasa
que travessava el solar de nord a sud, i posteriorment
vint-i-un quadres d’1 x 1,50. Per estudiar-los es va di-
vidir el solar en dues zones: la zona 1, que corresponia
al sector nord-est del solar i a la part nord de la rasa, i
la zona 2, que incloïa tota la part oest del solar i la part
sud de la rasa. Es va fer aquesta subdivisió per veure
millor la relació entre les estructures trobades i també
la seva cronologia. La interrelació de les dues zones
permet fer-ne un estudi global.
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produccions d’imitació de vernís negre: BAETULO

Estratigràficament es van establir diferents fases cro-
nològiques:

— Fase 1 (80-70 aC): materials escassos no associats a
estructures.

— Fase 2 (70-50 aC): comencen a aparèixer les prime-
res estructures, uns paviments en alguns casos de
calç, i en d’altres, de pedres rodades.

— Fase 3 (50-30 aC): comencen a trobar-se més es-
tructures a tot el solar, ja no només paviments sinó
també murs i clavegueres.

Els materials d’imitació de vernís negre apareixen ma-
joritàriament en estrats situats dins la fase 3, tot i que
també en trobem algun fragment en un estrat situat a

la fase 2 i en un estrat de reompliment del terra verge
en la fase I. Aquest nivell de la fase 3 és descrit com un
estrat de tonalitat verdosa o grisa verdosa. És una fase
que a la zona 1 presenta una estratigrafia amb mate-
rials abundants. Possiblement es tracta d’un abocador
de materials situat en aquesta zona de la ciutat.

b) Bapark 85
Aquesta excavació es troba a la part sud-est de la ciu-
tat, a la part més propera al lloc on arribava el mar en
època romana. L’estrat 3 és el que ens interessa en
aquest cas. Sembla que podria tractar-se d’una conti-
nuació d’estrats de la zona 1 de la Fase 3 de l’excavació
anterior, ja que presenta unes característiques molt
semblants quant a estratigrafia i materials.

4.2. Quantificació (seguint el sistema de NMI)

a) Hisenda 85

Fases Zona Quadre Estrat NMI Forma

Fase 1 Zona 1 Quadre 2 Estr-7 1 individu 1 frag. Lamb.1
Fase 2 Zona 1 Rasa nord Estr-2 1 individu s/f

Quadre 2 Estr-6 1 individu s/f
Fase 3 Zona 1 Rasa nord Estr-1 2 individus Ind.

Quadre 8 Estr-4 1 individu Lamb.7
Zona 2 Quadre 20 Estr-3 3 individus 2 frag. Lamb.1

1 frag. Lamb.2
Quadre 17 Estr-2 1 individu indet.
Quadre 9 Estr-5 1 individu 1 frag. Lamb.1

b) Bapark 85

Estrat NMI Formes

Estr-3 2 individus 1 frag. Lamb. 1
1 frag. Lamb. 5

4.3. Definició de les fàcies ceràmiques en què apareixen les produccions

La fàcies dels anys 80-70 aC presenta els materials següents (Jiménez 2002, 64-65):

CA mitjana CA tardana CB etrusca Cercle B Imit. de B en pasta grisa Altres

Lamb. 36 M. 113 Lamb. 3 Lamb. 1 Lamb. 1 Dr. 1
Lamb. 25 Lamb. 5-7 Lamb. 4 Dr. 18
Lamb. 55

Fàcies 1
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La fàcies dels anys 70-50 aC presenta els materials següents:

CA mitjana CA tardana CB etrusca Cercle B Imit. de B en pasta grisa Altres

Lamb. 36 Lamb. 5 Lamb. 5 Lamb. 1 Lamb. 5 Dr. 1A
Lamb. 31b Lamb. 27Bb Lamb. 8a Lamb. 5 Dr. 1B

F 2974 Lamb. 7 Lamb. 3 Dr. 1C
Lamb. 11 Lamb. 4
F 2614 Lamb. 7

Pasq. 127

Fàcies 2

La fàcies dels anys 50-30 aC presenta els materials següents:

Imit. de B en 
CA mitjana CA tardana CB etrusca Cercle B pasta grisa Aret. V.N. Altres

Lamb. 36 F 2974 Lamb. 5 Lamb. 1 Lamb. 1 Lamb. 7 Laiet. 1
Lamb. 25 M. 113 Lamb. 1 Lamb. 5 Lamb. 2 A-Gr Cos
Lamb. 33b Lamb. 5-7 Lamb. 7 Lamb. 2 Lamb. 5 Dr. 1A

Lamb. 31b Lamb. 3 Lamb. 3 Dr. 1B
F 2943 Lamb. 6 Lamb. 7 Dr. 1C
Lamb. 27B Lamb. 1/8 Hal. 70

Lamb. 10 Dr. 1 (local)
Pasq. 127 Lamb. 2
Lamb. 8b PE 17 i 18

Dr. 20 antiga
Dr. 2-4

Fàcies 3
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Resum
L’objectiu d’aquest article és la presentació dels resultats preliminars sobre les produccions que des d’inicis
del principat d’August es troben associades a la TSI a la ciutat de Baetulo. Es tracta de produccions que
presenten unes característiques tipològiques similars a la TSI, però amb característiques macroscòpiques
que les diferencien clarament d’aquella. El conjunt d’aquestes produccions és molt heterogeni i actual-
ment es troba en procés de caracterització arqueomètrica. Malgrat tot, hem pogut diferenciar un grup de
peces de característiques molt homogènies que es pot identificar amb el que es coneix com a Producció A
de la badia de Nàpols, antiga TS tripolitana. Els contextos més antics on apareix a Baetulo es daten en èpo-
ca d’August, abans del canvi d’era, tot i que la recuperació en aquests contextos de peces amb tipologies
més antigues en suggereix l’arribada a principis d’August, conjuntament amb la TSI.

Paraules clau
Baetulo. TS indeterminades. Caracterització arqueomètrica. Producció A

Abstract
The aim of this article is to present our preliminary results on the different productions associated with
the TSI documented at the Roman town of Baetulo and dated back to the Augustan period. From the
typological point of view, their shapes are the same as those exhibited by the early TSI products. Howe-
ver, they clearly differ from TSI on the grounds of their visual appearance. To date, within this group of
heterogeneous productions, archaeometric characterization has enabled us to distinguish a homogenous
group identified as A Production from the Bay of Naples, which has also been traditionally known as Tri-
politanian TS. Although the older archaeological contexts where this production has been documented in
Baetulo date back to the last 15 years BC, the identified types correspond to the first TSI products. The-
refore, it could be suggested that this production arrived at Baetulo during the first years of the Augustan
period, together with TSI.

Keywords
Baetulo. Indeterminate TS. Archaeometric characterization. A Production
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1. INTRODUCCIÓ

A Baetulo, com a molts altres jaciments de la penínsu-
la Ibèrica i també del món romà en general, s’han anat
documentant produccions de color i/o tipologia igual
o similar a la TSI, TSSG o TSH, però clarament dife-
renciables d’aquelles per l’aspecte extern. Així, amb el
nom de prearetines, presigil.lades, presigil.lades sud-
gàl.liques, TS local, imitacions de TS i d’altres, s’ha
anat classificant tota una sèrie de produccions de qua-
litats heterogènies que presenten diferents textures i
colors pel que fa a les pastes (blanquinoses, groguen-
ques, ataronjades, marronoses, etc.) i als vernissos; a
més, aquests, en alguns casos, es mostren poc adhe-
rents, poc consistents, amb diferències de tons fins i
tot en una mateixa peça i, en qualsevol cas, sense arri-
bar mai al vermell característic de les produccions clàs-
siques (corall, ataronjat, vermellós, granat, marró,
etc.). Així, aquests noms i característiques s’han rela-
cionat, d’una banda, amb fases d’assaig de tallers o zo-
nes determinades on posteriorment es fabricaran veri-
tables TS i, d’una altra, amb la fabricació de TS per
part de ceramistes locals, influenciats per les tendèn-
cies dels ceramistes itàlics, que no reproduiran amb
exactitud l’aspecte de les veritables TS. Però el fet és
que no sabem realment de quantes produccions estem
parlant, ni tampoc si quan les classifiquem amb un
nom determinat parlem de la mateixa producció. Així,
es pot donar el cas que amb un d’aquests noms s’hagin
classificat produccions diferents i també tot al contra-
ri, que una mateixa producció s’hagi classificat amb
noms diferents. Així doncs, en la nostra opinió, abans
de decidir quina terminologia apliquem a tot un grup
que en realitat pot ser una barreja de produccions, cal
identificar quantes produccions diferents tenim i estu-
diar-les individualment per establir-ne les característi-
ques pròpies, que les diferenciaran de la resta i, si és
possible, relacionar-les amb determinats tallers o zo-
nes de producció. Aquests aspectes no són assolibles
aplicant només criteris arqueològics. Per això, a l’hora
de plantejar-nos abordar el problema d’aquestes pro-
duccions, vam pensar que, amb tant o més motiu que
amb les produccions de TS clàssica, calia emprar tèc-
niques arqueomètriques conjuntament amb les ar-
queològiques.

En el cas concret de Badalona, tradicionalment es dis-
tingien dos grups per anomenar produccions similars
però diferenciables de les TS clàssiques: presigil.lada i
prearetina. D’acord amb Tarrats (1975a; 1975b), dins
el primer, que es considerava que corresponia a pro-
duccions fabricades en la Mediterrània oriental, s’a-
grupaven individus caracteritzats per una pasta molt
clara, groguenca, i per un vernís generalment molt
fosc que podia canviar de tonalitat fins i tot en una
mateixa peça. El segon englobava ceràmiques amb
pastes ataronjades o marronoses i vernissos ataronjats,
que es considerava que corresponien a fases d’assaig

que tant podien provenir de tallers itàlics, i llavors s’a-
nomenaven prearetines, com dels descoberts al sud de
la Gàl.lia, i en aquest cas s’anomenaven pseudosigil.la-
des.

En una primera fase del nostre treball, basada estricta-
ment en criteris arqueològics, vàrem comprovar que a
Baetulo aquestes produccions només circulen durant
el principat d’August. Així doncs, vàrem mantenir
aquesta divisió, canviant únicament el mot pseudosi-
gil.lades per aquell de presigil.lades sud-gàl.liques (Ma-
drid 1997; 1999a). En incorporar, però, l’aplicació de
tècniques arqueomètriques, aquest panorama va can-
viar sensiblement i, dels dos grups inicials, vàrem pas-
sar a sis que es troben actualment en fase d’estudi dins
d’un ampli projecte que inclou, a més, l’anàlisi ar-
queològica i la caracterització arqueomètrica de la
TSI, TSSG i hispànica procedent del jaciment de Bae-
tulo. Tot i que els resultats que tenim són encara preli-
minars, ja hem pogut comprovar que sota un mateix
nom s’agrupaven produccions diferents que no tenen
res a veure entre elles, malgrat compartir unes caracte-
rístiques físiques i tipològiques similars.

En aquest treball, centrarem el nostre estudi en la Pro-
ducció A de la badia de Nàpols, una de les produc-
cions que a Badalona, conjuntament amb d’altres in-
dividus de produccions diferents que encara es troben
en fase d’estudi i que esperem poder relacionar amb
determinats tallers o zones de producció en breu, s’ha-
via classificat tradicionalment amb el nom de preareti-
na. Malgrat aquesta classificació tradicional, recent-
ment Beltrán (1998) esmenta la presència a Badalona
de materials corresponents a la Producció A quan
reinterpreta, dins la seva visió del que anomena imita-
cions de TSI i sense cap nou estudi, l’adscripció que va
fer Sanmartí Grego al golf de Lleó d’uns materials de
Badalona. Tarrats l’havia informat de l’existència d’a-
quests en una comunicació personal, ja que podien ser
similars als que Sanmartí estudiava a Empúries (San-
martí Grego 1974-1975, 21).

2. CONTEXT ARQUEOLÒGIC

Per al nostre estudi, tal i com hem explicat anterior-
ment, atès que en realitat encara no sabem ni quantes
ni quines produccions realment componen aquest
món, el primer pas ha estat unificar-les sota l’epígraf
de TS indeterminades. Nosaltres utilitzem aquest ter-
me entenent que, en general, TS ha esdevingut el nom
de família per a un conjunt de diferents produccions
que es donen des de mitjan segle ii aC fins al segle vii
dC, d’est a oest i de nord a sud de la Mediterrània
(Madrid, Buxeda 2002). Aquestes TS són indetermi-
nades en els nostres jaciments, perquè, o bé fins al pre-
sent no s’han trobat centres de producció, o bé perquè
són produccions fora de la nostra zona d’estudi i ens
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són encara desconegudes. Així doncs, l’estudi parteix
de la revisió arqueològica de diversos contextos on es
documenten aquestes TS indeterminades. Amb poste-
rioritat a aquesta revisió i a l’estudi arqueològic, s’ha
realitzat un mostreig aleatori d’una sèrie d’individus
per fer-ne la caracterització arqueomètrica.

Els contextos escollits pertanyen a tres excavacions, de
les quals es van tenir en compte els nivells més antics
on apareix la ceràmica TS. Considerats globalment,
aquests contextos estratigràfics abracen el període que
va des de l’inici del principat d’August fins a la segona
meitat del segle ii dC. Durant tot aquest període s’i-
dentifica la presència d’aquestes produccions, que és
en alguns casos contemporània a la formació de l’es-
trat i, en d’altres, clarament residual. Si bé per a l’es-
tudi arqueològic i arqueomètric es tenen en compte
totes aquestes produccions, per a la discussió cronolò-
gica només es consideren aquells nivells contempora-
nis a la circulació d’aquesta ceràmica. Les excavacions
són breument descrites a continuació (Taula 1), amb
especial èmfasi pel que fa als contextos contempo-
ranis, encara que algunes d’elles, en part, s’han des-
crit de forma extensa anteriorment (Madrid 1997;
1999a):

a) Carrer de Lladó. Les diverses intervencions arqueo-
lògiques portades a terme al solar situat al carrer de
Lladó van permetre documentar les restes d’una do-
mus, descoberta en gran part l’any 1927 (Serra Ràfols
1927, 100-111), un pati situat al NE de la part central
de la casa i els vestigis d’un cardo, que devia limitar el
pati per l’est i devia portar una direcció NO/SE. La se-
qüència estratigràfica proporcionada per aquestes in-
tervencions va permetre establir les diferents fases cro-
nològiques que es van succeir a la zona del pati i del
cardo des dels primers moments d’ocupació fins a l’a-
mortització de la zona, documentada en època flàvia
(Guitart, Padrós, Puerta 1991, 36-40). En la seva se-
gona fase, que se situa en època d’August, es constata
el condicionament de la zona que ocuparà el pati i el
cardo (Anivellament cardo —Estrat 1103— i Anivella-
ment pati/cardo —Estrat 113—) i la construcció del
mur de façana de la domus que dóna al cardo (Trinxe-
ra casa 1 —Estrat 1198—). L’homogeneïtat cronològi-
ca de totes les peces de TSI recuperades en els nivells
que corresponen a aquesta acció, ens proporciona un
horitzó per al condicionament i la construcció de la
zona que podem situar en els últims anys del segle i
aC. Les formes més abundants es corresponen amb les
del servei I de Haltern, entre les quals destaca la copa
Consp. 14. També cal assenyalar que són pràctica-
ment absents les formes clàssiques; només es docu-
menten dos fragments de copa forma Consp. 22, mal-
grat que té una cronologia inicial que se situa a
l’entorn de l’any 15 aC. També s’ha tingut en compte
l’estrat d’amortització d’un forn, que se situa en els
primers anys de la nostra era per la documentació de

la forma Consp. 33 de TSI (Amortització forn
metal.lúrgic —Estrat 1245—).

b) Plaça de Font i Cussó. Les excavacions efectuades
sota l’actual plaça de Font i Cussó van posar al desco-
bert un decumanus de vuit metres d’amplada i dos car-
dines que determinen cinc insulae, en les quals s’ha po-
gut documentar la construcció de quatre edificis
(Comas et al. 1994, 110-112). Nosaltres centrarem
l’atenció en un dels edificis, possiblement d’ús comer-
cial, i en el decumanus. La seqüència estratigràfica pro-
porcionada per diverses intervencions en aquesta zona
va permetre establir les diferents fases des del moment
de condicionament del terreny abans de la construc-
ció, fins a l’abandonament de l’edifici comercial, i el
posterior rebliment de tota la zona, inclòs el carrer,
mitjançant un gran reompliment que es va datar en la
primera meitat del segle ii dC. Per a la nostra discus-
sió, ens hem centrat en cinc contextos que s’insereixen
en l’època que ens ocupa. Pel que fa a l’edifici, possi-
blement comercial, ens hem centrat, d’una banda, en
el material procedent del farciment de la seva trinxera
de fonamentació, que es data en els últims quinze anys
del segle i aC per la presència de la forma de TSI
Consp. 14 (Trinxeres edifici tabernae —Estrats 28, 30,
33, 89, 93, 94, 95, 289, 290 i 297—), i, d’una altra,
en el material procedent dels nivells de regularització i
de la primera pavimentació de l’interior d’una de les
seves tabernae, (Anivellament interior taberna C —Es-
trats 20, 21, 22 i 27— 1a pavimentació taberna C 
—Estrats 10 i 16—), que només van proporcionar TS
indeterminada. Pel que fa al decumanus, ens hem cen-
trat en els nivells de preparació del paviment en dos
sectors diferents; en un d’ells el material recuperat
data aquesta acció durant els últims quinze anys del
segle i aC per la presència de les formes de TSI Consp.
12, Consp. 14 i Consp. 22 (Anivellament decumanus
—Estrats 179, 180, 181 i 249—). En l’altre sector, el
material procedent dels nivells de regularització i pre-
paració del paviment es data en els primers anys de la
nostra era per la presència de les formes Consp. 18.2,
Consp. 22 i Consp. 33 (Anivellament decumanus 
—Estrats 299, 300 i 302—). Per acabar, també hem
tingut en compte el material procedent dels nivells
d’una reparació puntual del paviment d’aquest decu-
manus, datat a inicis de Tiberi per la presència minori-
tària d’alguns fragments de TSSG (Repavimentació de-
cumanus —Estrat 269—).

c) Carrer de Fluvià. Les excavacions portades a terme
en aquest sector van posar al descobert les restes de
quatre habitacions pavimentades amb signinum i sig-
ninum tesellatum i un pati, que formaven part d’una
domus abandonada parcialment en època flàvia (Pa-
drós 1985, 53-55). La seqüència estratigràfica esta-
blerta a partir de l’excavació va permetre definir les fa-
ses cronològiques corresponents a les diverses
remodelacions que van patir la domus i el pati fins al
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primer quart del segle ii dC. Per sobre de l’últim nivell
d’ús, s’assentaven ja nivells moderns de l’inici del se-
gle xx (Guitart, Padrós, Puerta 1991, 40-42). Centra-
rem la nostra atenció en el material procedent del far-
ciment que inutilitza un pou situat al pati, datat a

inicis de Tiberi per les formes de TSI Consp. 18.2 i
Consp. 20.3.2 i per alguns fragments de TSSG, possi-
ble Drag. 29, possible Ritt. 9 i un fragment decorat de
tipologia indeterminada (Amortització pou —Estrat
54—).
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Estrats
Fragments NMxI NMxII

TS indet. TSI Total TS indet. TSI Total TS indet. TSI Total

August abans de l’era

Trinxeres edifici tab. (Font i Cussó)

FC/89 (es-89, 93, 94 i 95) A 2 2 2 2 0 0
FC/88 (es-290) A 1 1 1 1 0 0
FC/88 (es-289) B 1 1 2 1 1 2 0 0 0
FC/88 (es-297) D 8 5 13 4 5 9 1 1 2
FC/98 (es-28, 30 i 33) C 1 1 1 1 0 0

Anivell. int. tab. C (Font i Cussó)

FC/98 (es- 20, 21, 22 i 27) 9 9 9 9 2 2

1r paviment tab. C (Font i Cussó)

FC/98 (el-16 i 10) 7 7 7 7 0 0

Anivellament cardo (Lladó)

LL/99 (es-1103) 2 13 15 2 13 15 0 3 3

Trinxera casa 1 (Lladó)

LL/99 (es-1198) 1 3 4 1 3 4 0 1 1

Anivellament pati/cardo (Lladó)

LL/85 (es-113) 16 40 56 9 39 48 6 16 22

Anivell. decumanus (Font i Cussó)

TV/84 (es-249) 5 5 5 5 2 2
TV/84- (es-179, 180 i 181) 5 30 35 5 30 35 3 9 12

August després canvi d’era

Amort. forn metal. Casa 1 (Lladó)

LL/99 (es-1245) 2 1 3 1 1 2 0 0 0

Anivell. decumanus (Font i Cussó)

FC/88 (es-299) 3 36 39 3 32 35 0 10 10
FC/88 (es-302) 2 3 5 2 3 5 1 2 3
FC/88 (es-300) 11 11 11 11 1 1

Tiberi

Amortització pou (Fluvià)

FL54 26 194 220 17 131 148 2 52 54

Repaviment. decumanus (Font i Cussó)

TV269 1 61 62 1 51 52 0 23 23

Taula 1: Contextos arqueològics on apareix documentada la TS indeterminada conjuntament amb la TSI (NMxI= Nombre
Màxim d’Individus; NMxII= Nombre Màxim d’Individus Identificats Tipològicament).



Com es pot observar a la Taula 1, la TS indetermina-
da es documenta sempre en fases on també és present
la TSI. Si bé és cert que no s’identifica en algun dels
estrats d’aquestes fases, aquests no es poden interpre-
tar de manera individual, ja que pertanyen a accions
concretes que sempre inclouen altres estrats en els
quals la TSI sí que és present. Per tant, en el cas de Ba-
dalona, l’arribada d’aquestes TS indeterminades no es
pot considerar anterior a la de la TSI.

3. ESTUDI ARQUEOMÈTRIC

A partir de l’anàlisi arqueològica del total de contextos
analitzats en el projecte general, es va realitzar un mos-
treig aleatori de 225 individus de tots els tipus de TS
documentada a Badalona, per a la seva caracterització
arqueomètrica.1 D’aquests, 37 corresponen al grup de
TS indeterminades que hem discutit abans i prove-
nen, en part, dels estrats i contextos comentats; en
part, és material residual procedent d’altres contextos
més tardans inclosos en el projecte general, que no co-
mentarem en aquest treball; i finalment també hi ha
una petita part de materials corresponents al fons de
Museu. Així, procedents dels contextos que hem ex-
posat més amunt, hi ha catorze individus.

La composició química del material s’ha determinat
per fluorescència de raigs X (FRX), mentre que la
composició mineralògica dels individus ha estat estu-
diada mitjançant la difracció de raigs X (DRX).2

Com a resum del treball de les dades químiques, pre-
sentem el dendrograma de la figura 1, que ha estat re-
alitzat amb el programa S-Plus (MathSoft 1999) uti-
litzant la distància euclidiana al quadrat i el procés
aglomeratiu del centroide per a la subcomposició
Fe2O3 (com a Fe total), Al2O3, MnO, TiO2, MgO,
CaO, Na2O, K2O, Ba, Rb, Th, Nb, Zr, Y, Sr, Sn, Ce,
Co, Ga, V, Zn, Cu i Ni transformats en logaritmes de
raons emprant el SiO2 com a divisor (Aitchison 1986,
1992; Buxeda 1999). En aquest dendrograma, a partir
dels 225 individus inicials que es troben a la base del
dendrograma, s’estableix, en un procés jeràrquic d’a-
glomeració, la unió, en cada etapa, d’un individu amb
un altre o amb un altre grup, o bé d’un grup amb un
altre fins a l’obtenció, en l’estat final, d’un grup únic
format per tots els individus analitzats. Com més
lluny de la base es produeix l’aglomeració, més dissi-
milars en composició química són els individus que
s’uneixen. Així, en el dendrograma de la figura 1 es
pot veure clarament com la Producció A forma un

grup compacte que no s’uneix a la resta de materials
analitzats fins a un punt molt elevat del gràfic, cosa
que significa que la seva composició química és molt
distintiva respecte a la resta de produccions de TS re-
presentada en aquest estudi.

La identificació d’aquest grup, clarament diferenciat,
amb la Producció A de la badia de Nàpols no ofereix
cap mena de dubte. Els resultats de l’anàlisi química
que vam dur a terme varen ser contrastats amb els
grups de referència de tots els tallers de TS que es tro-
ben en la base de dades del Laboratoire de Céramolo-
gie de Lyon,3 amb el resultat d’absoluta compatibilitat
amb la Producció A. A més, la simple comparació di-
recta dels nostres resultats amb aquells presentats per
Soricelli et al. (1994) (taula 2) mostra una molt bona
concordança, tot i que la inexistència d’un estudi de

93

identificació arqueològica i arqueomètrica de la producció a de la badia de nàpols dins les sigil·lades indeterminades...

1. El mostreig comprèn tots els individus de ceràmica sigil.lada de més de 10 g, que no estan restaurats i l’anàlisi dels quals no provocava problemes de conserva-
ció pel que fa a la decoració o a les marques.
2. Les anàlisis de fluorescència de raigs X (XRF) han estat realitzades als Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Barcelona. Condicions i rutina analítica a Ma-
drid 1999b.
3. Volem expressar el nostre reconeixement a M. Picon per l’ajuda dispensada i per la seva col.laboració, ja que ens va permetre l’accés a les seves dades i va discu-
tir els nostres resultats. Volem expressar també el nostre agraïment als membres del Laboratoire de Céramologie de Lyon per la seva acollida i col.laboració.

Barcelona
Soricelli et al. 

1994

Mitjana DesvEst Mitjana DesvEst

Fe2O3 5,79 0,16 5,93 0,16
Al2O3 18,20 0,47 18,7 0,5
MnO 0,13 0,01 0,13 0,01
P2O5 0,43 0,09 0,31 0,05
TiO2 0,72 0,04 0,7 0,02
MgO 1,95 0,11 2,04 0,07
CaO 7,92 1,65 7,81 1,11
Na2O 1,87 0,19 1,95 0,21
K2O 4,35 0,16 4,33 0,32
SiO2 58,43 1,08 58,2 0,7
Ba 673 63 685 73
Rb 178 13 223 16
Th 25 2 30,1 4,2
Nb 35 3 23,8 2,3
Pb 66 24 222 186
Zr 273 21 268 19
Y 28 3 28,4 3,5
Sr 370 23 398 28
Ce 106 11 101 19
Ga 19 2
V 92 5 106 10
Zn 92 6 101 9
Cu 38 7 52,3 17,3
Ni 31 2 37,3 3
Cr 73 5 63,6 5,6

Taula 2: Taula de mitjanes i desviacions estàndard dels re-
sultats de l’anàlisi química corresponents al grup de la Pro-
ducció A de la badia de Nàpols. Els resultats de Barcelona es
presenten normalitzats, mentre que els publicats per Sorice-
lli et al. (1994) no estan normalitzats i presenten una pèr-
dua al foc de 3,22% ± 2,10.



comparació entre laboratoris no ens permet corregir
les possibles diferències en les rutines i condicions
analítiques dels nostres laboratoris. A més, cal pensar
que els nostres resultats estan normalitzats sense tenir
en compte la pèrdua al foc, mentre que els de Soricelli
et al. (1994) no ho estan.

4. PRODUCCIÓ A I LA SEVA PRESÈNCIA 
A BAETULO

La primera identificació i sistematització d’aquesta
producció va ser portada a terme per Kenrick (1985) a
partir de les abundants troballes realitzades al jaciment
de Sidi Khrebish Bengazi (Berenice). En aquells mo-
ments, en què aquesta producció encara no havia estat
individualitzada, la nombrosa documentació en
aquest jaciment i en general en tota la zona de l’actual
Líbia fins a Tunísia, va portar l’autor a proposar el
nom de TS tripolitana. Kenrick va establir una tipolo-
gia pròpia deixant clar que hi havia una estreta relació
amb la TSI (sobretot amb les formes arcaiques i serveis
I i II de Haltern) i va proposar una datació entre Au-
gust i la meitat del segle i dC. Com a característiques
físiques principals l’autor destaca que «the body clay is
finely granular, of an orange or pale orange-buff colour;
it contains a small quantity of fine mica, and sometimes
a few dark particles. The slip is evenly applied but varies
between orange and red on different vessels, between the
colour of Eastern Sigillata B and the Italian Sigillata
(but a deep red-brown is not common)» (Kenrick 1985,
283). 

Posteriorment, Soricelli (1987), en documentar
aquesta producció a diversos jaciments de l’àrea napo-
litana, va proposar una nova provinença, la zona de la
badia de Nàpols, i una nova nomenclatura, Producció
A. Soricelli va posar de manifest que l’existència d’al-
gunes marques de ceramista amb caràcters i noms
grecs denotaria la provinença d’una àrea culturalment
bilingüe, com és la zona de la Campània; també ho re-
forçava amb el fet que les marques amb els noms dels
ceramistes més comuns, com Pompeius, Marius i Pu-
llius, es troben àmpliament documentades a la Cam-
pània i de manera escassa a d’altres indrets. Igualment,
dóna suport a aquesta hipòtesi la troballa a la ciutat de
Nàpols de dues peces sobrecuites, una d’elles deforma-
da, que podrien correspondre a rebuigs de forn. A
més, la caracterització arqueomètrica de cinc mostres
va posar de manifest la presència a la matriu d’inclu-
sions de roques volcàniques que no podrien corres-
pondre al nord de l’Àfrica. Finalment, d’acord amb les
estratigrafies estudiades, Soricelli va proposar l’inici de
la producció cap a la meitat del tercer quart del segle
i aC, estretament connectada amb la TSI per les for-

mes i les marques radials, i amb les produccions de
vernís negre per la decoració tipus losange que es troba
en diverses peces de la Producció A. Les formes més
freqüents corresponen al repertori de la TSI augustal i
tiberiana, tot i que la documentació, encara amb fre-
qüències relativament importants en contextos clau-
dis, porten l’autor a proposar l’entorn de mitjan segle
i dC per a la fi de la producció. La hipòtesi de Sorice-
lli d’una única provinença per als materials napolitans
i tripolitans es confirmarà en un nou estudi arqueo-
mètric sobre materials d’ambdues àrees que en posa de
relleu la coincidència geoquímica (Soricelli et al.
1994).

Finalment, Kenrick, en un últim treball, acceptarà l’à-
rea napolitana com a probable zona de provinença, tot
i que proposa com a nom més adient el terme de
Campanian Orange Sigillata, nom que fa referència al
lloc de provinença i al color característic de la produc-
ció (Kenrick 1996, 43).

A Baetulo, el material del grup compatible amb la Pro-
ducció A de la badia de Nàpols està format per setze
individus, dels quals sis s’han pogut identificar tipolò-
gicament. Aquests presenten formes amb paral.lels en
les primeres produccions de TSI Consp. 1, Consp.
7.1, Consp. 36.1, Consp. 13.1 (figura 2). Es tracta de
tipologies antigues que iniciarien la seva producció a
principis d’August (30/20 a.e.) i que, a excepció de la
forma Consp. 7.1, que perdura fins a finals d’August,
no sobrepassen el canvi d’era. Fins ara, no hem docu-
mentat cap peça assimilable a formes de TSI de crono-
logia posterior. Aquest fet sembla suggerir que l’arri-
bada d’aquesta producció a la ciutat es va produir ja
durant els primers anys del principat d’August con-
juntament amb la TSI. Malgrat tot, els contextos més
antics de Baetulo on s’han documentat fragments cor-
responents a aquesta producció, entre ells els individus
BDT040 i BDT044, de l’estrat 113 del carrer de Lla-
dó, el BDT197, de l’estrat 1198 també del carrer de
Lladó, i l’individu BDT095, de l’estrat 297 de Font i
Cussó, es daten en els últims quinze anys del segle i
aC. A partir del canvi d’era,4 la seva presència comen-
ça a minvar i en època de Tiberi considerem que es
troba ja de manera residual en els nostres contextos.
Tot i que en el pou del carrer de Fluvià (FL54) apareix
encara de manera abundant (entre els diversos indivi-
dus hi ha els analitzats BDT001 i BDT002), les for-
mes documentades corresponen a les formes antigues
esmentades, per la qual cosa pensem que, en aquest
context, la Producció A de la badia de Nàpols s’hi tro-
ba ja de manera residual.

També s’ha pogut adscriure a aquesta producció un
individu amb marca, BDT070, que prové d’un con-
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4. Estrats de regularització i preparació del paviment del decumanus de Font i Cussó.



text datat ja a l’inici de l’època flàvia, el qual presenta
una marca il.legible, impossible d’identificar arqueolò-
gicament. Gràcies a la caracterització arqueomètrica,
aquest individu va ser identificat finalment com a per-
tanyent a la Producció A de la badia de Nàpols.
Comptem a més amb un individu que no s’ha pogut
caracteritzar arqueomètricament però que presenta
una marca que podria correspondre a DEMETRIVS
(Madrid 1999b), que Soricelli identifica com a cera-
mista de la Producció A (Soricelli et al. 1994). 

5. CONCLUSIONS

L’estudi arqueològic de la ceràmica TS procedent de
les excavacions modernes del jaciment de Baetulo ens
ha permès identificar la presència de diverses produc-
cions de característiques similars però diferenciables
de la TS. Aquestes produccions, que englobem sota
l’epígraf de TS indeterminades, apareixen sempre do-
cumentades conjuntament amb la TSI. La presència
d’aquestes produccions en els contextos analitzats és
constant en relació amb la TSI fins al canvi d’era, mo-
ment en què s’observa un descens significatiu d’aques-
tes produccions a la ciutat.

La caracterització arqueomètrica, per la seva banda,
ens ha permès identificar un total de sis produccions
diferenciades, dins del conjunt de TS indeterminades.
Fins en aquest moment, s’ha pogut establir la provi-
nença d’un d’aquests sis grups, que correspon a la Pro-
ducció A de la badia de Nàpols. També ens ha permès
atribuir a aquesta producció una marca de ceramista
il.legible.

La combinació d’aquestes metodologies de treball, ar-
queològica i arqueomètrica, ens ha permès constatar
que el context més antic on es documenta la Produc-
ció A de la badia de Nàpols correspon als últims anys
del segle i aC. La presència només de formes assimila-
bles a tipologies arcaiques de la TSI suggereix, però,
que aquests productes van començar a circular a Bae-
tulo al mateix temps que la TSI, tot i que probable-
ment van deixar de circular abans que aquesta, sense
sobrepassar el principat d’August.

BIBLIOGRAFIA

Aitchison, J. 1986: The Statistical Analysis of Compositio-
nal Data, Londres.

— 1992: «On Criteria for Measures of Compositional Dif-
ference», Mathematical Geology 24, 365-379.

Buxeda, J. 1999: «Alteration and Contamination of Ar-
chaeological Ceramics: The Perturbation Problem»,
Journal of Archaeological Sciences 26, 295-313. 

Comas et al. 1994: Comas, M., Llobet, C., Padrós, P., Puer-
ta, C., Rodríguez, R: «Un espai d’ús públic a l’àrea cen-
tral de Baetulo (Hispania Tarraconensis). Evolució histò-
rica i transformacions urbanístiques», a XIV Congrés
Internacional d’Arqueologia Clàssica. La ciutat en el món
romà (Tarragona 1993), Tarragona, 110-112.

Guitart, J., Padrós, P., Puerta, C. 1991. «La casa urbana
en Baetulo», a La casa urbana hispanorromana, Saragos-
sa, 35-47.

Kenrick, P.M. 1985: Excavations at Sidi Khrebish Benghazi
(Berenice), Vol. III, 1: The Fine Pottery, Libya Antiqua
sup. V, Trípoli.

— 1996: «The importation of Italian Sigillata to Algeria»,
Antiquités Africaines 32, 37-44.

Madrid, M. 1997: Terra sigillata a Baetulo. Contextos estra-
tigràfics altoimperials (d’August als Flavis), tesi de llicen-
ciatura inèdita, Universitat de Barcelona, Barcelona.

— 1999a: «Primers resultats de l’estudi de la ceràmica terra
sigillata de Baetulo: circulació ceràmica i aportacions
cronològiques a la ciutat», Pyrenae 30, 147-172. 

— 1999b: «Les marques de potier sur la terra sigillata de la
ville romaine de Baetulo (Badalone, Barcelone)», a SFE-
CAG, Actes du Congrès de Fribourg, Marsella, 179-189.

Madrid, M., Buxeda, J. 2002: «A Review of the archaeo-
metric studies of western mediterranean terra sigillata
from the first century BC to the second century AD:
state of art, limitations and potential», a Kilikoglou, V.,
Hein, A., Maniatis, Y. (ed.), Modern Trends in Scientific
Studies on Ancient Ceramics, BAR S1011, Oxford, 287-
298.

MathSoft 1999, S-PLUS 2000: User’s Guide, Data Analy-
sis Products Division, MathSoft, Seatle.

Padrós, P. 1985: Baetulo. Arqueologia urbana 1975-1985,
Monografies Badalonines 7, Badalona.

Serra Ràfols, J. de C. 1927: «Excavacions a Badalona», a
Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans 1927-1931, 100-
111.

Soricelli, G. 1987: «Tripolitanian Sigillata: North African
or Campanian?», Lybian Studies 18, 73-87.

Soricelli, G., Schneider, G., Hedinger, B. 1994: «L’ori-
gine della «Tripolitanian Sigillata»/«Produzione A della
Baia di Napoli»«, a Olcese, G. (ed.), Ceramica romana e
archeometria: lo stato degli studi, Florència, 67-88.

Tarrats, F. 1975: «Cerámica presigillata, prearetina i pseu-
dosigillata depositada en el Museu Municipal», Amistad
68, 4-5.

95

identificació arqueològica i arqueomètrica de la producció a de la badia de nàpols dins les sigil·lades indeterminades...



les imitacions de vaixella fina importada a la HISPANIA CITERIOR (segles i ac-i dc)

96

Fi
g.

 1
:D

en
dr

og
ra

m
a 

re
al

it
za

t 
ut

ili
tz

an
t 

la
 d

is
tà

nc
ia

 e
uc

lid
ia

na
 a

l q
ua

dr
at

 i 
el

 p
ro

cé
s 

ag
lo

m
er

at
iu

 d
el

 c
en

tr
oi

de
 p

er
 a

 la
 s

ub
co

m
po

si
ci

ó 
Fe

2O
3, 

A
l 2O

3, 
M

nO
, T

iO
2, 

M
gO

, C
aO

, N
a 2

O
,

K
2O

, B
a,

 R
b,

 T
h,

 N
b,

 Z
r, 

Y,
 S

r, 
Sn

, C
e,

 C
o,

 G
a,

 V
, Z

n,
 C

u 
i N

i t
ra

ns
fo

rm
at

s 
en

 lo
ga

ri
tm

es
 d

e 
ra

on
s 

em
pr

an
t e

l S
iO

2 
co

m
 a

 d
iv

is
or

.



97

identificació arqueològica i arqueomètrica de la producció a de la badia de nàpols dins les sigil·lades indeterminades...

Fig. 2: Tipologies documentades per a la Producció A de la badia de Nàpols: Consp. 1 (BDT040), Consp. 7.1 (BDT002 i
BDT149), Consp. 13.1 (BDT200 i BDT204), Consp. 36.1 (BDT081).





Resumen
En este trabajo presentamos los datos que se derivan de las diferentes excavaciones llevadas a cabo en la
ciudad de Tarragona, donde se han recuperado contextos cerámicos de los siglos II y I a.C. Concreta-
mente, hacemos hincapié en las importaciones de vajilla fina de barniz negro y el fenómeno de las imita-
ciones locales, que en Tarraco son más bien raras, dado que fue uno de los grandes centros peninsulares re-
ceptores de mercancías procedentes de la metrópoli, Roma, lo que hizo que el mercado quedara cubierto
con la vajilla itálica.

Palabras clave
Tarraco republicana. Comercio. Vajilla barniz negro. Romanización

Abstract
In this study we present the data derived from different excavations in the city of Tarragona, in which pot-
tery contexts from the 2nd and 1st centuries BC have been recovered. We place special emphasis on the
imports of fine black-glaze tableware and the phenomenon of local imitations that, in Tarraco, are relative-
ly rare, given that it was one of the major reception centres on the Iberian Peninsula for merchandise im-
ported from the metropolis of Rome, meaning that the market was well supplied with Italic pottery.

Key words
Republican Tarraco. Trade. Black-glaze pottery. Romanisation
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EN TARRAGONA EN LOS SIGLOS II-I a.C.
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El elevado número de intervenciones arqueológicas de
diversa índole realizadas en la ciudad de Tarragona1

—conocidas como excavaciones de urgencia (ahora
denominadas «preventivas»)— ha permitido ampliar
extraordinariamente los datos sobre la ciudad antigua.
Este hecho ha contribuido, sin duda, a acercarnos a
uno de los periodos menos conocidos hasta hace poco
tiempo: la época tardorrepublicana. Pocos datos se te-
nían de esta etapa, aparte de la instalación de la base
militar de Escipión en la parte alta de la ciudad, domi-
nando el oppidum de Cese, con motivo de la Segunda
Guerra Púnica; asimismo, hasta fecha reciente no se
ha podido determinar la fisonomía de la ciudad roma-
na de Tarraco ni el momento de su fundación, a fina-
les del siglo ii a.C.2 Hoy, las edificaciones y los contex-
tos cerámicos asociados a estos procesos permiten que
nos acerquemos un poco más a la realidad de la Tarra-
co republicana.

Nuestro trabajo se basa en el material cerámico recu-
perado en diferentes excavaciones, seleccionadas por
su representatividad, desde el punto de vista topográ-
fico y diacrónico.3 No obstante, la muestra se enrique-
cerá en un futuro con los datos procedentes de excava-
ciones que, en estos momentos, se encuentran en una
fase de estudio primaria.

1. CONTEXTOS CERÁMICOS DE INICIOS
DEL SIGLO II a.C.

Como ya hemos referido en algún trabajo anterior
(Díaz 2000, 201-260), hasta el momento el único
contexto fechable en este periodo corresponde a los es-
casos fragmentos recogidos en la intervención de la
Torre del Cabiscol,4 perteneciente a la primera fase de
la muralla de Tarraco, y estudiados por M. Vegas
(1984-1985, 44-54). Entre el material recuperado en-
contramos vajilla fina de barniz negro Campaniense A
antigua, formas Lamb. 23, 27, 31 y 33, y una crátera
de la serie F 3500, junto a ánforas greco-itálicas y de
producción púnica. Completan el contexto la cerámi-
ca ibérica, entre la que se hallamos vajilla común y va-
jilla fina del tipo gris de la costa catalana, sin que se
tenga noticia de imitaciones de barniz negro en esta
producción.

2. EL SEGUNDO CUARTO DEL SIGLO II A.C.

A mediados de la centuria, probablemente a los últi-
mos años de su segundo cuarto, pertenece el material
recuperado en la UE 141 del solar del núm. 23 de la
calle Caputxins. La excavación fue realizada por P.
Otiña en 1999, y las piezas proceden del nivel de pre-
paración de una calle. Entre ellas destaca el elevado
número de importaciones de vajilla fina pertenecien-
tes a la Campaniense A media, con un dominio casi
absoluto de la forma Lamb. 27, seguida de las formas
Lamb. 5, 28, 36, 33a y un ejemplar de Lamb. 23;
completan la vajilla fina dos platos Lamb. 5 de barniz
negro indeterminado. El contexto muestra también
importaciones de ánforas greco-itálicas5 y, en menor
cantidad, púnicas centromediterráneas e ibicencas (PE
16/T-8.1.3.1 y Mañá D). Finalmente, se ha recupera-
do cerámica común local y de importación itálica,6

junto con algunos ejemplares púnicos ibicencos y cen-
tromediterráneos.7 En este caso tampoco se ha hallado
ningún ejemplo de cerámica local que imite la vajilla
de barniz negro, mayoritaria.

Clase cerámica NMI Forma-N.I. Identificados

Campaniense A antigua 1 Lamb. 23- 1

Campaniense A media 31 Lamb. 27- 13
Lamb. 28- 4
Lamb. 33a- 4
Lamb. 36- 4
Lamb. 5- 6

Campaniense B indet. 2 Lamb. 5- 2
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1. Son intervenciones llevadas a cabo principalmente en el marco de promociones inmobiliarias, que se hacen cargo de la financiación, pues todos los proyectos
edificativos que afecten al subsuelo deben ir acompañados del correspondiente estudio arqueológico.
2. Para más datos, remitimos a Macias (2000: 107-110) y Díaz y Puche (2001-2002, 291-319).
3. En este punto es preciso destacar las limitaciones que supone el hecho de que los contextos que encontramos en la ciudad de Tarragona, debido a su dinámica
histórica y urbanística, sean depósitos pertenecientes, mayoritariamente, a la segunda mitad del siglo ii a.C.; los contextos de los restantes periodos son bastante
menores, tanto en yacimientos como en número de fragmentos.
4. Esta excavación fue realizada por T. Hauschild en 1983 (Hauschild 1984-1985).
5. Las que se han recuperado en esta intervención pertenecen a las variantes típicas de la primera mitad del siglo ii a.C.
6. Imitación de lópades púnicos y platos tapadera.
7. En ambos casos se trata de morteros.

Tipología por clases cerámicas de la vajilla fina de la 
c/ Caputxins, 23



3. EL TERCER CUARTO DEL SIGLO II a.C.

Para este periodo, al que pertenece la mayoría de los
contextos cerámicos tardorrepublicanos de Tarragona8

(Díaz 2000, 201-260), hemos seleccionado dos exca-
vaciones bastante representativas. La primera de ellas
fue realizada por el Servei Arqueològic de la Universi-
dad Rovira i Virgili en 1993 en la Rambla Vella (Díaz
1996, 155-190), en niveles relacionados con la regula-
rización del terreno incluido dentro del nuevo recinto
amurallado (UUEE 211, 212 y 214), y de ella se recu-
peró un notable conjunto de materiales. Destaca sobre
todo la gran cantidad de vajilla fina de barniz negro
del tipo A media, formas Lamb. 27, 27b, 27c, 28, 31,
31b, 33b, 36 y 55. Casi anecdótica es la presencia de
una copa de Campaniense B indeterminada F 2181 y
una copa F 2150 de producción calena con decora-
ción en relieve (un cangrejo atacando a una rana). En
este momento, las paredes finas aparecen ya de forma
numerosa, básicamente cubilotes de forma My. II y
III, junto a vajilla fina local del tipo gris ampuritana,
principalmente jarritas bicónicas y boles carenados.
Dos ejemplares de esta producción imitan la vajilla
fina itálica; se trata, en concreto, de un plato de aleta
Lamb. 36 y de una pátera Lamb. 5. Completan el con-
texto la cerámica común, tanto indígena como de im-
portación itálica, y los escasos fragmentos anfóricos,
entre los que cabe mencionar un CCNN/T-9.1.1.1 de
producción gaditana.

Clase cerámica NMI Forma-N.I. Identificados

Campaniense A media 34 Lamb. 28- 3
Lamb. 31- 4
Lamb. 31b- 1
Lamb. 33- 1
Lamb. 27- 3
Lamb. 27b- 2
Lamb. 27c- 1
Lamb. 36- 2
Lamb. 55- 4

Campaniense B indet. 1 F 2181- 1

B.N. Cales arcaico 1 F 2157- 1

Paredes finas 21 My. 2- 43

Imitación reducida de B.N. 2 Lamb. 36-1
Lamb. 5- 1

Gris ampuritana 24 Bicónico- 12
Bol-11 (1 de la F12)
Jarra- 1

El segundo contexto de este periodo se localiza en la
periferia de la ciudad de Tarraco, cerca del antiguo río
Tulcis (Francolí). Se trata de una zona de importante
desarrollo urbanístico imperial relacionada con la acti-
vidad del sector occidental del puerto tarraconense y,
más tarde, con una importante zona religiosa de épo-
ca bajoimperial. No obstante, existen evidencias de
uso asociadas a niveles del periodo tardorrepublicano
(UUEE 2022 y 2041). El conjunto de materiales recu-
perado destaca por la presencia de vajilla fina Campa-
niense A (formas Lamb. 31, 31a y 33a), Campaniense
B (Lamb. 5, 7 y 5-7), un ejemplar de barniz negro
etrusco del taller de anses en oreille y cubiletes de pare-
des finas My. II, vajilla que se completa con produc-
ción gris ampuritana, básicamente boles, jarritas bicó-
nicas y una enocoe. Las importaciones anfóricas
presentes proceden principalmente de la Campania
(Dr. 1A y un ejemplar de tipo greco-itálico); junto a
ellas aparecieron algunos recipientes púnicos (un
ejemplar ibicenco y otro centromediterráneo) y un
contenedor de salazones del área gaditana del tipo
CCNN/T-9.1.1.1. En este contexto no se hallaron
imitaciones locales de vajilla fina de barniz negro.

Clase cerámica NMI Forma-N.I. Identificados

Campaniense A media 6 Lamb. 31a- 2
Lamb. 33- 1

Campaniense B de Cales 6 Lamb. 5- 2
Lamb. 7- 1

B.N. etrusco anses en oreille 1 F 2150?- 1

Paredes finas 4 My. 2- 9

Gris ampuritana 13 Bicónico- 7
Bol- 5
Oinocoe- 1
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8. En relación con el periodo tardorrepublicano, existen dos momentos históricos clave a los que se asocian los principales contextos cerámicos recuperados. El pri-
mero es la ampliación de la muralla, que inicialmente protegía el campamento militar de la parte alta, hasta la parte baja; este hecho coincidió con el desarrollo de
las guerras numantinas (153-133 a.C.), durante las cuales Tarraco se convirtió en base militar. El segundo momento histórico al que se asocian importantes conjun-
tos de materiales excavados en fecha reciente corresponde a la construcción de la nueva ciudad romana, dentro de la nueva muralla, en los últimos años del siglo
ii a.C. En este sentido, cabe destacar las excavaciones llevadas a cabo en la calle Apodaca (núms. 7 y 9, y bajo la misma calle), donde se documentó el colector prin-
cipal de la ciudad, la «cloaca máxima» de Tarraco, fechada en este momento.

Tipología por clases cerámicas de la vajilla fina de la rambla
Vella



4. EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO II a.C.

Para esta etapa contamos con el material de los niveles
constructivos del colector principal de la ciudad, pro-
cedente del solar núm. 7 de la calle Apodaca. Se trata
de una excavación de gran relevancia, pues ha permi-
tido fechar el momento en que la antigua dípolis Ta-
rraco-Cese se transformó en una ciudad de nueva plan-
ta puramente romana.

La intervención en el solar de la calle Apodaca 7 fue
realizada por la empresa CODEX-Arqueologia i Pa-
trimoni en 1994. El contexto cerámico, pertene-
ciente a los niveles constructivos de la gran cloaca
(UUEE 3002, 3005, 3006), pudo datarse en los úl-
timos años del siglo ii a.C. (Díaz, Puche 2001-
2002, 291-319). Estaba compuesto por un impor-
tante conjunto de vajilla fina, principalmente barniz
negro Campaniense A, de las variantes media (for-
mas Lamb. 5, 6, 7, 27 y 33 y, sobre todo, platos
Lamb. 36) y tardía (formas Lamb. 1, 5, 31 y 55), y
del tipo B etrusco (formas Lamb. 1, 5, 6 y F 3421b)
y B de Cales (Lamb. 1), además de piezas de barniz
negro caleno clásico9 y una copa indeterminada de
forma Lamb. 1. Completaban la vajilla fina de im-
portación itálica los cubilotes de paredes finas.10 Por
lo que respecta a la vajilla fina local, destaca la pre-
sencia de boles y jarras bicónicas ampuritanas de co-
lor gris; en cambio, no se constata la presencia de
formas que imiten el barniz negro. Respecto a las
importaciones anfóricas, predominan las itálicas Dr.
111 y las procedentes de Ibiza, entre las que se ha
identificado la forma PE 24; además, se encontró un
ejemplar púnico centro-mediterráneo T-7.4.2.1. Es-
tos recipientes venían acompañados de cerámica co-
mún, entre la que destaca, por su elevado número, la
itálica de Campaniense, principalmente platos y
platos tapadera, morteros y cazuelas, así como mor-
teros ibicencos.

Clase cerámica NMI Forma-N.I. Identificados

Campaniense A media 18 Lamb. 5- 1
Lamb. 6- 1
Lamb. 7-1
Lamb. 27- 1
Lamb. 33- 2
Lamb. 36- 11
Lamb. 36- 1

Campaniense A tardía 8 Lamb. 1- 1
Lamb. 6- 1
Lamb. 31- 5
Lamb. 55- 1

Campaniense B etrusca 5 Lamb. 1/- 1
Lamb. 5 - 2
Lamb. 6- 1
F 3421b- 1

Barniz negro de Cales 6 F 2987c/PV 65- 1
PV 41-1

Campaniense B de Cales 1 Lamb. 1- 1

Barniz negro indet. 1 Lamb. 1- 1

Paredes finas 8 My. 1- 1
My. 2- 1
Marab. 3- 2
Marab. 4- 4

Gris ampuritana 7 Bicónico- 3
Bol- 2
Plato- 1
Urna- 1

5. EL TRÁNSITO DEL SIGLO II 
AL SIGLO I a.C.

A este periodo, y probablemente relacionado con la
nueva organización urbana de Tarraco, iniciada a lo
largo de los últimos decenios del siglo ii a.C., pertene-
ce el contexto recuperado del nivel de colmatación del
silo (UE 400) del núm. 14 de la calle Unión (Díaz,

les imitacions de vaixella fina importada a la HISPANIA CITERIOR (segles i ac-i dc)
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9. Entre las que se han podido reconocer figuran un ejemplar F 2987c/PV 365 y otro San. 166/PV 41.
10. Formas My. I, II y Marab. III y IV.
11. Básicamente, se trata de ejemplares del tipo Dr. 1A. Además, figuran uno del tipo Dr. 1C y dos recipientes residuales del tipo greco-itálico de transición a Dr. 1.

Tipología por clases cerámicas de la vajilla fina 
del PERI 6-Zona 2

Tipología por clases cerámicas de la vajilla fina 
de la c/ Apodaca, 7



Otiña 2003, 289-313), excavación que llevó a cabo
CODEX-Arqueologia i Patrimoni en 1999. Pese a ser
un nivel incompleto (UE 95), pues se encontraba cor-
tado por la estratigrafía de época altoimperial, propor-
cionó un interesante conjunto de materiales entre los
que destacan la gran cantidad de vajilla fina de barniz
negro, principalmente del tipo A media (formas
Lamb. 5, 5-7, 27ab, 27c, 31a, 31b, 33b, 34b y 36),12

seguida en número por el tipo B de Cales (formas
Lamb. 1, 3, 4, 5 y 8),13 el barniz negro caleno antiguo
(Pasq. 127 y P. Tav. 12.50) y el barniz negro del tipo B
indeterminado14 y del tipo C;15 completan la vajilla
fina de importación los cubilotes de paredes finas
(presentes con las formas My. 1/Marab. 1, My. 2, My.
2a y My. 2d). Entre los productos locales destacan los
boles y las jarras bicónicas de cerámica gris ampurita-
na; en este caso sí se hallaron imitaciones de páteras de
barniz negro del tipo Lamb. 5.16 Completan el con-
junto las ánforas de origen itálico, únicamente del tipo
Dr. 1B; los contenedores púnicos centromediterrá-
neos,17 ibicencos y rodios, y un ejemplar tarraconense
que imita la forma Dr. 1A. En realidad, se trata de una
pequeña parte del contexto, si tenemos en cuenta el
elevado número de vajilla fina y de vajilla común, en-
tre la que destaca la gran cantidad de cerámica itálica
de cocina, principalmente platos, tapaderas y morte-
ros, y los recipientes de fabricación local, básicamente
ollas en cerámica reducida.18

Clase cerámica NMI Forma-N.I. Identificados

Campaniense A tardía 51 Lamb. 5 - 23
Lamb. 5-7 - 6
Lamb. 27ab- 11
Lamb. 27c- 1
Lamb. 31a- 1
Lamb. 31b - 3
Lamb. 33b - 3
Lamb. 34b - 1
Lamb. 36- 1
Copita- 1

B.N. de Cales antiguo 3 P.Tav. 12.50- 1
Pasq. 127- 2

Campaniense B de Cales 31 Lamb. 5 - 15
Lamb. 1 - 8
Lamb. 3 - 3
Lamb. 4 (F 1413e,
P.Tav. 139-715)- 3
Lamb. 8 (P. Tav. 64-
328)- 2

Clase cerámica NMI Forma-N.I. Identificados

Campaniense B indet. 2 Lamb. 1- 1
Lamb. 5 - 1

Campaniense C 2 Lamb. 7- 1
Copa?- 1

Paredes finas 12 My. 1/Marab.1- 1
My. 2- 8
My. 2a- 1
My. 2d- 1

Imitación reducida 6 Lamb. 5- 6
de B.N.

Gris ampuritana 5 Bicónico- 3
Bol- 2

6. EL SEGUNDO CUARTO DEL SIGLO I A.C.

A este periodo pertenece el material recuperado en la
excavación del núm. 32 de la calle Gasòmetre, realiza-
da en 1995 por CODEX-Arqueologia i Patrimoni. El
material procede de los niveles de relleno intenciona-
do de una cloaca excavada en la roca, que fue oblitera-
da durante una reforma urbanística llevada a cabo en
esta área (UUEE 138, 139 y 142). El material, a ex-
cepción del depositado directamente sobre el fondo de
la cloaca (UE 146),19 no presentaba desgastes provoca-
dos por la erosión y el arrastre; es más, se hallaron di-
versas piezas completas rotas en varios fragmentos, lo
que denota el uso como basurero durante un breve pe-
riodo para colmatar esta infraestructura hidráulica de
la ciudad tardorrepublicana.

Se trata de un contexto bastante numeroso, en el que
encontramos vajilla fina de barniz negro del tipo A
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12. Es muy notable el número de páteras de la forma Lamb. 5 y 5-7 recuperadas (un total de 29 recipientes), junto a los boles Lamb. 27 ab (11).
13. También es significativo el número de páteras del tipo Lamb. 5 (un total de 15 ejemplares).
14. Un ejemplar Lamb. 5 y otro Lamb. 1.
15. Una pátera Lamb. 7 y una copa de tipología indeterminada.
16. Se trata de seis ejemplares, que completan la suma de 51 páteras de la forma Lamb. 5 o 5-7.
17. Un ejemplar Mañá C2c/T-7.5.2.2 y una tripolitana antigua.
18. Hasta un total de 18 piezas diferentes.
19. Este nivel, que tenía una potencia de alrededor de 20 cm, era fruto de la deposición progresiva que se produjo en el interior de la cloaca durante su uso, a dife-
rencia del paquete que lo cubría (UUEE 138, 139 y 142), cuya potencia era de 2,7 m.

Tipología por clases cerámicas de la vajilla fina
de la c/ Unió, 14



media (formas Lamb. 27, 28 y 34) y, sobre todo, del
tipo A tardía (formas Lamb. 1, 5 y M. 113) y del tipo
B de Cales; predominan las páteras Lamb. 5 y la copa
Lamb. 1, mientras que la presencia de barniz negro
etrusco (F 2170) es casi anecdótica. Completan la va-
jilla los cubilotes de paredes finas (My. 3, 2.2 y Marab.
4) y los productos locales, principalmente jarras bicó-
nicas y boles en cerámica gris ampuritana. No se halló
ningún ejemplar que imitase las formas de barniz ne-
gro.

Junto a esta vajilla aparecieron ánforas itálicas del área
tirrénica (Dr. 1 en sus tres variantes) y del Adriático
(Lamb. 2, de Apulia-Calabria, Brindisi), contenedores
orientales (Dr. 2-4 de Cos y ánforas rodias), de la an-
tigua zona púnica centromediterránea (tripolitana an-
tigua), e incluso un ejemplar de ánfora tarraconense
del tipo Layetana 1. Por último, cabe citar las impor-
taciones itálicas del área campana de vajilla de cocina
(platos tapadera, cazuelas, morteros), a la que se su-
man las cazuelas bajas con engobe interno de tipo
pompeyano y lópades del área púnica centromedite-
rránea.

Clase cerámica NMI Forma-N.I. Identificados

Campaniense A media 8 Lamb. 27ab- 3
Lamb. 27c-1
Lamb. 28- 1
Lamb. 33a-1
Lamb. 55-2

Campaniense A tardía 12 Lamb. 1- 2
Lamb. 5- 8
Lamb. 34- 1
M. 113- 2

Barniz Negro de Cales 2 Lamb. 31- 1
Lamb. 55- 1

Campaniense B 11 Lamb. 1- 2
de Cales (?) Lamb. 3- 2

Lamb. 4- 1
Lamb. 5- 5
Lamb. 8b- 1

B.N. etrusco 1 F 2170- 1

Paredes finas 9 Marab. 4- 1
My. 3- 6
My. 2.2- 2

Gris ampuritana 4 Bicónico- 3
Bol- 1

7. EL TERCER CUARTO DEL SIGLO I a.C.

Cerrando ya el periodo tardorrepublicano, contamos
con un contexto bien documentado procedente de la
excavación realizada por el Servei Arqueològic de la
URV en 1996 en la Plaça de la Font. Bajo la arena del
circo, en la denominada fase II, se excavaron los nive-
les de relleno de unas arcilleras agotadas (UUUEE
2136 y 2445) que permitieron recuperar un notable
conjunto de materiales. Entre la vajilla fina destacan el
barniz negro del tipo A tardío (formas Lamb. 2, 3, 5-
7, 8, 27, 31 y 36), B —posiblemente de Cales (formas
Lamb. 1, 3, 4, 5-7, 5/55, 8, 33B y F 2276)—, las pá-
teras del tipo C (Lamb. 5-7 y 7) y los primeros ejem-
plares de barniz rojo, como presigillata y TS Itálica
(plato Goud. 1). Completan la vajilla fina los cubiletes
de paredes finas (My. 2, My. 2.1, My. 1c, My. 3B/Ma-
rab. 6, My. 21/Marab. 31 y Marab. 12) y las produc-
ciones locales que imitan el barniz negro, tanto en ce-
rámica gris ampuritana (Lamb. 1) como en
ampuritana oxidada (Lamb. 1).

Junto a las importaciones de vajilla fina figuran conte-
nedores anfóricos itálicos Dr. 1A, 1C y Lamb. 2, y las
cada vez más frecuentes ánforas béticas (Dr. 1C, Dr.
7/11, Halt. 70, Lomba do C. 67), además de las pro-
ducciones locales (Pascual 1, Layetana 1 y Oberaden
74), que aparecen acompañadas de algún ejemplar
oriental (Dr. 2-4 de Cos) y del área púnica (T-
7.4.3.3.). Por último, cabe citar la presencia de vajilla
de cocina básicamente itálica (platos, tapaderas, ollas)
—algunas de las piezas tienen engobe rojo de tipo
pompeyano— y algún ejemplar de lopas púnico.

les imitacions de vaixella fina importada a la HISPANIA CITERIOR (segles i ac-i dc)
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Clase cerámica NMI Forma-N.I. Identificados

Campaniense A tardía 33 Lamb. 2- 1
Lamb. 3- 1
Lamb. 5- 1
Lamb. 5-7- 14
Lamb. 8- 1
Lamb. 23- 1
Lamb. 27- 3
Lamb. 31- 4
Lamb. 36- 1

Campaniense B 15 Lamb. 1- 3
de Cales (?) Lamb. 3- 2

Lamb. 4- 1
Lamb. 5-7- 11
Lamb. 5/55- 2
Lamb. 8- 3
F 2276- 1
Lamb. 33b- 1

Campaniense C 2 Lamb. 5-7
Lamb. 7- 1

Presigillata 1

TS itálica 1 Goud. 1

Paredes finas 27 My. 2.3- 3
My. 2.1- 9
My. 1c- 1 
My. 14- 1
My. 3B/Marab. 6- 2
My. 21/Marab. 31- 4
Marab. 12- 2

Imitación reducida 3 Lamb .1-5
de B.N.

Imitación oxidada 1 Lamb. 1-1
de B.N.

Gris ampuritana 22 Bicónico- 4
Otros- 18

8. CONCLUSIONES

Como hemos apuntado al principio de este artículo, las
conclusiones no pueden ser definitivas, debido, funda-
mentalmente, a la falta de contextos con que contrastar
los datos, en particular los relativos al primer medio si-
glo de Tarraco. A pesar de ello, lo que se dibuja en nues-
tra ciudad, en líneas generales, es un caso análogo al que
otros investigadores han presentado en esta reunión a
propósito de otros puntos clave del levante peninsular
en época republicana, como Emporion y Carthago
Nova. El carácter estratégico de la ciudad durante la
ocupación de la Península Ibérica, principalmente a
partir de la Segunda Guerra Púnica, y su utilización
como centro de invernada y punto de penetración hacia
la meseta durante las Guerras Celtibéricas, convierten
Tarragona en un destacado centro importador. A ella
llegaron de forma masiva importaciones no solo de la
Península Itálica, sino del resto del Mediterráneo, como
consecuencia de un comercio a gran escala que, origi-
nalmente, pretendía cubrir las necesidades del im-
portante contingente militar desplazado en campaña.

El primer contexto destacable,20 fechado pocos antes
del año 150 a.C., muestra cómo las importaciones de
vino itálico vinieron acompañadas de su correspon-
diente vajilla para el consumo; en ambos casos se trata
de productos campanos, procedentes seguramente de
los grandes latifundios dedicados a la explotación agrí-
cola con mano de obra esclava, conocidos como villa
catoniana y, en la segunda mitad del siglo ii a.C.,
como villa varroniana.

La importancia de esas importaciones en Tarraco, un
emporio al que llegaban los grandes cargamentos pro-
cedentes de ultramar, hizo innecesarias las imitaciones
de vajilla fina adecuada a los gustos de la población
itálica desplazada en esta región. De hecho, a lo largo
del siglo ii a.C. la gran mayoría de la cerámica fina es
de procedencia campana, básicamente del tipo A me-
dio, como se deduce de los contextos que hemos podi-
do estudiar. Así pues, la Campania se erigió en el gran
centro abastecedor de vino y vajilla fina para Tarraco
durante esta etapa; mientras tanto, la presencia de bar-
niz negro etrusco21 del tipo B, o del siciliota del tipo
C, aunque constante, fue muy reducida.22 El reperto-
rio de vajilla fina y el de uso común y de cocina se re-
solvieron como se detalla seguidamente.

Durante los dos últimos tercios del siglo ii a.C. el ser-
vicio parece estar básicamente compuesto por platos
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20. El material recuperado del solar núm. 23 de la calle Caputxins.
21. A lo largo de la segunda mitad del siglo las villae productoras se fueron extendiendo por la península Itálica, circunstancia que se refleja en nuestros yacimien-
tos en forma de importaciones de vino del área etrusca, del Lacio y del Adriático, y en la vajilla del Círculo de la Campaniense B, que en Tarragona es siempre tes-
timonial y muy escasa. En este contexto el ejército de Roma se convirtió en uno de los motores de la producción y la exportación agraria itálica, a partir de las villae
de producción esclavista.
22. Este hecho pone de manifiesto la variedad de productos que llegaban al puerto de Tarraco procedentes de todas las zonas del Mediterráneo: área itálica tirréni-
ca, etrusca y adriática; antigua zona púnica centromediterránea, ibicenca e hispánica meridional; islas del Egeo, etc. No obstante, esta variedad quedó ensombreci-
da por la abrumadora presencia de importaciones campanas.

Tipología por clases cerámicas de la vajilla fina de la plaza de
la Font



del tipo Lamb. 5, que empiezan a llegar a Tarraco poco
antes de mediados de la centuria y estarán presentes
hasta la época augustal, cuando serán sustituidos por
la forma Goud. 1 en TSI. Junto a estos platos-fuentes
figuran los platos de aleta, básicamente del tipo Lamb.
36, que encontramos desde principios de siglo hasta
finales de la época tardorrepublicana.23 La vajilla fina
se completa con una serie de copas, entre las que des-
tacan en nuestros contextos la forma Lamb. 33 del
tipo A y la forma Lamb. 1 del tipo B,24 y boles, princi-
palmente del tipo Lamb. 27ab y 31, a los que se su-
man los carenados de producción local en cerámica
gris ampuritana. Asimismo, cabe mencionar la presen-
cia de vasos: por un lado, los provistos de asa, princi-
palmente de producción local (vasitos bicónicos en ce-
rámica gris ampuritana) —los de barniz negro (Lamb.
10) son escasos—; por otro, los cubiletes, cuya de-
manda cubría la producción de paredes finas y que, a
partir de mediados del siglo ii a.C., aparecen en buena
parte de nuestros contextos. Las jarras para servir, por
último, se encuadran también dentro de la vajilla de
cerámica gris ampuritana; se trata, básicamente, de ja-
rritas de perfil bicónico con una sola asa.

El panorama descrito se mantiene también durante el
siglo i a.C., si bien el repertorio formal del Círculo de
la Campaniense B, casi totalmente de producción ca-
lena, se va imponiendo paulatinamente al de la Cam-
paniense A. Con todo, los platos de aleta Lamb. 36,
los boles Lamb. 27 y 31 y las copas Lamb. 33 continú-
an apareciendo junto a las mayoritarias páteras Lamb.
5 y 5-7, las copas Lamb. 1, 3 y 4, y los cubiletes de pa-
redes finas.

Se dibuja así un repertorio formal dominado por las
importaciones de barniz negro, dado el carácter de
gran puerto importador de Tarraco. Mientras tanto, la
producción local se destina a completar el servicio de
boles, vasos ansados y jarras, siempre en las variantes
gris ampuritana o ampuritana oxidada. En este con-
texto, las imitaciones de formas bien definidas de bar-
niz negro son puntuales, y se hacen siempre a partir de

tipos de gran éxito y que perduran en el tiempo, como
es el caso de los platos Lamb. 36 y las páteras Lamb. 5
en los contextos del siglo ii a.C.,25 y, posteriormente,
de las páteras Lamb. 5 y las copas Lamb. 1, al igual que
ocurre con los productos importados, desde los inicios
del siglo i a.C.26

Este panorama coincide con la situación que se ha ad-
vertido en otros grandes centros importadores-redis-
tribuidores de la época tardorrepublicana, como Em-
porion y Carthago Nova, pero se aparta visiblemente
del de yacimientos menores. Parece obvio que allí
donde no llegaban con tanta facilidad estos productos
y donde, por tanto, existía un mercado que era preci-
so cubrir con gentes itálicas o fuertemente romaniza-
das, las producciones locales adaptadas al repertorio
formal de la cerámica de barniz negro debieron de des-
arrollarse con mayor fuerza.
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23. También figuran algunos ejemplares del tipo Lamb. 6, que, no obstante, son minoritarios respecto a este plato, que tuvo una larga pervivencia, como evidencia
la producción de TSA-A del tipo 4/36.
24. En menor medida, aunque también con una presencia destacable, cabe mencionar las copas Lamb. 28, en Campaniense A, y Lamb. 3 y 8, en Círculo de la Cam-
paniense B.
25. Remitimos en este sentido al conjunto cerámico de la rambla Vella anteriormente descrito.
26. Así lo hemos señalado al hacer referencia a las intervenciones llevadas a cabo en el núm. 14 de la calle Unió y en la de la plaza de la Font.



107

importaciones e imitaciones de vajilla de barniz negro en tarragona en los siglos ii-i a.c.



les imitacions de vaixella fina importada a la HISPANIA CITERIOR (segles i ac-i dc)

108



109

importaciones e imitaciones de vajilla de barniz negro en tarragona en los siglos ii-i a.c.



les imitacions de vaixella fina importada a la HISPANIA CITERIOR (segles i ac-i dc)

110



111

importaciones e imitaciones de vajilla de barniz negro en tarragona en los siglos ii-i a.c.



les imitacions de vaixella fina importada a la HISPANIA CITERIOR (segles i ac-i dc)

112



113

importaciones e imitaciones de vajilla de barniz negro en tarragona en los siglos ii-i a.c.



les imitacions de vaixella fina importada a la HISPANIA CITERIOR (segles i ac-i dc)

114



115

importaciones e imitaciones de vajilla de barniz negro en tarragona en los siglos ii-i a.c.



les imitacions de vaixella fina importada a la HISPANIA CITERIOR (segles i ac-i dc)

116



117

importaciones e imitaciones de vajilla de barniz negro en tarragona en los siglos ii-i a.c.





Resum
Amb aquest treball volem contribuir al coneixement de la dinàmica comercial de la Tàrraco del segle i dC.
Es presenta una possible producció local documentada d’una manera abundant en el jaciment de la plaça
de la Font de Tarragona. També presentem com a novetat un petit conjunt de ceràmiques procedents de
la zona de Nàpols i Narbona. Per últim, destacar algunes imitacions de TSI d’origen indeterminat.

Paraules clau
Tàrraco. Ceràmica. Imitacions. Comerç

Abstract
The aim of this study is to contribute to the knowledge of the commercial dynamics of Tarraco in the 1st

century BC. We present a possible local production that is well documented in a deposit located in the
Plaça de la Font (Tarragona), as well as a small collection of pottery from the areas of Neapolis and Narbo
found in the same deposit. To finish, we point out some imitations of Italic TS from an undetermined ori-
gin.

Key words
Tarraco. Pottery. Imitations. Trade
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L’estudi de les imitacions ceràmiques a la ciutat de Tar-
ragona es troba en un estat incipient. Sens dubte, l’im-
portant volum de restes ceràmiques que tots els anys es
recuperen en les diferents intervencions que es realit-
zen provoca un desbordament de dades que difícil-
ment són processades. En aquest sentit, amb aquesta
contribució volem oferir les primeres novetats respecte
a una producció local de ceràmiques envernissades,
així com una sèrie d’imitacions de procedència inde-
terminada. També presentem unes classes ceràmiques
d’importació noves a la ciutat i altament significatives
que completen la visió de la dinàmica comercial entre
Tàrraco i la península Itàlica.

1. INTRODUCCIÓ: L’EXCAVACIÓ 
DE LA PLAÇA DE LA FONT

Entre el novembre de 1995 i el juny de 1996 el Servei
Arqueològic de la URV efectuà una de les grans inter-
vencions arqueològiques extensives a la ciutat de Tar-
ragona. La construcció d’un aparcament soterrani al
bell mig de la plaça de la Font (fig. 1 i 2) fou el motiu
de la descoberta d’unes interessantíssimes restes que
abastaven una àmplia cronologia que arrancava d’èpo-
ca tardorepublicana i arribava fins als nostres dies (Ge-
bellí 1997-1998; Tubilla 2000).

La primera activitat documentada és de caire indus-
trial: dos grans clots de diversos metres de fondària
causats per l’extracció de l’argila. La presència d’aques-
ta argilera de proporcions més que considerables ha
estat relacionada —i creiem que amb raó— amb la ne-
cessitat de fabricar els milers de tovots que serviren de
reompliment a la muralla de la ciutat (Gebellí 1997-
1998, 163). La seva cronologia, doncs, hauria d’atri-
buir-se al segle ii aC, malgrat que l’excavació en si ma-
teixa no va proporcionar elements objectius que
confirmessin aquesta datació. L’existència d’argiles al
subsòl és sens dubte una de les causes que van deter-
minar l’establiment d’un complex terrisser en el segle i
dC. A la mateixa plaça es va excavar també un altre
gran clot en època medieval, reomplert després en el
segle xv i que ha estat relacionat amb el forn ceràmic
de l’Antiga Audiència (Gebellí 1997-1998, 168-169;
Curulla et al. 2000).

El segle i dC es mostrà en aquest sector com un mo-
ment de plena activitat industrial. En aquest sentit,
fou especialment significativa la troballa de dues
basses de decantació d’argila, que constitueixen les
úniques estructures documentades in situ d’una o
més terrisseries que s’instal.laren en aquesta àrea en
el segon decenni del segle i dC. A una certa distàn-
cia d’aquestes basses s’aixecava també una gran
construcció, que fou excavada i interpretada després
com una zona de magatzems relacionats amb aques-
ta activitat. 

No hi ha cap indici, però, que els materials que pre-
sentem en aquesta reunió procedissin d’aquells forns.
El nostre conjunt de produccions locals, i d’altres fo-
ranes que descriurem després, es va recuperar en l’es-
trat que amortitzava tots els edificis relacionats amb la
fabricació de ceràmica, el qual tenia una cronologia
més tardana, cap a l’any 60 dC. Aquests reompliments
foren necessaris de cara a regularitzar el terreny i poder
edificar, uns anys més tard, un gran edifici d’especta-
cles: el circ.

2. L’ESTRAT D’AMORTITZACIÓ 
DE LES TERRISSERIES TIBERIANES

Aquest estrat, d’una extensió i potència considerables,
va ser referenciat amb els números d’unitat estratigrà-
fica 2108 i 2208 durant el procés d’excavació, però per
estudiar-los podem unificar-los tots dos, atès que
aquesta divisió corresponia només a motius pràctics
quant a organització de les tasques d’excavació. L’es-
trat, doncs, es caracteritza per una terra obscura i amb
una gran quantitat de carbons. En realitat es tracta
d’un gran nivell d’abocament de terres de coloracions
diverses i milers de fragments ceràmics, així com restes
de les dovelles recremades d’un o diversos forns cerà-
mics i rebuigs de cocció. La potència, variable,
oscil.lava entre els 80 i els 120 cm. Tot aquest nivell co-
bria les instal.lacions industrials tiberianes identifica-
des en el decurs de l’excavació. El nombre de frag-
ments ceràmics recollits és superior als 50.000 i per
ara només les llànties han gaudit d’un estudi particu-
lar (Tubilla 2001), de manera que manca investigar a
fons la resta del conjunt que és, evidentment, d’un
gran interès (fig. 3). 

Dins del potent nivell de rebliment ha estat possible
identificar una sèrie de materials que hem de conside-
rar residuals, atès que cronològicament s’allunyen dels
materials més moderns. En aquest sentit podem parlar
de les produccions de vernís negre itàlic, de les quals la
Campaniana A és la producció majoritària. Entre les
àmfores cal destacar l’abundant quantitat d’itàliques
de les formes Dr. 1A i 1B. En menor mesura es docu-
menten àmfores púniques de la forma Mañá C-2,
contenidors numantins i àmfores ibèriques. 

Pel que fa a les produccions altimperials podem indi-
car que la TSI és percentualment més abundant que la
TSSG, un 85,32% de TSI enfront d’un 3,05% de
TSSG (fig. 8). Les formes principals documentades en
TSI han estat les Consp. 20.4, 20.5, 21.1, 21.2, 21.3,
21.4, 23.2, 26.1, 27.1, 33.4, 36.4, 37.1 i Ritt. 8.1.1, i
la forma majoritària és el plat Consp. 18.2. En TSSG
s’han identificat les formes Ritt. 1, 5, i 8; i Drag. 15-
17, 15a1, 17b, 18a, 18b, 24/25 i 27. De l’estudi de
formes es desprèn que l’inici de l’abocament se situa-
ria en època augustal, gràcies a la presència de deter-
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minades formes de TSI. El tant per cent més elevat de
ceràmica de vaixella de taula se situa en els anys del
principat de Tiberi. El final de l’abocament caldria da-
tar-lo en el canvi de l’època clàudia a la de Neró, so-
bretot per l’absència del repertori decorat de TSSG i
de TS Marmorata. Cal destacar la presència d’una ma-
nera testimonial de la TSO-A amb un parell de frag-
ments sense forma corresponents, però, a fons de
grans plats.

Entre les formes de ceràmica de parets fines destaca la
forma My. 33-35, de la qual han aparegut més de 350
fragments de vora, una forma que té una datació entre
finals del segle i aC i l’època de l’emperador Claudi. A
més, també s’han trobat fragments de les formes My.
3, 11, 18, 19, 24, 28, 37, 38 i 42. D’altra banda, va
constatar-se la presència d’un gran nombre de frag-
ments de ceràmica d’origen suposadament local, ma-
joritàriament realitzada amb pasta reduïda, com és el
cas de la forma 54 de López Mullor, de la qual s’han
recollit uns 300 fragments de vora. A més van classifi-
car-se dues noves formes de parets fines molt abun-
dants i de producció probablement local, ja que no
se’n van trobar paral.lels.

Les llànties estan representades per les republicanes de
tipus cilíndric de l’Esquilí, Dr. 2 i 4, les llànties de vo-
lutes de les formes Dr. 9A, 9B, 9C, 11, 12, 14, les llàn-
ties plàstiques Amaré VIII, i una llàntia del tipus
Loeschcke IV.

La ceràmica comuna és el grup més abundant (amb
uns 40.000 fragments) i està composta majoritària-
ment per produccions de cocció oxidant d’origen lo-
cal. Entre les formes principals, aparegudes també for-
mant part de rebutjos de forn, destaquen les gerres, les
ampolles i les cassoles, i són també molt freqüents els
ferrets. Les importacions de ceràmica comuna tenen
principalment un origen itàlic (cuina itàlica, roig in-
tern pompeià i morters). Es troben també les primeres
produccions de cuina africana, com la cassola Òstia II,
fig. 303.

El volum més important de material amfòric corres-
pon a les produccions dels centres hispans, fonamen-
talment tarraconenses i bètics. Entre les primeres des-
taca un nombre important de les formes Pascual 1 i
Dr. 2/4, així com la presència de fragments de les for-
mes Oberaden 74 i Tarraconense 1. Entre les segones
abunden les formes Dr. 7/11, Dr. 20 i Haltern 70, i
també en quantitat més reduïda fragments de les for-
mes Pelichet 46 i Lomba do Canho 67. Ja en menor
volum es constata la presència d’àmfores gal.les, ròdies,
de Cos i orientals altimperials Dr. 2/4.

Pel que fa a la cronologia, l’excepcional troballa d’una
gran quantitat de vaixella de taula en aquest estrat
(TSI, TSSG i Parets Fines) ens ofereix una datació ge-

nèrica prou acurada pels voltants de l’any 60 dC.
Considerem un element clau per a la datació d’aquest
nivell la presència de TSSG de la forma Drag. 18b,
que comença a ser comercialitzada en aquesta època.

2.1. Les ceràmiques fines de producció local

Fins ara no teníem constància de l’existència de terris-
series ubicades a la ciutat de Tàrraco. Amb tot, conei-
xem a l’ager Tarraconensis diversos centres on es fabri-
caven diferents materials ceràmics. Un dels pocs
jaciments on ha estat possible identificar, juntament
amb recipients amfòrics, evidències de producció de
ceràmiques comunes o de vaixella fina, és el jaciment
de les Planes del Roquís (Adiego, Vilaseca 1999; Vila-
seca, Adiego 2002), on es van recuperar sis fragments
de motlles de la forma Drag. 37 de terra sigil.lada his-
pànica. També al Velòdrom de Mont-roig es trobà un
motlle per a la fabricació de TSH decorada de la ma-
teixa forma Drag. 37 (Vilaseca 1994).

Com s’indica a la introducció, a l’àrea afectada per
l’excavació de la plaça de la Font van ser localitzades
dues basses de decantació que ens indiquen l’existèn-
cia de forns a l’àrea que poc temps després va quedar
afectada per la construcció del circ de Tàrraco. D’en-
tre la ceràmica recuperada del potent nivell que hem
descrit abans va ser possible individualitzar una sèrie
de fragments que es caracteritzen per presentar una
pasta de color beix força depurada, amb un desgrei-
xant de punts blancs visible a simple vista, de tall rec-
te i net, i amb dues variants: amb vernís i sense.

2.1.1. Ceràmiques amb vernís

S’observa un vernís de color marró o vermell, poc es-
pès, aplicat d’una manera irregular sobre tota la super-
fície del recipient. Aquestes tonalitats arriben a fusio-
nar-se i generen colors derivats de la barreja dels
anteriors. El vernís es perd amb certa facilitat i és fre-
qüent que no hi sigui regular, sobretot a l’interior.

D’aquesta producció ha estat possible identificar una
sola forma que presenta fins a quatre variants dife-
rents. La primera d’elles, amb un mínim de cinquanta
recipients, correspon a un bol carenat. Aquest bol pre-
senta un llavi exvasat indiferenciat i arrodonit. Els dià-
metres se situen entre els 18 cm dels recipients més pe-
tits i els 22 cm dels recipients més grans. A la part
baixa es marca una carena que acostuma a ubicar-se a
1,75 cm del fons en els recipients més petits i a 2,5 cm
del fons en els de majors dimensions. Totes les bases
susceptibles de ser estudiades ens han proporcionat un
diàmetre de 8 cm. Cal ressaltar que ha estat possible
identificar dues modalitats diferents de peus en les ba-
ses que hem estudiat. El primer d’ells és oblic, amb
una paret interna lleugerament corba, mentre que
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l’externa és de secció generalment rodona (fig. 4.1-
11). La segona es caracteritza per presentar dues peti-
tes motllures en la part interior del peu (fig. 4.5-6).

La segona variant identificada és un bol que presenta
un llavi inclinat vers l’exterior, indiferenciat de la resta
del cos i de secció rodona. Per sota del llavi s’observa
un aprimament de la paret exterior. El diàmetre dels
dos únics exemplars és de 19 cm. Sembla que es tracta
d’un bol no carenat (fig. 5.1-2).

La tercera es correspon amb un bol de vora simple in-
diferenciada respecte al cos i de secció rodona, amb un
diàmetre de 21 cm. Presenta un cos corbat (fig. 5.3).
Només ha estat possible identificar-ne un exemplar
que no conserva la base. 

La darrera variant és un bol carenat que presenta un
llavi vertical lleugerament motllurat. El seu diàmetre
és de 16 cm. Només ha estat possible identificar-ne un
sol exemplar (fig. 5.4).

2.1.2. Ceràmiques sense vernís

Les característiques morfològiques d’aquesta classe ce-
ràmica són iguals que les del grup de ceràmiques enver-
nissades. Les característiques tècniques d’aquesta classe
ceràmica s’allunyen de les tradicionals ceràmiques co-
munes que acostumen a documentar-se a Tàrraco i al
seu ager.1 Crida l’atenció que proporcionalment és un
grup clarament minoritari respecte a l’anterior, ja que
representa el 21,1% del total de fragments identificats
d’aquesta producció. La superfície exterior dels reci-
pients acostuma a estar ben polida, i és molt llisa i re-
gular. Igualment els talls són rectes i nets.

Les formes identificades queden reduïdes en aquest
cas a dues. La primera d’elles és la mateixa variant 1 de
la producció amb vernís (fig. 5.5 i 5.6). La segona for-
ma és un bol carenat (fig. 5.7-9) semblant a la forma
Vegas 21.5 (Vegas 1973).

2.2. Producció A de la badia de Nàpols

La presència de ceràmiques atribuïbles a la Producció
A de la badia de Nàpols ha estat descrita per primera
vegada a la ciutat de Tarragona en la intervenció duta
a terme a la plaça de la Font que aquí presentem.2 P.
Kenrick va proposar el terme de TS Tripolitana per a

aquesta producció a partir de les troballes de Berenice,
Sabratha i altres localitats de l’actual Líbia3 (Kenrick
1985, 283-302). Posteriorment, Soricelli va posar en
dubte l’adscripció d’aquesta producció al nord de l’À-
frica d’acord amb les evidències de la regió italiana de
la Campània i de Sicília (Soricelli 1987, 73-87). Les
anàlisis químiques realitzades en diferents recipients a
mitjan anys noranta van demostrar-ne l’origen itàlic
d’una manera definitiva (Soricelli, Schneider, Hedin-
ger 1994, 67-88).

Les pastes es caracteritzen per presentar una argila fina
i lleugerament granulada, de color ataronjat. Com a
desgreixant cal destacar la presència de mica molt fina
que es detecta a simple vista. El vernís es troba aplicat
d’una manera regular i la seva coloració varia entre to-
nalitats ataronjades i vermelles. Les formes identifica-
des fins ara corresponen a grans plats, bols i copes de
formats diversos, del repertori de la TSI. Cronològica-
ment és una producció que hem de situar en època
d’August i Tiberi, ja que gairebé totes les formes es po-
den datar dins dels seus respectius principats.

En el nostre cas ha estat possible identificar un total de
set formes diferents. La forma 409 (= Consp. 18) és la
majoritària, amb un total de dos exemplars (fig. 6.1).
Es tracta d’un gran plat amb la base plana i el llavi ver-
tical. De vegades el llavi mostra una ranura a la part
superior.4 Amb un únic exemplar es documenten les
formes 425 = Consp. 8 (fig. 6.4), 427 = Consp. 22
(fig. 6.5) i 419 = Consp. 36 (fig. 6.6). Entre les bases
cal destacar la presència de dos individus que podem
vincular als grans plats de la forma 415, un d’ells amb
grafit a la part exterior del recipient (fig. 6.2) i un frag-
ment de base corresponent a la forma 421 (fig. 6.3)
(Kenrick 1985, 283-302).

2.3. Les produccions narboneses

La presència de produccions narboneses en aquest es-
trat és pobra, tant pel nombre de fragments (una
quinzena) com per la seva tipologia, atès que, amb la
sola excepció d’una ansa, la resta són informes. Presen-
ten totes elles les característiques tècniques pròpies
d’aquesta producció: pasta tova de color beix amb pre-
sència de mica, vernís de color roig corall, brillant i
poc adherent. Produïdes a Narbona a partir de l’últim
quart del segle i aC, imitaven tant formes de vernissos
negres tardans com formes aretines arcaiques (Passe-
lac, Sabrié 1986). Pel que fa a la seva difusió al sud dels
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1. Aquestes ceràmiques comunes es caracteritzen per presentar argiles de tonalitats diverses, de fractura irregular, granulada i desgreixant abundant de punts
blancs de certa grandària.
2. Voldríem agrair especialment la col.laboració de M. Madrid en la correcta identificació d’aquesta producció.
3. La classificació realitzada per Kenrick serà la que utilitzarem en aquest treball per identificar les diferents formes localitzades (Kenrick 1985).
4. El segon exemplar no ha estat possible de dibuixar a causa de l’elevat grau d’erosió que presenta. Es pot classificar com una variant 2 de la forma 409 de Sidi
Khrebish.



Pirineus, es troben a Empúries (Sanmartí Grego
1974-1975), Badalona, Saragossa, Celsa, Osca, Baelo,
etc. (Beltrán 1990, 67).

2.4. Les imitacions de la forma Consp. 51

Entre les restes ceràmiques recuperades en la interven-
ció de la plaça de la Font cal destacar la relativa abun-
dància de vasos amb la forma Consp. 51 de TSI. Ha
estat possible identificar vint-i-cinc fragments (disset
vores, cinc bases i tres fragments informes) i setze in-
dividus diferents. Tres d’aquests individus presenten la
vora cilíndrica o arrodonida. Cal ressaltar que no hi ha
dues peces iguals, de tal manera que les diferents peces
poden procedir de centres diversos si ens atenim a les
característiques tècniques de fabricació. Destaquem la
presència d’un fragment de fons (fig. 6.13) que pre-
senta una certa similitud amb la producció local ante-
riorment tractada, si bé en aquesta ocasió l’argila es
troba menys depurada i té un tall molt irregular. Igual-
ment destaquem la presència de dos recipients amb
pasta reductora i sense vernís, així com un parell de
fragments de vora que mostren una pasta força sem-
blant a la típica comuna ibèrica oxidada. 

2.4.1. Inventari

Fig. 6.8. Imitació de la forma Consp. 51. Diàmetre de
la vora: 22 cm. Pasta bicroma de color marró clar a
l’interior i beix a l’exterior. Superfície interior i exte-
rior amb vernís ben aplicat de color marró.

Fig. 6.9. Imitació de la forma Consp 51. Pasta de color
gris clar, dura, tall recte. No s’hi observa desgreixant a
simple vista. Superfície interior i exterior sense vernís.

Fig. 4.10. Imitació de la forma Consp. 51. Pasta de co-
lor vermell, fractura neta i recta. S’hi observa desgrei-
xant de punts blancs. Superfície exterior i interior amb
vernís de color ataronjat.

Fig. 6.11. Imitació de la forma Consp. 51. Pasta de co-
lor grisós, fractura neta i recta. No s’hi observa desgrei-
xant a simple vista. Superfície interior i exterior sense
vernís.

Fig. 6.12. Imitació de la forma Consp. 51. Diàmetre
de la vora: 18,4 cm. Pasta de color vermell, fractura
neta i recta. S’hi observa desgreixant de punts blancs.
Superfície exterior i interior amb vernís de color ata-
ronjat.

Fig. 6.13. Imitació de la forma Consp. 51. Fragment
de fons, diàmetre de 18 cm. Pasta de color beix, mit-

janament depurada, amb desgreixant visible a simple
vista de punts blancs, tall irregular. Vernís similar al
que hem descrit per a la producció local comentada
abans.

2.5. Altres imitacions

La presència d’imitacions de TSI en el context de la pla-
ça de la Font que presentem en aquest treball, al marge
de la forma Consp. 51, queden reduïdes a quatre for-
mes clarament identificades i a un petit conjunt de frag-
ments sense forma que descriurem tot seguit i que pre-
sumptament poden pertànyer als mateixos recipients,
tot i que no ha estat possible d’unir-los físicament. 

Podem considerar que els quatre fragments correspo-
nen a imitacions de TSI de procedència indetermina-
da. Les quatre formes corresponen a d’altres força ca-
racterístiques del període comprès entre August i
Neró.

2.5.1. Inventari

Fig. 7.1. Imitació de la forma Consp. 27. Diàmetre in-
terminable. Argila de color marró fosc, gairebé negre,
sense desgreixant visible a simple vista. Vernís de color
vermell fosc, poc homogeni i de fractura recta.

Fig. 7.2. Imitació de la forma Consp. 13. Diàmetre in-
terminable. Argila de color gris clar sense desgreixant
visible a simple vista. Vernís de color negre, erosionat
en la part superior de la vora. Fragment força rodat.

Fig. 7.3. Imitació de la forma Consp. 23. Diàmetre in-
terminable. Argila de color beix amb desgreixant mi-
caci i punts de color gris. Fractura irregular. Vernís de
color ataronjat, mal adherit tant a l’interior com a l’ex-
terior.

Fig. 7.4. Imitació similar a la forma Consp. 50.1. Dià-
metre interminable. Argila de color beix amb desgrei-
xant micaci i punts de color gris. Fractura irregular.
Vernís de color ataronjat, mal adherit tant a l’interior
com a l’exterior.

3. CONSIDERACIONS FINALS

L’estudi dels materials ceràmics d’època altimperial
a Tàrraco està mancat, encara avui dia, d’un treball
de sistematització mitjançant el qual ens puguem
aproximar a la seva dinàmica productiva i comercial
respecte a la resta de les grans ciutats de l’Imperi
Romà5. Aquesta situació contrasta amb un major
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5. Un primer intent a Díaz, Otiña 2002.



coneixement dels períodes tant anterior6 com poste-
rior7.

Les ceràmiques envernissades de producció local s’han
documentat d’una manera relativament abundant a
l’excavació de la plaça de la Font de Tarragona. La seva
presència a la resta de la ciutat és en aquests moments
força escassa, segurament com a conseqüència del des-
coneixement que en tenim. Amb tot, ha estat possible
identificar-les en alguns jaciments, com al teatre romà
de Tàrraco8. Puntualment també s’han documentat
evidències d’aquesta producció a la parcel.la 9 del
PERI 2 de Tarragona, dins d’un context datat cap a
l’any 100 dC. Les formes identificades en aquest cas
són la variant 1 sense vernís i la variant 3 envernissada,
amb un sol exemplar representat. Aquesta producció
identificada aquí per primera vegada sembla molt li-
mitada i d’abast estrictament local; era completament
desconeguda per a la resta dels assistents a la reunió. 

La presència de la Producció A de la badia de Nàpols
constitueix una important troballa dins la ciutat de
Tarragona a causa de la seva absència total a la nostra
ciutat fins ara, encara que aquest estrany buit es deu
molt probablement a la recent identificació d’aquesta
classe ceràmica. Pel que fa a Catalunya només estem
en condicions d’afirmar l’existència d’aquesta Produc-
ció A de la badia de Nàpols a Badalona (Madrid 1999,
279). La seva presència evoca, en certa manera, els in-
tensos contactes comercials del període precedent,
amb importacions de vernissos negres i vi (àmfores
itàliques), procedents precisament d’aquesta àrea.

La troballa de les produccions narboneses també era
d’esperar a Tàrraco, però malauradament no se n’ha
pogut recuperar cap fragment amb forma definida.
Podem qualificar d’anecdòtica la troballa de dos frag-
ments de TS Oriental A (Atlante 1985, 9-48). Les
ceràmiques que presenten la forma Consp. 51 cons-
titueixen un grup heterogeni amb pastes i vernissos
molt diversos i semblen procedir realment de centres
productors variats. Finalment, es constata també l’e-
xistència d’un petit grup de fragments d’origen inde-
terminat, però que imiten clarament formes de la
TSI.

Fa només deu anys es publicà un treball sobre un con-
junt ceràmic procedent de Tàrraco, datat poc després
del 60 dC, en el qual s’estudiaven una sèrie de mate-
rials (Agraz et al. 1993). Epígrafs com «presigillatas»,
«cerámicas de imitación aretina de engobe negro» o
«cerámicas de imitación aretina de engobe rojo coral»
hi eren comuns. Per les minucioses descripcions del
text ja es veu que algunes tenen un origen narbonès i

altres probablement es poden adscriure a les produc-
cions napolitanes o a les peces de producció local que
s’han identificat aquí per primer cop. S’imposa,
doncs, una revisió dels materials de les velles excava-
cions per tal de valorar-ne la incidència. El jaciment
de la plaça de la Font podria ser significatiu en aquest
sentit. En l’estrat estudiat, un 85,32% dels vernissos
rojos està constituït per TSI. Gairebé un 15%, doncs,
correspon a altres produccions, i d’aquestes, la meitat
(un 7,13%), als bols de fabricació local (fig. 8). Final-
ment, cal destacar la poca força que van agafar aques-
tes produccions locals envernissades, probablement
perquè la ciutat, molt ben comunicada, estava ben
proveïda de vaixella fina itàlica, d’una qualitat molt
superior.
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Fig. 1: Mapa del Mediterrani amb la situació dels centres esmentats en el text.
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Fig. 2: Plànol de Tarragona amb els solars on s’han documentat les ceràmiques de producció local.
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Fig. 3: Comparació del conjunt ceràmic (UE 2108/2208).
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Fig. 4: 1 a 10: ceràmica amb vernís roig de producció local de Tarragona. 11: Ceràmica amb vernís roig de producció local de
Tarragona. Prototipus.
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Fig. 5: 1 a 4: ceràmica amb vernís roig de producció local de Tarragona. 5 a 12: ceràmica sense vernís de producció local de
Tarragona.
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Fig. 6: 1 a 7: ceràmica de la Producció A de la badia de Nàpols. 8 a 13: imitacions de la forma Consp. 51.
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Fig. 7: Imitacions indeterminades de TSI.

Fig. 8: Distribució de la ceràmica de vernís roig (UE 2108/2208).



Resumen
En este trabajo se presenta un conjunto de imitaciones de vajilla fina aparecidas en los niveles tardorrepu-
blicanos y altoimperiales del municipio de Lucentum (Alicante). La muestra es parcial, ya que procede de
un solo sector de la ciudad, concretamente del sector BC, excavado entre 2001 y 2003. Pese a ello, los re-
sultados se pueden considerar representativos y pueden elevarse a la categoría de norma para esta zona del
sureste peninsular por la fiabilidad de la secuencia estratigráfica y por corresponder al registro de un área
importante para la vida del municipio como era la zona del foro y sus construcciones anejas. Una parte
destacable del conjunto está constituida por imitaciones de cerámica ibérica de las formas campanienses y
de paredes finas, junto a las que aparecen productos tardíos de barniz negro y pasta gris.

Palabras clave
Imitaciones. Cerámica fina. Romano. Lucentum. Provincia Tarraconensis

Abstract
In this study we present a group of fine service ware imitations found in the late-Republican and early im-
perial levels of the municipium of Lucentum (Alicante). The sample is partial as it comes from a single area
of the city, specifically sector BC, excavated between 2001 and 2003. Despite this, the results can be con-
sidered representative and the norm for this southeastern area of the Iberian Peninsula, given the reliabil-
ity of the stratigraphic sequence, on the one hand, and the fact that it is the record of an important area
in the life of the municipium (the forum and some adjoining buildings), on the other. In this group, Iber-
ian imitations of Campanian forms and thin-walled pottery make up an important part, together with the
late products of black-glaze and grey clay wares.

Key words
Imitations. Fine pottery. Service. Roman. Lucentum. Provincia Tarraconensis
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1. LA CIUDAD ROMANA

Lucentum, someramente citada por las fuentes (Plin.
Nat. 3.3; Mela 2.93; Ptol. Geog. 6.14), estuvo ubica-
da en un cerro de escasa altura, el Tossal de Manises,
junto a la costa y frente a un estrecho entrante marino,
una albufera, desecada en la década 1920. Este paraje,
localizado a 3 km al norte del centro urbano de Ali-
cante, constituía en la antigüedad un excelente punto
de atraque para la navegación y el comercio (fig. 1).

Tradicionalmente, este emplazamiento se había consi-
derado un poblado ibérico destacado durante el s. iv
a.C. que, sin solución de continuidad, había sido
transformado en municipio romano hasta su abando-
no definitivo en el siglo iii d.C. (Llobregat 1972, 63-
78; Abad 1984). Sin embargo, las investigaciones lle-
vadas a cabo en el yacimiento durante la década de
1990 han cambiado sustancialmente la visión de su se-
cuencia histórica: ya no se presenta como un recorrido
continuo, sino como un proceso marcado por mo-
mentos de vigor y desarrollo y otros de atonía, reflejo
de las distintas épocas y del contexto regional donde se
hallaba inmerso.

La primera gran intervención romana en el yacimien-
to corresponde a una gran fortificación de plantea-
miento simple erigida a finales del siglo ii a.C. o prin-
cipios del i a.C., a juzgar por los materiales que
aparecen en su construcción: fragmentos de la Cam-
paniense A, del Círculo de la B e itálica de cocina,
con formas de la segunda mitad del siglo ii a.C. y de
la primera mitad del i a.C. (Olcina, Pérez 1998, 58-
61). Se prescindió de muros avanzados y se creó una
única muralla que se adosó a la construcción prerro-
mana siguiendo su mismo circuito. Además, la forti-
ficación quedó protegida por una serie de torres de
zócalo de sillería dispuesta a la manera griega, de las
cuales subsisten seis. No obstante, la forma urbana
imperial definitiva, reflejada en la distribución del
viario y de las insulae (fig. 2.a), no nace con la mura-
lla tardorrepublicana, sino que parece crearse en una
fase posterior. En las zonas del interior del yacimien-
to excavadas por nosotros constatamos la ausencia de
grandes programas edilicios de carácter civil contem-
poráneos a la muralla. Únicamente, como resultado
de las intervenciones más recientes, llevadas a cabo en
2002, se documenta una gran construcción en el área
central de la ciudad que determina un espacio abierto
interior, emplazado en el lugar que más tarde ocupa-
ría el foro augustal y que, claramente, lo determina,
lo que sugiere —con las debidas reservas, dado el es-
tado de la investigación— un primer centro monu-
mental previo a la municipalización. Su cronología
no es del todo precisa, aunque sabemos que se inscri-
be en el siglo i a.C. en un momento anterior a la lle-
gada de las TS, probablemente el tercer cuarto de esa
centuria.

En cualquier caso, las construcciones que con claridad
siguen a la muralla son, de nuevo, de carácter militar.
Se trata de la puerta oriental y de dos extraordinarias
edificaciones para su defensa: un bastión de 17 m de
longitud y 5 m de anchura y, frente a él, flanqueando
la puerta, una torre rectangular de base maciza de 9 m
por 5,70 m. Su levantamiento en el lado oriental insis-
te en la necesidad de acumular elementos de protec-
ción en esta vertiente, por la que discurre el camino de
acceso. La datación de estas obras debe remontarse a la
primera mitad del siglo i a.C.; si tenemos en cuenta la
separación cronológica respecto a los niveles que cor-
ta, optamos por su segundo cuarto.

Si por los datos que hoy se tienen del yacimiento no
estamos en condiciones de asegurar el tipo de asenta-
miento ni su estatuto jurídico durante la etapa tardo-
rrepublicana, esto es, entre finales del siglo ii a.C. y la
primera mitad del siglo i a.C., sin embargo, sí queda
claro que los modelos urbanísticos y arquitectónicos
romanos que la definen como ciudad corresponden a
las últimas décadas de ese siglo. El sector BC, de cuya
excavación —desarrollada entre 2001 y 2003— pro-
cede el conjunto de imitaciones tardías de vajilla de
mesa que se estudian en este trabajo, es precisamente
el que se ubica a espaldas del foro, tras su límite orien-
tal (fig. 2.b). Este sector está constituido por una serie
de sencillas construcciones que dan a la calle de los
Umbrales, paralela al foro, y a la llamada calle de la
Necrópolis. Entre las edificaciones se distinguen algu-
nas tabernae, espacios alargados que parecen almace-
nes y espacios domésticos muy modestos. El conjunto
de imitaciones que se estudia es parcial, pues procede
de este único sector de la ciudad. Pese a ello, los resul-
tados se pueden considerar representativos de la ten-
dencia general del yacimiento por la fiabilidad de la
secuencia estratigráfica y por corresponder al registro
de un área importante para la vida del municipio, por
su proximidad al foro. Por otra parte, la similitud del
registro de Lucentum con el de L’Alcúdia de Elx (Ilici)
—la única diferencia destacable entre ambos es que en
esta última ciudad el recuento de imitaciones es muy
superior— nos lleva a considerarlo una norma aplica-
ble a esta zona del sureste peninsular.

2. LAS IMITACIONES

Hemos identificado un total de 61 ejemplares que
imitan formas de la vajilla de mesa importada de los
siglos i a.C. y i d.C., los cuales se reparten en cuatro
grandes grupos. El grupo 1 corresponde a las imitacio-
nes de cerámica ibérica y está representado por 21 pie-
zas, que suponen un 36 % del total de imitaciones
identificadas. En el grupo 2 se incluyen las imitaciones
en pasta oxidante de procedencia desconocida; se han
identificado 6 ejemplares (10 % del total). El grupo 3
corresponde a las imitaciones ampuritanas tardías, de

les imitacions de vaixella fina importada a la HISPANIA CITERIOR (segles i ac-i dc)

134



las que hemos individualizado 5 piezas (9 % de las
imitaciones del sector BC). Por último, se incluyen en
el grupo 4 las imitaciones de barniz negro y pasta gris,
que, con 26 ejemplares, representan el 45 % del total
identificado (gráfico 1).

2.1. Grupo 1: imitaciones de cerámica ibérica

En este grupo se incluyen una serie de productos que
se caracterizan por imitar en cerámica ibérica la vajilla
de mesa de importación. Las pastas presentan una
gran homogeneidad, con arcillas bastante duras, de
fractura recta, color beige anaranjado y con pequeñas
inclusiones calizas y de color negro —estas últimas
muy escasas—. Sus superficies se encuentran alisadas,
sobre todo las externas. Las imitaciones de vajilla fina
importada en el periodo que nos ocupa son el resulta-
do de una tradición alfarera ibérica que cabe remontar,
al menos, al siglo iv a.C., etapa a la que corresponden
las imitaciones de vajilla ática fina (Page 1984). Como
aquellas, estas producciones parecen surgir para abas-
tecer la demanda del mercado local o regional, si bien
en algún caso se documentan exportaciones a merca-
dos más lejanos.

Las imitaciones de este grupo identificadas en el sector
BC de Lucentum suponen un total de veintiún ejem-
plares, que se reparten entre imitaciones de las formas
de Campaniense A, del Círculo de la B o Campanien-
se C y de paredes finas (gráfico 2). Las imitaciones de
Campaniense A son las mejor documentadas, con un
total de quince piezas identificadas, que se distribuyen
entre las formas Lamb. 31b y Lamb. 36.

La forma Lamb. 31b/F 2950 de Campaniense A apare-
ce con la producción media y perdura hasta finales del
siglo i a.C. (Lamboglia 1952a, 180-181; Py 1993a,
146) —es el vaso más frecuente desde inicios hasta me-
diados del siglo i a.C. en la Galia mediterránea (Arce-
lin 2000, 295)—, así como en el depósito 4777 del ala
oriental del criptopórtico del foro de Ampurias, tam-
bién en contextos de mediados del siglo i a.C. (Aquilué
et al. 2000, 37). De las dos imitaciones identificadas en
Lucentum (fig. 3.4), una aparece en la fase III (fechada
entre el 100 y el 40-30 a.C.), lo que concuerda con las
cronologías de los contextos antes mencionados; la
otra, ya residual, se documenta en la fase IV.3c, en un
contexto de época de Claudio. Ambas se muestran pin-
tadas en sus superficies externas con las típicas bandas
y filetes ibéricos. Respecto a la decoración, cabe recor-
dar, por su rareza entre los yacimientos del País Valen-
ciano, una imitación de este mismo tipo de copa, pero
con decoración figurada de estilo Elche-Archena, de
L’Alcúdia d’Elx (Ramos 1990, 148, lám. 52.2).

La forma Lamb. 36/F 1310 de Campaniense A pre-
senta una larga vida, desde finales del siglo iii a.C. 

—incluso ya en la fase arcaica de la producción cam-
pana (Bats 1988, 110)— hasta el segundo o el tercer
cuarto del siglo i a.C. (Lamboglia 1952a, 183-184;
Morel 1981, 102-104; Py 1993a, 146); sin embargo,
las imitaciones corresponden al momento más tardío
de su producción. Este conjunto se halla representado
por trece piezas, todas sin decoración —la presencia
de estos platos, con decoración pintada, se constata en
otros sectores de la ciudad—. Tres de los ejemplares
del sector BC aparecen en la fase III, fechada entre el
100 y el 40-30 a.C., y dos en la fase IV.1, entre el 40-
30 a.C. y el cambio de era. El resto de las piezas perte-
nece a contextos más modernos, como material amor-
tizado o en los estratos superficiales. Platos que imitan
la forma Lamb. 36 se localizan en distintos poblados
ibéricos valencianos y alicantinos de época plena y,
preferentemente, en contextos del s. iii a.C., tanto con
decoración pintada —es el caso del Puntal dels Llops
(Olocau, Valencia), La Serreta (Alcoi, Alicante) y el
Tossal de la Cala (Benidorm, Alicante)— como sin
decorar —por ejemplo, en La Serreta y L’Alcúdia
d’Elx (Alicante), el Pico de los Ajos (Yátova, Valencia)
y Sagunto (Valencia)— (Bonet, Mata 1988, 12).

Las imitaciones de Campaniense B o C se hallan re-
presentadas por un solo ejemplar, que podría relacio-
narse con la forma Lamb. 2 por la morfología del bor-
de o con algunas series de la especie F 1250 por sus
dimensiones (fig. 3.5). Se constata en la fase IV.1 del
sector BC de Lucentum, datada entre el 40-30 a.C. y el
cambio de era. Presenta restos de decoración pintada
que, pese a haberse perdido casi por completo, parece
ser de bandas y líneas horizontales tanto en el exterior
como en el interior. La forma Lamb. 2/F 1220-1230,
definida por Lamboglia (1952a, 144-145 y 157; Mo-
rel 1981, 92-96), se fabrica en Campaniense B desde
el tercer cuarto del siglo ii hasta el tercer cuarto del i
a.C., mientras que en Campaniense C la fabricación
abarca todo el siglo i a.C. (Py 1993b, 151; 1993c,
153); por su parte, Morel fecha las series de la especie
F 1250 en el siglo ii o I a.C. (Morel 1981, 97-98).
Hasta ahora, las imitaciones de la forma Lamb. 2,
aunque sin decoración pintada, se han documentado
en los niveles tardíos de yacimientos ibéricos de Valen-
cia y Castellón, como Cerro Lucena (Enguera, Valen-
cia), Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia)
(Bonet, Mata 1988, 8) y el Cormulló dels Moros (Al-
bocàsser, Castellón) (Arasa 2001, 154-157 y 233).

Por último, las imitaciones de paredes finas se hallan
representadas por un total de cinco piezas, que se re-
parten entre las formas My. IX y My. X (Marabini
1973, 81-85 y 87; Mayet 1975, 42-47). De la forma
IX de Mayet hemos identificado un único ejemplar
(fig. 3.1), procedente de la fase IV.3d, fechada entre el
55 y el 70 d.C. y, por tanto, de carácter residual. Se
trata de un fragmento de borde y asa con decoración
pintada de trazos horizontales en la parte exterior del
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asa y sobre la lengüeta superior. Los ejemplares de esta
forma de L’Alcúdia d’Elx presentan el mismo tipo de
asa1. De la forma X hemos contabilizado un total de
cuatro piezas (fig. 3.2): dos se documentan en la fase
IV.3a, fechada entre el cambio de era y el 30 d.C.; otro
en la fase IV.3b, hacia el 30-40 d.C., y el último en la
fase IV.3d, entre el 40 y el 70 d.C. Los prototipos de
paredes finas de estas formas se sitúan cronológica-
mente entre el segundo cuarto del siglo i a.C. y finales
de la época augustal, aunque la forma X puede perdu-
rar hasta época de Tiberio e, incluso, de Claudio (Ló-
pez Mullor 1989, 123-126). La documentación de to-
das las imitaciones del sector BC de Lucentum en
momentos algo posteriores permite sospechar que, en
este contexto local, la imitación sustituye a la forma
original cuando esta ha dejado de fabricarse. Otro ras-
go particular de estas imitaciones de ámbito local o re-
gional es la presencia de decoración de dientes de lobo
en los bordes internos; en los exteriores, junto a los
dientes de lobo, se muestran tallos con hojas estili-
zadas. Esta decoración parece ser particular de esta for-
ma, a juzgar por los ejemplares de L’Alcúdia d’Elx (Ra-
mos 1990, fig. 125) y de Cartagena (Ros Sala 1989,
108, fig. 41), que reproducen esa misma composición.

Además de los ejemplares anteriores, claramente iden-
tificados, en la fase IV.3b se documenta un fragmento
de pared y fondo (fig. 3.3) que se podría asimilar a la
forma My. X por el motivo decorativo empleado: una
roseta en el fondo interno, que vemos también en las
imitaciones de esta forma conservadas con perfil com-
pleto en L’Alcúdia d’Elx. Además, la factura de esta ro-
seta central de ocho pétalos con nervaduras centrales
pertenecería al segundo o tercer estilo de la decoración
Elche-Archena, fechado entre mediados y finales del
siglo i a.C., datación que remite de nuevo a una imi-
tación de la forma X de Mayet. El problema es que,
tanto en los ejemplares de Cartagena como en los de
L’Alcúdia d’Elx, los fondos asimilables a esta forma
son todos anulares (Ros Sala 1989, 108, fig. 41) y, por
tanto, distintos de este. Así pues, por el tipo de pie, no
descartamos que pueda tratarse de una imitación de la
forma Lamb. 33a de Campaniense A, original cuya
decoración es, además, bastante similar: una gran ro-
seta inserta en bandas, bien pintadas y estampadas.

Finalmente, aunque las imitaciones de cubiletes My.
II en cerámica ibérica se hallan documentados en la
ciudad de Lucentum, no lo están en su sector BC.

2.2. Grupo 2: producciones de pasta oxidante
de procedencia indeterminada

Las imitaciones en este grupo suponen un total de sie-
te individuos, que se reparten entre las imitaciones de

paredes finas y de Campaniense A. Tanto unas como
otras presentan características técnicas propias, por lo
que deberíamos hablar de dos subgrupos diferencia-
dos dentro de este apartado.

Las imitaciones de paredes finas están representadas
por tres individuos, dos de la forma My. II (fig. 4.2) y
uno de la forma My. III (fig. 4.1). Sus pastas son du-
ras, de fractura recta, de color beige rosado en el exte-
rior y más rojizas en el interior y con pequeño desgra-
sante calcáreo, que por lo general muestra cierto
parecido con las arcillas de producción ibérica del gru-
po 1. Sin embargo, el alisado de las superficies presen-
ta un acabado algo tosco, sobre todo en el interior,
muy diferente de los acabados de las producciones ce-
rámicas que consideramos locales en el sur de la Con-
testania. Con todo, no deja de ser una apreciación vi-
sual que, sin los análisis arqueométricos, no permite
descartar su fabricación en un entorno más o menos
próximo.

El prototipo en paredes finas de la forma My. II (Ma-
rabini 1973, 21; Mayet 1975, 26-29), no muy fre-
cuente en Lucentum, se sitúa entre el primer cuarto del
siglo ii a.C. y el principado de Augusto y, sobre todo,
entre el último cuarto del siglo ii y mediados del siglo
i a.C. Las imitaciones de esta forma parecen llevarse a
cabo desde el último cuarto del siglo ii a.C. hasta la
época augustal (López Mullor 1989, 99-103), como
confirman los hallazgos en contextos del segundo
cuarto del siglo i a.C. en el pozo D-18 de Pollentia
(Equipo de Excavación de Pollentia 1993, 232-233 y
242) o en el depósito del sector occidental de Burriac,
donde, por cierto, las imitaciones de My. II suponen el
41,7 % del total de ejemplares de paredes finas en fe-
chas del 90-80 a.C., porcentaje que aumenta hasta el
100 % en la fase 3a, situada entre el 70 y el 40 a.C.
(Miró, Pujol, Garcia Roselló 1988, 110 y 114). Los
dos ejemplares de nuestro conjunto proceden de la
fase III, fechada entre 100 y 40-30 a.C., lo que con-
cuerda con las cronologías de los yacimientos antes ci-
tados.

La producción de My. III de paredes finas (Marabini
1973, 59-62; Mayet 1975, 29-34) se sitúa entre me-
diados del siglo ii y finales del siglo i a.C., mientras
que las imitaciones que hoy conocemos de la costa ca-
talana presentan una cronología entre finales del siglo
ii a.C. y la época augustal (López Mullor 1989, 104).
La imitación de My. III de Lucentum aparece en la fase
IV.3d, en contextos de los años 55 a 70 d.C., mo-
mento en que nuestro ejemplar parece ser claramente
residual. Imitaciones de esta forma se localizan en el
pozo D-18 de Pollentia, en contextos del segundo
cuarto del siglo i a.C. (Equipo de Excavación de Po-
llentia 1993, 233 y 242). En Cartagena (Murcia) se
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encuentran en cerámica ibérica pintada y con una cro-
nología entre la segunda mitad del siglo i a.C. y la pri-
mera del siglo i d.C. (Ros Sala 1989, 101-103, fig.
39.1).

Entre las imitaciones de Campaniense A hemos iden-
tificado cuatro piezas: dos Lamb. 5-7 (fig. 4.3-4) y dos
Lamb. 27 B (fig. 4.5). Su pasta es rojiza o castaño-ro-
jiza, de fractura recta, dura y compacta, con pequeñas
vacuolas y un desgrasante no muy abundante com-
puesto de partículas blancas y brillantes. Todos los
ejemplares muestran paredes alisadas.

La forma Lamb. 5-7/F 2282-2283 (Lamboglia 1952b,
167; Morel 1981, 161) de Campaniense A, definida
por Lamboglia a partir de un ejemplar del pecio de Al-
benga, se fabricó a partir de la segunda mitad del siglo
ii y es muy característica del siglo i a.C. (Arcelin 1978,
108; 2000, 296), marco cronológico bien atestiguado
en Lattes, donde constituye una forma característica
de la producción tardía (Py 1993a, 146-147). Esta
datación se confirma con las dos imitaciones de esta
forma del sector BC de Lucentum, pues aparecen en
las fases III y IV.1, fechadas entre el 100 y el 40-30
a.C. y entre el 40-30 a.C. y el cambio de era, respecti-
vamente.

La forma Lamb. 27B/F 2824-2825 (Lamboglia 1964,
245-246; Morel 1981, 228-229), también tipificada
por Lamboglia a partir de un ejemplar del pecio de
Punta Scaletta (Giannutri), se comenzó a fabricar a fi-
nales del siglo iii a.C.; su producción prosiguió hasta
el tercer cuarto del siglo i a.C. (Py 1993a, 146-147).
Las dos imitaciones de esta forma identificadas en el
conjunto de Lucentum, al igual que las anteriores, apa-
recen en las fases III y IV.1, esto es, en las fechas fina-
les de la producción de los originales.

2.3. Grupo 3: imitaciones en cerámica
ampuritana tardía

Identificamos con la cerámica ampuritana tardía los
vasos que se incluyen en este apartado. Las pastas son
de color gris claro —en ocasiones algo más oscuro—,
muy duras, depuradas y compactas, de fractura recta y
con un desgrasante compuesto por pequeñas y abun-
dantes partículas micáceas. Presentan un buen alisado,
sobre todo en las superficies externas, y algunos ejem-
plares muestran huellas de espatulado. Estas caracte-
rísticas permitirían incluirlas dentro de las cerámicas
ampuritanas tardías,2 cuya producción se sitúa entre
mediados del siglo i a.C. y mediados del siglo i d.C.
(Nolla et al. 2003, 34-35). El repertorio formal de la
cerámica gris ampuritana es el resultado de una tradi-

ción tanto propia como foránea que se remonta a
principios del siglo ii a.C. En el último estadio de su
producción, momento en que se observa un descenso
de la actividad y de su área de influencia comercial,
hay una voluntad de imitar las formas más caracterís-
ticas del Círculo de la Campaniense B, de la TSI, de la
TSSG y de los vasos de paredes finas, productos que
contaban con una gran demanda en los mercados
(Nolla et al. 2003, 33-36).

Del conjunto de imitaciones estudiadas, los ejempla-
res del grupo 3 son los que imitan de manera menos
fiel a sus prototipos, hasta el punto de que, en algu-
nos casos, parecen híbridos de diversas formas. Den-
tro de este apartado hemos identificado un total de
cinco piezas, que se reparten entre las siguientes for-
mas:3 dos ejemplares de la forma 2.2 (fig. 4.6, 8), un
ejemplar de la forma 2.9 (fig. 4.10) y dos de la forma
3.2 (fig. 4.7, 9).

La forma 2.2, que se caracteriza por la presencia de
una o varias acanaladuras en la parte exterior del bor-
de, un perfil hemisférico y un pie bien definido, se
subdivide en cuatro variantes según la forma del bor-
de y de las acanaladuras externas. Su cronología pare-
ce situarse entre la segunda mitad del siglo i a.C. y me-
diados del siglo i d.C., principalmente en la época
augustal (Nolla et al. 2003, 39-41). Lamentablemen-
te, los dos ejemplares del sector BC de Lucentum asi-
milables a esta forma aparecen en los niveles superfi-
ciales. Estos vasos, en concreto, recuerdan formas
tradicionales del Círculo de la Campaniense B o de la
Campaniense C, aunque forman un híbrido de varias
formas, como la Lamb. 1/8 y la Lamb. 1/19. 

La forma 2.9 presenta un perfil recto y un labio dife-
renciado, con una acanaladura en la parte superior.
Recuerda la forma Goud. 7/Consp. 13.1, producida a
partir del año 30 a.C. (Nolla et al. 2003, 43-44). El
ejemplar identificado en Lucentum asimilable a esta
forma procede de niveles superficiales, y presenta al-
gunos rasgos formales que permitirían emparentarlo
con alguna serie de la especie F 1250 (Morel 1981,
97-98).

La forma 3.2, que se caracteriza por su forma hemisfé-
rica, el labio indiferenciado y el pie anular, se halla re-
presentada por dos ejemplares. Esta variante se asimi-
la a la forma Ritt. 8 de TSSG, cuya producción se
inicia en torno al año 30 d.C. (Nolla et al. 2003, 44).
Las dos piezas identificadas en Lucentum aparecen en
un nivel superficial y en la fase IV.3a, esto es, entre el
cambio de era y el 30 d.C., lo que concuerda con la
cronología de los originales. Con todo, no hay que
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descartar que imite la forma Lamb. 1/F 2360 (Lambo-
glia 1952b, 143; Morel 1981, 166-167).

2.4. Grupo 4: imitaciones de barniz negro 
y pasta gris

Las producciones de barniz negro y pasta gris, que co-
pian de manera fiel los productos de la Campaniense
B y C, son por el momento de origen desconocido, si
bien parece claro que se fabricaron a lo largo de todo
el siglo i a.C. Su aparición respondería al éxito en los
mercados de las producciones universales que imitan,
lo que habría provocado el nacimiento de produccio-
nes de pasta gris en el Mediterráneo occidental, como
el tipo D de Albintimilium (Lamboglia 1950, 68), las
derivadas de la Campaniense C de Provenza (Py
1993e, 400), el tipo D romano (Morel 1965, 236-
237), los tipos E, F, G e I de Cerdeña (Morel 1963,
22-24; 1981, 50), el tipo D marroquí (Morel 1968,
65), el tipo D de Hipona (Morel 1962-1965, 119-
119; 1981, 48) o el tipo E y F de Tipasa (Lancel 1968,
116). Estas producciones parecen haber surgido para
abastecer la demanda de los mercados locales o regio-
nales.

En conjunto, hemos individualizado veintiséis piezas,
que representan el 45 % del total de las imitaciones y
se pueden dividir en tres subgrupos, en función de la
calidad del barniz y de las características técnicas de las
arcillas: barniz de buena calidad (subgrupo 4a), barniz
de calidad media (subgrupo 4b) y barniz de calidad
mediocre (subgrupo 4c) (gráfico 3). Resulta interesan-
te constatar que las imitaciones de barniz negro y pas-
ta gris en el sector BC de Lucentum suponen un por-
centaje importante del total de las piezas de barniz
negro identificadas. Este porcentaje es muy inferior al
de la Campaniense A y B, pero, en cambio, es superior
al de la Campaniense C, y aumenta de manera progre-
siva durante las dos primeras fases altoimperiales, es
decir, hasta mediados del s. i a.C. (gráficos 4 al 7). 

2.4.1. Grupo 4a: barniz de buena calidad

Este primer subgrupo se caracteriza por presentar barni-
ces de buena calidad, espesos y adherentes, y tonalida-
des brillantes que van desde el negro grisáceo hasta el
negro, con reflejos azulados en algunos casos. Las pastas
muestran una arcilla de color gris ligeramente oscuro,
dura, fina y compacta, de fractura recta y con pequeñas
vacuolas. El desgrasante, finalmente, se compone de pe-
queñas y escasas partículas brillantes. Hemos documen-
tado un total de siete individuos, que se reparten entre
las formas Lamb. 1, Lamb. 5-7 y Lamb. 10.

La forma Lamb.1/F 2320, definida por Lamboglia
(1952a, 143-144 y 157; Morel 1981, 164-165), se sitúa

cronológicamente entre el tercer cuarto del siglo ii a.C.
y el tercer cuarto del siglo i a.C. en la Campaniense
del Círculo de la B, y durante todo el siglo i a.C. en la
Campaniense C (Py 1993b, 151; Py 1993c, 153). En
el sector BC de Lucentum, las imitaciones de esta for-
ma están representadas por cuatro individuos (fig.
5.1-2); el diámetro de sus bordes oscila entre los 13,4
y 16 cm. En los dos casos en que se conserva borde,
pared y fondo, las piezas se encuentran totalmente
barnizadas; la que aparece completa presenta una de-
coración de dos acanaladuras concéntricas sobre el
fondo interno y una tercera más pequeña en el eje de
la pieza. En cuanto a su situación estratigráfica, dos
ejemplares se documentan en la fase IV.1, datada entre
el 40-30 a.C. y el cambio de era, y los dos restantes, en
la fase IV.3d, fechada entre el 55 y el 70 d.C., lo que
indica que se trata de material residual. La datación de
los dos primeros ejemplares se ajusta a la de las imita-
ciones de Lamb. 1 del nivel V de la Calle Porticada de
Sa Portella de Pollentia, fechado entre el 80 a.C. y me-
diados del siglo i a.C. (Sanmartí et al. 1996, 41-43, 48
y 67-68), y del depósito del sector occidental de Bu-
rriac —aquí en contextos del segundo cuarto del siglo
i a.C. (Garcia Roselló, Pujol, Zamora 2000, 63-64 y
66-67)—, pero concuerdan, sobre todo, con las cro-
nologías de los hallazgos de Iluro, en contextos del se-
gundo, tercer y último cuarto del siglo i a.C., y de
Ilerda, donde la forma aparece en contextos del 50 al
30 a.C., y del 30 a.C. al cambio de era; en este último
contexto es la forma mayoritaria, seguida de la Lamb.
5 y 5-7 (Payà 2000, 243-245). Esta forma también
está documentada en el yacimiento del Tossalet (Alca-
là de Xivert, Castellón) (Arasa 2001, 88-90 y 231).

La forma Lamb. 5-7/F 2250-2280 (Lamboglia 1952a,
146-148, 158-159 y 167-168; Lamboglia 1952b,
167; Morel 1981, 153-155 y 160-163) de Campa-
niense A se documenta entre el 175 y el 25 a.C.; algo
más tarde, en torno al 125 a.C., empieza la produc-
ción en Campaniense B, y ya en el s. i a.C., en Cam-
paniense C (Py 1993a, 147; 1993b, 152; 1993c, 154).
Las imitaciones de este plato en nuestro conjunto es-
tán representadas por dos individuos procedentes de la
fase IV.1, fechada entre el 40-30 a.C. y el cambio de
era, y de niveles residuales. En Pollentia, las imitacio-
nes de esta forma se encuentran en los niveles V al III
de la Calle Porticada de Sa Portella, datados entre el
80 a.C. y el 20 a.C. (Sanmartí et al. 1996, 41, 43, 47
y 67-69). En Iluro se documentan platos de esta forma
en contextos del segundo al último cuarto del siglo i
a.C., así como en el depósito del sector occidental de
Burriac, en contextos del segundo cuarto del siglo i
a.C. (Garcia Roselló, Pujol, Zamora 2000, 63-64 y
66-67). En Ilerda aparece en contextos del 50 a.C. al
cambio de era (Payà 2000, 243-245) y en Ampurias se
documenta en el silo 2150, en un contexto datado en
torno el 40-30 a.C. (Aquilué et al. 2000, 38-39 y 55).
Asimismo, esta forma empieza a documentarse en di-
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versos yacimientos de las comarcas septentrionales del
litoral valenciano, como el Tossalet (Alcalà de Xivert),
la Torre de la Sal (Cabanes), la Punta (La Vall d’Uixó),
la Curolla (Xert), el Tossalet de les Forques (Borriol),
el Cormulló dels Moros (Albocàsser) y Montnegre
(Borriol), todos ellos en la provincia de Castellón. Sal-
vo el yacimiento de la Punta, que llega hasta los pri-
meros decenios del siglo i, el resto de los asentamien-
tos no parecen pasar del primer o segundo cuarto del
siglo i a.C. (Arasa 2001, 88-90, 92-101, 124-127,
133-134, 152-157, 163-164 y 231-232). Platos de
este tipo se asemejan a las series F 2286-2287 en areti-
na de barniz negro y a la forma Consp. 1 en TSI (Mo-
rel 1981, 46 y 162-163; Ettlinger et al. 1990, 52).

Finalmente, hemos identificado un posible ejemplar
de la forma Lamb. 10/F 3451 (Lamboglia 1952a,
149-150; Morel 1981, 362-363; Py 1993b, 152) (fig.
5.3). Sin embargo, la falta de hallazgos de esta forma
en barniz negro de pasta gris, unida a las característi-
cas técnicas que muestra, induce a pensar que nos en-
contramos ante una pieza de Campaniense B pasada
de cocción.4 Con todo, tres imitaciones de esta forma
se localizan en Pollentia, una de ellas procedente del
nivel V de la Calle Porticada de Sa Portella, datado en-
tre el 80 a.C. y mediados del siglo i a.C. (Sanmartí et
al. 1996, 50 y 67-68).

2.4.2. Grupo 4b: barniz de calidad media

Este subgrupo muestra barnices más finos y menos ad-
herentes que el anterior, con tonalidades que oscilan
entre el negro oscuro mate y el negro oscuro brillante.
Las pastas son de color grisáceo medio, duras y finas,
algo menos compactas que las anteriores, de fractura
recta y con pequeñas vacuolas. El desgrasante presenta
pequeñas partículas blancas y brillantes, así como al-
gún pequeño nódulo amarillo anaranjado, grisáceo en
algunos casos. A esta descripción se ajustan diez ejem-
plares, que se reparten entre las formas Lamb. 1,
Lamb. 2, Lamb. 5, F 1250 y F 3220, y una jarra inde-
terminada.

De la forma Lamb. 1 hemos identificado dos imitacio-
nes, una de ellas procedente de la fase III, fechada en-
tre el 100 y el 40-30 a.C., y la segunda, de la fase
IV.3d, un contexto ya perteneciente a la época altoim-
perial.

La forma Lamb. 2/F 1220-1230 (Lamboglia 1952a,
144-145 y 157; Morel 1981, 92-96) del Círculo de la
Campaniense B se extiende cronológicamente desde el
tercer cuarto del siglo ii hasta el tercer cuarto del i
a.C., mientras que en Campaniense C abarca la totali-

dad del siglo i a.C. (Py 1993b, 151; 1993c, 153). Las
imitaciones de esta forma, la más abundante de este
subgrupo y predominante frente al total de imitacio-
nes de barniz negro y pasta gris, aparecen representa-
das por cuatro individuos (fig. 5.6-7). Sus diámetros
oscilan entre los 9,2 y 12,6 cm, y se aproximan a los
prototipos de la Campaniense del Círculo de la B, que
oscilan entre los 9 y 11 cm (Bats 1988, 141). En uno
de los casos en que se conserva el perfil completo, la
pieza aparece totalmente barnizada. Una de ellas apa-
rece en la fase III, fechada entre el 100 y el 40-30 a.C.,
y otra en la fase IV.1, datada entre el 40-30 a.C. y el
cambio de era. Los otros dos ejemplares se en-
contraron en niveles residuales. Este vaso, junto con
las formas Lamb. 1 y Lamb. 5-7, es una de las varieda-
des predilectas en barniz negro de pasta gris, pues se
ha hallado en los contextos del siglo i a.C. de no pocos
yacimientos. Así, se ha encontrado en la ciudad de
Iluro, en contextos del segundo al último cuarto del si-
glo i a.C. (Garcia Roselló, Pujol, Zamora 2000, 66-
67); en Ilerda, en contextos del 30 a.C. al cambio de
era (Payà 2000, 243-245), y en Cartagena, en contex-
tos del 100 al 40-30 a.C. (Pérez Ballester 2000, 134).
Más concretamente, se documenta en el silo 2150 de
Ampurias, en un contexto del 40-30 a.C. (Aquilué et
al. 2000, 38-39 y 54). Esta copa también se documen-
ta en el Cormulló dels Moros (Albocàsser, Castellón)
—con una fecha máxima de mediados del siglo i a.C.
(Arasa 2001, 154-157 y 231)—, así como en la ciudad
de Pollentia (Sanmartí et al. 1996, 49).

Las imitaciones del plato Lamb. 5-7 se encuentran re-
presentadas por un solo ejemplar (fig. 5.9) procedente
de la fase IV.3a, fechada entre el cambio de era y el 30
d.C., por lo que parece ser residual.

De la copa F 1250, cuya fabricación en Campaniense
C se data en el siglo i a.C. (Py 1993c, 154), hemos in-
dividualizado una imitación (fig. 5.8), que se corres-
pondería con la forma Lamb. 18 ó 19/F 1251-1252
(Lamboglia 1952a, 160-161; Morel 1981, 97-98); sus
características de pasta y barniz coinciden con las del
tipo de la Madrague de Giens,5 pecio fechado entre el
75 y el 30 a.C. (Tchernia, Pompey, Hesnard 1978, 48
y 57-59). La sistematización de este tipo cerámico, asi-
milable al tipo D de Albintimilium y a las cerámicas de
pasta gris del pecio de Albenga, fechado en los tres pri-
meros decenios del siglo i a.C. (Lamboglia 1950, 68;
1952b, 168-169), ha permitido su identificación en
Olbia (Bats 1988, 145-146), Glanum (Arcelin 1991,
221-223) y Lattes (Py 1993d, 155), entre otros luga-
res. En Pollentia, los cinco ejemplares identificados,
distribuidos entre las formas Lamb. 1 y Lamb. 5-7, re-
presentan el 6,25 % sobre el total de las cerámicas de
pasta gris (Sanmartí et al. 1996, 42-44). Lamentable-
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mente, el ejemplar de Lucentum procede de la fase
IV.3d, nivel de época altoimperial, y presenta, por tan-
to, carácter residual.

Las imitaciones de la copa con asas F 3220, que este
autor data en Campaniense A, hacia el segundo cuar-
to del siglo ii a.C. (Morel 1981, 256), aparecen repre-
sentadas en nuestro conjunto por un solo ejemplar
(fig. 5.4) de la fase IV.1, fechada entre el 40-30 a.C. y
el cambio de era. La forma figura entre las cerámicas
de barniz negro de pasta gris del cargamento del pecio
de la Madrague de Giens (Tchernia, Pompey, Hesnard
1978, 48 y 57-59), si bien nuestro ejemplar no pre-
senta las características técnicas de este tipo cerámico.
Cabe la posibilidad de que se trate de una imitación de
la Consp. 30 en TSI, sucesora de una forma similar en
aretina de barniz negro presente en Bolsena y Magda-
lensberg (Ettlinger et al. 1990, 104-105; Goudineau
1968, 326-327) y que podría emparentarse también
con la copa con asas F 3350 (Morel 1981, 259; Pucci
1985, 381). La copa Consp. 30 en aretina de barniz
negro se documenta en el silo 2150 de Ampurias en
un contexto en torno al 40-30 a.C. (Aquilué et al.
2000, 38-39 y 56).

Por último, incluimos dentro de este apartado una ja-
rra de tipo indeterminado (fig. 5.5) procedente de un
nivel superficial, de la que no hemos encontrado
ejemplares paralelos en pasta gris.

2.4.3. Grupo 4c: barniz de calidad mediocre

Los ejemplares de este apartado se caracterizan por te-
ner pastas de color castaño grisáceo, que en algún caso
son de tono más grisáceo o, incluso, rojizo oscuro. En
general, son bastante duras y compactas, están relati-
vamente bien depuradas y muestran fracturas rectas
pero descuidadas, además de un desgrasante compues-
to por partículas blancas y brillantes. Todas las piezas
se caracterizan por el alisado de sus paredes, sobre
todo las externas, y por mostrar un barniz con tonos
negros, grisáceos o marrones. Generalmente, estos
barnices son mediocres y finos y se hallan diluidos; en
muchos casos han desaparecido o se han descascarilla-
do, junto con la primera capa de la arcilla.

A este grupo pertenecen nueve individuos, imitacio-
nes de Campaniense A, B y C, y posiblemente de TS
o de sus predecesoras en barniz negro, que se distribu-
yen entre las formas Lamb. 2, Lamb. 1, Lamb. 5-7,
Lamb. 16 y Lamb. 36.

De la copa Lamb. 1 hemos identificado un solo ejem-
plar, procedente de niveles superficiales, que presenta

una acanaladura bajo el labio. Las imitaciones de
Lamb. 2 (fig. 5.12) se hallan representadas por tres in-
dividuos. Uno de los ejemplares procede de la fase
IV.1, fechada entre el 40-30 y el cambio de era, mien-
tras que los otros dos corresponden a niveles de época
altoimperial. Se documentan dos imitaciones de
Lamb. 5-7 (fig. 5.13) procedentes de la fase IV.3a, en-
tre el cambio de era y el 30 d.C., y de niveles superfi-
ciales. De la copa Lamb. 16/F 2864 (Lamboglia
1952a, 159; Morel 1981, 234), que en Campaniense
C se data en el siglo i a.C., hemos individualizado dos
ejemplares (fig. 5.11) en la fase IV.3b, datada entre el
30 y el 40 d.C. Imitaciones de esta forma aparecen en
Lattes (Py 1993e, 401) y en el sector de la muralla
noroeste de Pollentia (Sanmartí et al. 1996, 49). Nues-
tro ejemplar también recuerda la Consp. 7 en TSI, fe-
chada desde el 20-15 a.C. hasta finales de época au-
gustal, y tiene su antecesora en la F 2865 (Ettlinger et
al. 1990, 64; Morel 1981, 234). Por último, hemos
incluido en este apartado una imitación del plato
Lamb. 36/F 1310 (Lamboglia 1952a, 183-184; Morel
1981, 102-104) de la fase IV.3a, fechada entre el cam-
bio de era y el 30 d.C (fig. 5.10).

3. LOS CONTEXTOS

Lo primero que llama la atención del conjunto de imi-
taciones —razón por la que es preciso subrayarlo— es
su escaso porcentaje respecto al total de ánforas y vasos
de la vajilla cotidiana (gráficos 4 a 7). Ese porcentaje,
por otra parte, no varía sustancialmente entre las fases
tardorrepublicana y augustal (con nueve y once indivi-
duos, respectivamente), periodos en que las imitacio-
nes se fabrican y están en uso, y las fases altoimperia-
les (diez, siete y diez individuos, respectivamente),6

momento en que la presencia de estas imitaciones pa-
rece ser residual, lo que abunda en la escasa demanda
que este tipo de vasos tuvo entre la población del mu-
nicipio de Lucentum. No ocurre lo mismo en la colo-
nia de Ilici, pues, a tenor del destacable número de
imitaciones expuestas en la actualidad en las vitrinas
del museo monográfico de L’Alcúdia d’Elx, se puede
afirmar que estos vasos gozaron de gran aceptación.
Ahora bien, esta mayor aceptación tiene que ver solo
con las imitaciones de cerámica ibérica pintada, espe-
cialmente de las formas My. X de paredes finas y
Lamb. 36 de Campaniense A, francamente abundan-
tes en el llamado nivel iberorromano. Se trata, pues,
de un interesante rasgo diferencial de las dos ciudades
romanas más meridionales de la provincia de Alicante
que debería ser examinado con detalle en el futuro.
Otra diferencia cualitativa entre ambas es la preferen-
cia en Lucentum por las imitaciones ibéricas de formas
de barniz negro frente a las de paredes finas, mientras
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que en Ilici se prefieren estas últimas y se constata la
predilección por las imitaciones ibéricas pintadas de la
forma My. X, cuyos bordes se decoran con dientes de
lobo, rasgo característico del estilo Elche-Archena.
Con todo, en comparación con estos ejemplares ibéri-
cos claramente locales, la presencia de otras imitacio-
nes es muy reducida, prácticamente testimonial. En
este aspecto no hay duda de que las dos ciudades ro-
manas alicantinas más meridionales van a la par.

Este hecho nos lleva a reflexionar sobre el peso del fac-
tor indígena ibérico entre los habitantes de ambas ciu-
dades, quizá un contingente de población ibera con
predisposición a adoptar el modo de vida romano;
solo así se puede entender que en los poblados ibéricos
con niveles tardorrepublicanos o augustales no se en-
cuentren por el momento imitaciones, como se ha
constatado, por ejemplo, en el poblado de Cap Negret
(Altea, Alicante).7 Esta característica de Lucentum e
Ilici contrasta aún más con los contextos de la Valen-
tia del s. i a.C., especialmente con hallazgos cerrados,
como fosas de fundación o depósitos votivos, donde
no aparecen imitaciones (Álvarez et al. 2003; Ribera
1995) o apenas existen, si como tales consideramos la
producción de pasta gris catalana de paredes finas (Al-
biach et al. 1998, 147). Además, resulta curioso que,
pese a que los vasos del repertorio ibérico (lebetes,
fuentes, kalathos, ánforas, platos, jarras...), son habi-
tuales en la ciudad, solo se conocen hasta el momento
dos imitaciones en pasta gris de las formas Lamb. 25 y
36 (Álvarez et al. 2003, 378).

Los cambios en los contextos de las distintas fases de
Lucentum se observan mejor a través de las variaciones
entre los porcentajes de ánforas romanas (béticas e itá-
licas) y púnicas8, entre la cerámica ibérica y la común
no ibérica (ampuritana, púnica y romana, entre las
procedencias bien determinadas) o en el aumento pro-
gresivo de la TS y de las paredes finas desde época au-
gustal y, sobre todo, a partir del cambio de era, lo que
no parece influir, como acabamos de señalar, en el
fenómeno de imitación de la vajilla fina importada
(gráficos 4 a 7). Respecto a las ánforas, resulta cuando
menos curioso constatar que, en la fase III tardorrepu-
blicana, las ánforas púnicas superan con diferencia a
las ánforas romanas, especialmente si se tiene en cuen-
ta que se trata de un momento marcado por la cons-
trucción militar romana. Otro tanto se puede decir de
la cerámica ibérica, que destaca frente a la cerámica
común no ibérica (gráfico 4); en este sentido, se podrí-
an establecer comparaciones con los contextos de
cualquier poblado ibérico contestano costero de esta
misma fase. Por el contrario, en la fase IV.1, es decir,
entre el 40-30 a.C. y el cambio de era, el ánfora roma-
na se equipara a las importaciones púnicas, la diferen-

cia entre la cerámica ibérica y la común se reduce y, en
cuanto a las imitaciones, empieza a destacar sobre el
resto la producción de barniz negro y pasta gris (gráfi-
co 5). Finalmente, en la fase IV.3a, entre el cambio de
era y el 30 d.C., todas las categorías cerámicas mues-
tran porcentajes que anuncian el patrón propiamente
romano (gráfico 6), contexto que se mantiene sin
cambios sustanciales en la fase siguiente (gráfico 7).
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Fig. 1: Mapa de situación de Lucentum, en el sureste peninsular.
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Fig. 3: Imitaciones en cerámica ibérica o grupo 1.

Fig. 2: a) Plano de la ciudad, con el sector BC destacado; b) Imagen del sector, delimitado por un trazo a espaldas del foro.
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Fig. 4: Producciones de pasta oxidante de procedencia indeterminada o grupo 2 (1-5) e imitaciones en cerámica ampuritana
tardía o grupo 3 (6-10).
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Fig. 5: Imitaciones de barniz negro y pasta gris: de buena calidad o grupo 4a (1-3), de calidad media o grupo 4b (4-9) y de
mala calidad o grupo 4c (10-13).



147

las imitaciones de vajilla de mesa de los siglos i a.c. y i d.c. del sector bc de LUCENTUM

Gráfico 1: Porcentaje y número mínimo de individuos de los grupos de imitaciones del sector BC de Lucentum.

Gráfico 2: Número mínimo de individuos por formas de imitaciones en cerámica ibérica del sector BC de Lucentum.

Gráfico 3: Número mínimo de individuos de imitaciones de barniz negro y pasta gris del sector BC de Lucentum.
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Gráfico 4: Contexto de la fase III tardorrepublicana de Lucentum (100 al 40-30 a.C.).

Gráfico 5: Contexto de la fase IV.1 augustea de Lucentum (40-30 a.C. al cambio de era).
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Gráfico 6: Contexto de la fase IV3.a Augusto-Tiberio de Lucentum (0-30 d.C.).

Gráfico 7: Contexto de la fase IV.3b Tiberio de Lucentum (30-40 d.C.).





Resumen
En este artículo se analizan diversas producciones de vajilla romana de época republicana: Campaniense
C y sus imitaciones, cubiletes tipo Rvllivs de Cartagena (Murcia), cerámicas grises y oxidadas engobadas
de Ibiza, y oxidadas engobadas de época altoimperial de Mazarrón (Murcia). Se discuten sus contextos y
cronología, y se presentan análisis macroscópicos de cada una de las series.

Palabras clave
Imitaciones. Campaniense C. Rvllivs. Ibiza

Abstract
This paper deals with several types of Roman Republican wares: the Campanian C ware and its imitations,
the «Rullius» goblets of Carthago Nova and the Ibiza grey wares, as well as the imperial oxidised ware and
glazed productions, the latter found in Mazarrón (Murcia). Their contexts and chronology are discussed
and a macroscopic analysis of each series is presented.

Key words
Imitations. Campanian C. Rullius. Ibiza
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1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo presentamos diversas producciones de
cerámicas reducidas (grises) y oxidantes engobadas
procedentes de las excavaciones del área del anfiteatro
de Cartagena —Campaniense C, algunas produccio-
nes grises que la imitan y dos bases de cubiletes tipo
Rvllivs, uno gris y otro oxidante—, del dragado del
puerto de Mazarrón —cerámicas oxidantes engoba-
das— y del silo de Can Vicent (Santa Eulàlia, Ibiza)
—cerámicas grises y oxidantes engobadas ibicencas—
(Pérez Ballester, Madaria, en prensa).

El marco cronológico en el que se sitúan las produc-
ciones se extiende entre la segunda mitad del siglo ii
a.C. y el siglo i a.C., con la excepción de uno de los
grupos de las engobadas del puerto de Mazarrón, que
pueden fecharse en el siglo i d.C. Cuando es posible,
se presenta el contexto arqueológico donde aparecen.

Además, hemos realizado un examen macroscópico
con lupa binocular Olympus S02, observando con 15
y 40 aumentos una sección transversal del núcleo ce-
rámico de veintinueve muestras pertenecientes a vasos
o fragmentos de vasos de todas las series presentadas.
Asimismo, ofrecemos un comentario de sus caracterís-
ticas en cada apartado, y un listado de las muestras al
final del trabajo.

2. CAMPANIENSE C Y SUS IMITACIONES 
EN CARTAGENA

El volumen de cerámicas de mesa cocidas a fuego re-
ductor es importante en Cartagena durante los siglos
II y I a.C. Mayoritariamente, se trata de ejemplares de
tradición local, junto a los que aparece una representa-
ción no desdeñable de cerámicas grises ampuritanas
(Barberá, Nolla, Mata 1993) y grises ibicencas (Gue-
rrero 1980; 1984; 1997).

En cuanto a las cerámicas de barniz negro y pasta gris,
las más frecuentes son las de Campaniense C sicilianas
o siracusanas, que constituyen entre el 1 % y el 3 %
(sobre un total de más de 3.000 piezas) de las cerámi-
cas de barniz negro del área del anfiteatro (Pérez Ba-
llester 2000, 132), y entre el 1,5 % y el 10 % de las del
cerro del Molinete o la plaza de Siglo Ginés de la mis-
ma ciudad, como ha puesto de manifiesto E. Ruiz Val-
deras (2000) en su tesis doctoral. Se ha demostrado
que el carácter de puerto principal o de primer orden
que Carthago Nova tenía en la época que nos ocupa
(Pérez Ballester 1998) permitió que llegasen regular-
mente lotes de vajillas de barniz negro destinadas al
mercado local y o a su redistribución, e hizo innecesa-
ria la producción de cerámicas de imitación locales
que pudiesen competir con las campanienses importa-
das.

2.1. La Campaniense C

Identificamos la Campaniense C con la vajilla cerámi-
ca cocida a fuego reductor y baja temperatura, al pare-
cer de tipo calcáreo, algo granulosa y con núcleo de
color castaño rojizo o anaranjado —gris hacia la su-
perficie—, o bien gris uniforme. La superficie muestra
una capa de color gris oscuro sobre la que aparece un
fino barniz negro, brillante y jabonoso al tacto, poco
adherente, que suele dejar en reserva la parte inferior
de la pared externa y el pie. Este último es anular, bajo,
ancho y, a menudo, presenta un surco que recorre la
superficie de apoyo.

El barniz es del tipo no semivitrificado (non gresé) y
para que no se reoxidara en el transcurso del enfria-
miento, la cocción se efectuaba necesariamente según
el modo B (cocción dominante reductora y posterior
enfriamiento reductor), en lugar del modo A (cocción
dominante reductora y posterior enfriamiento oxidan-
te), el habitual en otras producciones de barniz negro
itálico semivitrificado (gresé) (Morel, Picon 1994, 44-
46).

La técnica de fabricación de la Campaniense C es, evi-
dentemente, más sencilla y económica que la de las
piezas campanienses oxidadas, ya que, al no efectuarse
una segunda cocción (Perrin 1974) o enfriamiento
(Morel, Picon 1994, 44) oxidante, la pieza muestra un
barniz apagado de tacto jabonoso y una pasta de color
grisáceo mal cocida, de sonido no metálico.

La presencia de un núcleo más claro debe de ser el re-
sultado de un proceso inverso al que da lugar al llama-
do «corazón negro» (Cuomo di Caprio 1994, 153-
156; Coll 2000, 198) —el cual resulta de la rápida
cocción oxidante de los vasos a una temperatura baja
(entre 600 y 700º C)— que no ha permitido la com-
bustión completa de las sustancias orgánicas de la arci-
lla. En el caso que nos ocupa, la rápida cocción reduc-
tora habría dado lugar al núcleo castaño rojizo, ya que
solo se habría reducido la parte más superficial del
cuerpo cerámico.

No existen dudas sobre el origen siciliano de la Cam-
paniense C, procedente seguramente de la región de
Siracusa (Morel 1981, 47; Morel, Picon 1994, 46),
por los datos que se tienen de la composición de las ar-
cillas de esa región. Aun así, no se descarta una plura-
lidad de talleres emplazados principalmente en la fran-
ja litoral, pero también en el interior (Cuomo di
Caprio 1992, 101-103).

Desde los primeros momentos de su caracterización
han existido dos «percepciones» de la Campaniense C:
Lamboglia (1950, 66) la definió como una cerámica
de pasta gris, mientras que Morel (1963, 17), señalan-
do como prototipo la misma cerámica de Albintimi-
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lium, decía que, en la mayoría de los casos, se trataba
de una cerámica de núcleo anaranjado o castaño.

Cronológicamente, las cerámicas de Campaniense C
más antiguas las encontramos en los niveles de des-
trucción de Carthago (149-146 a.C.), aunque de for-
ma testimonial (Morel 1990, 63). En la Galia, las más
antiguas se fechan en torno al 130-120 a.C. (Arcelin
2000, 300); en Cartagena aparecen en la fase 2b del
anfiteatro (t.a.q. 130-120 a.C.) y, a partir del último
cuarto del siglo ii a.C., en el cerro del Molinete o la
plaza de Siglo Ginés (Pérez Ballester 2000, 133; Ruiz
Valderas 2000).

Identificamos las dos variantes en Cartagena. La de
pasta gris corresponde a la que hemos denominado en
principio C-Ia (figs. 1.3 y 5; figs. 3.1-2 y 4; fig. 4.3;
fig. 5.3). En Ampurias aparece una similar, pero de
adscripción dudosa a la Campaniense C (Aquilué et
al. 2000, 44).

La de núcleo castaño o anaranjado la hemos denomi-
nado en principio C-Ib. Su identificación es mucho
más frecuente: testimonial en Roma (Morel 1965,
16), tipo III de pasta blanda de Cosa (Taylor 1957, 71

y 164-166), Génova (Melli, Gambaro 2000, 22) y
Cerdeña (Morel 1963, 17); en distintos puntos del sur
de la Gallia (Arcelin 2000, 299-301), en Ampurias
(Aquilué et al. 2000, 43), Burriac e Iluro (Garcia Ro-
selló, Pujol, Zamora 2000, 63) y Pollentia (Sanmartí,
Principal 2000, 147); testimonial en Andalucía occi-
dental, y presente en el norte de África: Hippone (Mo-
rel 1967, 117-118), Volubilis, Lixus y Thamusida
(Morel 1968, 64; 1992, 229). Aparece habitualmente
en contextos del siglo i a.C., siendo las formas más fre-
cuentes, por este orden, Lamb. 7, Lamb. 5, Lamb. 1,
Lamb. 17, Lamb. 19, Lamb. 6 (fig. 1.1-2; fig. 2.1-5;
figs. 3.3 y 5-6; figs. 4.2 y 4; fig. 5.1-2).

En el área del anfiteatro, el tipo C-Ib se documenta ya
desde la fase 2b, con las formas Lamb. 5 y Lamb. 6 y
algunas bases de pie anular y surco en la superficie de
apoyo; hasta el 80-70 a.C. (fase 3) aparecen Lamb. 5,
Lamb. 6, Lamb. 4 y F 2980; y ya hacia el 50 a.C. se su-
man a las anteriores Lamb. 1, Lamb. 3, Lamb. 7,
Lamb. 16, Lamb. 17, Lamb. 19, F 2640/70, etc. (cua-
dro 1). En el cerro del Molinete y la plaza de Siglo Gi-
nés predomina la forma Lamb. 7 (52 %), seguida de
Lamb. 1 (20 %), Lamb. 2 (12 %), Lamb. 19 (8 %) y
Lamb. 6 (6 %).
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Producc. Fase 2b Fase 3 Fase 4 Fase 5
t.a.q.130/120a.C. t.a.q.80/70a.C. t.a.q.40/20a.C. t.a.q.60/70d.C.

Lamb.1 2 (Camp. C) +2

Lamb.3 1 (Camp. C)

Lamb.4 1 (Camp. C)

Lamb.5 1 (Camp. C) 1 (Camp. C) +1 2 (Camp. C) 5 (Camp. C) +3

Lamb.6 1 (Camp.C) + 2 2 (Camp. C) +1 3 (Camp. C) + 1 1 (Camp. C) +1

Lamb.7 2 (Camp. C) +1 6 (Camp. C) +1 ( C-II) + 2

Lamb.16 1 (Camp. C)

Lamb.17/19 3 (Camp. C)

F2640/50 1 (C-II)

F2620/70 3 (Camp. C)

F2753 1 (Camp. C?)

F2686e 1 (Camp. C)

F2980 1 (Camp. C)

Bases 2 (Camp. C) 1 (Camp. C) +1 8 (Camp. C) +3 Indet.

TOTAL 4 (Camp. C) + 2 6 (Camp. C) + 3 22 (Camp.C) + 7 17 (Camp.C) + 8

Cuadro 1. Producciones y formas por fases cronológicas en el área del anfiteatro.



2.2. Imitaciones de pasta gris en Cartagena

Ya en nuestra tesina de licenciatura (Pérez Ballester
1978) señalábamos hasta cinco tipos de cerámicas de
pasta gris y barniz negro de presencia muy minorita-
ria. Dos de ellas eran la Campaniense C de pasta gris y
la de núcleo castaño (C-Ia y C-Ib); otra, la de pasta
gris y barniz oliváceo (C-II); a otra la denominábamos
«Campaniense B de pasta gris»; por último aludíamos
a las cerámicas grises que, poco después, identifi-
caríamos como ibicencas.

C-II
Se trata de cerámicas de pasta no muy dura, uniforme
y finamente granulosa, de color gris claro verdoso; su
barniz es gris verdoso oliváceo, delgado y jabonoso al
tacto, y parece que se aplica sobre un engobe gris oscu-
ro. Se documentan las formas Lamb. 7, F 2640/50 y
una base plana (fig. 4.1; fig. 5.4). Hay un tipo seme-
jante en Ampurias y en las regiones del Languedoc y
Provenza (Aquilué et al. 2000, 43-44).

Campaniense B de pasta gris 
Se trata de cerámicas de pasta dura, depurada y homo-
génea, de color gris oscuro; su barniz es negro, a veces
algo azulado o con irisaciones, uniforme y liso al tac-
to. Las formas corresponden al repertorio de la B y sus
características recuerdan claramente las cerámicas cal-
cáreas de la Campaniense B de Etruria o Campania,
salvo por el color de la pasta. Pensamos que, salvo ra-
ras excepciones, se trata de ejemplares de Campanien-
se B quemados o que han sufrido una cocción reduc-
tora secundaria, a alta temperatura.

En último instancia, estaríamos ante una producción
diferente de otras denominadas de la misma forma,
como la definida en el foro y el Palatino romanos
(Morel 1965, 16), o el tipo Sardo G (Morel 1963, 23).
También conocemos producciones con esta de-
nominación en Burriac e Iluro, Baetulo y otros lugares
de Cataluña (Garcia Roselló, Pujol y Zamora 2000,
63; Grau, Guitart y Pera 2000, 77).

Jarritas F 5311
Cabe anotar, por último, tres fragmentos pertenecien-
tes a jarritas o tazas de perfil en «S» muy carenadas,
provistas de un asa vertical de sección en cinta aproxi-
madamente de la serie F 5311 de la clasificación de
Morel (fig. 5.5-6). Su superficie es prácticamente ne-
gra, bruñida y muy brillante, y muestra en la mitad in-
ferior del vaso una decoración con grupos de incisio-
nes paralelas que llegan hasta la base, la cual presenta
un pie anular bajo. Su pasta es de color gris o gris ver-
doso, finamente granulosa. Aparecieron en niveles de
la fase 5.

Estos ejemplares resultan muy interesantes, pues co-
nocemos un vaso idéntico procedente del pecio de La

Madrague de Giens (Tchernia, Pomey, Hesnard 1978,
58, lám. XX, n.º 8-4316). Este último se interpreta
como una pieza de la Campaniense de pasta gris, por
el brillo de la superficie y el deficiente estado de con-
servación propio de su hallazgo; sin embargo, pensa-
mos que se compara erróneamente con otros ejempla-
res de la Campaniense A de Grand Congloué 1 y
Punta Scaletta, con los que guarda un ligero parecido.
Aunque se desconoce su procedencia, su función en el
pecio estaría vinculada al ajuar de a bordo. Así pues, su
marco cronológico sería el siglo i a.C., seguramente en
torno al año 50 a.C.

2.3. Resultados del examen con lupa binocular
de muestras de Campaniense C e imitaciones 
de pasta gris

Se realizó un examen macroscópico de dieciséis frag-
mentos correspondientes a las variantes previamente
establecidas: C-Ia (muestras n.º 1 a 6), C-Ib (muestras
n.º 7 a 12), C-II (muestras n.º 13 y 14) y Campanien-
se B de pasta gris (muestras n.º 15 y 16).

Somos conscientes de lo exiguo de la muestra y de
nuestra escasa especialización como observadores. Sin
embargo, con este ensayo queremos poner de mani-
fiesto el valor que este tipo de observaciones puede te-
ner para discriminar producciones y, en una segunda
fase, para realizar estudios y análisis mineralógicos más
complejos (tanto desde el punto de vista cuantitativo
como cualitativo, en lámina delgada) o, incluso, anali-
zar los principales componentes y elementos de traza
con la ayuda de técnicas de difracción de rayos X,
bombardeo de neutrones, etc.

Los resultados obtenidos de nuestra observación son
los siguientes: 

Grupo 1. Existe un grupo mayoritario y bastante ho-
mogéneo (11 muestras de un total de 16) con las si-
guientes características visuales: cuerpo cerámico com-
pacto, a menudo algo hojaldrado; color claramente gris
(C-Ia), castaño o castaño anaranjado en el núcleo, que
se torna gris hacia la superficie (C-Ib); superficie con
cubierta de color negro, fina, de aspecto que va desde
el brillante al mate y siempre jabonosa al tacto (cuando
esta película salta, deja ver una superficie gris, de tono
más oscuro que la pasta o el cuerpo cerámico).

Con la lupa binocular se observan en todas las mues-
tras abundantes nódulos de cuarzo translúcidos y re-
dondeados (arenas silíceas) de 0,1 a 0,3 mm, partícu-
las de micas plateadas y algunos nódulos negruzcos
opacos.

A veces, además, se aprecian partículas cristalinas
blancas o lechosas (¿feldespatos?) (muestras n.º 2, 3 y
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5) de mayor tamaño (0,2 a 0,5 mm) y también nódu-
los castaño-rojizos (¿chamota?) (muestras n.º 3, 4, 5,
7, 9, 10 y 12).

En dos casos (muestras n.º 1 y 5) se observó un nódu-
lo de gran tamaño (1,5 mm) —posiblemente de ceni-
za volcánica— de color gris blancuzco, con partículas
oscuras en su interior. La muestra n.º 2, por otra par-
te, presentaba pequeños nódulos ferruginosos o volcá-
nicos.

En última instancia, C-Ia y C-Ib se pueden englobar
en un mismo gran grupo de Campaniense C, de ori-
gen siciliano, por su similitud con las pastas de Mor-
gantina o Siracusa (Cuomo di Caprio 1992, 89-103).

Grupo 2. En este grupo se incluye una sola pieza
(muestra n.º 8), atribuida en principio a C-Ib. Con la
lupa binocular se observa que su cuerpo cerámico es
similar al del grupo 1, si bien presenta vacuolas de 0,2
a 0,4 mm. La gran diferencia estriba en los desgrasan-
tes: ausencia de nódulos de cuarzo y de micas, y pre-
sencia mayoritaria de nódulos blancos opacos no cris-
talinos (¿calizos?); se aprecian también algunos rojizos
(¿chamota?) y negruzcos opacos.

Debe de ser una producción de Campaniense C, pro-
cedente de un área distinta de la siracusana.

Grupo 3. Corresponde a las muestras n.º 13 y 14,
clasificadas a ojo desnudo como C-II. Con la lupa bi-
nocular se observa que su cuerpo cerámico es compac-
to y fino, de color gris, y que presenta algunas manchi-
tas de color castaño claro. Los desgrasantes son finos,
no existen nódulos de cuarzo, hay micas y nódulos de
color castaño rojizo (¿chamota?), y los más abundan-
tes son los nódulos negros opacos.

Aparentemente, se perfilan como producción no sira-
cusana y, quizá, tampoco siciliana.

Grupo 4. Corresponde a las muestras n.º 15 y 16,
clasificadas a ojo desnudo como Campaniense B de
pasta gris. Con la lupa binocular se observa que su
cuerpo cerámico es compacto y muy fino, de color gris
oscuro o gris castaño. Los desgrasantes son finos (de
0,075 a 0,1 mm); predominan entre ellos los nódulos
negros opacos, si bien hay algunas micas y se aprecian
otras partículas vítreas de color castaño.

No tienen nada que ver con el grupo de la Campa-
niense C. Como ya hemos comentado, se trataría de
ejemplares de Campaniense B de Etruria o Campania.

3. CUBILETES O VASOS RVLLIVS

Se trata de pequeños vasos para beber cuya superficie
es de color gris oscuro o negro o bien anaranjada. En
el fondo externo muestran un sello oval o circular con
una inscripción que alude a uno o dos personajes rela-
cionados casi siempre con la gens Rvllia. Esta inscrip-
ción se sitúa a menudo alrededor de una cabeza feme-
nina galeada en relieve.

R. Étienne y F. Mayet (1986) fijaron esta producción,
y J.-P. Morel (1983; 1991) la ha estudiado desde el
punto de vista de la estructura del taller, señalando
que debía de contar con uno o varios patronos y nue-
ve o diez esclavos. Su origen cabría situarlo en la Italia
central o centromeridional, y se conocen entre treinta
y cuarenta ejemplares distribuidos por el norte de
Campania e Italia Central y la costa del golfo de León.
En la Península Ibérica solo se atestiguan una pieza
con la inscripción ALAVCVS RVLI alrededor de un
spiculum (Étienne, Mayet 1986, 368) y las dos que
presentamos del área del anfiteatro de Cartagena.

Aunque no se conoce ninguna forma completa sella-
da, parece que se trata de la mitad inferior de cubiletes
altos, estrechos y profundos. Su pie es moldurado y
fino, con el fondo externo convexo, en cuyo centro fi-
gura el sello característico. Su diámetro es de 36 a 38
mm. Una pieza sin sello, pero con pie similar, proce-
dente de Ensérune, donde han aparecido fragmentos
de varios vasitos de este tipo, recuerda la forma My. I
de paredes finas.

La imagen más frecuentemente representada recuerda
a una Minerva galeada, semejante a la que aparece en
algunos denarios republicanos, como —curiosamen-
te— los de P. Servilivs Rullvs de finales del siglo ii a.C.,
aunque se trabaja con muchos punzones distintos.

Los contextos de los hallazgos conocidos hasta el mo-
mento proporcionan una cronología hacia la mitad
del siglo i a.C. (Etienne, Mayet 1986, 369-374).

3.1. Las piezas de Cartagena*

Se trata de dos bases completas: una en pasta gris, que
denominaremos «Aquinas», y otra de color anaranja-
do, que denominaremos «Dama Ruli».

Aquinas. Procede de las excavaciones practicadas en
1998 en el ruedo de la plaza de toros (sobre la arena
del anfiteatro), de un relleno con materiales exclusiva-
mente de época romana, fechables entre los inicios del
siglo ii a.C. y la época altoimperial (fase 5 del yaci-
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miento). En el fondo interno muestra una inscripción
alrededor de una cabeza galeada a la derecha (fig. 6).

A ojo desnudo muestra una pasta finamente granulo-
sa, bien cocida, de color gris, con tonalidad de color
castaño en el núcleo. Su superficie es de color negro,
jabonosa al tacto y brillante, aunque mate en el fondo
externo. El pie es macizo en su unión con la pared del
vaso y presenta una leve moldura junto a la superficie
de apoyo (fig. 8, 1), detalles que lo diferencian bastan-
te de la serie de cubiletes Rvllivs (Etienne, Mayet
1986, lám. I). En cuanto a la disposición de la leyen-
da, en la serie de Rvllivs esta ocupa solo la mitad dere-
cha del sello, mientras que en el que presentamos la le-
yenda se dispone alrededor de toda la imagen, incluso
por detrás de la cimera del casco. La leyenda es la si-
guiente: AQUINAS M . CAESI . M . S, en la que M.
Caesius sería el patrono y Aquinas el siervo. Se repite
así una fórmula que encontramos también en el taller
de Rvllius: LUCRIO . RVLLI . ST . S, ó LVSIMACVS
. RVLLI . ST . S (Etienne, Mayet 1986, 365 y 368).

Dama Ruli. Se halló en las excavaciones llevadas a
cabo en 1998 en el hospital de Marina, junto a la pla-
za del mismo nombre en el área del anfiteatro, en un
nivel de compactación con materiales de época roma-
na, entre el siglo ii a.C. y la época altoimperial (fase 5
del yacimiento).

A ojo desnudo muestra una pasta fina, bien cocida, de
color gris en el núcleo, pero con acabado en la super-
ficie (externa e interna) de color anaranjado, mate y
manchado de gris. Este aspecto puede deberse a una
rápida cocción oxidante aplicada tras otra reductora,
que solo habría afectado a la capa más superficial del
cuerpo cerámico (0,025 mm). A simple vista se apre-
cian desgrasantes micáceos y otros blancos. El pie es
hueco y presenta la característica moldura alzada jun-
to a la superficie de apoyo que se observa en todos los
vasos de la serie Rvllivs (fig. 8, 2). El sello, que carece
de imagen, muestra la leyenda dentro de un cartucho
oval y en dos líneas: DAMA / RVLI (fig. 7). Esta fór-
mula es habitual en el taller de Rvllivs, también sin ca-
beza galeada, y se documenta en Aedanum (cerca de
Pompeya), Codigoro (en la desembocadura del Po),
Ensérune (Etienne, Mayet 1986, 366) y, recientemen-
te, también en Aquinum.

3.1.1. Resultados de la observación con la lupa
binocular

Se observaron dos muestras, la n.º 17 y la n.º 18, co-
rrespondientes a una y otra pieza. Los resultados ofre-
cieron una importante similitud entre ambas:

— Cuerpo cerámico compacto y algo hojaldrado, de
color gris o gris castaño en las dos muestras.

— Mismo grosor de la cubierta o tratamiento de la su-
perficie (0,025 mm).
— Igual tipo de desgrasantes mayoritarios: cuarzos
transparentes redondeados (arenas silíceas) y micas.

Con todo, es preciso señalar algunas diferencias que
podrían ser importantes, entre las que destacamos las
siguientes:

— En el n.º 17 las micas son mayoritarias. Además, se
observan cuarzos blancos o bien partículas cristalinas
blancas (¿ortosas?) de mayor tamaño (0,2 mm).
— El cuerpo cerámico del n.º 18 es más poroso, y en
él predominan los cuarzos sobre las micas.

A falta de análisis más profundos, cabe señalar que es-
tas dos piezas muestran un claro aire de familia. No
obstante, el diferente patrono que figura en su sello, su
distinto tipo de pie y las características técnicas que
acabamos de citar las vinculan indudablemente a talle-
res diferentes.

4. CONTEXTOS DE LAS CERÁMICAS
CAMPANIENSES, IMITACIONES DE PASTA
GRIS Y VASITOS RVLLIVS DEL ÁREA 
DEL ANFITEATRO

Fase 2b
Niveles de relleno romanos de la vaguada existente
bajo la actual plaza del Hospital y en la zona de cimen-
tación del anfiteatro, encima de los niveles de amorti-
zación del área urbana de época bárquida y de la pri-
mera mitad del siglo ii a.C. Comprende materiales
fechados entre los inicios del siglo ii y los años 130-
120 a.C.

Materiales más modernos: 

— Camp. A: primeras Lamb. 6, F 2283 y F 2942.
— Camp. B etrusca: la forma más frecuente es Lamb.
6.
— B. N. Cales: aparecen Lamb. 3, Lamb. 5, Lamb. 6
y F 2942, entre otras; las formas más frecuentes son
Lamb. 3, Lamb. 5 y Lamb. 6.
— Ánforas: la forma Dr. 1A es mayoritaria, y Dr.1B y
Lamb. 2, testimoniales.
— Cerámicas de cocina itálica: las más frecuentes son
ollas Vegas 1 y Vegas 2, fuentes de borde bífido Vegas
14 y platos tapadera Vegas 16; también «sartenes» Ve-
gas 13 y fuentes de borde almendrado y engobe rojo
interno Vegas 15a.
— Cerámica de paredes finas: cubiletes My. I y My.
IIa.
— Lucernas: Ricci E, Ricci G en pasta gris (1 ejem-
plar).
— Cerámicas de mesa orientales: primeros boles de
relieves y primer fragmento de lagynos con engobe
blanco.
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Fase 3
Niveles de relleno romanos de la vaguada existente
bajo la actual plaza del Hospital y en la zona de cimen-
tación del anfiteatro, encima de los niveles horizonta-
lizados de la época republicana de la Fase 2b. Com-
prende materiales fechados entre los inicios del siglo ii
y los años 80-70 a.C.

Materiales más modernos:

— Camp. B etrusca: aparecen 2653 y 2575; la más
frecuente, Lamb. 6.
— B. N. Cales: aparecen Lamb. 1, Lamb. 2, Lamb. 4,
Lamb. 10, Pasq. 127, F 4753 y otras del repertorio de
la Cales media y tardía.
— Ánforas: aumenta el número de Lamb. 2. Predo-
minio de Dr. 1A.
— Cerámica de cocina itálica: panorama semejante al
de la fase anterior.
— Cerámica de paredes finas: cubiletes My. I y My. II.
— Lucernas: predominan las grises Ricci G; aparece la
primera lucerna de barniz rojo Dr. 2.
— Cerámica de mesa oriental: primeros fragmentos
de TSOA, entre ellos dos páteras de la forma Hayes 2.
Abundantes boles de relieves y algunos lagynos.

Fase 4
Algunos niveles de relleno romanos de la vaguada exis-
tente bajo la actual plaza del Hospital y en el área del
anfiteatro, encima de los niveles horizontalizados de la
época republicana de la fase 3; capas de nivelación
bajo la arena del anfiteatro; relleno del ancho muro
curvo de adobes situado bajo la grada del anfiteatro
(Pérez Ballester, San Martín y Berrocal 1995, 104-
105; Pérez Ballester 2000, 129). Comprende mate-
riales fechados entre la segunda mitad del siglo iii a.C.
y los años 40-20 a.C.

Materiales más modernos:

— Camp. B etrusca: aparecen las cerámicas aretinas
de barniz negro con las formas Lamb. 5 y Lamb. 7, así
como bases con estampillas cuadrangulares.
— Ánforas: aumento del número de ánforas itálicas
Dr. 1B y Lam. 2; primeras Dr. 1C. Aparecen las Dr. 2-
4 (2 fragmentos).
— Cerámica de paredes finas: aparecen los cubiletes
My. III.
— Lucernas: aumentan la presencia de las formas Dr. 2.
— Cerámica de mesa oriental: TSOA, formas Hayes
2, Hayes 3 ó 4 y Hayes 22. Siguen boles de relieves y
lagynos.
— TSI: aretina lisa «precoz»: formas Goud. 17 y
Goud. 12 o Pucci XI.

Fase 5
Materiales procedentes de depósitos horizontalizados
de relleno de la época romana de la plaza del Hospital,

encima de los correspondientes a la fase 4. Son tam-
bién los niveles más superficiales «cortados» por las es-
tructuras de cimentación del propio anfiteatro, por lo
que consideramos el monumento actual contemporá-
neo o, mejor, inmediatamente posterior a la datación
ante quem de los depósitos de esta fase. Se diferencia
claramente de las fases anteriores por la notable pre-
sencia de materiales de época augustal y tiberio-clau-
dia; prácticamente ninguna pieza sobrepasa la época
neroniana. 

Contiene, además, numerosos materiales constructi-
vos procedentes de un área próxima de hábitat urba-
no, con fragmentos de rudus de signinum, enlucidos
parietales pictóricos policromos, cornisas y molduras
de yeso procedentes de interiores, etc. Comprende
materiales fechados entre la segunda mitad del siglo iii
a.C. y los años 60-70 d.C.

Materiales más modernos: 

— Ánforas hispánicas: son mayoritarias las ánforas
Dr. 2-4; algunas tarraconenses Pascual 1; ánforas béti-
cas Haltern 70 y Dr. 7/11. Otras del área del estrecho:
ánforas tipo sala I.
— Cerámicas de cocina itálica: aparecen morteros
centroitálicos Dramont 2; entre las fuentes de engobe
rojo interno figuran los nuevos tipos Vegas 15b y 15c.
— Cerámica común africana de cocina: cazuelas de
borde bífido Ostia II-306; cazuelas o lópades, Hayes
194 u Ostia II-303; de fondo estriado Ostia II-312, y
tapaderas Ostia II-302.
— Cerámica de paredes finas: aparecen ejemplares de
época augustal y de la primera mitad del siglo i d.C.,
como My. V, VI y X, XII, XIV o Marab. 8/9. Clara-
mente altoimperiales y más numerosas son My. XXIV,
XXXV y XXXVI, de «cáscara de huevo» My. XXXIV y
con decoración a la barbotina My. XXX, XXXVII,
XXXVIII, XL.
— Lucernas: Dr. 3A (1 fragmento), Dr. 4 (1 fragmen-
to), lucernas de volutas Dr. 9 a 15 (109 fragmentos),
Deneauve VG (1 fragmento) y lucernas de disco, qui-
zás de la forma Loeschcke VIII L (2 fragmentos).
— Cerámica de mesa oriental: TSOA. Entre las más
modernas figura la forma 35 de Hayes, con sello en
griego XARIC, de la primera mitad o de mediados del
siglo i d.C.
— TSA: las formas más frecuentes son Drag. 17,
Drag. 33, Drag. 24/25, Goud. 20A, Goud. 27, Goud.
43 y Ritt. 5.
— TSSG: alrededor de 400 fragmentos, con formas
pertenecientes a la primera mitad del siglo i d.C.: las
más frecuentes son Drag. 24/25 (31 ejemplares),
Drag. 15/17 (32 ejemplares), Drag. 18 (35 ejempla-
res) y Hermet 1 (27 ejemplares). También se constata
la presencia de las formas Drag. 27 (15 ejemplares),
Ritt. 5 (10 ejemplares), Ritt. 8 (17 ejemplares), Ritt. 9
(2 ejemplares), Drag. 11 (1 ejemplar), Drag. 29 (6
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ejemplares), Drag. 30 (3 ejemplares) y Drag. 33 (4
ejemplares). Con posterioridad al 60 d.C. se fechan
solo dos fragmentos de la forma Drag. 37 (Castellano
2000).
— TS napolitana: datable entre la época de Augusto y
mediados del siglo i d.C., cuenta con dos fragmentos
de copa aproximadamente Goud.16, otro de la forma
Goud. 35 y tres indeterminados.

5. CERÁMICAS ENGOBADAS DEL PUERTO
DE MAZARRÓN

Publicadas ya anteriormente (Pérez Ballester 1985,
425-433), forman parte de un lote que ingresó en
1980 en el Centro Nacional de Investigaciones Ar-
queológicas Submarinas (CNIAS) de Cartagena, pro-
cedentes del dragado del puerto de Mazarrón (Mur-
cia), sin un contexto claro.

Se trataba de un conjunto de piezas pertenecientes a
una vajilla de mesa de cocción oxidante que presenta-
ba la superficie cubierta por un engobe irregular y del-
gado, mate y de color entre anaranjado y rojo castaño
oscuro.

En aquel momento las relacionamos con imitaciones
de TSO, aunque hoy creemos que un grupo de ellas,
precisamente aquellas de las que presentamos algunas
muestras, más bien imitan producciones itálicas del si-
glo i d.C.

Páteras (fig. 9, 1 a 6)
Nos referimos a las páteras de borde vertical (piezas
n.º 19, 20 y 21) similares a la Drag. 17b o Goud. 39
(Pérez Ballester 1985, 427), forma que encontramos
tanto en la TS norditálica (Mazzeo 1985, 201-202)
como en la TSI en la forma X (Pucci 1985, 383-385),
con cronologías que se extienden desde los años 10-15
de nuestra era hasta los inicios del siglo ii d.C. Tam-
bién es cierto que aparece en la producción de TSOA
(formas 34 y 35) ó B (formas 7 y 8), en ambos casos
en torno a los años 40-70 d.C. (Hayes 1985, 29-30 y
55), pero la fidelidad formal aproxima las de Maza-
rrón a una producción itálica, más que a una oriental,
contrariamente a lo que supusimos en nuestro primer
estudio.

Como principal característica formal, las piezas mues-
tran una fuerte carena redondeada en la unión del
borde recto con la pared del vaso; esta, por otra parte,
presenta una marcada inclinación, lo que hace a nues-
tras páteras más profundas que aquellas itálicas que
hemos comentado (rdp entre 2,5 y 3,5). Los diáme-
tros de su borde se sitúan entre 18 y 25 cm.

A simple vista, la pasta es de color rojo anaranjado cla-
ro, finamente granulosa; su consistencia es variable,

pues hay piezas con sonido metálico y otras de pasta
blanda, que se raya con la uña. Su superficie se halla
cubierta por un engobe o barniz delgado, de distribu-
ción irregular, mate, de color variable entre anaranja-
do y negro castaño, aunque predomina el rojo coral.

Junto a la forma que presentamos (41 piezas) y con sus
mismas características, se documenta un ejemplar de
copa profunda con borde recto y acusada carena,
como las páteras anteriores, que hemos relacionado
con la Drag. 26.

Cuencos (fig. 9, 7 a 10)
Las piezas n.º 22 y 23, por el contrario, pertenecen a
cuencos de borde reentrante, relativamente profundos
(rdp entre 2 y 2,5) y con pequeño diámetro (ø borde
= 10-12 cm). Los ejemplares paralelos no se encuen-
tran en el mundo de las TS, sino entre las cerámicas de
barniz negro, y recuerdan a las formas Lamb. 27 ab (F
2783-2784 o, incluso, F 2787).

Su pasta es depurada, de cocción variable, desde muy
bien cocida a dehiscente, de color anaranjado o rosa-
do. La superficie muestra una cubierta o barniz
predominantemente anaranjado rojizo, y a veces rojo
coral, que cubre el interior y la parte superior de la pa-
red externa, dejando goteos y chorretes en la parte in-
ferior reservada.

En su momento relacionamos estas piezas con las ce-
rámicas ibicencas barnizadas denominadas por Gue-
rrero (1980, 169 y ss.) «pseudocampanienses», dada
su similitud de factura y forma con las recién publica-
das de Na Guardis. La revisión con lupa binocular de
dos de estas piezas (muestras n.º 22 y 23) pone de ma-
nifiesto, sin embargo, la ausencia de los característicos
desgrasantes calizos blancos y porcentajes muy bajos
de micas, que se pueden observar a simple vista en las
piezas ibicencas. De todos modos, el número de
muestras revisadas es mínimo; en este sentido, segu-
ramente, sería preciso realizar un nuevo estudio del
conjunto, aunque debería hacerse con nuevos ejem-
plares contextualizados, ya que los procedentes del
CNIAS de Cartagena, como ya hemos comentado, no
tienen referente contextual o cronológico alguno. En
principio, estaríamos ante vasos del siglo ii a.C.

5.1. Resultados de la observación 
con lupa binocular

Dado que el grano del cuerpo cerámico es muy fino y
homogéneo, este método de caracterización se ha
mostrado poco útil a la hora de discriminar la perte-
nencia o no de nuestras muestras a una misma pro-
ducción. En cambio, sí que ha permitido observar que
casi todas ellas muestran pequeñas y profundas vacuo-
las, y que utilizan desgrasantes de tamaño considera-
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ble, entre los que destacan cuarzos transparentes ro-
dados (arenas silíceas) y algunos nódulos negros opa-
cos, que aparecen tanto en las páteras como en los
cuencos; por otra parte, se ha constatado la práctica
inexistencia de micas.

En cualquier caso, cabe subrayar la similitud general
de las cinco muestras, si bien, como ya hemos señala-
do más arriba, la tipología de páteras y cuencos remite
a ámbitos cronológicos, en principio, muy alejados en
el tiempo.

6. LAS CERÁMICAS IBICENCAS DE
IMITACIÓN GRISES Y OXIDADAS

Se trata de producciones de vajilla de mesa local, de
distribución regional (islas Baleares, costa mediterrá-
nea entre Girona y Murcia) y cuya cronología se ex-
tiende entre los siglos IV y II a.C. (Guerrero 1980;
1984; 1997; Ramon 1998). Sus formas imitan, en
muchos casos fielmente, la vajilla de barniz negro
Campaniense A o, incluso, prototipos más antiguos
del Mediterráneo oriental (áticos) o centroccidental
(púnicos).

Las que presentamos corresponden al estudio que es-
tamos llevando a cabo en el silo de Can Vicent d’en
Jaume (Ibiza), en el marco del proyecto «Implantación
rural en la Ibiza púnica: paisaje, estructuras y produc-
ción», dirigido por C. Gómez Bellard. Se trata de un
conjunto bastante homogéneo, rellenado de una sola
vez entre los años 150 y 130 a.C. En nuestro trabajo
(Pérez Ballester, Madaria en prensa), donde revisamos
y estudiamos, entre otras, estas cerámicas, hemos con-
firmado que se trata de una misma vajilla con un re-
pertorio formal semejante y dos técnicas de cocción
distintas: reductora, con cerámicas provistas de un li-
gero engobe grisáceo o negruzco, y oxidante, con pas-
ta de color entre amarillento y castaño rojizo y super-
ficies engobadas en tonos que van del anaranjado al
negro.

Por los estudios ya realizados, sabemos que se fabrica-
ron en varios talleres de la ciudad de Ebusus y sus alre-
dedores, que suministraban envases anfóricos,
contenedores medianos y vajilla de mesa a la ciudad,
pero también a los asentamientos rurales distribuidos
por toda la isla.

6.1. Cerámicas reductoras

Hemos seleccionado tres piezas de características vi-
suales diferentes.

N.º 24. Fragmento de borde de pátera Lamb. 55 (fig.
10.126). La pasta es de color gris claro, algo dehiscen-

te, fina, sin desgrasantes apreciables a simple vista. El
engobe, de color gris negro mate, delgado y muy pica-
do, cubre el interior de la pieza y la mitad superior de
la parte externa, dejando chorretes hacia el pie que
está en reserva.

N.º 25. Fragmento de borde de pátera Lamb. 36 (fig.
10.700). La pasta es de color gris claro, depurada, y
contiene desgrasantes calizos que afloran en la superfi-
cie. El engobe es ligero, de color gris oscuro mate, y
cubre de manera irregular el interior del vaso y la mi-
tad superior de la parte externa conservada.

N.º 26. Fragmento de borde de cuenco Lamb. 26 (fig.
10.701). La pasta es de color gris oscuro, dura y depu-
rada, y contiene desgrasantes blancos próximos a la
superficie o que afloran en ella. El engobe es de color
gris negruzco mate, delgado pero uniforme, y cubre el
interior del vaso y una banda ancha del exterior, junto
al borde.

6.1.1. Resultados de la observación con lupa binocular
de las cerámicas reductoras ibicencas de imitación

Observadas con la lupa binocular, las tres piezas mues-
tran un cuerpo cerámico semejante; quizá la n.º 26
ofrece un aspecto más compacto y muestra menos va-
cuolas.

Los desgrasantes mayoritarios en las tres piezas son las
micas, con tamaños muy pequeños (inferiores a 0,025
mm). Las n.º 24 y 25 presentan también nódulos ne-
gros, parecidos a carbones, que faltan en la n.º 26. En
las tres se observan nódulos de color castaño amari-
llento, que podrían ser partículas disgregadas de caliza,
que luego vemos en superficie a simple vista; en las n.º
25 y 26 aparecen también algunas partículas de cuar-
zo blanco o feldespatos.

6.2. Cerámicas oxidantes 

Como en el apartado anterior, hemos seleccionado
tres ejemplares de características visuales diferentes,
con el propósito de ilustrar los grupos en que tradicio-
nalmente se ha intentado clasificar este tipo de cerá-
micas. En primer lugar, figuran una serie de piezas que
muestran una buena cocción, de pasta rojas o anaran-
jada y con cubierta engobada de color anaranjado,
rojo o rojo castaño. Un segundo grupo presenta pastas
amarillentas o verdoso amarillentas, dehiscentes, apa-
rentemente mal cocidas, con engobes de mala calidad
y color negruzco o gris negruzco. Finalmente, existe
un tipo intermedio, el más frecuente, de pasta beige
castaño o castaño claro, de cocción regular y engobes
mayoritariamente de color castaño, más oscuro en el
interior.
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N.º 27. Perfil completo de una pátera Lamb. 55 (fig.
10.628). Pasta beige rojiza, dura y depurada, bien co-
cida y con desgrasantes micáceos y otros blancos que
afloran en superficie. El engobe es de color rojo o rojo
negruzco, uniforme y mate, y cubre el interior y el ex-
terior del vaso, aunque allí es de distribución irregular.

N.º 28. Fragmento de borde de un cuenco ancho
Lamb. 27 (fig. 10.749). Pasta de color rojo rosada, de-
purada y con desgrasantes visibles micáceos y blancos;
en la superficie afloran gránulos blancoamarillentos
grandes ¿calizos? (de hasta 1,5 mm). El engobe es de
color rojo o rojo castaño, mate, y cubre el interior y el
exterior del recipiente, allí solo hasta la carena; el resto
de la pared, en reserva.

N.º 29. Fragmento de base y pared de un cuenco an-
cho Lamb. 27. Pasta de color amarillento verdoso, po-
rosa y dehiscente, con desgrasantes micáceos, nódulos
rojo negruzcos; en la superficie rompen grandes va-
cuolas (de hasta 3 mm). El engobe, muy diluido y de
color negro mate, cubre el interior e, irregularmente,
el exterior, dejando el pie en reserva.

6.2.1. Resultados de la observación con lupa binocular
de las cerámicas oxidantes engobadas ibicencas de
imitación

Observadas con la lupa binocular, las tres muestras
presentan características bastante similares: cuerpo ce-
rámico compacto, con mayor o menor presencia de
vacuolas —más poroso en el n.º 29—, y desgrasantes
micáceos abundantes o muy abundantes, con nódulos
rojo negruzcos y cuarzos o feldespatos cristalinos en
las dos últimas.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en
la observación de las muestras de cerámicas reductoras
(n.º 24, 25 y 26), se constata una coincidencia bastan-
te notable entre ambos grupos: cuerpos cerámicos
compactos, con frecuentes vacuolas, y desgrasantes
micáceos (abundantes en algún caso), con algunos nó-
dulos rojos negruzcos y cuarzos o feldespatos. Destaca
la ausencia en la observación con lupa de desgrasantes
micáceos blancos calizos que, a simple vista, son muy
notorios, precisamente porque se concentran en la su-
perficie de las piezas. Se trata de un rasgo interesante,
porque la presencia de estos puntos blancos y de las
partículas micáceas caracterizaba tradicionalmente de
visu las cerámicas ibicencas.

RELACIÓN DE MUESTRAS ANALIZADAS

Campaniense C (área del anfiteatro de Cartagena)

C-Ia
N.º 1 - R-30. Base con pie anular (fase 4) (fig. 3.6).
Cuerpo cerámico: compacto, de color gris negruzco.
Desgrasantes: 

— Cuarzos transparentes: abundantes.
— Micas: abundantes.
— Nódulos negruzcos opacos: presentes.
— Otros: partícula grande gris blancuzca con otras en su

interior, como ceniza volcánica (1,5 mm).

N.º 2 - R-51. Borde de pátera Lamb. 5 (fase 3) (fig. 1.3).
Cuerpo cerámico: hojaldrado, con vacuolas, de color gris

castaño.
Desgrasantes:

— Cuarzos transparentes: presentes.
— Micas: presentes.
— Nódulos negruzcos opacos: presentes.
— Nódulos ferruginosos o de lava: presentes.
— Otros: partícula grande blanca y cristalina (0,5 mm).

N.º 3 - C-65. Borde de vaso, aprox. F 2650 (fase 5) (fig. 5.3).
Cuerpo cerámico: compacto, de color castaño, negruzco

hacia la superficie.
Desgrasantes: 

— Cuarzos transparentes: algunos.
— Cuarzos lechosos: algunos (0,1-0,2 mm).
— Micas: muy abundantes.
— Nódulos negros opacos: presentes.
— Nódulos castaños (¿chamota?): presentes.

N.º 4 - C-120. Borde de cuenco, aprox. F 2980 (fase 3).
Cuerpo cerámico: compacto, algo hojaldrado, de color gris.
Desgrasantes: de tamaño homogéneo (0,2 mm los mayo-

res).
— Cuarzos transparentes: abundantes.
— Micas: presentes.
— Nódulos negros opacos: presentes.
— Nódulos castaños (¿chamota?): presentes.
— Nódulos gris blancuzco, con otras partículas en su in-

terior, como ceniza volcánica.
En superficie, capa uniforme y perfecta, negra, de 0,05 mm.

N.º 5 - C-127. Borde recto de gran cuenco, aprox. F 2840-
2860 (fase 4 ) (fig. 3.1).

Cuerpo cerámico: compacto, con algunas vacuolas (0,2
mm), de color gris claro.

Desgrasantes: 
— Cuarzos transparentes: presentes.
— Micas: abundantes.
— Nódulos negros opacos: presentes.
— Nódulos castaños (¿chamota?): presentes.
— Otros: partícula grande cristalina y blancuzca.

N.º 6 - C-18. Borde de pátera Lamb. 7 (fase 5) (fig. 4.3).
Cuerpo cerámico: algo hojaldrado, de color gris oscuro.
Desgrasantes: 

— Cuarzos transparentes: presentes.
— Micas: abundantes.
— Nódulos negros opacos: abundantes (0,1 mm).
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C-Ib
N.º 7 - R-38. Fragmentos de pared de gran pátera, posible-

mente Lamb. 7 (fase 4).
Cuerpo cerámico: compacto, algo hojaldrado, de color gris.
Desgrasantes: 

— Cuarzos transparentes: algunos (0,1-0,2 mm).
— Micas: abundantes.
— Nódulos negros opacos: algunos.
— Nódulos castaños rojizos (¿chamota?): algunos.

En superficie, capa negra muy uniforme y fina, con micas,
de 0,05 mm.

N.º 8 - R-30. Fragmento de pared de gran pátera, posible-
mente Lamb. 7 (fase 4 ).

Cuerpo cerámico: compacto, con pequeñas vacuolas (0,2-
0,4 mm), de color castaño, gris hacia la superficie.

Desgrasantes:
— Micas: algunas.
— Nódulos negruzcos opacos: presentes.
— Nódulos rojizos (¿chamota?): presentes.
— Nódulos blancos calizos: muy abundantes (0,3-0,4

mm).

N.º 9 - C-106. Borde de pátera Lamb. 6 (fase 4 ) (fig. 2.2).
Cuerpo cerámico: compacto, de color gris castaño.
Desgrasantes: 

— Cuarzos transparentes: algunos.
— Micas: muy abundantes.
— Nódulos negros opacos: algunos.
— Nódulos castaños (¿chamota?): algunos.

N.º 10 - C-116. Base con pie anular (fase 4) (fig. 3.4).
Cuerpo cerámico: compacto, algo hojaldrado, de color cas-

taño.
Desgrasantes:

— Cuarzos transparentes: muy abundantes (0,1 mm).
— Cuarzos lechosos: presentes, alguno de ellos de gran

tamaño (0,5 mm).
— Micas: abundantes.
— Nódulos negruzcos opacos: algunos.
— Nódulos castaños (¿chamota?): algunos.

N.º 11 - R-49. Fragmento de pared de una pátera Lamb. 4
(fase 3) (fig. 1.5)

Cuerpo cerámico: compacto, con pequeñas vacuolas, zonas
de color gris y otras de color castaño (como manchas).

Desgrasantes:
— Cuarzos transparentes: presentes (0,05 mm).
— Cuarzos lechosos y otras partículas cristalinas blan-

cas: abundantes (las mayores, de 0,25 mm).
— Micas: presentes.
— Nódulos negruzcos opacos: algunos.

N.º 12 - C-21. Borde horizontal, forma aprox. Lamb. 19
(fase 5) (fig. 5.2).

Cuerpo cerámico: compacto, de color gris castaño.
Desgrasantes:

— Cuarzos transparentes: presentes.
— Cuarzos blancos o partículas cristalinas blancas:

abundantes (0,1-0,4 mm).
— Micas: presentes.
— Nódulos negruzcos opacos: algunos.
— Nódulos castaños (¿chamota?): algunos.

— Otros: partícula dorada (¿mica? ¿oro? ¿pirita?) grande
(0,25 mm).

C-II
N.º 13 - C-45. Borde de pátera Lamb. 7 (fase 5) (fig. 4.1).
Cuerpo cerámico: compacto, algo hojaldrado, con peque-

ñas vacuolas, de color gris con manchitas de color casta-
ño claro.

Desgrasantes (más pequeños de lo habitual):
— Micas: presentes.
— Nódulos negros opacos: abundantes.
— Nódulos color castaño rojizo (¿chamota?): presentes.

N.º 14 - C-47. Borde indeterminado, parecido a Lamb. 28
(fase 5) (fig. 5.4).

Cuerpo cerámico: compacto, de color gris con alguna man-
chita de color castaño claro.

Desgrasantes (de tamaño medio y pequeño):
— Micas: algunas.
— Nódulos negros opacos: abundantes.

Campaniense B de pasta gris (área del anfiteatro de Carta-
gena)

N.º 15 - C-43. Fragmento de pared de pátera Lamb. 6 (fase
5).

Cuerpo cerámico: muy compacto, de color gris oscuro.
Desgrasantes:

— Micas: algunas.
— Nódulos negros opacos: abundantes (0,05-0,1 mm).

N.º 16 - C-21. Fragmento de pared de pátera indetermina-
da, aprox. Lamb. 5 (fase 5).

Cuerpo cerámico: muy fino y compacto, de color gris castaño.
Desgrasantes:

— Nódulos negros opacos: muy abundantes (media de
0,075 mm).

— ¿Micas? o partículas cristalinas brillantes: algunas.
— Otros: partículas vítreas de color gris castaño: presen-

tes.

Cubiletes del tipo Rvllivs (área del anfiteatro de Cartagena)
N.º 17 - 20512-1 / 98. Base de cubilete con sello en relieve

en el fondo externo: cabeza galeada a la derecha rodeada
por la leyenda «AQUINAS . M . CAESI . M. S» (fig. 6;
fig. 8.1).

Cuerpo cerámico: compacto, algo hojaldrado, de color cas-
taño grisáceo.

Desgrasantes:
— Micas: muy abundantes.
— Cuarzos transparentes: presentes.
— Cuarzos lechosos o partículas similares (¿feldespa-

tos?): alguno, de mayor tamaño (0,2 mm).
Superficie con cubierta negra muy fina (< 0,025 mm).

N.º 18 - HM-4017-1. Base de cubilete con sello en relieve
en fondo externo: DAMA RVLI (fig. 7; fig. 8.2).

Cuerpo cerámico: hojaldrado, poroso (vacuolas), de color
gris.

Desgrasantes:
— Cuarzos transparentes: muy abundantes.
— Micas: presentes.

Superficie con una fina capa uniforme de color anaranjado
(0,025 mm).
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Cerámicas engobadas del puerto de Mazarrón
N.º 19 - M-32706. Fragmento de pared de pátera carenada,

forma aprox. Drag. 17b o Goud. 39.
Cuerpo cerámico: compacto, muy fino, de color castaño

anaranjado.
Desgrasantes:

— Cuarzos transparentes: algunos (los más frecuentes,
de 0,05 mm; los mayores, de 0,15 mm).

— Nódulos negros opacos: testimoniales.

N.º 20 - M-7946. Fragmento de pared de pátera carenada,
forma aprox. Drag. 17b o Goud. 39.

Cuerpo cerámico: compacto, muy fino, con pequeñas y
profundas vacuolas (0,075 mm), de color castaño ana-
ranjado.

Desgrasantes:
— Cuarzos transparentes: presentes (0,1 mm).
— Nódulos negros opacos: presentes.

N.º 21 - M-4517. Fragmento de pie anular de pátera, for-
ma aprox. Drag. 17b o Goud. 39.

Cuerpo cerámico: compacto, muy fino, con pequeñas va-
cuolas, de color castaño anaranjado.

Desgrasantes:
— Cuarzos transparentes: presentes.
— Micas: algunas.
— Nódulos negros opacos: testimoniales.

N.º 22 - M-9450/1. Fragmento de pared de cuenco, forma
aprox. Lamb. 26/27.

Cuerpo cerámico: compacto, muy fino, de color castaño
anaranjado.

Desgrasantes: 
— Cuarzos transparentes: testimoniales.
— Micas: testimoniales.
— Nódulos negros: presentes.

N.º 23 - M-9601/1. Fragmento de pared de cuenco, forma
aprox. Lamb. 26/27.

Cuerpo cerámico: compacto, muy fino, con pequeñas y
profundas vacuolas, de color anaranjado.

Desgrasantes:
— Cuarzos transparentes: algunos (0,05 mm).
— Micas: algunas.
— Nódulos negros: testimoniales.

Cerámicas grises ibicencas (Can Vicent d’en Jaume, Ibiza)
N.º 24 - 10333/126. Fragmento de pátera Lamb. 55 (fig.

10.126).
Cuerpo cerámico algo hojaldrado, depurado y fino, con al-

gunas vacuolas, de color gris.
Desgrasantes (tamaño medio de 0,05 mm):

— Micas: presentes.
— Nódulos negros: presentes.
— Nódulos de color castaño claro: abundantes.
— Cuarzo: no se aprecia.

N.º 25 - 10333/700. Fragmento de borde de pátera Lamb.
36 (fig. 10.700).

Cuerpo cerámico compacto y depurado, de color gris.
Desgrasantes:

— Micas: muy abundantes (< 0,025 mm).
— Nódulos de color castaño claro: presentes (0,25 mm).

— Nódulos negros: algunos (0,05-0,1 mm).
— Cuarzo blanco o feldespatos: algunos (0,12 mm).

N.º 26 - 10333/701. Fragmento de cuenco Lamb. 26 (fig.
10.701).

Cuerpo cerámico algo hojaldrado, uniforme, de color gris
oscuro.

Desgrasantes:
— Micas: muy abundantes.
— Nódulos de color castaño claro: presentes (0,05-0,3

mm).
— Cuarzo blanco o feldespatos: algunos (aprox. 0,075

mm).

Cerámicas oxidantes engobadas ibicencas (Can Vicent d’en
Jaume, Ibiza)

N.º 27 - 10333/628. Perfil completo de una pátera Lamb.
55 (fig. 10.628).

Cuerpo cerámico: compacto, depurado y uniforme, de co-
lor castaño claro.

Desgrasantes: 
— Micas: abundantes (< 0,025 mm).

N.º 28 - 10333/749. Fragmento de borde y galbo de una
Lamb. 27 (fig. 10.749).

Cuerpo cerámico: uniforme, con vacuolas, de color castaño
rojizo.

Desgrasantes:
— Micas: abundantes.
— Nódulos rojo-negruzcos: algunos (0,075 mm).
— Nódulos castaño-amarillentos: algunos (hasta 0,25

mm).
— Nódulos blancos cristalinos: algunos (0,075 mm).

N.º 29 - 10333/604. Fragmento de galbo y base de una
Lamb. 27.

Cuerpo cerámico: muy poroso, con vacuolas irregulares, de
color beige amarillento.

Desgrasantes:
— Micas: muy abundantes.
— Nódulos rojo-negruzcos: algunos (0,075-0,12 mm).
— Cuarzos cristalinos: algunos (0,075 mm).
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Fig. 1: Área del anfiteatro (Cartagena). Fases 2b y 3. Campaniense C. 
n.º 1: forma Lamb. 6, C-Ib; n.º 2: base indeterminada, C-Ib; n.º 3: forma Lamb. 5, C-Ia; n.º 4: forma aprox. F 2980, C-Ia;
n.º 5: forma Lamb. 4, C-Ib.
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Fig. 2: Área del anfiteatro (Cartagena). Fase 4. Campaniense C.
n.º 1: forma Lamb. 7, C-Ib; n.º 2: forma Lamb. 6, C-Ib; n.º 3: forma aprox. F 2620-2670, C-Ib; n.º 4: forma aprox. F
2620/70, C-Ib; n.º 5: forma aprox. F 2620/70, C-Ib.
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Fig. 3. Área del anfiteatro (Cartagena). Fase 4. Campaniense C.
n.º 1: forma aprox. F 2840/50, C-Ia; n.º 2: forma Lamb. 1, C-Ia; n.º 3: forma Lamb. 1, C-Ib; n.º 4: base indeterminada, C-
Ia; n.º 5: base indeterminada, C-Ib; n.º 6: base indeterminada, C-Ib.
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Fig. 4: Área del anfiteatro (Cartagena). Fase 5. Campaniense C.
n.º 1: forma Lamb. 7, C-II; n.º 2: forma Lamb. 7, C-Ib; n.º 3: forma Lamb. 7, C-Ia; n.º 4: forma aprox. F 2686e, C-Ib.
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Fig. 5: Área del anfiteatro (Cartagena). Fase 5. Campaniense C e indeterminadas.
n.º 1: forma Lamb. 17/19, C-Ib; n.º 2: Lamb. 17/19, C-Ib; n.º 3: forma aprox. F 2640-2650, C-Ia; n.º 4: forma aprox. F
2640-2650 o Lamb. 28a, C-II; n.º 5 y 6: jarritas o tazas forma aprox. F 5311, producción indeterminada.
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Fig. 7: Fondo externo del cubilete Dama Rvli. Inscripción: «DAMA / RVLI».

Fig. 6: Fondo externo del cubilete Aquinas. Inscripción: «AQUINAS M . CAESI . M . S».
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Fig. 8: Área del anfiteatro (Cartagena). Fase 5. Cubiletes tipo Rvllivs.
n.º 1: Aquinas; n.º 2: Dama Rvli.
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Fig. 9: Dragado del puerto de Mazarrón. Cerámicas engobadas.
n.º 1-6: páteras forma Drag. 27/Goud. 39; n.º 7-10: cuencos forma aprox. F 2780.
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Fig. 10: Can Vicent d’en Jaume (Santa Eulàlia, Ibiza). Cerámicas engobadas.
Cerámicas reductoras: n.º 126, Lamb. 55; n.º 700, Lamb. 36; n.º 701, Lamb. 26.
Cerámicas oxidantes: n.º 749, Lamb. 27; n.º 628, Lamb. 55.



Resum
Aquest treball és una primera aproximació a la ceràmica anomenada d’imitació que hem identificat en
contextos del segle i aC a la ciutat romana de Iesso (Guissona, Lleida). Les ceràmiques són de pasta grisa i
la majoria mostren una engalba superficial de color gris-negre; les considerem part de la vaixella de taula
per les seves formes inspirades en el repertori clàssic de la ceràmica de vernís negre romana del segle i aC.
A falta de les anàlisis arqueomètriques preceptives atribuïm un origen local a aquestes produccions. L’ob-
jectiu és veure si estem davant d’una producció homogènia i per tant individualitzable, i alhora valorar el
seu pes dins el conjunt total de la ceràmica fina de taula d’aquest període a la ciutat.

Paraules clau
Ceràmica romana. Imitacions ceràmiques. Segle i aC. Iesso. Ciutat romana

Abstract
This paper is a preliminary study of the so-called imitation pottery found in the 1st century BC contexts
of the Roman town of Iesso (Guissona, Lleida). They are grey clay vessels, most of which have grey-black
slips on the surface. We believe them to be tableware due to their forms, which are inspired by the classi-
cal shapes of 1st century BC Roman black-glaze wares. In the absence of archaeometric analysis, a local
origin is attributed to these vessels. The aim of this paper is to examine whether they are part of a homo-
geneous production that can be individualized, as well as to assess their role within the whole group of
contemporaneous fine wares found in Iesso.

Key words
Roman pottery. Imitation. 1st century BC. Iesso. Roman town
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L’existència d’unes ceràmiques fines, catalogades gene-
ralment com a imitacions, i que no mostren estricta-
ment els atributs taxonòmics identificatius de les clàs-
siques vaixelles de taula d’època romana que podem
anomenar de difusió universal, és un fet constatat en
molts jaciments d’època romana. La ciutat romana de
Iesso no és una excepció a aquest fenomen; és per això
que des de la Universitat Autònoma de Barcelona ens
volem sumar a la iniciativa endegada des de l’ICAC,
que sota la forma de taula rodona vol posar en comú
una visió general d’aquestes produccions. Ceràmiques
a les quals fins ara no hem prestat l’atenció que potser
es mereixien, si bé això no vol dir que no siguin im-
portants, i potser a mesura que les anem coneixent ens
ajudaran a conèixer millor les comunitats que les van
produir i utilitzar. Tant és així que la nostra aportació
l’hem qualificat modestament de «preliminar», ja que
ha de ser després d’aquesta reunió quan puguem en-
trar a plantejar estudis o enfocaments més amplis i de-
finitius que serveixin per sistematitzar-les.

També volem destacar que per nosaltres la temàtica
d’aquesta reunió és també un encert, ja que enllaça
perfectament amb la darrera reunió científica dedica-
da a la ceràmica de vernís negre celebrada a Empúries
(Aquilué, Garcia Roselló, Guitart 2000), reunió on
ens aplegàrem gairebé els mateixos investigadors que
ens veiem avui aquí, i que ha de servir per reprendre la
discussió després de cinc anys, just en el punt on l’ha-
víem deixada, per abordar el moment final d’unes va-
rietats que van íntimament lligades al vernís negre
romà del segle i aC.

1. INTRODUCCIÓ AL JACIMENT DE IESSO

El coneixement de la ciutat romana de Iesso (Guisso-
na, la Segarra) ha experimentat en aquests darrers anys
un avanç molt important, arran del programa d’exca-
vacions que hi porta a terme la Universitat Autònoma
de Barcelona des de l’any 1990. El jaciment va comen-
çar a ser explorat arqueològicament en dates molt re-
cents; de l’any 1933 data la primera intervenció ar-
queològica, portada a terme per Josep Colominas, del
Servei d’Investigacions Arqueològiques de l’Institut
d’Estudis Catalans. Va ser una excavació que ara ano-
menaríem de salvament, motivada per la troballa de
restes de construccions i de ceràmiques antigues a la
plaça del Vell Pla durant la construcció d’una nova
xarxa de clavegueram; arran d’aquella intervenció es
van excavar una sèrie d’estructures d’habitació que s’i-
dentificaren com a ibèriques i que en realitat perta-
nyen a un poblat d’entre el final de l’edat del bronze i
la primera edat del ferro, fins ara molt desconegut ar-
queològicament. També van documentar-se diverses
sitges romanes que retallaven aquests nivells prehistò-
rics (Colominas 1941).

Després d’aquesta primera intervenció es va obrir un
llarg parèntesi de quaranta anys, fins al 1975; en tot
aquest temps no van fer-se excavacions controlades,
malgrat que, en obres i remocions de terra fetes en
aquells anys a Guissona, es podia observar, amb una
certa freqüència, l’aflorament de vestigis romans. En
aquest període alguns aficionats guissonencs van anar
recollint materials diversos, alguns d’ells de gran valor
arqueològic, objectes que van conformar la primera
col.lecció del Museu de Guissona. L’activitat arqueolò-
gica sistemàtica es va reiniciar l’any 1975, arran de tro-
balles fortuïtes en uns camps de conreu situats al nord
de Guissona (pati de Can Mercadé). L’excavació d’a-
questa zona va posar al descobert unes restes construc-
tives que es van interpretar com a part d’un edifici ter-
mal d’època romana (Guitart, Prevosti 1982).

Les campanyes d’excavació d’aquells anys, encara que
modestes, van evidenciar amb molta claredat la gran
potencialitat arqueològica del jaciment i, alhora, van
constatar que una part de la ciutat romana s’estenia
vers una zona no urbanitzada de Guissona, encara de-
dicada al conreu. Això va incentivar que l’any 1983 la
Generalitat de Catalunya portés a terme uns treballs
de delimitació de la zona nord del jaciment. Els resul-
tats d’aquella intervenció van ser molt fructífers, i la
documentació de la muralla i de la porta nord de la
ciutat romana va permetre establir el límit nord del ja-
ciment (Garcés, Molist, Solias 1989). El pla urbanístic
de Guissona, elaborat mentre es feia aquesta delimita-
ció, va tenir l’encert de recollir aquesta zona com a
àrea de reserva de sòl destinada a equipaments, amb
vista a ser transformada en el futur en el Parc Arqueo-
lògic de Guissona. L’any 1990 la Diputació de Lleida
i l’Ajuntament de Guissona van comprar la primera
parcel.la, que vam anomenar Camp Primer; això va
permetre a la UAB encetar les campanyes d’excavació
d’estiu, que s’han anat succeint fins ara amb una con-
tinuïtat anual. Posteriorment, l’any 1999, la Direcció
General de Patrimoni Cultural de la Generalitat va ad-
quirir tres noves finques que han consolidat el projec-
te inicial de convertir el sector en el Parc Arqueològic
de Guissona.

La ciutat romana de Iesso va ser una fundació romana
ex novo, entorn del 100 aC (Guitart, Pera, Carreras
1998), que s’inscriu dins un ampli programa d’orga-
nització territorial d’aquesta zona de la Citerior; aques-
ta política romana tindrà en la fundació de noves ciu-
tats un dels exponents més destacables (Pera 1997).
En el cas de Iesso intervenen diferents factors que
n’impulsen la fundació: en primer lloc, la situació ge-
ogràfica, que obeeix clarament una raó estratègica, ja
que Iesso es troba ubicada a l’interior de Catalunya,
equidistant de Tarraco, Ilerda i Auso; també l’existència
de bones terres de conreu i l’abundància d’aigua de-
vien pesar en aquesta elecció. El perímetre urbà cone-
gut ens mostra una ciutat de 14 ha urbanitzades; enca-
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ra que a partir dels indicis que s’identifiquen amb la
visualització aèria del parcel.lari, no descartem que
l’extensió de l’urbs pogués arribar fins a les 20 ha, as-
pecte, però, que l’arqueologia no ha pogut comprovar
per ara. La seqüència evolutiva de la ciutat mostra una
important ocupació coincidint amb el moment de la
seva fundació. A la zona del Camp Primer també s’ob-
serven importants transformacions urbanístiques,
coincidint amb el regnat d’August, com és l’amortitza-
ció d’un modest barri de cases republicanes d’època
fundacional per bastir-hi a sobre una extensa domus de
quasi 1.000 m2, que coneixem com a Casa Senyorial
(Guitart 1996-1997, 815). Tota aquesta zona restarà
ocupada com a mínim fins al segle V dC, tal com
mostren les restes d’un complex industrial excavat re-
centment dedicat a l’elaboració de vi (Uscatescu, en
premsa). En altres sectors de la ciutat també han apa-
regut restes d’aquest moment tardà, com ara una ne-
cròpoli paleocristiana trobada en el sector de l’església
parroquial de Sta. Maria (Pera 1996-1997).

2. EL CONCEPTE DE CERÀMICA
D’IMITACIÓ I LA SEVA DEFINICIÓ

Per definició, el concepte «ceràmica d’imitació» pres-
suposa necessàriament l’existència d’una altra cerà-
mica que sigui el model a imitar. En aquest treball
entenem per ceràmiques d’imitació aquelles produc-
cions de ceràmica romana de taula que presenten
unes característiques formals que recorden algunes
de les formes més habituals del repertori clàssic, que
són les que mostren les produccions universals de la
ceràmica romana. Tot i la semblança, en molts casos
no podem considerar que siguin còpies exactes, ni de
forma ni d’acabat, ni creiem que aquesta fos la pre-
tensió que en va promoure la fabricació; pensem que
seria més correcte parlar de produccions que s’inspi-
ren en els models més corrents de les ceràmiques
d’importació.

Pel que fa a les formes identificades en aquest recull,
són totes derivades del repertori ceràmic de la primera
meitat del segle i aC, corresponents a les varietats de
vernís negre (Campaniana A tardana, Campaniana ti-
pus B de Cales, Campaniana C) i, en menor mesura, a
les produccions de TSI, sobretot aretines, produïdes
des de mitjan segle i aC. Gairebé la totalitat de les ce-
ràmiques presentades en aquest recull són ceràmiques
de pasta grisa, indicatives d’una cuita en una atmosfe-
ra reductora; analitzant visualment aquesta pasta grisa
podem constatar que hi ha una gran homogeneïtat en-
tre totes les mostres, tal vegada caldria dir que només
en un parell de casos ens trobem davant una cuita di-
ferent que, sense ser-ho, recorda la cuita dita de «sand-
vitx», característica d’algunes produccions ceràmiques
ibèriques. Respecte als acabats superficials (engalbes i
vernissos), aquests són presents en molts exemplars,

tot i aparèixer habitualment molt degradats; el precari
estat de conservació no permet valorar l’aspecte que
devien tenir aquests acabats en origen, però l’observa-
ció de l’estat de conservació actual suggereix una qua-
litat baixa, amb problemes de fixació dels acabats so-
bre la superfície dels vasos fabricats. L’acabat i la pasta
oxidant que mostren alguns exemplars els hem consi-
derat accidents de cuita.

Un segon paràmetre per identificar i analitzar aquestes
varietats és el que fa referència al modelat, tant pel que
fa a les formes —sens dubte l’aspecte més important, i
que tractarem més endavant— com a la qualitat final
del producte acabat. En general mostren un nivell de
qualitat força alt, malgrat els problemes de conserva-
ció de vernissos i engalbes amb deficiències evidents,
tal com hem comentat. Tot i així, pensem que aques-
tes ceràmiques devien tenir un nivell acceptable de
qualitat, sobretot acabades de sortir del taller, tal com
ho proven la comercialització i el consum. El concep-
te de qualitat sempre és molt relatiu i no es troba
exempt de discussió entre els arqueòlegs, en qualsevol
cas s’ha de valorar sempre en funció del patró original
de qualitat que s’adopti, que en el nostre cas és la cerà-
mica de vernís negre del segle i aC.

Finalment hi ha la qüestió referida a l’origen i la difu-
sió d’aquestes ceràmiques d’imitació. Com a hipòtesi
inicial i amb les reserves òbvies, per falta de les anàlisis
preceptives, considerem que aquesta ceràmica té un
origen local; conseqüentment tindrà, potser amb algu-
na excepció, una difusió restringida a l’entorn territo-
rial més immediat al centre on es va fabricar. El fet que
se n’hagin trobat exemplars semblants en jaciments
allunyats centenars de quilòmetres de Iesso, creiem que
obeeix al fet que s’agafen com a referents formals els
mateixos models ceràmics; alhora, des d’un punt de
vista econòmic, tampoc no creiem que sigui rendible
la comercialització d’aquests materials a llargues dis-
tàncies, sobretot si el mercat ja està cobert per les cerà-
miques d’importació, com mostren clarament els re-
gistres arqueològics.

3. LES CERÀMIQUES: PRODUCCIONS 
I TIPOLOGIA

El conjunt de peces que presentem són procedents del
sector nord de la ciutat romana de Iesso, zona integra-
da dins l’actual Parc Arqueològic de Guissona, sector
en curs d’excavació des de l’any 1990 per la Universi-
tat Autònoma de Barcelona sota la direcció dels doc-
tors Josep Guitart i Joaquim Pera. Hem centrat l’anà-
lisi d’aquestes ceràmiques en exemplars procedents
majoritàriament de contextos arqueològics de segona
meitat del segle i aC, moment en què sembla que
aquestes produccions ceràmiques tenen el seu punt
més àlgid de difusió a Iesso.
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Cal prevenir que no s’ha procedit a una revisió total i
exhaustiva de tots els fons arqueològics procedents de
les excavacions fetes a Guissona, ja que, per la seva
magnitud i pel poc de temps de què disposàvem, això
resultava inabastable per a aquesta reunió. Tot i així,
creiem que el fet d’haver-nos centrat en un sector del
jaciment, gairebé a mode de sondeig, resultarà orien-
tatiu de la tendència general del jaciment, malgrat que
les dades absolutes de quantificació i establiment de
percentatges encara no s’hagin dut a terme.

Podem veure que les ceràmiques d’imitació documen-
tades, tot i limitar-se a unes quantes formes que es van
repetint, abasten la totalitat de la tipologia bàsica d’u-
na vaixella de taula d’època romana tardorepublicana;
en el repertori formal trobem representats plats, bols i
grans copes, tots en diferents formats.

A l’hora de definir les formes que inspiren aquesta
producció, atesa la seva semblança formal amb les pro-
duccions de vernís negre, hem optat per utilitzar com
a referència orientativa la clàssica tipologia de Lambo-
glia (1952), a efectes de comprensió general; per
aquest motiu hem cregut més adient parlar de «formes
inspirades en la forma de Lamboglia». Tanmateix, el
grau de fragmentació que mostren molts dels exem-
plars no permet tampoc entrar en detalls formals gaire
precisos.

3.1. Ceràmiques grises inspirades en la vaixella
de vernís negre

Formes inspirades en la Lamb. 1
Resulta una de les formes més abundants de tot el
conjunt d’imitacions; val a dir que aquesta forma de
plat fondo és una de les formes més corrents entre les
ceràmiques del Cercle de la Campaniana B documen-
tades en el jaciment. En total s’han recollit quinze
fragments significatius, pertanyents a un mínim de
dotze individus diferents. En sis dels vasos s’han con-
servat restes d’un vernís o engalba que recobreix la
part interior i exterior del vas, però que deixa en reser-
va la zona exterior del peu, característica força habitual
a la Campaniana de tipus B. L’acabat presenta un co-
lor gris fosc que contrasta amb el color gris més clar de
la pasta, és espès, no és brillant i mostra problemes
d’adherència a la superfície; visualment dóna un as-
pecte descuidat de la superfície, que si s’observa amb
una lent d’augment permet veure-hi crostes i forats
provocats per la pèrdua d’aquesta capa (no pensem
que sigui un problema estrictament de desgast). Per al-
tra banda, els fragments que no porten aquest acabat
mostren directament la superfície modelada, i hi són
visibles les marques del torn i la utilització d’espàtules
en l’acabat final. La part interior dels fons documen-
tats mostra la simple decoració d’estries circulars habi-
tual, mentre que la part exterior dels llavis mostra la

clàssica decoració motllurada a partir d’uns petits solcs
incisos; ambdues decoracions són molt corrents en
aquesta forma. Finalment analitzem la forma dels
peus: aquest és un dels aspectes formals que difereixen
més de la forma Lamb. 1, que mostra habitualment
un peu oblic orientat a l’exterior, mentre que en
aquestes imitacions la forma que presenten els peus és
diferent, ja que són lleugerament més baixos i engrui-
xits que no pas el prototipus itàlic.

La referència núm. G00-Sup-2 és un fons que mostra
un aspecte molt diferent de la resta de referències. En
aquest cas a les superfícies visibles del vas hi ha una es-
pècie de brunyit superficial, que li dóna un destacat
acabat de color negre brillant i un tacte sabonós; la
pasta mostra una coloració més fosca que la resta d’e-
xemplars (fig. 1).

La referència núm. G00-504-1 és un fons que porta
un grafit ibèric a la part exterior del peu, els signes ibè-
rics KA-I (Caius?). Aquesta pràctica de gravar marques
nominals en els fons exteriors dels vasos no és estranya
a la Iesso del segle i aC; més d’una trentena de vasos de
ceràmica de vernís negre d’aquest període duen grafits
amb símbols ibèrics, que interpretem com a marques
nominals de propietat (Pera 2003) (fig. 1).

La referència núm. G90-29 correspon a un vas d’a-
questa mateixa forma que és de pasta oxidada i té un
vernís de color marró rogenc (cf. infra) (fig.4).

La resta de referències, G95-907-2, G00-833-6, G99-
549-44, CS90-58-75, G01-956-40, G95-875-4,
G00-806, G98-391-33, G00-842-4, G00-Sup-2,
G00-504-1, G90-29, són molt homogènies i reunei-
xen les característiques generals del tipus que hem des-
crit abans (fig. 1).

Forma inspirada en la Lamb. 2
En només un cas clar trobem una imitació aproxima-
da d’aquesta forma: és la referència G01-975-10, tot i
que hem menyspreat alguns petits fragments de llavis
que ens mereixen alguns dubtes. El fragment conser-
vat d’aquesta tassa carenada mostra el perfil sencer des
de la vora fins a l’arrencament del peu. La forma pre-
senta algunes diferències respecte als cànons més habi-
tuals de la Lamb. 2 —la qual cosa no ens estranya
gens, atès el plantejament que no hi ha voluntat de cò-
pia estricta del model en vernís negre: per exemple, el
nostre exemplar és molt exvasat, amb un diàmetre
d’11 cm; igualment el fet de presentar un llavi de per-
fil triangular lleugerament penjant, juntament amb
un petit solc per remarcar la carena per la banda inte-
rior, l’allunya bastant del prototipus de la forma
Lamb. 2. En realitat s’assembla més a la sèrie F 2654,
considerada una producció «local-regional» del segle i
aC (Morel 1981) (fig. 1). 
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Aquest exemplar mostra una engalba de color gris fosc
que destaca respecte a la pasta, que és d’una tonalitat
grisa lleugerament més clara; aquest acabat és molt
prim, es conserva en bon estat i recobreix tota la su-
perfície conservada de la peça. 

Forma inspirada en la Lamb. 3
Coneixem un exemplar de vas que imita clarament el
clàssic tinter de vernís negre, referència G93-351-3.
És un perfil sencer d’un exemplar de pasta de color
gris clar, recobert per una engalba grisa més fosca con-
servada en molt pocs punts. El seu estat de conserva-
ció és dolent, ja que a la part interior mostra esquerdes
i ha perdut algunes porcions de pasta, problemes que
atribuïm a una cuita defectuosa. Tot i mostrar una
pasta homogènia, ben depurada i sense desgreixant vi-
sible, el modelat és poc acurat; mostra un aspecte des-
cuidat, les marques del torn apareixen molt marcades
en tota la superfície, imperfeccions que l’engalba su-
perficial no aconsegueix regularitzar ni amagar (fig. 1).

Formes inspirades en la Lamb. 7
Entre les formes representades en aquesta varietat ce-
ràmica d’imitació no hi podia faltar el plat pla, una de
les formes més clàssiques i populars entre les produc-
cions de vernís negre. La forma Lamb. 7 representa el
prototipus bàsic que inspira aquestes produccions.
Hem identificat quatre vores i tres fons que donen
com a còmput final entre un mínim de quatre i un
màxim de set individus. 

Respecte a aquesta forma hem d’advertir que al dispo-
sar tan sols de fragments i, pel context de la segona
meitat del segle i aC en què apareixen, no tenim la cer-
tesa absoluta de quin és el seu model de referència;
tant pot ser el plat de vernís negre com els plats de les
produccions de TSI més antigues, per exemple la for-
ma Consp. 1, de la qual no difereix gaire formalment
i amb la qual comparteix cronologia en els contextos
estratigràfics de Iesso.

Passem a analitzar les vores. La referència G92-285-1
és un plat de gran diàmetre (34 cm); mostra una pasta
de color gris-marró, sense gaires evidències d’un en-
galbat exterior. Les referències G94-505-8 (28 cm de
diàmetre), G94-505-10 (23 cm de diàmetre), G94-
505-9 (20 cm de diàmetre) són vores de plats de pasta
grisa i tenen una engalba exterior de color més fosc
que la pasta. Respecte als tres fons documentats, mos-
tren una decoració de franges circulars incises sobre la
superfície interior dels plats. Les referències G94-511-
9 i G94-514-8 mostren la part plana del fons lleugera-
ment bombada vers el centre, com a conseqüència del
modelat del peu. La pasta és de color gris clar i porten
un acabat exterior fet a base d’una engalba de color
gris més fosc. El fons referenciat amb G01-701 mostra
unes característiques diferents: el peu és més gruixut i
la pasta, de color gris, com les anteriors, però difereix

en el color de l’acabat, ja que en aquest cas és un ver-
nís gris-negre espès que recobreix la superfície interior
i exterior d’una manera homogènia; la part central del
fons mostra un modelat poc acurat i una decoració de
quatre franges circulars incises.

Formes inspirades en la Lamb. 16 (?)
S’han documentat tres peces que podríem assimilar al
bol o plat fondo de vernís negre de parets bastant rec-
tes i lleugerament exvasades que agrupem, genèrica-
ment i per entendre’ns, sota la forma Lamb. 16, tot i
presentar també algunes semblances amb la forma
Lamb. 8. Les tres referències documentades mostren
sota el llavi exterior estries decoratives. No disposem
de cap perfil sencer, fet que dificulta conèixer-ne exac-
tament el fons.

Respecte al modelat, podem descriure la referència
G93-351-2 (14 cm de diàmetre) com un producte
força ben aconseguit, malgrat que la pasta de color gris
no està ben depurada, fet que ha provocat alguns va-
cúols superficials. No mostra acabats superficials visi-
bles. La referència G01-456-39 és un perfil de vas de
parets exvasades de 18 cm de diàmetre; la pasta és de
color gris i mostra una engalba superficial de color
més fosc molt degradada. El tercer fragment, G94-
505-6, és un vas de 15 cm de diàmetre, de pasta de co-
lor gris clar, amb problemes de conservació que afec-
ten la seva superfície; en algun punt és visible
l’existència d’una engalba més fosca molt degradada
(fig. 2).

Formes inspirades en el crater F 4753
La sèrie de vasos crateroides realitzats en ceràmica
Campaniana B de Cales és força coneguda en el nostre
país (Sanmartí Grego 1981; Pérez Ballester 1992), i la
trobem ben representada a Iesso; per tant, no ens
n’hauria d’estranyar la presència entre les ceràmiques
d’imitació del segle i aC, si no fos pel fet que es tracta
d’una producció d’una dificultat tècnica més gran que
no pas la resta de vasos d’imitació documentats, i amb
una utilitat a la taula encara no definida. Els peus mot-
llurats, la vora penjant i les decoracions impreses d’a-
questes grans copes degueren constituir un repte per
als terrissers locals; els resultats d’aquest experiment
van ser els vasos que seguidament passem a avaluar i
descriure. Tanmateix, el fet de trobar aquest vas entre
les imitacions del segle i aC suposa una prova més a fa-
vor de la «modernitat» d’aquesta producció; la datació
d’aquest vas crateroide havia estat motiu de polèmica,
qüestió que amb els exemplars de Iesso queda final-
ment resolta pel que fa a la data d’acabament.

En total disposem de cinc referències que atribuïm a
aquesta forma ceràmica, i que suposen un total esti-
mat d’un mínim de tres vasos i un màxim de cinc va-
sos diferents documentats. Procedirem a descriure les
característiques formals de cada referència i les presen-
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tarem agrupades en tres blocs diferenciats a partir de
l’anàlisi visual de les seves característiques físiques:
modelat, cuita, pasta i color.

Grup 1
La referència G99-463-14 és el fragment de vas con-
servat més gran de tot el conjunt, mostra la boca amb
el seu llavi característic i una part del cos. La boca pre-
senta un diàmetre d’obertura de 30 cm. La part exte-
rior del llavi presenta una decoració estampada a base
d’una línia d’oves que ocupen tota la superfície plana
disponible; aquest motiu decoratiu vol seguir els cà-
nons clàssics de la decoració d’aquests vasos, amb dues
particularitats destacables que s’adiuen a la seva cate-
goria «d’imitació»: en primer lloc, la simplicitat de les
oves estampades (dos solcs en forma d’arcs sobreposats
que es van repetint), ja que les oves itàliques són molt
més elaborades i mostren relleu; i en segon lloc, que
estan orientades de manera inversa a la que mostren
els models calens, ja que en el nostre cas l’arc de l’ova
el trobem a la part superior, mentre que en totes les
vores d’exemplars de vernís negre que hem pogut revi-
sar les oves miren avall.

La referència G00-Sup-1 va ser trobada a la superfície,
i per tant no disposa d’un context estratigràfic clar, en-
cara que per les seves característiques físiques i d’execu-
ció la podem incloure sense cap reserva dins aquest es-
tudi. Es tracta d’un gran peu motllurat, lleugerament
més alt que els peus que acostumen a mostrar aquests
vasos, que apareix trencat en el punt d’unió amb la pa-
ret del vas, de manera que se’n conserva tot just l’arren-
cament. Li comptem una circumferència d’aproxima-
dament 9 cm de diàmetre exterior. Mostra un total de
sis franges motllurades amb una alçada total de 3,6 cm:
la paret del peu es va engruixint a mesura que agafa al-
çada i està lleugerament inclinada vers l’exterior per tal
d’augmentar l’estabilitat del vas. Sobre la superfície ex-
terior s’aprecia una ditada del terrisser. És clar que
aquest peu no permet una atribució sense reserves al
model de gran copa proposat; en qualsevol cas, si
aquest peu no pertany a una copa inspirada en la F
4753, es podria relacionar amb una forma semblant.

Les dues referències d’aquest grup 1 mostren unes ca-
racterístiques físiques comunes que ens suggereixen
que poden pertànyer a una mateixa producció, a una
mateixa cuita o, fins i tot, al mateix vas. El tret més
distintiu el trobem a la cuita: ambdues referències
mostren una cuita oxidant i reductora en determinats
moments del procés; els resultats són de característi-
ques molt semblants a les típiques pastes ibèriques de
sandvitx, ja que l’aspecte resultant de la coloració és el
d’unes pastes amb una capa superficial de color gris,
seguides d’una franja rogenca que emmarca el centre
de la paret, també gris: <gris-roig-gris-roig-gris>. No
descartem que aquesta successió de colors obeeixi a la
manipulació del procés de cuita justament per aconse-

guir el vernís negre desitjat però no assolit. També el
modelat té trets comuns: la paret de copa mostra les
superfícies polides, gairebé brunyides, on són molt vi-
sibles les marques d’allisada amb espàtula fetes poste-
riorment al treball en el torn. Aquestes peces mostren
trets d’un modelat poc acurat (o maldestre), observa-
ble en els angles, escaires, motllures i en l’aspecte gene-
ral, molt diferent del vasos calens que poden haver ser-
vit de model. Els dos fragments no mostren indicis
d’haver anat engalbats en origen (fig. 3).

Grup 2
La referència G03-Sup-1 és un petit fragment corres-
ponent a la vora d’un vas. No és possible determinar-
ne el diàmetre. La part exterior del llavi porta una de-
coració estampada (o incisa) a base d’oves seguint els
models d’aquesta forma anteriorment descrits; també
coincideix amb la vora del grup anterior en el fet que
les oves d’un sol arc que presenta són impreses a l’inre-
vés i amb una simple incisió (fig. 3).

La referència G93-324-1 correspon a diversos frag-
ments d’un peu motllurat que assimilem al tipus de
peu que presenten aquestes grans copes de vernís ne-
gres. És un peu lleugerament orientat vers l’exterior,
força lleuger, amb una motllura de tres franges i poca
alçada (2 cm) i un diàmetre exterior de 8 cm (fig. 3).

Hem agrupat aquestes dues referències en el mateix
grup pel fet de presentar unes característiques d’execu-
ció molt semblants, sense descartar que puguin per-
tànyer a la mateixa peça. La pasta és de color gris fosc,
ben depurada, molt dura i ben cuita. No s’aprecia cap
mena d’acabat o engalba sobre la superfície. El mode-
lat mostra l’empremta d’un acabat fet amb espàtules a
la part de la vora, i en general mostra una factura més
acurada que les del grup 1.

Grup 3
La referència G00-844-5 correspon a una vora d’a-
questes copes que, de la mateixa manera que les vores
anteriors, mostra la característica franja d’oves impre-
ses d’un sol arc incís, estampades també de manera in-
versa als models de vernís negre (fig. 3).

L’aspecte que mostra aquest fragment és molt sem-
blant al que, salvant les distàncies, presenten algunes
produccions de ceràmica tardana grisa DSP; la pasta
és de color gris clar, sense engalba, i les marques d’alli-
sada amb espàtula són molt visibles. La forma, la de-
coració i el context estratigràfic on va exhumar-se no
ofereixen dubtes pel que fa a la seva adscripció al món
de les imitacions que estem tractant.

Fons de bols indeterminables
Sota aquesta denominació presentem quatre fons per-
tanyents a bols dels quals no podem determinar la for-
ma. Tots els exemplars són de pasta grisa ben depura-
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da; tres de les referències, G00-856-9, G00-Sup-5 i
G92-Sup-10, presenten restes d’una engalba exterior,
d’un color gris més fosc que la pasta, que encara reco-
breix les superfícies interior i exterior; a la referència
G92-285-2 no s’ha conservat l’acabat però se n’intueix
l’existència a l’interior de les estries decoratives del
fons, que són presents en tres exemplars (fig. 3).

La referència G92-Sup-10, tot i ser una peça molt de-
gradada, és un dels exemplars més singulars de tot el
conjunt pel fet de mostrar una decoració de quatre
palmetes impreses radialment sobre el fons; en aquest
cas podria tractar-se d’una imitació d’algun vas de
Campaniana A, que és la varietat que acostuma a mos-
trar aquesta decoració. La seva exhumació en un nivell
superficial no ajuda gaire a la seva adscripció cronolò-
gica i estratigràfica més enllà de considerar-la una ce-
ràmica d’imitació (fig. 3).

3.2. Ceràmiques oxidades inspirades 
en la vaixella de vernís negre 

Agrupem en aquest capítol unes produccions que
mostren un acabat de vernís vermell i una cuita oxi-
dant, però que tipològicament pertanyen al repertori
clàssic del vernís negre romà. El fet de trobar-ne pocs
exemplars ens va portar inicialment a suggerir que po-
gués tractar-se d’accidents de cuita, ja que el color del
vernís ve determinat per les condicions de la cuita, i
coneixem molts exemplars que mostren coloracions
diferents de les que els haurien de ser pròpies, sobretot
les que afecten parcialment els fons i peus com a con-
seqüència de l’apilonament en el forn durant el procés
de cuita. En el marc d’aquest taula rodona s’han pre-
sentat exemplars molt semblants procedents d’Ilerda,
que ens fan replantejar la primera hipòtesi i pensar
que pot ser una producció vermella no accidental.

Els tres vasos que estudiem aquí, a més de presentar
aquest problema de coloració, tenen altres trets que
ens fan pensar en una possible producció «no oficial»
i, per tant, els consideraríem dins l’apartat de les pro-
duccions locals.

La referència G90-29 correspon clarament a un plat
inspirat en la forma Lamb. 1; mostra una decoració
d’estries circulars a la part plana del fons, una caracte-
rística decorativa molt habitual en aquesta forma.
D’aquest vas, l’element més destacat és l’acabat que
presenta, totalment en vernís vermell ben adherit i
opac. També el modelat del peu, amb marques d’espà-
tula, pot ser significatiu per atribuir-lo a una produc-
ció local (fig. 4).

La referència G97-180-3 és un fons de vas indetermi-
nable (probablement un plat) que mostra diferents
problemes, la pasta mostra parts grises i parts verme-

lles, prova d’una cuita defectuosa; també la superfície
del vas mostra un acabat a base d’un vernís gens ho-
mogeni i clapejat, amb parts vermelles i parts grises; el
peu exterior apareix en reserva i mostra un grafit ibè-
ric (s·u·be). Aquest exemplar podria arribar a ser una
peça del Cercle de la B indeterminada, per tant el re-
collim amb reserves (fig. 4).

La referència G01-975-30 és un perfil de vas que mos-
tra moltes similituds amb la forma Lamb. 27. Apareix
en un context de mitjans del segle i aC. En aquest cas
ens decantem clarament per una producció local; la
factura tosca del seu modelat, amb deformacions i
gruixos desiguals a les parets, juntament amb un aca-
bat exterior a base d’una engalba de color vermell mar-
ró de molt mala qualitat i amb problemes de conserva-
ció, són suficients per sustentar aquesta proposta. Si
volgués representar realment la forma Lamb. 27, in-
tenció que mai podrem saber amb seguretat, seria el
segon cas en què trobem una imitació del repertori de
la Campaniana A, després del vas gris decorat amb
palmetes que hem comentat abans.

3.3. Ceràmiques grises inspirades 
en la vaixella de vernís vermell

En aquest bloc passarem a descriure les ceràmiques
que considerem que s’inspiren en les produccions pri-
merenques de TSI, trobades en contextos de final del
segle i aC, nivells on conviuen encara uns percentatges
importants de vernís negre junt amb les primeres pro-
duccions de vernís vermell.

La referència G99-512-4 és una vora de plat de 22 cm
de diàmetre; mostra un llavi molt treballat que resulta
difícil d’atribuir a una forma «oficial», en principi l’as-
similarem a la forma Consp. 2.2/Goud. 12a (Goudi-
neau 1968), tot i que difereix d’aquesta forma en l’al-
çada de la paret, molt més curta (o bé carenada) en el
nostre exemplar. La cronologia que es considera per a
la Consp. 2.2 és de final del segle i aC (Ettlinger et al.
1990), datació que s’ajusta perfectament al nostre
context. La pasta és de color gris clar i mostra una en-
galba superficial de color gris d’una tonalitat més fos-
ca que recobreix totalment el llavi i la cara interior.

La referència G98-197-27 és una vora de plat de 16
cm de diàmetre que assimilem a la forma Consp.
1.2.1/Pucci X,12, forma que trobem entre les produc-
cions del darrer quart del segle i aC. El modelat d’a-
quest exemplar mostra clarament l’aspecte de ser una
imitació; en destaquem l’intent de marcar la incisió de
sota el llavi i les angulositats que mostra la part inte-
rior de la paret en el model original, que són molt ca-
racterístiques de les vores motllurades de la TSI. La
pasta és de color gris clar i va recoberta d’una fina capa
d’engalba d’una tonalitat grisa més fosca. 
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Finalment tenim el fons de plat G98-292-5; en aquest
cas l’hem considerat dins el grup de les imitacions de
vernís vermell, més que no pas dins les de vernís negre,
per diferents factors: un peu baix i ample que ens re-
corda els plats aretins, un fons totalment pla i sobretot
una franja a rodeta decorant la superfície interior del
fons. És de pasta grisa, d’argila poc depurada, i mostra
un modelat no gaire acurat; la superfície presenta una
engalba molt diluïda de color gris, més fosca, respecte
a la pasta, a la part interior visible del vas, mentre que
a l’exterior sembla estar en reserva. 

4. CONCLUSIONS PRELIMINARS

Aquesta taula rodona ens ha servit per avançar en el co-
neixement que fins ara teníem d’aquesta ceràmica ano-
menada d’imitació. Si bé un dels objectius inicials po-
dia haver estat el de fer els primers passos vers la seva
sistematització com a tipus ceràmic, creiem que a la
vista dels resultats aquest objectiu queda molt més di-
luït i ja no és prioritari, o com a mínim aquesta siste-
matització caldrà matisar-la en cada cas, ja que no es-
tem tractant una varietat ceràmica homogènia des d’un
punt de vista de centre o regió productora, altrament
que amb la majoria de produccions dites universals.

Després de la reunió, i sobretot després d’haver pogut
veure i tocar directament els materials aportats pels di-
ferents equips, ens hem quedat amb el convenciment
que cada regió presenta uns trets diferents pel que fa a
aquests materials; diferències provocades, pensem, per
la mateixa ubicació geogràfica de cada ciutat i per tant
per l’accés més o menys directe als subministres que
proporcionen els mercats regulars mediterranis, així
com també per la tradició terrissaire pròpia de cada
zona. Aquests dies hem pogut copsar que una bona
part dels materials aportats pels diferents equips, que
han estat presentats i catalogats com a imitacions,
mostren una gran diversitat entre ells. A tall d’exem-
ple, no tenen res a veure els materials d’Empúries amb
els exhumats a Lleida, més enllà de copsar que tots ells
guarden unes certes semblances formals, com és lògic
per altra banda, atès que tots s’inspiren, com a models
a imitar, en els mateixos prototipus formals.

En el cas de Guissona, hem quedat convençuts que les
ceràmiques que trobem a la ciutat romana de Iesso, i
que podem integrar dins aquesta categoria d’imita-
cions, tenen un origen local; som conscients que
aquesta presumpció romandrà en el terreny de les hi-
pòtesis possibles fins que les anàlisis de pasta precepti-
ves ens ho corroborin o ens ho facin desestimar. Per
sostenir la nostra hipòtesi ens basem en dos elements
objectius. En primer lloc, l’aspecte físic d’aquests ma-
terials, ja que molts anys de recerca en el jaciment ens
han proporcionat una certa familiaritat amb les cerà-
miques comunes locals pel que fa a modelats, acabats

i pastes que ens suggereix aquesta relació (una qüestió
de nas, si voleu). En segon lloc, és una qüestió més
global, relacionada amb els fluxos comercials, la que
ens porta a plantejar-nos per què apareixen. En el cas
de Iesso hem dit que la fàcies cronològica en què obser-
vem la presència d’aquestes imitacions, mai d’una for-
ma majoritària, però, és la segona meitat del segle i
aC; estem convençuts, pel que hem pogut documen-
tar abans d’aquest moment i el que passarà després a
partir del canvi d’era, que el mercat local de vaixelles
de taula a Iesso és cobert habitualment amb importa-
cions mediterrànies. És a dir, existeix un flux regular
en les arribades i una relació qualitat/preu prou ajusta-
da que fa que no resulti rendible encetar una produc-
ció local que tindria problemes per competir amb les
vaixelles foranes, sobretot pel que fa a qualitat. Per
tant, ha de ser un altre factor, també de tipus comer-
cial, el que promogui aquesta nova aventura empresa-
rial. Buscant un perquè, no hem trobat cap altra argu-
mentació més convincent que la de pensar en un
desproveïment del mercat de ceràmiques de taula en
aquest moment: una arribada irregular de les produc-
cions itàliques a Hispània podria haver estat el deto-
nant extern que hauria empès els terrissers de Iesso (i
d’altres centres romans) a cobrir els dèficits del mercat
amb una ampliació del repertori habitual; aquí convé
recordar que la ciutat de Iesso comptava, ja en aquests
moments, amb algun artesà dedicat a la fabricació
d’alguns tipus de ceràmica, com la varietat comuna
amb engalba roja (gerres, tasses i plats fondos de vora
reentrant), destinats al subministrament del mercat
local d’uns productes que pel fet de ser poc comercials
(formes tancades) no arribaven de fora, tot i ser neces-
saris (Pera 1993, 287).

L’abast d’aquesta producció local no transcendeix l’en-
torn local i la zona d’influència propera, fet que expli-
caria les diferències territorials que mostren aquestes
ceràmiques. També creiem que la mateixa naturalesa
dels centres urbans pot influir en la presència o absèn-
cia d’alguns d’aquests materials: per exemple els centres
urbans portuaris de la costa (Emporiae, Barcino, Tarra-
co, etc.), com s’ha pogut veure aquests dies, poden se-
guir dinàmiques de subministrament diferenciades i
personalitzades en cada cas, diferents del que passa per
exemple a Iesso, que pel seu caràcter de centre urbà de
l’interior (dista 80 quilòmetres de la costa) pot ser més
sensible als problemes de subministrament en mo-
ments de crisi, fet que hauria d’afavorir una tendència
a l’autarquia en moments puntuals de la seva història.

Especialment revelador per al cas de Iesso ha estat po-
der conèixer de primera mà les produccions de cerà-
miques d’imitació procedents d’Ilerda; l’existència
d’uns tallers locals, ben documentats per l’arqueologia
de Lleida en els darrers anys, junt amb l’àmplia i diver-
sa tipologia fabricada, són un referent molt directe per
a la producció de Iesso.
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Els acabats que presenten aquestes produccions i la
lliure interpretació de la forma que mostren alguns
exemplars, que difereixen lleugerament dels «models
oficials» en què s’inspiren, són un altre factor que inci-
deix en la mateixa idea de la producció local. Com
hem comentat abans en l’apartat descriptiu, no po-
dem valorar la qualitat dels productes acabats de sortir
del taller, però hem de suposar que devia ser baixa si
agafem com a referents comparatius les vaixelles d’im-
portació; per tant, hem de descartar que el seu origen
estigués marcat per una voluntat de confondre (o en-
ganyar) el client, fet que reforça la idea d’una manca
de ceràmica fina d’importació, sens dubte de més qua-
litat, durant el tercer quart del segle i aC; un dèficit
que quedarà resolt, com també mostra l’arqueologia
de Iesso, amb la irrupció en el mercat de les produc-
cions aretines de vernís vermell a final del segle i aC
(Pera, en premsa). Concloent, hem de pensar, doncs,
que aquesta ceràmica d’imitació és l’exponent material
d’un curt període de transició entre els dos grans tipus
de vaixella romana, el pas del vernís negre al vernís
vermell itàlic; una solució local, de tipus totalment
provisional, que serà superada aviat, fet que també ex-
plica la seva escassa presència en el percentatge total de
vaixelles de taula que, sense haver-ne fet el còmput afi-
nat, podem constatar que no arribarà mai a ser de més
d’un 10% del volum total pel que fa a la segona mei-
tat del segle i aC, i que pràcticament desapareixerà a
partir del canvi d’era. Un fenomen semblant al que es
tornarà a produir, entrat ja l’Alt Imperi, tenint com a
protagonista la TSH de producció local, però aquesta
ja és una altra taula rodona.
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Fig. 5: Situació de la ciutat de Iesso en relació amb els principals centres romans del nord-est.



Resum
Aquest estudi vol ser una primera aproximació al repertori tipològic i les característiques tècniques de tres
produccions locals de ceràmica romana engalbada identificades a la ciutat d’Ilerda. Les tres estan ben di-
ferenciades tècnicament i comparteixen el fet que cadascuna fabrica peces utilitzades en el parament de la
taula. Un aspecte interessant d’aquestes produccions locals és la incidència que van tenir en un fenomen
molt generalitzat, com és el de la «imitació» de formes clàssiques d’altres centres itàlics o peninsulars. Veu-
rem que cada producció mostra una certa especialització percentual envers la fabricació d’un determinat
tipus de formes i que el fenomen de les imitacions és especialment rellevant durant l’època augustal.

El material estudiat prové dels contextos arqueològics recuperats a les excavacions realitzades al centre his-
tòric de la ciutat de Lleida i a dues villae suburbanes de l’ager ilerdense. L’origen d’aquestes produccions,
tot i les possibles relacions amb la tradició ceràmica anterior, està molt lligada a la creació de l’urbs roma-
na en època tardorepublicana (inici del segle i aC). A més, diversos indicis apunten cap a la localització i
existència de tallers a l’interior de la mateixa ciutat romana d’Ilerda.

Paraules clau
Ilerda. Engalba. Producció. Taller. Ceràmica. Imitació. Tipologia

Abstract
This study aims to be a first approach to the typological repertory and technical features of three local Ro-
man slip ware productions identified in the city of Ilerda. The three samples are technically well differen-
tiated and share the fact that each of them manufactures items used as tableware. An interesting aspect of
these local productions is the effect they had on a very generalised phenomenon — the «imitation» of clas-
sical forms from other Italic or Iberian Peninsula centres. We will see how each production shows a cer-
tain degree of specialisation towards the manufacture of a particular kind of shape and how the imitation
phenomenon is particularly relevant during the Augustan period.

The material studied comes from the archaeological contexts recovered in the excavations undertaken in
the historical centre of Lleida and in two suburban villae of the ager of Ilerda. The origin of these produc-
tions, despite their possible relationship with the earlier pottery tradition, is strongly linked to the creation
of the Roman urbs in the late-Republican period (beginning of the 1st century BC). Moreover, several in-
dications point to the location and existence of workshops inside the Roman city of Ilerda.

Key words
Ilerda. Slip. Production. Workshop. Pottery. Imitation. Typology
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1. INTRODUCCIÓ

Des del segle i aC fins al segle iii dC la ceràmica cober-
ta amb engalba devia tenir una gran difusió a la ciutat
d’Ilerda, segons es desprèn del registre material de les
nombroses intervencions que aquests darrers anys han
assolit nivells de l’època romana. Tot i que aquestes
produccions tenen relacions estètiques i tècniques evi-
dents amb la tradició ceràmica anterior, l’inici d’a-
questa vaixella engalbada està estretament relacionada
amb la creació de l’urbs d’Ilerda i els nous usos i hàbits
alimentaris introduïts pels romans. Caldrà veure en
un futur si l’absència o presència d’aquestes produc-
cions en poblats ibèrics de l’àrea ilergeta en fases cro-
nològiques de la segona meitat del segle ii aC corrobo-
ra aquesta filiació. Es tracta, per tant, d’un material
fabricat a la ciutat romana per proveir bàsicament els
seus habitants, que devia tenir certa difusió a l’exte-
rior, com ho certifiquen les villae suburbanes (Raïmat
i Torre Andreu) i alguns jaciments propers com Gebut
a Soses, Tossal de l’Àliga a les Borges Blanques, els Vi-
lans a Aitona, la Fonteta de Grealó a Lleida i Monteró
1 a Camarasa1.

Hi ha tres produccions clarament diferenciades pel
que fa a la cocció i als acabats (la ceràmica comuna
oxidada recoberta d’engalba blanca, l’oxidada recober-
ta d’engalba vermella o marró i la ceràmica reduïda re-
coberta d’engalba negra). Amb relació al repertori de
formes, veurem que les tres produccions comparteixen
molts tipus, però que cadascun presenta una clara es-
pecialització i, alhora, una evolució cronològica ben
diferenciada.

En un primer estadi, que s’ha de completar en un fu-
tur amb la caracterització arqueomètrica de les pastes,
s’han intentat definir les característiques tècniques i la
composició de les argiles que utilitzen les tres produc-
cions. El segon pas ha estat establir una tipologia que
fos vàlida per als tres tipus ceràmics i ordenar-la com
un únic llistat de formes i variants. En canvi, en la re-
presentació gràfica dels fragments s’ha mantingut la
separació per produccions (làm. 1-19), per tal que si-
gui més fàcil reconèixer la relació que hi ha entre el re-
pertori tipològic i la producció. Finalment hem inclòs
una taula tipològica que no és altra cosa que un resum
de tots els tipus i una simplificació de les làmines an-
teriors (làm. 20).

També veurem quina incidència van tenir aquestes
produccions locals en la imitació dels productes itàlics
que arribaven a la ciutat a través de l’intens comerç
que a partir de l’època tardorepublicana es va establir
entre la costa i l’interior. Una d’aquestes produccions,
la ceràmica reduïda amb engalba negra, es va conver-

tir en un producte que, en un principi, devia compe-
tir amb les importacions de vernís negre, i que després
es va convertir, fins i tot, en un producte substitutiu
d’aquelles fins a la generalització de les ceràmiques de
vernís roig (TSA).

Part d’aquestes produccions locals reduïdes s’han pu-
blicat i es coneixen com a «imitacions de vernís negre
en pasta grisa» (Payà 2000, 231-248) o fins i tot «ver-
nís negre de pasta grisa», apuntant el seu més que pro-
bable origen local (Junyent, Pérez Almoguera 1982,
76; 1995, 220-222). Terminologia que no considerem
apropiada, ja que a mesura que augmenta el nombre
d’individus coneguts s’ha vist que en realitat aquesta
producció reduïda no estava coberta de vernís sinó d’u-
na engalba de major o menor qualitat. A més, aquesta
producció abraça un repertori més ampli que el del ver-
nís negre itàlic, copiant formes de la TSA llisa i fabri-
cant, encara que en menor quantitat, bols de llavi reen-
trant i gerres de llavi triangular de tradició local. Per
tant, hem cregut que el terme més adient i menys res-
trictiu per classificar aquesta producció i reconèixer-la
en futurs contextos arqueològics és el de ceràmica ro-
mana reduïda d’engalba negra, al marge de la forma o
de la imitació que puguin fer dels models clàssics.

Pel que fa a la ceràmica oxidada d’engalba blanca, hem
detectat que es tracta d’una producció estretament lli-
gada a l’antiga tradició de la ceràmica ibèrica pintada
que cap a l’últim terç del segle i aC ja serà molt mino-
ritària. A més, té un repertori formal molt reduït a les
gerres per servir líquids, que són peces complementà-
ries d’un servei de taula més ampli, format bàsicament
per la vaixella ibèrica pintada i les importacions itàli-
ques de vernís negre.

En relació amb la producció oxidada coberta d’engal-
ba vermella, la característica que defineix millor el seu
repertori és la gran especialització que tingué en la fa-
bricació de gerres, ampolles i bols de llavi reentrant
pràcticament fins al segle iii dC. 

La major part de formes del repertori tipològic de les
tres produccions s’inscriuen en el grup funcional del
parament de la taula, tot i que en alguns casos podrí-
em estar davant de peces utilitzades per a l’emmagat-
zematge de líquids o sòlids. Durant el segle i aC la ma-
jor part de la vaixella de taula està formada per les
produccions ibèriques pintades, les que estan cobertes
amb engalba i les importacions itàliques o de la costa
peninsular. També s’hauria de considerar vaixella de
taula un significatiu nombre d’individus de pasta oxi-
dada que no porten pintura ni engalba i que correspo-
nen als mateixos tipus i formes del repertori engalbat.
De resultes de l’estat de fragmentació, es fa difícil esta-
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blir si aquests individus havien perdut la coberta o no
l’havien portat mai. Per tant, no es pot descartar que
algunes peces del nostre repertori tipològic es comer-
cialitzessin també sense engalba, com sembla que va
passar en altres tallers de la vall de l’Ebre (Aguarod
1995, 145-147). La resta d’individus d’aquest tipus
ceràmic correspon a grans gerres i tenalles utilitzades
per emmagatzemar líquids o aliments, i estan exclosos
dels quadres de quantificació que presentem al final.

És més que probable que aquestes peces sortissin dels
mateixos tallers on es fabricava la rica i variada ceràmi-
ca pintada ibèrica tardana (Garcés 2000, 57-59), ben
present des dels nivells més antics de la ciutat romana
(inici del segle i aC) fins als d’època flàvia. Cal recor-
dar que aquesta vaixella de tradició local utilitza i apli-
ca engalbes vermelles i blanques de fons per obtenir
decoracions bicromes o tricromes que són idèntiques a
les que porten les peces que estudiem ara.

Sobre el lloc de producció d’aquesta vaixella oxidada
coberta d’engalba hi incidirem en un capítol a part,
tot i que el seu origen local sembla fora de dubtes i ja
havia estat assenyalat per diversos autors (Pérez Almo-
guera 1988, 119; Pérez Almoguera, Rafel 1993, 79;
Loriente, Oliver 1992, 52).

1.1. Procedència dels materials

Fora de la ciutat, les vil.les de Raïmat (Jaciment 07,
INT-1) (Pérez Almoguera, 1988) i Torre Andreu (Jaci-
ment 029, INT-1) (Pérez Almoguera, Rafel 1993)
aporten noves peces al repertori tipològic que incorpo-
rem a l’estudi, malgrat que en alguns casos, com Raï-
mat, la informació cronològica és de poca vàlua, ja que
es tracta de materials recollits durant la destrucció de la
vil.la als anys seixanta. Aquests serien els dos jaciments
a partir dels quals podem fer-nos una idea de la difusió
d’aquesta producció, molt relacionada amb l’urbs d’I-
lerda, i de com es manté fins al segle iii dC. Segura-
ment, la seva àrea de difusió girava a l’entorn més im-
mediat de la ciutat, ja que altres municipia propers com
Iesso tenien tallers propis que fabricaven peces recober-
tes amb engalba vermella (Pera 1993, 287-310). Sa-
bem que a Monteró 1 (Camarasa), en nivells de la pri-
mera meitat del segle i aC apareixen ceràmiques
engalbades molt semblants a les de la ciutat de Lleida i
n’hi ha també en grans quantitats en els fons del poblat
de Gebut de l’IEI que poden pertànyer a la vil.la roma-
na que hi havia als seus peus, als Vilans d’Aitona (Pérez
Almoguera 1986), al Tossal de l’Àliga de les Borges
Blanques (Pérez Almoguera 1991b) i a la Fonteta de

Grealó a Lleida (Junyent, Pérez Almoguera 1982, 63-
93). Per tant, disposem d’indicis que mostren que la
seva comercialització no estava restringida a l’àmbit
urbà de la ciutat, sinó que s’havia estès per una part del
territori immediat. Esperem que la descripció de les ca-
racterístiques i formes ajudi en un futur a identificar
aquestes produccions en altres jaciments.

Al jaciment urbà d’Ilerda els contextos d’on provenen
els materials són de significació molt diversa. Fins al
moment, són 22 les intervencions arqueològiques rea-
litzades on s’han documentat nivells d’època romana
(Gil et al. 2001), però l’explotació que es pot fer del
registre material és força desigual segons els casos.

La major part dels materials que ara presentem prove-
nen de la intervenció realitzada al vessant sud-est del
turó de la Seu Vella (INT-48, 1995-1997). Aquesta rica
seqüència estratigràfica del segle i aC s’iniciava amb
unes construccions recolzades sobre la roca que es van
amortitzar entre els anys 80-50 aC (fase I). Sobre
aquests estrats de rebliment es van aixecar nous murs
(fase II) que finalment es van tornar a enderrocar, fins
que la zona es va convertir en un gran abocador utilitzat
entre el 50-30 aC (fase IIIa). Finalment, una darrera
fase va servir per anivellar la terrassa i aixecar altres cons-
truccions durant l’època augustal, entre els anys 30 aC-
0 (fase IIIb). Altres excavacions realitzades al turó de la
Seu Vella en fases ben definides d’època tardorepublica-
na en què hi ha presència de materials recoberts amb
engalba són la del castell de la Suda INT-30 (1992-
1993) i la de la Casa d’Exercicis INT-94 (2003).

A la part baixa de la ciutat, les intervencions on s’ha
consultat el registre material per a aquest estudi són la
INT-3/4/103 (carrer Aiguardent), INT-46 (carrer Ba-
fart), INT-47 (costa Magdalena), INT-85 (carrer
Magdalena), INT-98 (la Parra), INT-90 (carrer De-
mocràcia) i INT-123 (baixada Trinitat). Altres excava-
cions amb fases úniques d’abandó de mitjan segle iii
dC ens han servit per saber quina evolució van tenir
aquests materials, com és el cas de la INT-6 (Francesc
Macià) i la INT-86 (Anselm Clavé). 

Pel que fa a algunes excavacions urbanes, com la de la
plaça Sant Joan INT-8, els materials han estat publicats
i són tractats amb les seves corresponents referències
bibliogràfiques (Junyent, Pérez Almoguera 1995, 211-
246). Dels materials trobats a les excavacions dels anys
vuitanta, realitzades al soterrani de la Paeria (INT-12),
on sabem que hi havia abundants produccions engal-
bades en la sedimentació tardorepublicana afectada per
la construcció d’un edifici en època augustal,2 en pu-
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2. Onze dels dotze individus de la Paeria dibuixats a les làmines són de l’estudi que P. Camps va fer de les produccions d’engalba roja, i un altre correspon a una
peça restaurada que havia estat exposada a les vitrines del museu. Agraïm als directors de l’excavació d’E. Junyent i A. Pérez i P. Camps l’explotació científica d’a-
quests materials. A més, també hem consultat els materials del sondatge fet l’any 1997 a la Sala dels Escuts del soterrani de la Paeria (Payà 1997, inèdit), interven-
ció que es va numerar amb la mateixa sigla INT-12.



bliquem els corresponents a la producció oxidada amb
l’engalba vermella.

En el cas d’altres excavacions urbanes, l’inventari dels
materials s’està realitzant en aquests moments, raó per
la qual no han estat inclosos en aquest estudi prelimi-
nar. De ben segur que excavacions tan grans i amb tan-
tes fases cronològiques de la ciutat d’Ilerda aportaran en
un futur nous tipus al repertori tipològic i informació
sobre l’evolució cronològica d’aquests materials. Aquest
és el cas de la INT-83 del carrer Remolins, on van apa-
rèixer les termes públiques de la ciutat, i la INT-101 al
carrer Democràcia, on hi ha testimonis de l’urbanisme
de la ciutat d’Ilerda des de l’època augustal.

De la intervenció arqueològica de l’antic portal de
Magdalena INT-2 se n’hauria de revisar l’estratigrafia
d’època romana per tal de separar els estrats que són
anteriors a la gran domus, construïda cap a final del
segle i dC, d’aquells que li són contemporanis o pos-
teriors. La gran quantitat de materials d’aquesta ex-
cavació només ens ha permès fer una recerca d’aque-
lles formes que ja estaven publicades (Loriente,
Oliver 1992) i buscar-ne de noves en les unitats es-
tratigràfiques que tenien restes relacionades amb un
taller de ceràmica, noves formes que no eren conegu-
des i que finalment hem pogut incorporar a la tipo-
logia.

Aquestes unitats revisades estan localitzades a ponent
de la gran domus i, segurament es tracta, pel que hem
pogut veure, d’una fase d’època altimperial semblant a
la fase I (0-50 dC) de la propera excavació de la costa
de Magdalena INT-47. És indubtable que una revisió
més exhaustiva de tots els materials de l’excavació
aportaria noves formes al repertori, alhora que s’hau-
rien d’intentar definir la fase i les possibles restes cons-
tructives que anessin associades a aquest primer mo-
ment ocupacional. Les peces defectuoses, l’escòria, els
suports d’apilament, els plats de torn, els motlles (ve-
geu làm. 21,4) i les marques amb segell recuperats en
aquests nivells ens ajudarien a establir definitivament
si el lloc fou ocupat, abans de construir la gran domus
imperial, per un o més tallers dedicats a la producció
de ceràmica engalbada.

Hi ha, doncs, intervencions amb bones seqüències es-
tratigràfiques a la ciutat que aporten materials i infor-
mació cronològica en aquest estudi, però queden al-
tres excavacions que tenen un volum considerable de
material encara pendent d’estudi i que en un futur s’-
haurà d’incorporar en aquest primer intent de siste-
matització.

1.2. Un possible taller urbà

Un indici arqueològic indiscutible del qual parteix la

identificació d’un centre productiu o taller és la troba-
lla del forn, els abocadors o les estructures auxiliars.
Malgrat que a Lleida no disposem d’aquesta evidència
arqueològica, els materials recuperats a l’excavació de
l’antic portal de Magdalena INT-2, la costa Magdale-
na INT-47 i el carrer La Parra INT-98, són prou signi-
ficatius per mantenir que a l’extrem nord-est de la ciu-
tat romana hi havia almenys un centre productor de
ceràmica engalbada.

Com a indicis més clars de processos industrials rela-
cionats amb la fabricació de produccions engalbades
cal destacar, a l’excavació de l’antic portal INT-2, la
documentació, a la zona més meridional del solar, de
diverses unitats estratigràfiques (bàsicament la UE
1284) que corresponen a una bossa on hi ha una gran
quantitat de peces fragmentades, escòries de ceràmica
i trossos de terra intensament cuita pertanyent, amb
tota seguretat, a les parets o al graellat d’un forn.
També es recullen estris utilitzats en la fabricació de la
ceràmica. Tot sembla indicar que aquests nivells han
de correspondre a un forat d’abocament de residus
procedents d’un taller ceràmic (Loriente, Oliver
1992, 48-49).

Entre el repertori de formes recuperades a l’abocador
cal destacar l’abundància de peces cobertes amb engal-
ba vermella. Hi ha un bol de llavi reentrant del tipus
3100 de la nostra tipologia (Loriente, Oliver 1992, 71
TF-I, 73), les gerres de llavi triangular del tipus 1100
(Loriente, Oliver 1992, 71 TF-I,75 i 82) i les gerres
amb el perfil exterior de la vora recta del tipus 1300
(Loriente, Oliver 1992, 71 TF-I ,74 i 76). També hi
havia una gerreta del tipus 2300 (Loriente, Oliver
1992, 71 TF-I, 77) i ampolles del tipus 9100 i 9200
(Loriente, Oliver 1992, 71 TF-I, 82).

D’estris de terrisser cal destacar un atuell troncocònic
amb una ampla revora a la base i un agafador central
de forma circular semblant a un gibrell capgirat, i uns
rodets amb una estria central ampla que semblen su-
ports per apilar les peces al forn (Loriente, Oliver
1992, 72 TF-I, 83 i TF-I, 84).

També de l’antic portal de Magdalena, en aquest cas
d’una unitat fora de context, prové un motlle d’argila
(cf. fig. 2) utilitzat en la fabricació de les decoracions
que anaven aplicades a la base de les nanses de gerres
recobertes amb engalba vermella, tal com ho demos-
tren el positiu trobat al vessant del Turó INT-48 i d’al-
tres de pitjor qualitat, com el que es va trobar en ni-
vells de finals del segle i aC al carrer Bafart INT-46 o
a la baixada de la Trinitat (INT-123).

Altres indicis materials són els fragments d’escòria,
molt interessants per a una futura anàlisi de pastes, i
peces defectuoses, bàsicament bols de llavi reentrant,
que també apareixen a les properes excavacions de la
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costa Magdalena (Gil 1999) i al carrer La Parra (Mo-
rán 2000). 

Per últim, cal destacar el que podria ser el testimoni
epigràfic d’aquest taller o centre productiu. Es tracta
de dos fons de bol amb engalba vermella i marró que
porten imprès a l’interior un segell quadrat amb la ins-
cripció P·R, recuperats a les unitats estratigràfiques re-
lacionades amb l’abocador i que curiosament també
trobem a la veïna intervenció de la costa Magdalena
(làm. 11.6).

En aquests moments és impossible ubicar correcta-
ment el forn, tot i que els indicis arqueològics apunten
que estaria situat al solar que hi ha entre les interven-
cions INT-47 i INT-2. Tampoc resulta gens fàcil esta-
blir si l’estratigrafia excavada a la zona occidental de
l’antic portal de Magdalena, on apareixen els materials
del forn, correspon a una fase contemporània o ante-
rior a la construcció de la gran domus (finals del segle i
dC). Malgrat aquests dubtes, una revisió dels materials
que formen aquell conjunt indica que estem davant
d’una fàcies cultural de començament de segle i dC,
idèntica a la que configuren les unitats de la fase I de
la costa Magdalena.

Si realment fos així, podria tenir un cert sentit l’absèn-
cia de restes constructives o urbanístiques sota el gran
edifici romà, ja que aquesta zona, situada a l’extrem
nord-est de la ciutat, vora el riu Noguerola, havia estat
ocupada per un centre industrial, la superfície del qual
no es va incorporar a l’urbanisme de la ciutat fins a fi-
nals del segle i dC. Tal situació hauria facilitat a finals
del segle i dC la construcció d’un edifici de més de
1.200 m2 a l’interior de l’urbs. Segurament hauria es-
tat més difícil assolir tal superfície en una zona conso-
lidada urbanísticament i plena de parcel.lacions ante-
riors. Cal recordar que aquestes particulars dimensions
i altres factors van portar a considerar l’edifici romà de
l’antic portal de Magdalena com les restes d’una vil.la
suburbana (Pérez Almoguera 1991a, 42 i 81; Loriente,
Oliver 1992, 79; Junyent 1994, 83 i 88).

Aquesta reflexió esdevé per a nosaltres una simple hi-
pòtesi, si més no, suggerent, de cara a la identificació
d’una zona de la ciutat, que durant el segle i dC va es-
tar ocupada per un o més tallers dedicats a la produc-
ció de ceràmica engalbada. A més, cal recordar que al
segle ii dC (Fase IV INT-48) tenim indicis clars de l’e-
xistència d’un taller de TSH (Buxeda, Madrid 2000)
localitzat al vessant sud-est del turó de la Seu Vella, on
potser s’havien traslladat els centres productors de ce-
ràmica, un cop el creixement urbà de la ciutat havia
ocupat tota l’àrea edificable disponible a la part baixa
de la ciutat.

2. DESCRIPCIÓ DE LES PRODUCCIONS

2.1. La pasta

Tot sembla indicar que estem davant d’una producció
ilerdense de ceràmica engalbada estretament relacio-
nada, tal com ho corrobora la presència de formes ce-
ràmiques coincidents amb els tres tipus d’acabat, és a
dir, gerres de vora triangular motllurada (tipus 1100),
bols de llavi reentrant (tipus 3100) i bols de perfil con-
tinu o carenat (tipus 3300 i 3400), juntament amb la
més que probable identificació d’un taller ceràmic a
l’interior de la nostra ciutat.

La primera observació que vam realitzar de les pastes a
ull nu ens va portar a considerar que les tres produc-
cions utilitzaven una argila molt semblant i empraven
una tècnica de cocció molt similar, fenomen que im-
mediatament ens va fer pensar que totes aquestes pe-
ces engalbades que apareixien a la ciutat de Lleida s’-
havien fabricat en tallers estretament relacionats. El fet
de comparar produccions amb acabat i cocció dife-
rents no ha estat un impediment per observar la com-
posició de les pastes que, en general, sembla la matei-
xa, només amb lleugeres variants. Aquestes primeres
descripcions apareixen referides en cadascuna de les
peces que acompanyen la caracterització dels tipus de
la vaixella engalbada ilerdense.

Aquesta hipòtesi de treball ens va plantejar la necessi-
tat d’assolir un segon estadi en la caracterització mor-
fològica dels materials que componen aquestes peces.
Les observacions que referim aquí s’han fet amb una
lupa binocular Leica M2-6, amb la lent de 40 aug-
ments, en vint individus i partint de fractures fresques.
El nostre objectiu ha estat el de comparar les pastes
utilitzades en diferents produccions aparegudes en els
contextos arqueològics de la ciutat. Per una banda,
hem triat un fragment de pasta oxidada coberta d’en-
galba blanca, sis fragments de pasta oxidada coberta
amb engalba vermella i cinc de pasta reduïda amb en-
galba negra que pertanyen al repertori representat en
aquest estudi. A més, hem considerat altres peces, com
dos fragments de ceràmica ibèrica pintada, dos frag-
ments oxidats amb engalba vermella publicats com a
imitacions de TSH (Pérez Almogera 1993a, 767-777,
fig. 18-19) i un suport de torn procedent dels forns de
l’antic portal de Magdalena. Finalment vam fer una
darrera comprovació amb quatre individus que pre-
sentaven unes característiques ben diferents: una vora
de Campaniana C siciliana, un peu amb solc a la su-
perfície de repòs de cocció reduïda i superfície coberta
d’engalba,3 un peu de bol de ceràmica grisa de la cos-
ta i una producció reduïda envernissada pertanyent a
un plat amb segell «in planta pedis», considerat també
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com una imitació de TSA (Pérez Almoguera 1993a,
767-777, fig. 26). Efectivament, la composició de les
pastes d’aquests fragments era tan diferent de la que
presentaven les setze mostres restants que no hi havia
dubte que es tractava de peces de procedència diversa.

Som conscients que la caracterització definitiva de les
pastes i engalbes passa necessàriament per un estudi
arqueomètric, el resultat del qual podria canviar subs-
tancialment les conclusions a què hem arribat.

Tot seguit fem la descripció de les mostres més signifi-
catives de les pastes utilitzades en cada producció.

Pasta oxidada i engalba blanca
Mostra 1 (Int. 48-1151): fragment informe de gerra.
Pasta de color ataronjat. Aspecte compacte sense vacú-
ols i presència de possibles cristalls de quars probable-
ment afegits de forma intencionada, d’entre 0,24 i
0,42 mm, i petits punts de color vermell de 0,084 mm
aproximadament.

Pasta oxidada i engalba vermella
Mostra 2 (làm. 15,8): vas contenidor. Pasta de color
beix rosat. Aspecte de la matriu porós, amb abundants
vacúols de 0,36 mm de mida i inclusions de color
blanc groguenc gairebé dissoltes de 0,24 mm, que són
majoritàries; presenta també punts molt petits de co-
lor negre que podrien correspondre a feldespats entre
0,036 i 0,048 mm i cristalls brillants d’una mida sem-
blant que no hem identificat. Finalment, també hi són
presents punts vermells de 0,18 mm.

Pasta oxidada i engalba vermella
Mostra 3 (Pérez Almoguera 1993a, 773, fig. 19): bol
d’imitació de TSH de la forma Mezquiriz 44, amb en-
galba exterior i interior. Pasta de color ataronjat. L’as-
pecte general és porós i homogeni en la distribució
dels components. Com en exemples anteriors, hi són
presents els vacúols, però de mida petita i en forma
d’esquerda. Les taques blanquinoses tornen a ser la
presència més abundant i d’una mida regular, aproxi-
madament 0,12 mm. També hi apareixen punts ver-
mells escassos i petits, de 0,06 mm.

Pasta reduïda i engalba negra
Mostra 4 (làm. 16.11): bol de perfil trencat inspirat en
la forma Goud. 40. Pasta de color gris clar. La matriu
presenta un aspecte molt fi i homogeni amb pocs va-
cúols i amb presència majoritària de taques blanqui-
noses i groguenques de 0,24 mm. També hi són pre-
sents cossos de color negre arrodonits d’una mida
aproximada de 0,24 mm i, molt minoritàriament,
fragments de cristalls de quars de 0,36 mm.

Pasta oxidada i decoració pintada
Mostra 5 (Int. 48-1123): peu de copa de ceràmica ibè-
rica pintada. Pasta de cocció oxidant d’aspecte homo-

geni on gairebé no s’aprecien inclusions. Hi ha abun-
dants vacúols de 0,048 mm distribuïts per tot el tall, i
taques molt dissoltes de color blanquinós.

Comptem a més a més amb la caracterització arqueo-
mètrica (Buxeda, Madrid 2000, 11) d’una producció
de TSH de Lleida en curs de publicació. La descripció
escrita d’aquells resultats coincideix en general amb les
observacions que hem pogut fer de les produccions
oxidades engalbades objecte d’estudi (mostra 1-2-4 i
5), tot i que sempre des del punt de vista macroscòpic,
que caldrà comprovar amb futures anàlisis.

A manera de resum, podem dir que les ceràmiques de
cuita oxidada cobertes d’engalba vermella són d’aspec-
te depurat, amb molt poques inclusions minerals. La
pasta deixa sovint un rastre de polsim que indica una
temperatura de cocció no gaire alta. Una altra caracte-
rística molt important, i que es repeteix en quasi totes
les mostres observades a 40 augments, és la porositat
de la matriu, fruit dels minúsculs però ben repartits
vacúols. El color oscil.la entre el beix rosat i el marró.
Amb una observació més atenta s’hi aprecien petites
taques blanques i groguenques, punts de color vermell
i, més escassos, de color negre. També es poden veure
fragments brillants microscòpics. Quant a la caracte-
rització d’aquestes inclusions, que segurament deuen
formar part de la matriu argilosa, s’haurà d’esperar a
poder fer-ne un autèntic estudi arqueomètric.

Les pastes de cocció reductora són generalment de co-
lor gris clar, d’aspecte homogeni i menys porós que
l’oxidada; per aquesta causa els vacúols semblen més
aviat esquerdes distribuïdes de forma irregular. Un al-
tre aspecte a ressaltar és la incorporació de cristalls,
possiblement de quars, que en aquest cas deuen ser
aliens a la matriu. Continua, però, la presència de
punts blanquinosos groguencs i punts negres molt
més petits.

Malgrat totes les coincidències que hem descrit al llarg
d’aquests paràgrafs, s’observen petites diferències en-
tre la producció coberta d’engalba blanca i les peces
oxidades d’engalba vermella i reduïdes d’engalba ne-
gra. Aquests trets distintius se centren bàsicament en
l’aspecte més compacte de les primeres, dotades, a més
a més, de coloracions més ataronjades i vermelloses,
probablement producte d’una cocció a major tempe-
ratura. Aquesta característica les emparenta amb la
tradició ibèrica, que va adquirir un gran domini tècnic
en la fabricació de les peces, i els dóna el característic
so metàl.lic. Una fabricació més artesana enfront d’u-
na altra de més industrial o estandarditzada, que per-
met proveir un mercat potencial com és una ciutat ro-
mana: això és el que sembla que podem deduir de
l’observació de la ceràmica oxidada d’engalba vermella
i de la de pasta reduïda amb engalba negra amb relació
a la primera. És probable que l’autèntic significat d’a-
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questa producció engalbada blanca sigui l’enllaç entre
les produccions ibèriques tardanes i el desenvolupa-
ment de la producció autòctona de la vaixella de taula
romana engalbada.

En general hem pogut veure unes grans semblances
entre la composició de les pastes utilitzades en les pe-
ces reduïdes amb engalba negra i les oxidades cobertes
d’engalba vermella, blanca o pintades amb motius de
tradició ibèrica, mentre que la introducció d’inclu-
sions alienes a l’argila varia una mica entre les produc-
cions. Tanmateix, però, aquesta anàlisi ens ha ajudat a
reafirmar-nos en la idea d’unes produccions que utilit-
zen pastes procedents d’un mateix lloc, la qual cosa
podria indicar-nos l’existència de centres o tallers loca-
litzats en un àmbit geogràfic proper que podria ser la
mateixa ciutat d’Ilerda o el seu territori més immediat.

A més, si les característiques químiques i la composi-
ció fossin equiparables a les de les pastes utilitzades en
una producció de TSH a Lleida, tindríem potser la
constatació que existeix una llarga tradició ceràmica
que, des de començaments del segle i aC fins al final
de l’Alt Imperi, explota les mateixes argiles i les treba-
lla de forma semblant. De fet, sobta veure que la pas-
ta i cocció de peces d’engalba vermella aparegudes en
nivells de la primera meitat de segle i aC, que imiten
formes del vernís negre, són extremadament sem-
blants a les de determinades imitacions engalbades de
TSH recuperades en els nivells d’amortització de co-
mençament del segle iii dC de la gran domus de l’an-
tic portal de Magdalena.

2.2. L’engalba

L’engalba és l’acabat de la superfície que caracteritza
les produccions que aquí presentem, i ha estat l’eix fo-
namental per fer la primera agrupació d’individus. El
Diccionari d’arqueologia (Garcia et al. 2002, 97) la de-
fineix com una argila líquida, aplicada com a pintura
sobre una ceràmica. Aquest acabat és molt heterogeni,
tot i que fonamentalment en podem distingir dos ti-
pus, l’engalba blanca i l’engalba vermella i negra. La
primera s’obté a partir d’una barbotina a la qual s’afe-
geix intencionadament sal perquè les reaccions quími-
ques que es produeixen en la cocció la transformin en
una coberta blanca, mentre que la segona i la tercera
només utilitzen l’argila diluïda sense cap component,
i és el tipus de cocció oxidada o reduïda la que impri-
meix el color final. Per aquesta raó, la mateixa peça
pot tenir variacions de color que poden anar progres-
sivament del vermell al negre depenent de la seva ex-
posició a les condicions del forn en la cuita de les pas-
tes.

Tanmateix, depenent de la consistència d’aquesta bar-
botina i de la temperatura del forn, aquestes engalbes

poden passar a ser vernissos si la temperatura del forn
arriba a fondre totalment els components de la cober-
ta i es vitrifiquen.

Les peces que aquí presentem tenen una variabilitat de
colors i textures molt àmplia, però, tal com hem co-
mentat en l’apartat anterior, es poden diferenciar fo-
namentalment dos tipus de pasta:

— Engalba blanca, present bàsicament en peces tan-
cades com gerres i gerretes, tot i que també hi ha
exemples minoritaris de formes obertes, com els bols
pàtera. Cobreix la superfície exterior de les primeres i
la interior de les segones, d’una forma molt homogè-
nia i acurada. Aquí generalment l’engalba és densa,
mentre que a les zones que no són directament visi-
bles, com l’interior de les peces tancades i l’exterior de
les obertes, en el cas que hi sigui, és transparent i diluï-
da.

— Engalba vermella o negra que, com hem dit abans,
no té una diferència en la composició sinó en el procés
de cocció. Aquestes són utilitzades en les produccions
de la vaixella de taula oxidada i reduïda. Evidentment,
en el primer grup la variabilitat de tonalitats és més
àmplia, i oscil.la entre el vermell, el marró i el negre,
mentre que a les peces realitzades amb cuita reductora
l’engalba sempre s’ha transformat en una coberta grisa
o negra. A part del color, la textura també és impor-
tant, sobretot pel fet de veure’s en algunes peces la in-
tencionalitat de destacar, per exemple, la part interna
amb una engalba espessa i densa (peces que imiten el
repertori clàssic del vernís negre com les formes Lamb.
1 i 5-7), fruit potser de l’aplicació de diverses capes,
mentre que la superfície exterior pot quedar sense en-
galbar o amb una engalba diluïda grisa que s’escampa
en forma de regalims. De vegades aquesta intenciona-
litat pot arribar fins i tot a crear superfícies envernissa-
des a causa de la vitrificació de l’engalba (com és el cas
de l’individu representat a la làm. 12.9).

Identificar les tècniques emprades per aplicar aquest
acabat a simple vista no és tasca fàcil. Per una banda,
és bastant probable que hi hagués una aplicació a pin-
zell en les peces on només es cobreix una de les super-
fícies. Tanmateix hi ha peces que presenten ditades al
voltant del peu, la qual cosa ens indica que la immer-
sió també fou utilitzada en l’aplicació de les engalbes.

De l’observació del tipus d’acabat de diverses peces
d’una mateixa producció va sorgir la idea de fer grups
que finalment indiquessin orígens diversos o produc-
cions individualitzades. De seguida ens adonàrem,
però, que la variació d’acabats era molt gran i que
aquesta es combinava sobre la superfície d’una matei-
xa peça. Com a exemple més significatiu podem par-
lar de peces reduïdes que imiten formes del vernís ne-
gre i que tenen una engalba negra espessa a l’interior i
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grisa i diluïda a l’exterior, idèntica a la que s’aprecia en
la superfície exterior de les gerres (làm. 16.1-4). Per
tant, tot i les grans diferències que poden observar-se
entre les peces, creiem que no estem davant de pro-
duccions diverses, i que si aquestes es poden identifi-
car sempre s’haurà de fer a partir de l’anàlisi de les pas-
tes.

2.3. Repertori tipològic

En aquest apartat farem una descripció de cadascun
dels tipus identificats de la vaixella de taula engalbada
sense tenir en compte el color de l’engalba ni el tipus
de cocció a què ha estat sotmesa l’argila. La realització
d’una tipologia que no discrimina les produccions va
sorgir com a conseqüència de la coincidència de for-
mes que hi ha entre elles. Com ja es pot suposar, de-
terminades formes tenen més sortida amb un o altre
acabat però, tot i així, són comuns en les tres produc-
cions la major part dels tipus que hem identificat.

Aquest repertori ha estat organitzat a partir d’una nu-
meració correlativa que s’inicia sobretot amb el grup
més nombrós. Així, cadascuna de les formes porta una
numeració amb 4 dígits. El número corresponent a la
forma és el primer, i els tres següents indiquen cadas-
cuna de les característiques pròpies que ens han per-
mès agrupar els individus en tipus diferenciats. Tal
com també es veurà, la definició del tipus va acom-
panyada d’una descripció de part de les peces repre-
sentades a les làmines, però a diferència del que s’acos-
tuma a fer en aquests casos, no totes han estat
descrites. No obstant això, al final d’aquest capítol ad-
juntem un quadre en el qual s’esmenten tots els frag-
ments representats a les làmines amb la sigla i el con-
text estratigràfic corresponents. Amb això hem
intentat alleugerir una mica la lectura d’aquesta tipo-
logia, evitant reiterar una sèrie de descripcions que re-
sulten molt semblants. Amb la classificació per tipus
hem intentat també apropar-nos a la funció de cadas-
cuna d’elles i trobar-ne la denominació llatina. Per a
aquest punt hem seguit els treballs fets per Escrivà
(1995) i Beltrán et al.(1998).

El nivell de fragmentació de les peces és molt alt i, gai-
rebé sempre, la vora és el principal element utilitzat en
la configuració de la major part dels tipus, la qual cosa
és una greu limitació, ja que no disposem d’informa-
ció sobre la resta del perfil de la peça, el nombre de
nanses, la forma del peu, la capacitat de la peça, etc.
Tot i aquestes limitacions, la forma del llavi, subjecte a
més variacions, ens pot donar un altre tipus d’infor-
mació, com per exemple la forma de tornejar cada
peça. 

És per això que volem deixar clar que estem davant
d’una tipologia oberta, amb moltes possibilitats de

veure’s incrementada o modificar-se a mesura que
augmenti el registre material d’aquestes ceràmiques a
la ciutat.

1000 Gerra (Urceus)
Aquest contenidor de mida mitjana, destinat a conte-
nir líquids i semilíquids, es caracteritza per tenir una
boca que oscil.la entre els 10 i 15 cm de diàmetre, amb
un coll curt que continua amb un cos, generalment
globular, culminat per un fons umbilicat, pla o marcat
amb un petit peu anular. Acostuma a portar una o més
nanses per a la suspensió, de secció generalment ovala-
da i amb solcs acanalats externs. 

Així, segons la morfologia, hem distingit quatre tipus
de llavi:

1100 Gerra amb el perfil exterior de la vora triangular.
Són els llavis més usuals i numèricament més nom-
brosos. La seva característica més notable és la de tenir
una vora amb un perfil exterior que tendeix a ser trian-
gular. És evident que dins aquest tipus podrien esta-
blir-se moltes variants a partir del perfil interior, de la
forma del llavi, etc., però hem cregut que l’estat de
fragmentació dels individus i el volum de material es-
tudiat feia bastant inútil assolir en aquests moments
un segon estadi de classificació tipològica. Variació
que fins i tot pot resultat infructuosa d’establir en un
futur si, com sembla, respon més a un aspecte de pro-
ducció, com seria la forma de tornejar la vora, que a
un factor de diferenciació tipològica i productiva d’a-
quests tallers.

N’hi ha de fetes amb pasta oxidada i engalba blanca
(cf. làm. 2.3 i 4.1-5), amb engalba vermella (làm. 7) i
amb pasta reduïda amb engalba negra (làm. 16.1-4),
però és a les dues primeres produccions on les gerres
de llavi triangular van tenir una major incidència. 

Int. 48-1043-2. Fragment de vora amb presència de
dues nanses. Ceràmica engalbada en blanc amb pasta
de color rosat i desengreixant minúscul de color blanc.
L’engalba és espessa i cobreix tota la part externa de la
peça, mentre que a l’interior només hi apareix en una
petita franja per sota del llavi. El diàmetre intern de la
vora és de 12,5 cm i les nanses neixen directament de
la vora en una secció arrodonida i acanalada a l’exte-
rior (làm. 2.1).

Int. 48-1125-4. Perfil sencer de gerra amb engalba ver-
mella. Pasta de color rosa ataronjada, dura i sense des-
engreixant visible. L’engalba és lleugera i cobreix tota
la superfície exterior. La vora porta motllura i la nansa
neix del llavi i arriba a l’inici de l’espatlla amb una sec-
ció ovalada i amb tres acanalats externs i un altre a la
part interna. El diàmetre de la vora és de 14 cm (làm.
7.2).

Int. 48-1108-112. Fragment de vora de gerra sense
nanses conservades. Pasta de color ataronjada molt
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compacta que porta una engalba externa de color
blanc molt densa que cobreix perfectament aquesta
superfície, mentre que a l’interior només ocupa la part
del llavi. La vora és molt exvasada i el coll vertical i rec-
te devia facilitar la col.locació d’una tapadora. Amb un
diàmetre d’11,6 cm (làm. 2.9). 

Int. 48-1048-26. Quatre fragments de vora amb dues
nanses de gerra, pasta ataronjada i compacta amb en-
galba exterior de color blanc no gaire densa. Aquesta
peça té la particularitat de tenir les nanses situades a 45
graus, és a dir, en una posició no gaire còmoda per
abocar líquid ni tampoc per al transport. Potser això la
relaciona amb les peces pensades per romandre penja-
des. Les nanses són molt acanalades i el diàmetre de la
vora se situa entorn als 16,6 cm (làm. 3.6).

Int. 48-1150-70. Vora de gerra de perfil quadrat amb
engalba blanca poc densa i gairebé perduda. La pasta
és de color groc, no gaire corrent entre les peces d’a-
quest moment, i per tant amb una cuita a temperatu-
ra no gaire alta i sense desengreixant perceptible. El
diàmetre de la vora és de 12 cm (làm. 4.4).

Int. 02 - figures (Loriente, Oliver 1992, 53, TF I-40).
Les autores consideraren aquesta peça com una ampolla,
tot i que nosaltres l’hem inclòs en el grup de les gerres. El
cos cilíndric és molt característic i el coll és curt. La tran-
sició entre aquest i el cos es fa a través d’una forta carena.
La nansa és curta i va del coll a la carena. Porta dos aca-
nalats a l’exterior i el fons umbilicat. El llavi triangular és
exvasat i fortament acanalat. L’engalba externa és de co-
lor vermell molt dens a la banda exterior, mentre que a
l’interior només queden restes de regalims. El diàmetre
màxim de la vora és de 12 cm (làm. 7.1).

1200 Gerra amb el perfil exterior de la vora exvasat. Són
formes que es caracteritzen per tenir el llavi desplaçat
a l’exterior respecte a la línia vertical que es pot traçar
entre el coll i la vora de la peça. El volum més impor-
tant l’hem trobat entre les peces amb acabat engalbat
en blanc (làm. 4.6-11), tot i que també n’hi ha en me-
nor mesura amb engalba vermella (làm. 8-1-3).

Int. 48-1150-73. Vora de gerra amb el llavi exvasat i
pla, arrodonit a l’exterior i còncau a l’interior. La unió
entre la vora i el coll es fa a través d’una forta inflexió.
Aquesta peça porta una engalba diluïda blanca que co-
breix la part externa, mentre que a l’interior només re-
cobreix el llavi. El desengreixant no és visible i la pasta
és de color vermell. El diàmetre exterior de la vora és
de 15,6 cm (làm. 4.10). Vegeu paral.lel procedent del
carrer de Lladó de Badalona (Puertas 2000, 51, núm.
1146).

Int. 48-1143-37. Vora de gerra amb engalba vermella
molt fosca i espessa que cobreix l’exterior de la peça,
mentre que l’interior només arriba a la vora. La pasta
és de color beix fosc, molt compacta i sense desengrei-
xant visible. A l’exterior, així com també a la part supe-
rior de la vora, és acanalada, la qual cosa li dóna un as-
pecte bífid. A l’interior la vora és esglaonada. El
diàmetre exterior de la vora és de 16,5 cm (làm. 8.3).

1300 Gerres amb el perfil exterior de la vora recte.
Aquest tipus de gerra es caracteritza per tenir el llavi
recte en relació amb la inflexió que hi ha entre el coll i
la vora. La majoria pertanyen a la producció oxidada
d’engalba vermella (làm. 8.4-11), però també n’hi ha
amb engalba blanca (làm. 5.1-3) i de pasta reduïda i
engalba negra (làm. 16.1-3).

Int. 12-03. Fragment de vora de gerra sense nanses
conservades. La pasta és de color beix pàl.lid i porta
una engalba externa de color vermell. A l’exterior la
vora és molt acanalada, mentre que l’interior és suau-
ment exvasat. El diàmetre de la vora és de 15,3 cm
(làm. 8.7).

Int. 48-1043-4. Fragment de vora de gerra sense nan-
ses conservades. Pasta oxidada de color beix rosat sen-
se desengreixant perceptible i cuita a temperatura bai-
xa, segons es desprèn de la tonalitat pàl.lida de la pasta
i de la seva textura, que deixa polsim als dits. L’engal-
ba és de color marró fosc a l’exterior i més vermella a
l’interior, on la trobem en forma de regalims. El dià-
metre de la vora és de 16 cm (làm. 8.8).

Int. 48-1123-28. Dos fragments de vora d’una gerra
que no conserva les nanses. Pasta de cocció reductora,
de color gris i engalba exterior de color negre. Aquesta
engalba és molt lleugera i està repartida de forma poc
homogènia. El diàmetre de la vora és de 17,20 cm
(làm. 16.1).

1400 Gerra amb el perfil exterior de la vora penjant.
Aquest darrer grup es diferencia dels anteriors pel fet
de tenir un perfil extern inclinat des del llavi fins a la
inflexió del coll. Aquesta transició es fa a través d’una
concavitat per sota del llavi. Aquestes peces no són
gaire abundants, però les detectem en les tres produc-
cions (làm. 5.4-5, 9.1 i 16.4).

Int. 48-1108-114. Fragment de vora de gerra amb
pasta de color rosat fosc, d’aspecte porós i engalba ex-
terior de color crema de textura densa. No s’hi aprecia
desengreixant i el diàmetre de la vora és de 10,6 cm
(làm. 5.4).

Int. 48-1133-21. Fragment de vora de gerra de llavi
triangular amb el coll curt i engalba vermella externa.
Hi ha un petit esglaó entre coll i cos. La pasta és de co-
lor rosat i el desengreixant no s’hi aprecia (làm. 9.1).

Finalment, presentem una sèrie de fons que correspo-
nen a gerres de diferent mida i dels quals no podem es-
tablir la correspondència amb les vores per manca de
perfils sencers. Segons hem pogut veure, hi ha peus
anulars (làm. 9.2 i 4), fons umbilicats de clara tradició
ibèrica, (làm. 5.9) i fons plans (làm. 5.8 i 10). Tant les
característiques de la pasta com l’engalba que les co-
breix s’assemblen molt a les que hem descrit abans, i
són molt corrents l’absència de cobertura sobre la su-
perfície de repòs i la presència de regalims a la part in-
terna.
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Com que la ceràmica denominada comuna local no
acostumava a omplir el panorama bibliogràfic, ja que
era tractada amb menys interès que les importacions,
resulta de vegades complicat trobar-ne paral.lels en ja-
ciments propers. Tot i amb això, hem trobat produc-
cions de gerres amb el perfil molt semblant a Badalo-
na, Celsa, Tivissa i Guissona. El cas de la costa laietana
és diferent, ja que l’estudi de les produccions comunes
realitzat per C. Puertas (2000) abraça un període molt
ampli des del punt de vista cronològic i, per tant, en-
llaça perfectament amb elements presents al nostre
treball. Per altra banda, les publicacions d’interven-
cions antigues també ens aporten una sèrie de
paral.lels que de vegades poden procedir de contextos
poc fiables. Així, a les intervencions realitzades al pa-
lau de la Paeria als anys 60, es van recuperar materials
que aparegueren publicats molt posteriorment i grà-
cies als quals podem apreciar l’existència de peces que,
tot i la seva denominació, es poden considerar gerres
d’engalba vermella. Tant el de la fig. 67e com el de la
fig. 68f corresponen al nostre tipus 1300 (Tarragó,
Díez-Coronel 1981, làm. XLIV-XLV). Aquesta ten-
dència també sembla confirmar-se a la plaça de Sant
Joan (INT-8), amb percentatges alts de gerres del tipus
1300 (Junyent, Pérez Almoguera 1995, 236,
fig.11.10, 11, 13-14 i 16-17; fig. 12.20), tot i que
també n’hi ha del tipus 1100, amb el perfil exterior de
la vora triangular (fig. 11.12 i 15). Cronològicament
aquesta intervenció se situa grosso modo en el segle i
aC. També resulta important el volum material recu-
perat a la destruïda vil.la romana de Raïmat. Tot i que
l’estudi no va comptar amb les indicacions del context
d’on van ser recuperats, els materials són referència
obligada sobretot com a exemple de la seva presència
en una zona no gaire llunyana de la ciutat. Les gerres
9, 11, 14 i 17 s’apropen al nostre tipus 1100, amb el
perfil del llavi extern de tendència triangular. Les for-
mes 10 i 16 són de perfil exvasat del tipus 1200 i, fi-
nalment, les formes 12 i 13 pertanyen al grup 1300
(Pérez Almoguera 1988, 124-126). En els materials
recuperats al Tossal de l’Àliga són abundants els frag-
ments de gerra amb vores atribuïbles al nostre tipus
1100 (Pérez Almoguera 1991b, 29-64).

Tornant als paral.lels d’altres zones, la gerra 1200, amb
el vorell pla de coll exvasat, engruixit i acanalat a la
part superior de la vora (làm. 4.10), és un exemplar
gairebé idèntic a la peça 2139, procedent del pou del
carrer de Fluvià de Badalona (Puertas 2000, 51). En el
cas de Celsa i Tivissa, es tracta de produccions que po-
den tenir o no la superfície coberta d’engalba. Al taller
de l’Aumedina (Tivissa) trobem molts paral.lels for-
mals, i gairebé tots els tipus recollits per l’autor es po-
drien incloure en els nostres grups. Així, bona part de
les denominades gerres motllurades podrien corres-
pondre al nostre tipus 1200, amb el perfil exterior de
la vora exvasat. Hi ha fragments que poden relacionar-
se directament, com per exemple la fig. 36.7 amb la

nostra làm. 3.7. (Revilla 1993, 95-104). Però aquesta
producció, a diferència de la lleidatana, no porta cap
engalba exterior.

A Guissona, l’estudi realitzat sobre els materials d’en-
galba roja (Pera 1993, 287-310) individualitza una sè-
rie de formes i variants que també es poden relacionar
amb els nostres tipus. Per exemple, la forma Guissona
3 podria correspondre al nostre tipus 1300, tot i que
altres variants poden correspondre simultàniament a
dos dels nostres tipus, com per exemple la forma Guis-
sona 2B, que té trets semblants al nostre tipus 1200, i
altres al 1300 o fins i tot al 1400. Tot això revela la di-
ficultat i els problemes que existeixen a l’hora de defi-
nir tipus a partir només de les vores. A Celsa (Aguarod,
Mínguez 1998, 474-475) trobem paral.lels amb les
formes de perfil exterior del llavi recte del tipus 1300
a la fig. 242.1-6 i del tipus 1200 a la fig. 242.7, recu-
perades en els nivells de rebliment i abandó de la «casa
de los delfines», datats entre els anys 41-45 i 54-60
dC.

2000 Gerreta (Urceolus)
Les gerretes són recipients de petita capacitat per ser-
vir líquids a la taula. En certa manera són hereves de
les produccions reduïdes que es van fabricar en els ta-
llers del voltant d’Empúries. En la ceràmica ibèrica
també n’hi ha de cobertes amb engalbes o directament
pintades. Un fet remarcable és que no detectem la pre-
sència d’aquest tipus ceràmic en pasta de cocció reduï-
da i engalba negra. 

Formalment es caracteritzen per tenir un cos amb ten-
dència ovoide i un suau perfil en S, la vora pot ser sim-
ple i exvasada o amb una petita motllura i tendència
recta, o fins i tot amb el perfil exterior exvasat. Les
nanses, generalment una, són de perfil ovoide i el fons
està dotat d’un peu anular. Quant a les possibles deco-
racions, és freqüent la presència de solcs acanalats i
bordons al cos. Tal com passa amb les gerres que hem
descrit abans, les hem agrupat en tres tipus.

2100 Gerreta amb el perfil exterior de la vora triangular.
Aquestes peces estan molt relacionades tipològica-
ment amb les gerres. Tenen una petita vora de secció
bicònica que els dóna l’aspecte triangular (làm. 6.1-2 i
9.6).

Int. 48-1043-8. Vora de gerreta amb dues nanses en-
frontades recoberta per una engalba blanca espessa que
cobreix l’exterior de la peça. A l’interior l’engalba no-
més cobreix la vora. La pasta és de cocció oxidant, de
textura dura i color ataronjat. El diàmetre de la vora és
de 5,8 cm (làm. 6.1). 

2200 Gerreta amb el perfil exterior de la vora recte. Són
exemplars amb un llavi que tendeix a la verticalitat.
Poden estar decorats amb solcs acanalats exteriors.
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Int. 48-1143-39. Vora de gerreta amb engalba verme-
lla espessa que salta amb facilitat i que cobreix tota la
part externa i gran part de la interna de la peça. La pas-
ta de cocció oxidant és compacta i de color beix rosat.
El desengreixant no s’hi aprecia (làm. 9.7).

2300 Gerreta amb el perfil exterior de la vora exvasat.
Aquestes peces, que recorden sobretot les bicòniques
de tradició emporitana, es caracteritzen per tenir el lla-
vi simple i exvasat. Hi ha peces molt semblants a la
vil.la de Raïmat (Pérez Almoguera 1988, 128, fig. 24).

Int. 48-1125-3. Perfil sencer de gerreta amb dues nan-
ses, recoberta per una engalba vermella molt lleugera a
l’exterior que no acaba de cobrir completament la su-
perfície. La pasta es de color beix rosat i el desengrei-
xant no s’aprecia a simple vista. La textura és dura. El
diàmetre de la vora és de 9,4 cm. El perfil recorda les
gerres de tradició emporitana amb els dos bordons, un
entre el coll i l’espatlla, i l’altre, abans de l’inici de la
carena, per sobre del punt de contacte amb la nansa.
La vora és simple i exvasada i el peu anular porta una
sèrie de solcs acanalats interns molt característics (làm.
9.1).

3000 Bol (Catillus)
Dins de la vaixella de taula, ens ocupem del que ara
entenem com a plats fondos, els quals contenen lí-
quids o semilíquids. Formalment estem davant de pe-
ces d’un diàmetre que oscil.la entre els 14 i els 22 cm.
El cos pot desenvolupar carenes i generalment l’alçada
de la peça no passa dels 10 cm, tot i que arriba als 12
cm en casos molt específics. El peu també pot variar
en diàmetre i alçada, però generalment es tracta de
peus anulars que poden tenir o no decoracions. Les
agrupacions que hem fet han estat a partir del perfil i
la forma del llavi. Tanmateix, no podem eludir els evi-
dents paral.lelismes entre alguns tipus i les produc-
cions que el comerç porta d’altres mercats. Per exem-
ple, els bols de vernís negre itàlic de la forma Lamb. 1
serveixen de model a peces que es fabriquen a Ilerda.
Altres influències mediterrànies i costeres, encara que
menys evidents, s’observen en els bols de llavi recte,
que recorden les formes de vernís negre de la Campa-
niana A (Lamb. 27ab) o els bols pàtera de llavi reen-
trant, tan característics de les produccions grises em-
poritanes.

3100 Bol de perfil exterior de la vora reentrant. Es trac-
ta de plats que tenen la vora clarament girada vers l’in-
terior de la peça. Aquesta forma està inspirada en les
formes de la Campaniana A antiga i en els bols pàtera
de pasta grisa fabricats a la costa, i fou un tipus formal
que la ceràmica ibèrica ja havia incorporat al seu re-
pertori molt abans de l’aparició de les produccions en-
galbades d’època romana. N’hi ha amb engalba blan-
ca (làm. 6.6) i vermella (làm. 10.1).

Int. 48-1150-76. Vora de bol de llavi reentrant cobert
amb engalba blanca tant a l’interior com a l’exterior.

L’engalba és densa i de color blanc groguenc. La forma
recorda molt les produccions de grisa de la costa. Per
l’orientació que porta el perfil, és molt probable que
tingui molta profunditat. La pasta és ataronjada i
compacta i no s’hi aprecia el desengreixant (làm. 6.6).

Int. 48-1095-1. Dues vores i un fragment informe de
bol de vora reentrant. Pasta oxidada de color vermell
ataronjat amb desengreixant de punts blancs, ben cui-
ta i compacta. L’engalba externa és de color vermell i
cobreix tant l’interior com l’exterior. El diàmetre de la
vora és de 15 cm (làm. 10.1).

3200 Bol de perfil exterior continu exvasat. En aquest
grup identifiquem formes que estan clarament inspi-
rades o copien la forma Lamb. 1 del Cercle de la Cam-
paniana B. Es tracta de bols que tenen un perfil del cos
recte amb una vora lleugerament exvasada i una care-
na fortament marcada en el trànsit entre el cos i el
fons. Aquestes peces poden estar decorades interior-
ment amb els atributs de les produccions originals,
com els cercles concèntrics (làm. 10.2-6 i 16.5-9).

Int. 48-1133-18. Perfil sencer de ceràmica oxidada
d’engalba vermella, amb pasta de color beix ataronjat
de consistència dura i desengreixant minúscul de calç.
L’engalba és bastant lleugera i porta un acabat brunyit.
El fons intern de la peça està decorat amb un acanalat
concèntric. El diàmetre intern de la vora és de 15 cm.
Imitació de la forma Lamb. 1 (làm. 10.2). Vegeu tam-
bé perfil sencer amb pasta reduïda a làm. 16.5.

Int. 12-384. Perfil sencer de bol amb solcs acanalats
exteriors. La pasta és de color beix groguenc sense des-
engreixant visible. L’engalba és molt lleugera i cobreix
irregularment tota la superfície interior, mentre que la
superfície exterior només en té a la vora i amb restes de
regalims. El fons intern està decorat amb dos solcs aca-
nalats i la vora té un diàmetre de 18 cm, mentre que
l’alçada total de la peça és de 5,8 cm. Imitació de la
forma Lamb. 1 (làm. 10.3). Vegeu també amb pasta
reduïda làm. 16.9.

Int. 48-1152-31. Vora de bol cobert per una engalba
vermella poc consistent que cobreix tant la superfície
interior com l’exterior. La pasta de cocció oxidant és
de color vermell fosc amb abundants punts de desen-
greixant de color blanc. El diàmetre de la vora és de 14
cm (làm. 10.4). Exemplar idèntic al perfil sencer de
pasta reduïda i engalba negra del jaciment de la Fonte-
ta de Grealó (Junyent, Pérez Almoguera 1982, 70-71).

Int. 48-1126-5. Vora de ceràmica oxidada de pasta de
color beix rosat i sense desengreixant visible que porta
una engalba de color vermell. El diàmetre de la vora és
de 17 cm (làm. 10.5).

Int. 47-1267-1. Perfil sencer de bol amb pasta de coc-
ció reductora i engalba negra densa i homogènia a l’in-
terior i més lleugera a l’exterior. No s’aprecia desen-
greixant al tall. El diàmetre de la vora és de 15,4 cm.
Assimilable a una forma de la TSA Consp. 7, o bé al
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d’una Lamb. 16/F 2864a1 de Campaniana C (làm.
16.6).

3300 Bol de perfil exterior continu còncau. Bols que
semblen formats per un terç de cercle, acabats amb
una vora simple (làm. 10.7-9) que de vegades pot es-
tar engruixida cap a l’interior (làm. 10.9-10 i 12). So-
vint tenen acanalats exteriors (làm.10.11) i, fins i tot,
probables encaixos per a tapadores (làm. 10.13-14).
Tot i que alguns podrien tenir certes semblances amb
els prototips de vernís negre, sembla més evident la
seva filiació ibèrica tardana amb els plats de la ceràmi-
ca pintada. Al forn de l’Aumedina hi ha una peça molt
semblant al tipus que descrivim (Revilla 1993, 106,
fig. 44-1). Són formes molt comunes i que trobem en
tots els contextos ilerdenses des del segle i aC fins al se-
gle ii dC, com per exemple al Tossal de l’Àliga (Pérez
Almoguera 1991b, fig. 99).

Int. 48-1151-50. Dues vores d’un bol de ceràmica oxi-
dada cobert per una engalba lleugera però homogènia
que cobreix l’interior i l’exterior de color vermell. La
pasta, molt rosada, presenta petits punts brillants, pro-
bablement de mica, utilitzats com a desengreixant. El
diàmetre interior de la vora es de 15,5 cm (làm. 10.8).

Int. 1143-13. Vora de llavi engruixit i exterior acanalat
cobert per una fina capa d’engalba marró ben conser-
vada a l’interior que s’estén per l’exterior fins a la vora.
La pasta és compacta, de cocció oxidant de color beix
rosat, i el desengreixant no s’hi aprecia. El diàmetre de
la vora és de 16 cm (làm. 10.12).

Int. 48-1143-9. Bol amb solcs acanalats exteriors de
pasta oxidada de color beix groguenc poc compacta.
L’engalba és lleugera, de color vermell marró, i no s’hi
aprecia l’existència de desengreixant (làm. 10.13).

3400 Bol de perfil exterior amb carena suau. Aquestes
peces estan molt emparentades amb les anteriors i,
com elles, tenen clares referències a les formes ibèri-
ques. El llavi marcadament engruixit provoca l’exis-
tència d’una carena molt alta a sota mateix del llavi. La
major part de les peces presenten cocció oxidant i en-
galba vermella (làm. 11.1-4), però no oblidem alguna
peça realitzada amb cocció reductora (làm. 16.10).

Int. 48-1123-2. Perfil sencer de bol de vora diferencia-
da i llavi engruixit i arrodonit. Pasta de color beix sen-
se desengreixant visible. L’engalba és lleugera i de color
vermell, amb una distribució irregular a la part interior,
mentre que a l’exterior només en queden restes de rega-
lims. El diàmetre de la vora és de 22 cm (làm. 11.1).

Int. 48-1152-30. Vora de bol d’engalba vermella. Lla-
vi diferenciat amb un fort acanalat per sota del llavi. La
pasta és de color beix rosat i no s’hi aprecia desengrei-
xant. A l’exterior l’engalba és més marró, mentre que a
l’interior, en aquells llocs on encara es conserva, és de
color vermell fosc (làm. 11.2).

Int. 48-1123-1. Vora de bol de pasta de cocció oxidant
i de color beix, engalbat interiorment i exteriorment
amb una engalba de color vermell clar molt lleugera.
No s’hi aprecia el desengreixant, i el diàmetre de la
vora és de 15 cm. Aquesta peça porta un grafit a la cara
externa, fet post coctionem, on es pot llegir part d’un
nomen POS[U...] (làm. 11.3).

3500 Bol de perfil exterior amb carena marcada. Són
bols caracteritzats per tenir un perfil trencat, format
per un llavi recte que ocupa el terç superior de la peça,
separat, i una carena marcada que el separa del cos. Es
tracta d’exemplars clarament inspirats en prototipus
itàlics, de la TSA, forma Goud. 40/Consp. 23a.
Aquesta forma la tenim representada en dos tipus d’a-
cabat (làm. 11.5 i 16.11).

Int. 47-2265-1. Vora de bol de ceràmica de cuita oxi-
dada i pasta de color beix groguenc, no gaire compac-
ta, on no s’aprecia la presència de desengreixant. L’en-
galba és de color vermell fosc i cobreix tant l’interior
com l’exterior. Hem trobat coincidències amb formes
presents a Llíria (Escrivà 1995, 176, fig. 8.3) i a El Pa-
lao d’Alcanyís (Paracuellos 2003, 179, fig.3) (làm.
11.5). Al Tossal de l’Àliga (Pérez Almoguera 1991b,
fig. 100) hi ha un exemplar idèntic de pasta reduïda
cobert d’engalba negra.

3600 Bol amb perfil exterior còncau i llavi triangular.
Descrivim aquí un exemplar present només dins de la
producció d’engalba blanca. Es tracta d’un bol amb el
llavi de secció triangular ametllada i un cos de tendèn-
cia còncava.

Int. 48-1043-17. Vora de bol de ceràmica de cuita oxi-
dant i pasta de color ataronjat i textura dura. No s’hi
aprecia la presència de desengreixant i la superfície in-
terna està engalbada amb una engalba densa de color
crema. El diàmetre de la vora és de 12,4 cm (làm. 6.7).

Al contrari del que ens passa amb les gerres, els fons dels
bols semblen estar bastant definits, ja que tenim perfils
sencers que permeten relacionar-los. Així, en general,
els peus petits i anulars es relacionen amb les peces més
fondes i de llavis engruixits de tradició local, mentre
que els que es relacionen amb les imitacions itàliques te-
nen en general la base més ampla i el peu facetat o mot-
llurat. Alguns d’ells porten decoració de solcs acanalats
concèntrics al fons intern. També hem pogut compro-
var i reproduir l’existència de segells impresos al fons in-
tern de la peça (làm. 11.6-10 i 16.12-14).

Int. 47-1265-9. Peu de bol de ceràmica de cocció oxi-
dant, pasta de color beix clar i sense desengreixant vi-
sible. Recobert amb engalba negra a l’interior de la
peça, mentre que a l’exterior només resten regalims. El
fons extern és lleugerament umbilicat, amb un diàme-
tre de 7,6 cm, i a l’interior destaca una marca o segell
on es pot llegir «PR» dins d’una cartel.la rectangular.
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Aquest és el tercer exemple de marca apareguda a la
ciutat amb aquestes lletres que es troben al voltant del
mencionat forn de Magdalena (làm. 11.6).

Int. 48-1043-1. Peu de bol de ceràmica de pasta de
cocció oxidant amb una engalba negra lleugera que re-
cobreix tant l’interior com l’exterior de la peça. A la
part interna conserva tres acanalats concèntrics. For-
malment és molt similar als fons de les copes Lamb. 1,
amb el peu oblic molt proper a la zona de la carena
(làm. 11.10; cf. també làm. 16.13).

Int. 48-1078-1. Peu de bol de ceràmica de cocció oxi-
dant de pasta dura i ben cuita on no s’aprecia el desen-
greixant. L’engalba és espessa i cobreix gairebé tota la
peça a excepció de la part interna del peu. Com a fet
remarcable en destaquem la decoració a rodeta con-
cèntrica al fons intern, tot i pertànyer a una peça assi-
milable a la forma Lamb. 1 o 8 (làm. 11.9; cf. també
en pasta de cocció reduïda làm. 16.14).

Int. 48-1143-15. Peu de bol de ceràmica reduïda amb
engalba negra lleugera. La pasta és de color gris amb
desengreixant de calç de mida petita. El peu presenta
dos bourrelets molt característics a la part externa (làm.
16.12).

El bol, juntament amb la gerra, forma part d’un servei
molt conegut a la vall de l’Ebre. Les formes que aquí
hem recollit apareixen d’una forma bastant generalit-
zada en jaciments com el d’El Palao d’Alcanyís, en ta-
llers com el de Tarazona i a la mateixa Celsa (Velilla de
Ebro). Els anomenats «cuencos grandes» (Aguarod
1984,61-67) que trobem amb una vora engruixida i
de vegades diferenciada a través d’un fort acanalat sota
el llavi que pot tornar-se una inflexió carenada.
Compten, però, amb uns peus menys desenvolupats,
que s’apropen potser als de les produccions de la TSA,
mentre que els que nosaltres presentem són més alts i
apareixen en contextos cronològics anteriors. 

4000 Pàtera (Patena)
Un clar exemple de la consolidació dels nous gustos ali-
mentaris és la presència d’aquest plat pla, que per les se-
ves característiques és molt adient per servir i menjar sò-
lids. Els tipus representats, tal com podrem veure, són
referències gairebé directes a peces del repertori impor-
tat de la vaixella en vernís negre (Lamb. 5-7) i més tard
de la TS (Goud. 34-43/Consp. 3). La forma, doncs, es
caracteritza per una boca ampla, d’un diàmetre que pot
variar entre els 20 i els 40 cm i de poca profunditat, sen-
se sobrepassar els 4 i els 8 cm a les peces de major dià-
metre. Hi ha exemplars de pasta oxidada coberts d’en-
galba vermella, però són majoritaris els individus de
pasta reduïda i engalba negra. Els tipus han estat defi-
nits en principi a partir de la vora, ja que és un element
que esdevindrà molt significatiu en totes les variants.

4100 Pàtera de perfil exterior carenat i vora simple.
Aquesta forma es caracteritza per una vora simple, rec-

ta o exvasada, separada de la resta del cos per una care-
na suau o més marcada, amb un fons que generalment
té una tendència plana o lleugerament inclinada.
Aquest apartat recull tota una sèrie de peces que es po-
drien qualificar d’imitacions autèntiques del vernís
negre, i per aquest fet en podem trobar paral.lels clars
en cadascuna de les incloses a la taula. Així, trobem un
alt percentatge de formes similars a la Lamb. 5-7/F
2270-2280 (làm. 12.2-4 i 17.2), seguit per formes
més properes a la Lamb. 5/F 2252 (làm. 12.1 i 17.1),
a més de peces que imiten formes de la TSA com la
Goud. 34/Consp. 3.1.1 (làm. 12.5 i 17.3).

Int. 48-1043-14. Vora de pàtera de pasta de cocció
oxidant de color rosat on no s’aprecia el desengreixant
i amb una engalba de color negre espessa que cobreix
tota la peça. El diàmetre màxim de la vora és de 21 cm
(làm. 12.1).

Int. 48-1123-45. Vora de pàtera de pasta reduïda de
textura dura i amb desengreixant de mica i vacúols.
L’engalba és de color negre marró. El diàmetre màxim
és de 23 cm (làm. 17.1).

Int. 48-1151-60. Fragment de vora de plat de pasta
oxidada de color beix i textura compacta amb desen-
greixant de punts blancs. La vora està lleugerament en-
gruixida. L’engalba, que cobreix només la zona exter-
na, és de color vermell. El diàmetre màxim de la vora
és de 18 cm (làm. 12.3).

Int. 98-1126-1. Perfil sencer de plat de pasta reduïda
de color gris fosc i textura dura, sense desengreixant vi-
sible i amb una engalba que cobreix l’interior i l’exte-
rior de color negre mat. Al fons intern presenta solcs
acanalats concèntrics. El diàmetre de la vora és de 18
cm, i l’alçada total, de 3,5 cm (làm. 17.2).

Int. 47-1266-1. Fragment de vora de plat de pasta de
cocció oxidant, de color rosa ataronjat i textura tova,
que deixa un polsim als dits al ser manipulada. L’engal-
ba és de color vermell, més densa a l’interior que a l’ex-
terior. El diàmetre de la vora és de 37 cm (làm. 12.5).

Int. 02 (Loriente, Oliver 1992, 59, T.F. I.19). Forma
assimilable a la Goud. 34-43/Consp. 3, que les autores
identifiquen com a imitació de Drag. 18. El perfil és
de cos recte amb tendència exvasada i llavi arrodonit,
diferenciat per un solc acanalat a sota. La pasta és de
color gris i l’acabat interior engalbat en negre és més
dens que a la banda exterior (làm. 17.3).

Aquest tipus tan característic el trobem present a Ge-
but, tot i que sense especificar si prové del poblat ibè-
ric o de la vil.la que hi havia als seus peus, amb dos cer-
cles concèntrics a l’interior (Vàzquez 2001, 52, fitxa
16), i a la Fonteta de Grealó (Junyent, Pérez Almogue-
ra 1982, 72-73).

4200 Pàtera de perfil exterior carenat i vora plana. Com
la seva denominació indica, aquests plats tenen una
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vora de tendència horitzontal «en ala» unida a un cos
còncau amb lleugera carena que pot estar més o menys
a prop de la vora. Aquesta forma la trobem representa-
da en cocció reductora (làm. 17.4-5) i oxidada (làm.
12.6).

Int. 48-1133-15. Vora de plat de ceràmica de pasta de
color gris de textura dura i cocció reductora, en la qual
el desengreixant és inapreciable. Porta una engalba de
color negre espessa i gairebé vitrificada. La vora de 20
cm de diàmetre és plana, exvasada i amb un solc aca-
nalat. Com que aquesta peça no té gaire alçada, la ca-
rena és molt a prop de la vora, amb una inflexió mar-
cada que fa la transició al fons, el qual, tot i que hi falta
el peu, sembla lleugerament còncau (làm. 17.4).
Aquesta forma és assimilable a la F 1441 d1.

Int. 48-1090-1. Vora de plat de pasta de cocció oxi-
dant de color beix rosat i consistència dura amb un
desengreixant inapreciable. L’engalba cobreix totes
dues superfícies; a la part interior és més densa i bri-
llant, mentre que a l’exterior és més diluïda. La vora té
un gran diàmetre, 37 cm, i està seccionada just en el
llavi penjant, la qual cosa ens impedeix verificar autèn-
ticament el prototipus del qual derivaria, tot i que la
relacionem amb el tipus F 1623 d1 i la sèrie F 1624
dins dels anomenats bords tourmentés (làm. 12.6).

4300 Pàtera de perfil exterior carenat i vora motllurada.
Aquesta forma es caracteritza per tenir el llavi amb un
perfil sinuós en S unit a través d’una carena a un cos
cònic invertit. No tenim cap exemplar que conservi el
peu. Aquestes formes no tenen una semblança directa
amb cap producció de vernís negre, encara que po-
drien inspirar-se en tipus de la TSA (Consp. 2.3.2).
Malgrat tot, nosaltres les relacionem més amb els per-
fils dels plats de tradició ibèrica (Garcés 2000, 51, fig.
27, 2) que amb cap altra producció itàlica. Apareixen
tant en cocció oxidant (làm. 12.7-8) com en reduïda
(làm. 17.6).

Int-47-1465-4. Vora de plat de pasta de cocció oxi-
dant de color beix rosat sense desengreixant visible i
engalba lleugera de color vermell. La vora és de ten-
dència vertical, lleugerament exvasada, i amb una in-
flexió entrant just abans de la carena, que també és
molt marcada (de 100 graus) i que dóna inici a un fons
de diàmetre proporcionalment gran del qual ens man-
ca el peu. El diàmetre de la vora és de 28,8 cm (làm.
12.7). Hi ha un altre exemplar molt semblant a aques-
ta forma en pasta reduïda i engalba negra (làm. 17.4).
Trobem paral.lels d’aquestes formes tan específiques a
Can Balençó en els tipus 1202 i 1203 laietans (Puertas
2000, 32-39). També apareix al Tossal de l’Àliga en
cocció reduïda i engalba negra (Pérez Almoguera
1991b, fig. 108) i a la vil.la de Raïmat (Pérez Almo-
guera et al. 1988, 137, fig. 6).

Int. 47-1265-2. Dos fragments de vora de plat de pas-
ta de cocció oxidant i de pasta de color vermell de con-

sistència compacta sense desengreixant visible. L’en-
galba és de color vermell i densa, i cobreix tant l’inte-
rior com l’exterior. Es tracta d’un plat de gran diàme-
tre, 28,6 cm, i poca alçada, la vora és plana, aprimada
i en ala a la part externa, la carena està molt a prop de
la vora i dóna pas a un fons lleugerament còncau que
devia finalitzar en un peu que ens manca (làm. 12.8).

4400 Pàtera de perfil horitzontal. Són plats plans en el
sentit més estricte de la paraula. Les vores adopten una
sèrie de solcs acanalats que donen lloc a engruiximents
i llavis caiguts molt característics. Són formes que en
definitiva s’inspiren en les vores de produccions itàli-
ques diverses anomenades per Morel de bord tourmen-
té i agrupades en les sèries F 1640-1660, tot i que no es
pot descartar la possibilitat que imitin també les vores
de la TSA Goud. 6/Consp. 10 o Goud. 15/Consp. 11.

Int. 48-1123-9. Vora de plat de pasta de color gris de
cocció reductora molt compacta i dura amb engalba
negra exterior vitrificada (làm. 17.7). Es tracta d’un ti-
pus de plat amb una vora diferenciada molt caracterís-
tica engruixida amb una sèrie d’acanalats i motllures
inspirades en bords tourmentés del gènere F 1600 pro-
pis de la forma M. 112 en Campaniana C. La trobem
present també en pasta de cocció oxidant i engalba
vermella (làm. 12, 9), és a dir, amb un control de la
temperatura del forn més acurat que amb altres peces.
Els diàmetres oscil.len entre els 23,2 i els 34,6 cm.

Int. 48-1133-14. Vora de plat de ceràmica de pasta de
cocció reductora de color gris clar sense desengreixant
visible a simple vista i de textura dura i compacta. Por-
ta una engalba negra exterior, brillant i en procés de vi-
trificació. La vora és engruixida i acanalada. El perfil
interior d’aquesta peça recorda el de la forma Lamb.
6/F 1442b1 en Campaniana C, inclosa dins la catego-
ria de plats de bord ondulé (làm. 178).

Els fons que hem pogut identificar d’aquestes pàteres
s’assemblen als de les formes Lamb. 5-7 en vernís negre
i a les Goud. 1 de la TSI. No falten, doncs, els fons de-
corats interiorment amb solcs acanalats, els peus de sec-
ció quadrada, amb «bourrelet» exterior, de perfil oblic,
que reflecteix amb molta fidelitat les característiques
pròpies del model original. Dades també conegudes a
partir dels materials recollits l’any 1975 a la plaça de
Sant Joan (Junyent, Pérez Almoguera 1985, 218-220).

5000 Crater
Aquest contenidor multifuncional de vora ampla i
mida variable es relaciona habitualment amb un ús ce-
rimonial, com el de la barreja del vi amb les espècies i
l’aigua, tot i que també s’emprarà per a altres qües-
tions molt diferents, i arribarà fins i tot a ser utilitzat
com a urna cinerària. Procedent dels tipus grecs més
clàssics, va ser adoptat per cadascuna de les produc-
cions posteriors de vernís negre itàliques. Tal com hem
reiterat en els apartats anteriors, no hi ha una clara di-
ferenciació o relació directa entre forma i cocció o aca-
bat de superfície. Dels tipus que presentem, són més
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nombrosos els individus amb pasta oxidada i engalba
vermella que les formes reduïdes.

5100 Crater de perfil exterior del llavi triangular. Coin-
cideixen grosso modo amb les formes que estan directa-
ment relacionades amb el Cercle de la B (espècie F
4750) i la Campaniana C (espècie F 4740), un cop
identificades les formes de vores i peus (làm. 13.10-
11). El perfil del llavi dóna com a resultat un espai
còncau a l’interior de la vora (làm. 13.6-7).

Int. 48-1043-7. Fragment de vora de crater, de pasta
oxidada de color beix rosat, compacta i sense desen-
greixant visible. L’engalba és de color vermell i, tot i
que no es conserva gaire bé, cobreix tota la peça. La
forma és molt propera al tipus F 4753 a1. El diàmetre
és de 24 cm (làm. 13, 7). La forma és assimilable al ti-
pus F 4752 a1.

Int. 48-1145-16. Fragment de peu de crater de pasta
oxidada de color beix clar i engalba vermella molt ai-
gualida que cobreix parcialment la superfície exterior
de la peça. Pasta dura i compacta on no s’aprecia des-
engreixant. Assimilable al tipus F 4741 a1. El diàme-
tre del peu és de 12,5 cm (làm. 13.10). 

Int. 48-1122-1. Fragment de peu de crater de pasta re-
duïda i engalba negra exterior. Pasta de textura dura i
compacta on només s’aprecien vacúols. L’engalba co-
breix l’interior i l’exterior de forma lleugera. Aquest
peu té dues motllures exteriors i un acanalat a la super-
fície de repòs. Assimilable a la sèrie F 4753. El diàme-
tre màxim és d’11 cm (làm. 18.2).

5200 Crater de perfil exterior del llavi penjant. Aques-
tes vores no tenen una filiació directa amb les formes
clàssiques i són, tal vegada, més properes als prototi-
pus ibèrics de càlat amb el llavi penjant (làm. 13.8-9 i
18.1), però tant l’acabat de superfície com algun dels
diàmetres ens decanten per adscriure’ls als craters. 

Int. 46-2169-1. Fragment de vora de crater de pasta de
cocció oxidant de color beix rosat i pasta dura i com-
pacta. Està recoberta d’una engalba de color vermell,
que cobreix homogèniament tot el fragment. La vora
de llavi exvasat i penjant a l’exterior porta una sèrie de
solcs acanalats decoratius externs. Té un gran diàmetre
(37,8 cm) (làm. 13.8).

Int. 46-2160-1. Fragment de vora de crater de pasta
reduïda. La textura és dura i compacta i s’aprecien pe-
tits punts blancs al desengreixant. L’engalba negra no-
més cobreix la part exterior de la peça i resulta molt
lleugera. El seu perfil recorda molt els càlats de la for-
ma 4.6. definida per Garcés (2000, 40, fig. 18.1).

D’aquesta forma tan específica no n’hem trobat cap
paral.lel en les produccions locals amb o sense engalba
de la costa laietana ni de la vall de l’Ebre, per la qual
cosa esdevé un tipus d’imitació força singular de la ce-
ràmica engalbada d’Ilerda.

6000 Copa (Calix)
Forma utilitzada per beure que es caracteritza per tenir
una mida inferior als bols i, en general, un grau de
profunditat major. Pot anar acompanyat de dues nan-
ses enfrontades i d’un peu diferenciat. A partir de la
seva vora, gairebé sempre exvasada, hem diferenciat les
de llavi penjant i les de llavi recte.

6100 Copa amb el perfil exterior de la vora exvasat. Es
tracta d’un tipus de recipient de 6 cm d’alçada apro-
ximadament i un diàmetre proper als 15 cm, amb un
peu diferenciat anular (làm. 14.1-2). Normalment
són peces que imiten la forma Lamb. 2 (làm. 14.4 i
18.3-5).

Int. 48-1143-36. Fragment de vora de copa de pasta
oxidada de color beix rosat, compacta i amb un desen-
greixant inapreciable. L’engalba és de color vermell,
poc densa i només cobreix la part externa. Un element
molt característic són les nanses amb apèndix gairebé
rectangular (làm. 14.1).

Int. 48-1133-12. Fragment de vora assimilable al tipus
F 1231 a1 de pasta de cocció reductora. La pasta és
dura i el desengreixant no s’aprecia. L’engalba és de co-
lor negre i lleugera i cobreix tant l’interior com l’exte-
rior, però de forma irregular. Aquesta peça no porta
nanses i la vora és exvasada i penjant (làm. 18.4).

Hi ha paral.lels d’aquestes peces a Badalona, en la in-
tervenció de la plaça de Font i Cusó. L’autora les rela-
ciona amb peces del repertori de la TSI (Puertas 2000,
33), tot i que nosaltres ens decantem per les produc-
cions del Cercle de la Campaniana B.

6200 Copa amb el perfil exterior de la vora recta. Es
tracta de copes de perfil semiesfèric de llavi recte amb
tendència arrodonida (làm. 14.3 i 18.6-7).

Int. 48-1123-37. Fragment de vora de copa similar a
la F 3320 amb pasta de color beix clar i engalba de co-
lor vermell. Porta dues nanses amb apèndix superior
enfrontades i la vora és recta i una mica acanalada per
sota del llavi. El diàmetre de la vora és de 13,6 cm i
desconeixem el tipus de fons i peu que devia portar la
peça (làm. 14.3).

Int. 48-1067-598. Fragment de vora i carena de copa,
similar a la copa Pasq. 127/F 3120. És de pasta grisa,
dura i porta una engalba de color negre poc densa que
cobreix tant l’interior com l’exterior. El diàmetre de la
vora és de 14,6 cm. Porta dues nanses de secció gemi-
nada enfrontades (làm. 18.6).

La primera d’aquestes peces té també un clar paral.lel
en les copes de vernís negre de l’espècie F 3110-3120
i en la ceràmica ibèrica pintada de la forma 2.6. (Gar-
cés 2000, 23-25), segons es desprèn de les nanses de
secció circular i llengüeta sobreposada.
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7000 Got (Poculum)
Juntament amb el bol i el plat, el got és una de les pe-
ces més característiques de la vaixella de taula. Aquesta
peça és sempre més alta que ampla, i el diàmetre de la
boca sempre supera el del peu. Inspirats en el repertori
tipològic dels vasos de parets fines, es fabriquen tant en
pasta oxidada com reduïda. Els acabats engalbats són
igualment comuns, i aquesta forma es pot agrupar en
una sèrie de tipus depenent del perfil del cos.

7100 Got de perfil exterior de la vora recte. El perfil és
suau i està compost per una vora amb tendència verti-
cal, mentre que el cos presenta un perfil globular més
o menys marcat. Els fons són generalment indicats
amb un petit anell (làm. 14.5-10 i 18, 9). Molt proba-
blement podríem incloure una subdivisió en aquest
apartat a partir de llavis llisos o amb motllures exter-
nes, però, tractant-se d’una primera aproximació, hau-
rem d’esperar a tenir més individus classificats. 

Int. 48-1133-24. Vora de got de pasta de cocció oxi-
dant de color groc i talcosa, sense desengreixant visible
i recoberta amb una engalba de color marró. El diàme-
tre de la vora és de 7,5 cm. La forma és molt similar al
gobelet My. II. (làm. 14.5).

Int. 48-1078-3. Vora de got de pasta de cocció oxidant
de color beix sense desengreixant apreciable i engalba
de color vermell a l’exterior. La vora és vertical i acana-
lada a la paret exterior de la vora. És una forma sem-
blant a la Unzú 8. Desconeixem el diàmetre del llavi
(làm. 14.7).

Int. 48-1123-41. Vora de got de pasta oxidada de co-
lor beix i textura compacta on no s’aprecia el desen-
greixant. El llavi és ample (3,4 cm) i porta una nansa
que neix del coll. L’engalba és de color vermell i co-
breix només l’exterior. El diàmetre és desconegut (làm.
14.9). És una forma semblant a la Unzú 7.

7200 Got amb el perfil exterior de la vora exvasat. Es
tracta de vores que s’obren i giren vers l’exterior amb
un diàmetre del llavi major que el del coll (làm. 14.11-
14 i 18.8). Tal com passava al tipus anterior, aquestes
poden tenir el llavi decorat o no a l’exterior amb una
sèrie de solcs acanalats.

Int. 48-1152-28. Vora de got de pasta cocció oxidant
de color beix rosat de consistència dura i so metàl.lic,
sense desengreixant apreciable. L’engalba és de color
vermell fosc, molt lleugera, i desapareix a la part del
llavi. El diàmetre de la vora és de 7,4 cm, i d’aquesta
arrenca una nansa de secció en cinta. La forma s’apro-
pa molt al gobelet My. III, variant B de López Mullor
(làm. 14.14).

Int. 48-1151-55. Vora de got de llavi simple i exvasat.
La pasta és de cocció oxidant de color beix groc, sense
desengreixant apreciable. L’engalba de color negre co-
breix tota la peça interiorment i exteriorment, però és

molt lleugera. La unió entre vora i cos es fa a través
d’un bordó. És una forma inspirada en el gobelet My.
I. El diàmetre del llavi és de 8,8 cm (làm. 14.12).

Int. 48-1143-31. Vora de got de pasta oxidada de co-
lor rosa ataronjat, de textura compacta i lleugerament
exvasat que es correspon només a la zona de la vora,
que a través d’un coll estrangulat dóna pas a un cos de
perfil globular. L’engalba és de color vermell ataronjat,
densa, i cobreix tant l’interior com l’exterior. Com
l’individu anterior, pot assimilar-se a la forma My. I. El
diàmetre de la vora és d’11 cm (làm. 14.13).

Int. 02 (TF I — 27) pàg. 52. Perfil sencer de got, de
pasta de cocció reductora de color gris, sense desen-
greixant apreciable a simple vista i amb una sèrie d’in-
cisions a la zona del cos en forma de ziga-zaga. Possi-
ble My. XXI (làm. 19.8).

7300 Got amb el perfil exterior cilíndric. És un vas pe-
tit que té un perfil recte on no es distingeix la vora del
cos o aquesta diferència és molt poc marcada, amb
una continuïtat vertical fins a la base, que normal-
ment és plana o ressaltada per un petit anell.

Int. 48-1123-34. Vora de got de pasta amb cocció re-
ductora i engalba de color negre a la part exterior.
Aquest tipus està inspirat en la forma My. XII. El dià-
metre de la vora és de 7,6 cm (làm. 18.9).

No tenim gaire clar quins peus es relacionen realment
amb els gots d’engalba i quins pertanyen a les petites
gerretes. Hi ha, però, una relació gairebé directa entre
els perfils globulars i els fons umbilicats, que poden te-
nir de vegades una petita indicació exterior. Els gots
cilíndrics acostumen a portar un fons pla, que de ve-
gades també pot estar indicat.

Com hem vist, hi ha peces que recorden tipus de les
produccions itàliques de parets fines, semblants sobre-
tot a la forma My. I, II, III, XII i XXI. Una altra gran
influència, o potser es troben incloses dins del mateix
fenomen, són les peces assimilables a les produccions
del taller de Tarazona, on trobem la forma Unzú 7 i 8
(Aguarod 1984, 38-52).

8000 Urna (Aula) 
Aquesta forma, que adopta diferents mides, es caracte-
ritza per tenir una boca lleugerament exvasada, un coll
curt i un cos globular que recorda una mica el perfil de
les olles i dels grans contenidors, però amb dimen-
sions molt inferiors. Només en tenim dos exemples
procedents de la Int. 48 i la trobem representada en
cocció oxidant i engalba vermella. A partir del perfil
de la vora n’hem diferenciat dos tipus:

8100 Urna amb el perfil exterior de la vora recte. Com
el mateix nom indica, la vora s’inclina vers l’exterior
rematant el llavi verticalment.
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Int. 48-1123-23. Vora d’urna de pasta de color beix
sense desengreixant visible i engalba espessa que co-
breix totalment la superfície externa de color vermell
(làm. 15.1)

8200 Urna amb el perfil exterior de la vora triangular.
Aquest tipus té una vora feta a partir d’un lleuger en-
gruiximent de la paret del coll que posteriorment es
doblega a l’exterior, i com a resultat dóna lloc a un
perfil triangular.

Int. 48-1152-25. Vora d’urna de pasta amb cocció oxi-
dant i de color beix rosat, de textura compacta i desen-
greixant de petits punts blancs. L’engalba és lleugera i
cobreix tant l’interior com l’exterior. El diàmetre de la
vora és de 13 cm (làm. 15.2).

Tornem a trobar exemples semblants a aquestes peces
entre els productes manufacturats al forn de Turiaso.
Aguarod (1984, 54-60) les denomina olles i hi veu
molts paral.lelismes amb les formes reduïdes de cuina
de coll lleugerament desenvolupat.

9000 Ampolla (Lagoena)
Contenidors del servei de taula de mida mitjana o pe-
tita, es caracteritzen per tenir un cos globular, el coll
estret i llarg ben diferenciat de la resta del cos, i una
nansa que els distingeix de la resta de vasos per servir
líquids a la taula. Aquesta forma la documentem en
pasta de cocció oxidada i engalba blanca o vermella.
Cal destacar que no n’hem trobat cap exemplar realit-
zat amb pasta de cocció reductora, ni cap exemplar
proveït d’abocador a la vora.

9100 Ampolla amb perfil de la vora exvasat. Es caracte-
ritza per presentar el llavi com una continuació del
coll que ha estat lleugerament girat vers l’exterior i que
dóna com a resultat un perfil interior en forma d’em-
but (làm. 6.8).

Int. 06-7. Perfil sencer d’ampolla de pasta de cocció
oxidant i engalba exterior vermella molt ben conserva-
da. El coll és curt i exvasat, amb una petita concavitat
a la part interna. Porta una nansa de secció ovalada i
acanalada al centre i el cos és piriforme, acabat en una
base anular (làm. 15.3). N’hi ha un exemplar a Torre
Vella (Badalona), molt semblant i situat cronològica-
ment en època de Domicià (Puertas 2000, 37, núm.
1516).

9200 Ampolla amb perfil de la vora recte. En aquestes
peces el llavi és de tendència vertical i poden tenir una
sèrie de solcs acanalats que donen pas a motllures més
o menys marcades (làm. 4-6).

Int. 48-1123-31. Fragment de vora amb arrencament
de nansa d’ampolla de pasta de cocció oxidant fina i
depurada, sense desengreixant apreciable però amb
presència d’algun vacúol. L’engalba és de color vermell
i cobreix la part externa. La vora és de secció anular,

amb dos bordons originats per un fort acanalat cen-
tral. La nansa de secció ovalada neix per sota del llavi i
el coll va separat del cos per un altre acanalat ben mar-
cat (làm. 15.4). També a Badalona i procedent del car-
rer de Fluvià, trobem una ampolla molt semblant da-
tada entre els anys 30-20 aC i el final del principat
d’August (Puertas 2000, 37, núm. 1518).

Aquestes formes substitueixen les gerres i enòcoes ibè-
riques i estan profusament representades en tots els
contextos revisats, tant de la vall de l’Ebre com de la
costa laietana (Aguarod 1984, 74-80; Aguarod, Mín-
guez 1998, 452-453; Puertas 2000, 34-40), tot i que
no sempre estan cobertes per una engalba externa.

10000 Tapadora (Operculum /Patina)
L’existència de tapadores està documentada des de
molt antic i en la seva fabricació s’utilitzaven materials
molt diversos (pedra, guix, fragments ceràmics reta-
llats). Tenim exemplars de pasta oxidada coberts d’en-
galba blanca i vermella. El perfil obert d’aquesta peça
pot permetre’n la utilització simultània com a petit
plat.

Int. 48-1077-176. Fragment de vora de tapadora amb
pasta de cocció oxidant de textura molt dura i com-
pacta. L’engalba és blanca, densa i brillant a l’exterior
mentre que a l’interior està molt més diluïda. El dià-
metre total és de 14 cm (làm. 6.9).

Int. 48-1143-6. Fragment de vora de tapadora de pas-
ta de color rosa beix de cocció oxidant i amb una en-
galba espessa de color vermell que cobreix la superfície
externa i que arriba a la part interna només en forma
de regalims. El diàmetre de la vora ens és desconegut
(làm. 15.7).

11000 Vas contenidor (Lebes)
Aquests recipients són elements d’emmagatzematge i
poden variar de mida i forma: generalment es caracte-
ritzen per una boca ampla, un llavi diferenciat i un
cos globular amb una base freqüentment plana. La
forma recorda el que en època ibèrica coneixem com
a tenalles.

11100 Vas contenidor amb el perfil exterior de la vora
penjant. Aquestes peces recorden les anomenades ge-
rres de «cap de cigne», amb un llavi exvasat i motllu-
rat. 

Int. 46-2223-1. Fragment de vora de vas contenidor
amb pasta de cocció oxidant i color beix rosat. No s’hi
aprecia desengreixant i l’engalba, de color vermell i no
gaire densa, cobreix irregularment la superfície exte-
rior de la peça, mentre que és absent a l’interior. El lla-
vi és caigut i porta a la part superior de la vora un es-
glaó o forma acanalada que sembla suggerir la
presència d’una tapadora. El diàmetre màxim és de 26
cm (làm. 15.8).
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11200 Vas contenidor amb el perfil exterior de la vora
triangular. Tanmateix hi ha peces que estan més pro-
peres a les tenalles de boca plana amb una vora curta i
més estreta que el diàmetre del coll.

Int. 48-1123-27. Vora de vas contenidor fet amb pas-
ta de cocció reductora i engalba negra que cobreix tant
l’interior com l’exterior de la peça. Sense coll, la vora
és de secció pseudotriangular amb un entrant a la part
interna. El diàmetre d’obertura és de 21,8 cm (làm.
19.1).

12000 Píxide
Potser fora del que entenem com a servei de taula, les
píxides són uns elements característics de la cultura
clàssica i el seu ús, encara per determinar, està lligat di-
rectament amb els gustos i nous usos de la cultura ro-
mana. Aquests petits contenidors tenen com a caracte-
rística principal la igualtat entre el diàmetre de la vora
i l’alçada total de la peça. Tot i que són molt propers
als tinters i a les copes, és molt probable que també
fossin utilitzats com a recipients per a salses. Encabits
a l’espècie F 7500, són elements tan característics d’è-
poca tardorepublicana com les pàteres i els bols. Tots
els individus identificats pertanyen a la producció de
ceràmica reduïda coberta d’engalba negra.

Int. 48-1133-17. Fons de píxide amb pasta de cocció
reductora de color gris i tacte talcós on no s’aprecia el
desengreixant. L’engalba negra cobreix la part exterior
(làm. 19.2).

Int. 48-1143-16. Fragment de fons de píxide lleugera-
ment umbilicat. La pasta és de cocció reductora, ben
cuita i amb desengreixant de mida petita de punts
blancs. Està cobert per una engalba de color negre bri-
llant que ocupa la part externa de la peça. El diàmetre
del fons és de 5,4 cm (làm. 19.3).

Coneixem l’existència d’una sèrie d’individus recupe-
rats en la intervenció realitzada als soterranis del Palau
de la Paeria (Int. 12), que estan sent estudiats i presen-
ten característiques molt semblants a les dels que s’in-
clouen aquí. Per altra banda, no coneixem cap altre
centre de la vall de l’Ebre ni de la costa catalana que
tingui imitacions engalbades d’aquesta forma.

2.4. Aplics decoratius en gerres engalbades

Un capítol a part mereixen els relleus i aplics decora-
tius que anaven sobre la superfície exterior de les ge-
rres i contenidors mitjans. La situació sovint és sota
l’arrencament inferior de la nansa i sembla que tenen
un clar referent clàssic. Els primers paral.lels els tro-
bem en peces de bronze on la profusió decorativa de
les nanses pren un protagonisme molt rellevant (Roig
2003, 83-124). També en trobem exemples als gerros
de bec trilobulat F 5600. No tenim cap exemple de

peça que conservi la totalitat del perfil i, per tant, re-
sulta impossible adscriure aquests aplics a un tipus de-
terminat de forma.

Quant a la temàtica representada, sembla que està ben
definida: tenim motius vegetals i figuratius amb refe-
rències molt clares al mon clàssic. En el motiu vegetal
destaquem la presència de la fulla d’heura (cf. fig. 1),
tan representada als vasos pintats d’època ibèrica i ca-
sualment present en una peça d’engalba blanca, que és
la producció que està més emparentada amb la tradi-
ció indígena. 

Fig. 1
Int. 48-1143-29. Fragment informe de gerra feta
amb ceràmica de cocció oxidant de color rosa pàl.lid
o beix i amb acabat d’engalba blanca exterior de molt
bona qualitat, espessa i de color crema. El desengrei-
xant gairebé no és visible i només se n’aprecien punts
blancs.

Hi ha un exemple d’aquest mateix motiu en pasta re-
duïda però sense engalba i amb els traços una mica
més toscos. Tal com ha estat fragmentada la peça no
podem certificar en quina posició havia estat col.lo-
cat el relleu i si funcionava tot sol o amb un altre mo-
tiu.

Tenim també motius figurats molt significatius. El
primer que descriurem serà la imatge que ha estat
identificada com una representació d’Hèrcules, amb el
cap barbat i proveït d’una cabellera abundant i el tors
nu, del qual comptem amb un total de tres individus
a tota la ciutat (cf. fig. 3). A la intervenció de l’antic
portal de la Magdalena s’hi va trobar un dels motlles
que s’utilitzaven en l’obtenció d’aquests aplics decora-
tius (cf. fig. 2) que s’enganxaven a la base de les nanses
(Pérez Almoguera 1993b, 46). La recuperació en
aquest indret recolza la hipòtesi del taller o tallers ce-
ràmics a l’extrem nord-est de la ciutat.
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Fig. 2
Int. 02-254. Motlle de forma circular de 6,6 cm de
diàmetre. La pasta és de color beix fosc amb presència
molt escassa de punts blancs i també negres pel desen-
greixant. També hi ha restes d’engalba a la zona que
correspondria a l’espatlla esquerra, precisament on s’a-
precia el que s’ha interpretat com les urpes d’un lleó.

Evidentment, el més interessant d’aquesta peça és el
fet de comptar amb els positius, que no procedeixen
del mateix motlle, però tenen característiques gairebé
idèntiques. Se’n va trobar un exemplar, però de quali-
tat artística bastant inferior, a la intervenció realitzada
a la baixada de la Trinitat (Int. 123) i al carrer de Ba-
fart (Int-46). A través d’aquests aplics ens podem fer
una idea de la seva disposició al perfil de la peça, és a
dir, com a base de l’arrencament de nansa d’una gerra.

Fig. 3
Int. 48-1077-267. Arrencament de nansa de gerra re-
alitzada amb pasta de cocció oxidant, de color rosa
fosc i acabat de superfície engalbat en color vermell.
L’engalba és densa, però salta amb facilitat. No s’hi
aprecia desengreixant (làm. 21.3).

També comptem amb la presència d’altres motius
molt clàssics, com per exemple les màscares de teatre
(cf. fig. 4).

Fig. 4
Int. 48-1065-385. Arrencament de nansa de gerra re-
alitzada amb pasta oxidada de color ataronjada, sense
desengreixant visible i amb engalba de color crema
molt densa, que cobreix tota la superfície externa.
Aquesta imatge, aplicada sota l’arrencament inferior
de la nansa, representa un cap femení proveït de perru-
ca de tendència triangular. Els ulls i la boca són típics
de les màscares de teatre.

Aquestes peces ens confirmen, tanmateix, l’alta espe-
cialització que van adquirir aquestes produccions en-
galbades ilerdenses en la realització de tot tipus de for-
mes i atuells.

2.5. Inventari: context i cronologia
d’individus

a) Gerres

Datació 
Làmina Sigla Tipus context

2.1 Int. 48-1043-2 1100 50-30 aC
2.2 Int. 48-1043-3 1100 50-30 aC
2.3 Int. 48-1074-141 1100 50-30 aC
2.4 Int. 48-1108-115 1100 50-30 aC
2.5 Int. 48-1151-90 1100 80-50 aC
2.6 Int. 48-1065-46 1100 50-30 aC
2.7 Int. 48-1155-29 1100 80-50 aC
2.8 Int. 48-1150-71 1100 80-50 aC
2.9 Int. 48-1108-112 1100 50-30 aC
2.10 Int. 48-1043-7 1100 50-30 aC
3.1 Int. 48-1055-40 1100 50-30 aC
3.2 Int. 48-1043-6 1100 50-30 aC
3.3 Int. 48-1101-164 1100 50-30 aC
3.4 Int. 48-1151-98 1100 80-50 aC
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Datació 
Làmina Sigla Tipus context

3.5 Int. 48-1149-145 1100 80-50 aC
3.6 Int-48-1048-26 1100 50-30 aC
3.7 Int. 48-1149-143 1100 80-50 aC
3.8 Int. 48-1143-136 1100 80-50 aC
3.9 Int. 48-1150-79 1100 80-50 aC
4.1 Int. 48-1065-50 1100 50-30 aC
4.2 Int. 48-1150-68 1100 80-50 aC
4.3 Int. 48-1065-53 1100 50-30 aC
4.4 Int. 48-1150-70 1100 50-30 aC
4.5 Int. 48-1150-64 1100 80-50 aC
4.6 Int. 48-1048-27 1200 50-30 aC
4.7 Int. 48-1055-28 1200 50-30 aC
4.8 Int. 48-1108-107 1200 50-30 aC
4.9 Int. 48-1112-172 1200 100-150 dC
4.10 Int. 48-1150-73 1200 80-50 aC
4.11 Int. 48-1055-38 1200 50-30 aC
5.1 Int. 48-1149-142 1300 80-50 aC
5.2 Int. 48-1055-39 1300 50-30 aC
5.3 Int. 48-1116-154 1300 100-150 dC
5.4 Int. 48-1108-114 1400 50-30 aC
5.5 Int. 48-1151-93 1400 80-50 aC
5.6 Int. 48-1143-179 1000 80-50 aC
5.7 Int. 48-1044-18 1000 50-30 aC
5.8 Int. 48-1043-9 1000 50-30 aC
5.9 Int. 48-1043-15 1000 50-30 aC
5.10 Int. 48-1044-20 1000 50-30 aC
5.11 Int. 48-1151-82 1000 80-50 aC
7.1 Int. 02-2 1100 0-100 dC
7.2 Int. 48-1125-4 1100 100-150 dC
7.3 Int. 48-1043-3 1100 50-30 aC
7.4 Int. 48-1143-40 1100 80-50 aC
7.5 Int. 02-3 1100 100-250 dC
8.1 Int. 12-05 1200 100 aC-0
8.2 Int. 12-02 1200 100 aC-0
8.3 Int. 48-1143-37 1200 80-50 aC
8.4 Int. 12-08 1300 100 aC-0
8.5 Int. 12-04 1300 100-0 dC
8.6 Int. 12-01 1300 100 aC-0
8.7 Int. 12-03 1300 100 aC-0
8.8 Int. 48-1043-4 1300 50-30 aC
8.9 Int. 48-1043-1 1300 50-30 aC
8.10 Int. 02-1 1300 100-250 dC
8.11 Int. 48-1143-41 1300 80-50 aC
9.1 Int. 48-1133-21 1400 30 aC-0
9.2 Int. 48-1143-52 1000 80-50 aC
9.3 Int. 48-1143-50 1000 80-50 aC
9.4 Int. 12-26 1000 100 aC-0
9.5 Int. 12-27 1000 100 aC-0
16.1 Int. 48-1123-28 1300 30 aC-0
16.2 Int. 94-11022-1 1300 50-30 aC
16.3 Int. 94-11026-1 1300 50-30 aC
16.4 Int.46-2160-1 1400 30 aC-0

b) Gerreta

Datació 
Làmina Sigla Tipus context

6.1 Int. 48-1043-8 2100 50-30 aC
6.2 Int. 48-1151-94 2100 80-50 aC
6.3 Int. 48-1148-174 2200 80-50 aC
6.4 Int. 48-1152-42 2000 80-50 aC
6.5 Int. 48-1101-163 2000 50-30 aC
9.6 Int.. 48-1143-38 2100 80-50 aC
9.7 Int. 48-1143-39 2200 80-50 aC
9.8 Int. 48-1151-53 2300 80-50 aC
9.9 Int. 48-1125-3 2300 100-150 dC
9.10 Int. 48-1143-48 2000 80-50 aC
9.11 Int. 12-29 2000 100 aC-0
9.12 Int. 12-28 2000 100 aC-0

c) Bols

Datació 
Làmina Sigla Tipus context

6.6 Int. 48-1150-76 3100 80-50 aC
6.7 Int. 48-1043-17 3300 50-30 aC
10.1 Int. 48-1095-1 3100 30 aC-0
10.2 Int. 48-1133-18 3200 30 aC-0
10.3 Int. 12- 384 3200 100 aC-0
10.4 Int. 48-1152-31 3200 80-50 aC
10.5 Int. 48-1126-5 3200 100-150 dC
10.6 Int. 48-1133-20 3200 30 aC-0
10.7 Int. 48-1143-1 3300 80-50 aC
10.8 Int. 48-1151-50 3300 80-50 aC
10.9 Int. 12-11 3300 100 aC-0
10.10 Int. 12-9 3300 100-0 dC
10.11 Int. 48-1143-11 3300 80-50 aC
10.12 Int. 48-1143-13 3300 80-50 aC
10.13 Int. 48-1143-9 3300 80-50 aC
10.14 Int. 48-1143-12 3300 80-50 aC
11.1 Int. 48-1123-2 3400 30 aC-0
11.2 Int. 48-1152-30 3400 80-50 aC
11.3 Int. 48-1123-1 3400 30 aC-0
11.4 Int. 48-1143-18 3400 80-50 aC
11.5 Int. 47-1265-1 3500 0-50 dC
11.6 Int. 47-1265-9 3000 0-50 dC
11.7 Int. 48- 1143-5 3000 80-50 aC
11.8 Int. 48-1143-53 3000 80-50 aC
11.9 Int. 48-1078-1 3000 100-150 dC
11.10 Int. 48-1043-1 3000 50-30 aC
16.5 Int.48-1065-379 3200 50-30 aC
16.6 Int. 47-1267-1 3200 0-50 dC
16.7 Int. 48-1126-2 3200 100-150 dC
16.8 Int. 48-1078-10 3200 100-150 dC
16.9 Int. 48-1123-30 3200 30 aC-0
16.10 Int. 48-1123-25 3400 30 aC-0
16.11 Int. 47-1265-4 3500 0-50 dC
16.12 Int. 48-1143-15 3000 80-50 aC
16.13 Int. 48-1143-12 3000 80-50 aC
16.14 Int. 48-1133-13 3000 30 aC-0
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d) Pàtera

Datació 
Làmina Sigla Tipus context

12.1 Int. 48-1043-14 4100 50-30 aC
12.2 Int. 48-1123-22 4100 30 aC-0
12.3 Int. 48-1151-60 4100 80-50 aC
12.4 Int. 12-17 4100 100 aC-0
12.5 Int. 47-1266-2 4100 0-50 dC.
12.6 Int. 48-1090-1 4200 30 aC-0
12.7 Int. 47-1265-4 4300 0-50 dC
12.8 Int. 47-1265-2 4300 0-50 dC
12.9 Int. 48-1123-3 4400 30 aC-0
13.1 Int. 47-1266-12 4000 0-50 dC
13.2 Int. 48-1151-51 4000 80-50 aC
13.3 Int. 48-1135-3 4000 30 aC-0
13.4 Int. 48-1143-7 4000 80-50 aC
13.5 Int. 48-1143-5 4000 50-30 dC
17.1 Int. 48-1123-45 4100 30 aC-0
17.2 Int. 98-1126-1 4100 100-150 dC
17.3 Int. 02.1233-3 4100 0-100 dC
17.4 Int. 48-1133-15 4200 30 aC-0
17.5 Int. 48-1074-591 4200 50-30 aC
17.6 Int. 48-1265-3 4300 0-50 dC
17.7 Int.48-1123-9 4400 30 aC-0
17.8 Int-48-1133-14 4400 30 aC-0
17.9 Int-48-1133-28 4000 30 aC-0
17.10 Int-48-1123-11 4000 30 aC-0
17.11 Int-48-1151-51 4000 80-50 aC

e) Crater

Datació 
Làmina Sigla Tipus context

13.6 Int. 94-11026-3 5100 50 aC-0
13.7 Int. 48-1043-7 5100 50-30 aC
13.8 Int. 46-2169-1 5200 30 aC-0
13.9 Int. 48-1151-54 5200 80-50 aC
13.10 Int. 48-1145-16 5000 80-50 aC
13.11 Int. 48-1151-52 5000 80-50 aC
18.1 Int. 46-2160-1 5200 30 aC-0
18.2 Int. 94-11026-2 5000 50 aC-0

f ) Copa

Datació 
Làmina Sigla Tipus context

14.1 Int. 48-1143-36 6100 80-50 aC
14.2 Int. 48-1043-10 6100 50-30 aC
14.3 Int. 48-1123-37 6200 30 aC-0
15.4 Int. 12-33 6100 100 aC-0
18.3 Int. 48-1143-13 6100 80-50 aC
18.4 Int. 48-1133-12 6100 30 aC-0
18.5 Int. 48-1123-10 6100 30 aC-0
18.6 Int. 48-1067-598 6200 100-150 dC
18.7 Int. 48-1125-6 6200 100-150 dC

g) Got

Datació 
Làmina Sigla Tipus context

14.5 Int. 48-1133-24 7100 30 aC-0
14.6 Int. 48-1133-7 7100 30 aC-0
14.7 Int. 48-1078-3 7100 100-150 dC
14.8 Int. 48-1123-40 7100 30 aC-0
14.9 Int. 48-1123-41 7100 30 aC-0
14.10 Int. 48-1078-2 7100 100-150 dC
14.11 Int. 48-1151-33 7200 80-50 aC
14.12 Int. 48-1151-55 7200 80-50 aC
14.13 Int. 48-1143-31 7200 80-50 aC
14.14 Int. 48-1152-28 7200 80-50 aC
14.15 Int. 48-1043-11 7000 50-30 aC
18.8 Int.02-1321-4 7200 100-250 dC
18-9 Int. 48-1123-34 7300 30 aC-0

h) Urna

Datació 
Làmina Sigla Tipus context

15.1 Int. 48-1123-23 8100 30 aC-0
15.2 Int. 48-1152-25 8200 80-50 aC

i) Ampolla

Datació 
Làmina Sigla Tipus context

15.3 Int. 06-7 9100 200-250 dC
15.4 Int. 48-1123.31 9200 30 aC-0
15.5 Int. 48-1133-19 9200 30 aC-0
15.6 09-Int. 01-4 9200 200-250 dC
6.8 Int. 48-1150-78 9100 80-50 aC

j) Tapadora

Datació 
Làmina Sigla Tipus context

6.9 Int. 48-1077-176 10000 100-150 dC
15.8 Int. 48-1143-6 10000 80-50 aC

k) Vas contenidor

Datació 
Làmina Sigla Tipus context

15.9 Int. 46-2223-1 11000 30 aC-0
19.1 Int. 48-1123-24 11000 30 aC-0

l) Píxide

Datació 
Làmina Sigla Tipus context

19.2 Int. 48-1133-17 12000 30 aC-0
19.3 Int. 48-1143-16 12000 50-30 aC
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3. PRODUCCIÓ I CRONOLOGIA: 
EL FENOMEN DE LES IMITACIONS

3.1. Ceràmica oxidada coberta d’engalba 
blanca

Té un repertori tipològic molt específic i unes tècni-
ques de cocció característiques que la diferencien lleu-
gerament de la resta dels materials engalbats d’època
romana que hem estudiat. Aquestes peces apareixen
en els nivells més antics de la ciutat des del final del se-
gle ii aC (fase I de la Suda) i es mantenen com la pro-
ducció engalbada sense pintar majoritària durant tota
la primera meitat del segle i aC. A la fase IIIa (50 aC-
30 dC) de la INT-48 encara és una producció molt
important amb relació a l’engalba vermella i la negra
de pasta reduïda, malgrat que la naturalesa del dipòsit
potser no reflecteix la veritable difusió d’aquesta pro-
ducció. En l’últim quart del segle i aC és una ceràmi-
ca totalment residual i poc significativa, com ho de-
mostra el registre material de la fase IIIb del vessant
sud-est del turó i la fase I del carrer de Bafart (30 aC-
0). Per tant, tot sembla indicar que aquesta producció
no va tenir continuïtat durant l’època altimperial (cf.
quadres de percentatges, fig. 5-8).

El repertori formal és força limitat a les gerres, amb
una gran varietat de tipus molt característics. S’hauria
de plantejar la possibilitat que no es tracti d’una pro-
ducció romana independent, sinó d’un producte espe-
cífic que era fabricat en els mateixos tallers o forns
d’on sortia la ceràmica ibèrica pintada que utilitzava
l’engalba blanca per obtenir peces bicromes. L’aparició
d’aquesta nova vaixella, amb un repertori formal tan
reduït, devia cobrir unes noves necessitats funcionals
sorgides en el parament de la taula com a conseqüèn-
cia de la conquesta romana.

A la ciutat romana de Guissona també s’han trobat ma-
terials semblants, i s’ha assenyalat que es tracta de peces
restringides als contextos de la primera meitat del segle
i aC; per tant, coincideix bastant amb la difusió que
van tenir a la ciutat d’Ilerda (Pera 1993, 303). A Lleida,
en canvi, l’engalba blanca va conviure també amb les
produccions oxidades cobertes d’engalba vermella des
dels nivells més antics, i va deixar pas a les segones no-
més a partir de l’últim terç del segle i aC.

Quan el fenomen de les imitacions tingué major relle-
vància, aquesta producció ja era molt residual, la qual
cosa també explicaria l’absència d’imitacions en el seu
repertori tipològic. No obstant això, l’aparició i difu-
sió d’aquestes gerres de vora motllurada, que després
veurem evolucionar i associar-se amb els bols semies-
fèrics d’engalba vermella, durant tot el segle i aC i i
dC, fou un fenomen tan generalitzat a la vall de l’Ebre
(Aguarod 1984, 1998; Revilla 1993) que tot apunta
cap a l’existència de factors externs que van influir so-

bre tallers d’àrees diverses, i que provocaren l’aparició
d’un repertori formal semblant però amb acabats molt
específics i originals de cada centre, que en el cas de
Lleida es va caracteritzar per la presència d’engalba
blanca, vermella o negra sobre la superfície de la majo-
ria de peces. Es tracta de factors homogeneïtzadors
que havien d’estar relacionats amb la romanització i
ordenació territorial del nord-est peninsular.

3.2. Ceràmica oxidada d’engalba vermella

Producció que apareix també en els nivells més antics
de la ciutat de final del segle ii aC (fase I INT-30).
Durant el segle i aC anirà prenent un paper destacat,
traduït en un augment de la seva representació quan-
titativa i en un repertori de formes cada vegada més
ampli que inclou fins i tot la imitació de formes clàssi-
ques del vernís negre i la TSA. No obstant això, les for-
mes més abundants seran, al llarg de tota la seva evo-
lució, les gerres, les ampolles i els bols de perfil carenat
i vora reentrant.

Segons el registre de l’excavació del vessant sud-est del
Turó INT-48, entre el període 80-30 aC, la ceràmica
amb engalba vermella conviu i comparteix repertori
de formes amb la producció oxidada coberta d’engal-
ba blanca, que és la majoritària (cf. fig. 5-6). Però, a la
fase següent (fase IIIb 30 aC-0), experimenta un in-
crement molt significatiu al costat de la ceràmica re-
duïda d’engalba negra. Des del 80 aC detectem algu-
nes imitacions similars al repertori de formes de la
Campaniana A tardana i del Cercle de la B (Lamb. 5,
5-7 i Lamb.1) recobertes de la característica engalba
vermella. Amb tot, es tracta d’una producció que co-
pia les formes, en les quals no hi ha una voluntat ma-
nifesta d’assolir els acabats i decoracions dels originals
com passa en les ceràmiques reduïdes. 

Com que la incidència que aquesta producció engal-
bada tingué en el fenomen de les imitacions, durant el
segle i aC, és tan baixa amb relació a la resta del seu
propi repertori (només un 3% són peces assimilables o
semblants al repertori de les produccions itàliques) i al
d’altres produccions, pensem que aquests individus
s’haurien de considerar més aviat com a proves que
com un repertori consolidat dins de la seva producció
i comercialització. De fet, durant aquesta fase la cerà-
mica reduïda d’engalba negra és la que estarà especia-
litzada en la fabricació de peces similars al repertori
clàssic (un 70% dels individus d’aquesta producció).
L’acabat i les decoracions permeten considerar-les com
a imitacions completes i autèntiques del vernís negre.

La ceràmica coberta d’engalba vermella es va mantenir
durant tota l’època altimperial i va seguir diversificant
el seu repertori fins a esdevenir un dels productes més
freqüents dels contextos dels segles i-ii dC a la ciutat
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romana. Per contra, les produccions reduïdes amb en-
galba negra ja havien desaparegut o reduït molt la seva
presència durant la primera meitat del segle i dC (cf.
fig. 8). 

Les característiques de la pasta i l’engalba d’unes peces
recuperades en els nivells de rebliment de la domus de
l’antic portal de la Magdalena de final del segle ii dC,
publicades amb el nom d’imitacions de TS (Pérez Al-
moguera 1993a, 767-777), ens indiquen que podria
tractar-se de noves formes, en aquest cas imitacions,
de la mateixa producció oxidada amb engalba verme-
lla iniciada al segle i aC. Si fos així, caldria incloure en
la nostra tipologia totes aquelles formes identificades i
citades pel tipus que imiten (bols decorats de les for-
mes de TSH Drag. 37a, Hispànica 8 de Mezquiriz i
Drag. 37 tardana, tapadores de la forma Hispànica 7
de Mezquiriz, els plats o pàteres Drag. 15/17 i 36, les
copes o gots de la forma Drag. 24/25 i 44, així com un
bol de la forma Ritt. 8/Consp. 36) (Loriente, Oliver
1992, TF.I,35). El tema de la decoració de motlle in-
troduiria un aspecte productiu no contemplat fins ara
en les produccions oxidades d’engalba vermella, tot i
que s’havien utilitzat en la fabricació d’aplics decora-
tius des de l’època tardorepublicana.

El fenomen de les imitacions de TSH amb engalba
no és exclusiu de la ciutat d’Ilerda; a la Vall de l’Ebre
n’hi ha exemples abundants: Celsa-Velilla del Ebro,
Saragossa (Aguarod, Minguez 1998), El Palao-Al-
canyís (Paracuellos 2003), Vareia-Varea, Logronyo
(Luezas 2002), Labitolosa—La Puebla de Castro,
Osca (Magallón et al. 1991), Turiaso-Tarazona, Sara-
gossa (Aguarod 1984). Caldria preguntar-se, però,
quina és la terminologia més adequada per a aquestes
peces i si hem de considerar-les finalment com una
producció diferenciada de TSH engalbada o com
unes formes que sorgeixen de l’evolució del repertori
de la ceràmica oxidada amb engalba vermella que
acaba imitant formes dels tallers hispànics de la TS
envernissada, al mateix temps que continuava fabri-
cant el repertori de gerres, ampolles i bols que la van
caracteritzar des dels seus inicis i al llarg de tota l’è-
poca altimperial.

En el rebliment d’un hipocaust de la primera fase de
les termes públiques de Lleida (INT-83), datada entre
finals del segle i dC i començaments del següent, la ce-
ràmica oxidada comuna de taula sense engalba s’equi-
parà percentualment a la que en portava, i això es pot
relacionar amb l’inici del final d’una tradició de cerà-
mica local engalbada anterior. Caldrà comprovar en
un futur si aquesta tendència és certa i enllaça amb la
realitat observada en els nivells de la primera meitat
del segle iii dC.

Efectivament, el moment final d’aquesta producció
es pot establir gràcies a diversos nivells d’abandó, do-

cumentats tant a dins com a fora de la ciutat. Així, a
la vil.la de Torre Andreu (Pérez Almoguera, Rafel
1993, 79) i a les intervencions urbanes de l’avinguda
de Francesc Macià (INT-6) i el carrer d’Anselm Cla-
vé (INT-86), la presència de la ceràmica d’engalba
vermella a mitjan segle iii dC és minoritària (un 5%
respecte al total d’individus a la INT-06) (Reyes,
Medina 1991, 212), la qual cosa indica que havia so-
fert una forta davallada amb relació a la presència
que aquesta havia tingut en els nivells dels segles i i
ii dC.

3.3. Ceràmica reduïda d’engalba negra

Producció detectada de manera testimonial a partir
del 50 aC (fase IIIa de la INT-48; cf. fig. 6), que aug-
menta considerablement a partir de l’època augustal
(fase IIIb INT-48, fase I INT-46, vegeu fig.7) i es
manté molt tímidament fins a la primera meitat del
segle i dC (fase I INT-47 0-50 dC; cf. fig. 8).

Es tracta d’una producció dedicada quasi exclusivament
a la fabricació d’imitacions de formes del vernís negre i
alguna, encara que poques, de la TSA llisa. Durant el
període 30 aC-0, les copes acanalades de les formes
Lamb. 1 i 8, els plats de la forma Lamb. 5-7 i altres for-
mes del repertori del vernís negre ocupen gairebé el
70% del total d’aquesta producció, mentre que d’engal-
ba vermella només n’eren el 3% del total d’individus.

En aquesta producció s’observa una clara voluntat d’a-
propar-se als acabats i a l’aspecte del model original.
Serà freqüent trobar-se amb cercles acanalats als fons
de les formes obertes, sota les vores exteriors, i alguna
decoració a rodeta. A més, la doble o més espessa capa
d’engalba, que es posa a la part interior de les formes
obertes, denota una clara voluntat d’assolir un aspecte
més negre i brillant en les peces i apropar-se així al del
vernís de les produccions itàliques.

Resulta evident que les formes d’importació influen-
ciaren els tallers ceràmics ibèrics des de molt abans de
la creació de l’urbs tardorepublicana. Aquest fenomen,
molt generalitzat a tota la península, respon, a mitjan
segle i aC, a una simple curiositat que arriba a transfor-
mar-se en una voluntat manifesta de competir amb els
productes originals. Però de vegades no es va tractar
d’una competència comercial, sinó d’una substitució
forçada per la desaparició o davallada en l’arribada dels
models originals que fins llavors proveïen els mercats.
Pensem que l’increment tan important i sobtat de la
ceràmica reduïda amb engalba negra a partir de la fase
IIIb (30 aC-0) de la INT-48, en la qual les peces reduï-
des engalbades que imiten formes del vernís negre (83
individus) superen els originals de procedència itàlica
(76 individus) (cf. fig.7), respon a aquest fet4. Sembla
que es detecta el mateix a la fase I del carrer de Bafart,
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amb 22 peces reduïdes d’engalba negra que es poden
considerar imitacions, contra 36 de vernís negre. 

La davallada percentual de la ceràmica de cuina itàlica
i les produccions reduïdes sense engalba de la costa (ge-
rres bicòniques i bols pàtera) a partir de la fase IIIb (30
aC-0) també denota que l’augment espectacular de la
producció reduïda d’engalba negra, així com la fabrica-
ció de peces que imiten formes del repertori clàssic, van
estar influenciats o estimulats per canvis produïts en la
comercialització dels productes que arribaven des de la
costa i que havien caracteritzat les fases anteriors d’èpo-
ca tardorepublicana a la ciutat d’Ilerda.

Es tracta, per tant, d’una producció sorgida per mo-
tius diversos, però en la qual el final de les produc-

cions de vernís negre de la Campània, que a partir
del 30 aC seran substituïdes per una nova tradició
ceràmica exemplificada per la TSA de vernís ver-
mell, hi va tenir de ben segur un paper preponde-
rant. 

Sembla que el final d’aquesta producció està lligat a la
generalització de la TSA i TSSG, i queda perfectament
reflectit en els inventaris de la fase I de la INT-47, en
els quals les peces reduïdes amb engalba negra han re-
duït significativament la seva presència amb relació al
període anterior (vegeu fig.8). Segons es desprèn d’al-
guns nivells arqueològics de la ciutat, aquesta produc-
ció no devia ultrapassar la meitat del segle i dC, i va
ser, des de finals d’aquesta primera meitat, un material
força residual que va acabar desapareixent.
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4. Del 14% que ocupa la producció de pasta reduïda i engalba negra sobre el total de la vaixella de taula durant el període 30 aC-0 (cf. fig. 7), un 30% són gerres,
bols de llavi reentrant i altres peces de tradició local, la qual cosa pot amagar el veritable paper que aquesta producció va tenir amb relació als productes itàlics de
vernís negre representats en les dues primeres columnes. El nombre d’imitacions respecte als tipus originals no es correspon amb el quadre que es va publicar l’any
2000 (Payà 2000, 245) de la fase IIIb de la Int-48 (67 individus de vernís negre enfront de 56 imitacions de pasta reduïda) perquè no s’hi havien inclòs tres unitats es-
tratigràfiques que també formaven part d’aquesta fase. El resultat d’aquesta revisió accentua encara més la tendència que ja s’havia detectat llavors.

Fig. 5: Distribució de la ceràmica romana de taula durant el període 80-50 aC.
(Fase 1 Int. 48).
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Fig. 6: Distribució de la ceràmica romana de taula durant el període 50-30 aC.
(Fase 3a Int. 48).

Fig. 7: Distribució de la ceràmica romana de taula durant el període 30 aC-0.
(Fase 3b Int. 48).



4. CONCLUSIONS

Per finalitzar, fem una relació de peces oxidades i re-
duïdes amb engalba que es poden considerar imita-
cions, i n’indiquem la producció itàlica equivalent i la
forma en la qual creiem que està inspirada. També
hem trobat interessant fer un quadre o taula de recapi-
tulació de les formes amb la representació de l’indivi-
du que millor caracteritza cada tipus (cf. làm. 20).

No voldríem acabar aquest article sense apuntar el ca-
ràcter preliminar dels resultats que hem presentat. Fal-
ta estudiar i revisar alguns registres de la ciutat, espe-
cialment contextos dels segles i i ii dC, que ampliaran
el repertori tipològic i les dades sobre la difusió d’a-
quests materials. A més, l’aparició de perfils sencers
pot implicar canvis en els criteris a partir dels quals
hem definit cada tipus. 

Esperem, a més, que un estudi arqueomètric de les
pastes pugui concretar, sobre una base més objectiva,
la caracterització d’aquestes produccions tan impor-
tants a l’antiga ciutat romana d’Ilerda i els seus en-
torns. També hem vist els paral.lelismes que hi ha en-
tre les produccions ilerdenses i les d’una àmplia zona
de la vall de l’Ebre, i com aquest fenomen local s’ins-
criu en un altre de més general pendent encara d’una
explicació històrica satisfactòria.

Imitacions assimilables a formes de la Campaniana A tarda-
na:

Tipus 4100: Lamb. 5/F 2270-2280 (làm. 12.1 i 171)
Imitacions assimilables a formes del Cercle de la Campaniana
B:

Tipus 3200/3300: Lamb. 1 i 8/F 2310-2320 i 2560
(làm. 10.2-4, 6 i 16.5, 7-9)

Tipus 4100: Lamb. 5-7/F 2250 (làm. 12.2-4 i 17.2)
Tipus 5100: F 4752 a1 i F 4753 a1 (làm. 13.6-7 i 18.2)
Tipus 6100: Lamb. 2/F 1220 (làm. 14.4 i 18.3-5)
Tipus 6200: Pasq. 127/F 3121 (làm. 18.6)
Tipus 12000: Lamb. 3/F 7540 (làm. 19.2-3)

Imitacions assimilables a formes de la Campaniana C:
Tipus 5000: F 4741 a1 (làm. 13.10-11)

Imitacions assimilables a formes de TSA:
Tipus 3500: Goud. 40/Consp. 23a (làm.11; 5)
Tipus 4100: F 2828 a1/Goud. 34/Consp. 3.1.1. (làm.

12.5 i 17.3)
Imitacions assimilables a formes de parets fines:

Tipus 7100: My. II (làm. 14. 5-6)
Tipus 7200: My. I (làm. 14.11-13), My. III, variant IIIb

de López Mullor (làm. 14.14) i My. XXI (làm. 18.8)
Tipus 7300: My. XII (làm. 18.9)

Imitacions assimilables a produccions diverses:
Tipus 3200: Bol assimilable a la forma de la Campania-

na C Lamb. 16/F 2864 a1 i a la de TSA llisa Consp. 7 (làm.
16.6).

Tipus 4200: Pàtera de bord tourmenté semblant a la for-
ma de la producció aretina de vernís negre Lamb. 77/F
1624 o a les vores de la ceràmica del Cercle de la Campania-
na B F 1623 d1 (làm. 12.6). Pàtera de bord ondulé semblant
a la forma Lamb. 6/F 1441 o 1442 a1 del Cercle de la Cam-
paniana B (làm. 17.4).
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Fig. 8: Distribució de la ceràmica romana de taula durant el període 0-50 dC.
(Fase 1 Int. 47).



Tipus 4400: Pàtera de bord tourmenté semblant al tipus
de la Campaniana C forma M. 112/F 1632 a1, o bé als
plats de la TSA llisa Goud. 6 i 15/Consp.10 i 11 (làm. 12.9
i 17.7). Pàtera amb el perfil interior assimilable a la forma
de la Campaniana C Lamb. 6/F 1442 b1 (làm. 17.8).

Tipus 6100/6200: Copes de nanses circulars o en cinta
amb llengüetes sobreposades assimilables a la forma de la
Campaniana A F 3310-3320 i a la de la TSA Consp. 38/F
3100 que ja havien estat incorporades al repertori de la ce-
ràmica ibèrica pintada tardana de la forma 2.6 (Garcés
2000, 23) (làm. 14.1 i 3).
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Làm. 1: Plànol de situació on han aparegut nivells d’època romana a la ciutat de Lleida.
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Làm. 3: 1-9 tipus 1100.
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Làm. 5: 1-3 tipus 1300; 4-5 tipus 1400; 6-11 tipus 1000.
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Làm. 6: 1-2 tipus 2100; 3 tipus 2200; 4-5 tipus 2000; 6 tipus 3100; 7 tipus 3600; 8 tipus 9100; 9 tipus 10000.
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Làm. 7: 1-5 tipus 1100.
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Làm. 8: 1-3 tipus 1200; 4-11 tipus 1300.
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Làm. 9: 1 tipus 1400; 2-5 tipus 1000, 6 tipus 2100; 7 tipus 2200; 8-9 tipus 2-300; 10-12 tipus 2000.
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Làm. 10: 1 tipus 3100; 2-6 tipus 3200, 7-14 tipus 3300.
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Làm. 11: 1-4 tipus 3400; 5 tipus 3500, 6-10 tipus 3000.
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Làm. 12: 1-5 tipus 4100; 6 tipus 4200, 7-8 tipus 4400.
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Làm. 14: 1-2 tipus 6100; 3 tipus 6200, 4 tipus 6000; 5-10 tipus 7100; 11-14 tipus 7200; 15 tipus 7000.
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Làm. 15: 1 tipus 8100; 2 tipus 8200, 3 tipus 9100; 4-6 tipus 9200; 7 tipus 10000; 8 tipus 11100.
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Làm. 16: 1-3 tipus 1300; 4 tipus 1400, 5-9 tipus 3200; 10 tipus 3400; 11 tipus 3500; 12-14 tipus 3000.
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Làm. 18: 1 tipus 5200; 2 tipus 5000, 3-5 tipus 6100; 6-7 tipus 6200; 8 tipus 7200; 9 tipus 7100.
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Resumen
En el territorio del valle medio del Ebro se constata, desde fechas tempranas de la penetración romana, la
presencia de imitaciones realizadas por alfares ibéricos en cerámica gris, común y pintada de determinadas
formas de las vajillas de barniz negro campaniense. Estas versiones de productos importados tendrán con-
tinuidad durante la etapa altoimperial con la imitación de modelos de TSI, TSG y TSH en cerámicas en-
gobadas de difusión local o regional. Para este trabajo se han seleccionado los materiales procedentes de
siete yacimientos de habitación que aportan un arco cronológico que se extiende desde la segunda mitad
del siglo ii a.C. (La Romana y Azaila) hasta la segunda mitad del siglo ii d.C. (Labitolosa), pasando por ya-
cimientos que proporcionan estratos de cronología intermedia (El Palao, Celsa y Caesaraugusta). A ellos se
suman las producciones procedentes de un vertedero de alfar localizado en Tarazona (Zaragoza).

Palabras clave
Valle medio del Ebro. Imitaciones cerámicas. Campaniense. Terra sigillata. Cerámica engobada

Abstract
From an early stage of the Roman presence in the mid-Ebro valley, the existence of several black-glaze
Campanian ware imitations made by Iberian workshops in grey, common and painted versions is con-
firmed. These imitations of imported products persist during the early imperial period, reproducing Ital-
ic, Gallic and Hispanic sigillata patterns in locally or regionally distributed slip ware. For this study, ma-
terial has been selected from seven archaeological habitat sites covering a chronological period from the
second half of the 2nd century BC (La Romana and Azaila) to the second half of 2nd century AD
(Labitolosa), including sites that give us intermediate levels (El Palao, Celsa and Caesaraugusta). We can
also add productions from a pottery workshop dump in Tarazona. 

Key Words
Mid-Ebro valley. Pottery imitations. Campanian ware. Terra Sigillata. Slip ware
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1. INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la conquista y de la penetración
romano-itálica en el interior del valle del Ebro se cons-
tata en los yacimientos de este territorio la presencia
de una serie de producciones que imitan los productos
importados, llegados en cantidades notables como
consecuencia del proceso que ha dado en llamarse «ro-
manización». De esta manera, se inicia un fenómeno
que continuará durante el periodo imperial.

Por este motivo, para este trabajo se han seleccionado
una serie de yacimientos de habitación indígenas de
cronología romanorrepublicana, y otros considerados
ya plenamente imperiales. En ambos casos, al seleccio-
nar los yacimientos, se ha intentado que se trate de lu-
gares que presenten conjuntos amplios de materiales
entre los que aparezcan esas imitaciones, de tal forma
que su estudio resulte significativo para el conjunto de
la región. Se trata, además, de lugares de los que se han
ocupado diversas publicaciones monográficas. Sin
embargo, por tratarse de trabajos de alcance más limi-
tado —en cuanto a objetivos y extensión— estas vaji-
llas que ahora nos interesan han podido pasar desaper-
cibidas o ser obviadas. Se añade a este conjunto el
taller de Tarazona (Zaragoza), único enclave donde se
ha constatado la fabricación de imitaciones de formas,
en este caso de TS, en el valle medio del Ebro.

Es preciso aclarar que este trabajo se ha elaborado a
partir de una base exclusivamente bibliográfica. Lógi-
camente, abordar en él el estudio de un amplio terri-
torio, intentar revisar el conjunto de las excavaciones
que aquí se citan y estudiar in situ las imitaciones que
en ellas han aparecido hubiera resultado una labor ab-
solutamente inabarcable. En el extremo contrario, cre-
emos que, de haberse centrado nuestra investigación
en un único yacimiento, esta decisión no habría su-
puesto realmente una mayor precisión; por el contra-
rio, se habría perdido la visión de conjunto. Además,
debíamos ceñirnos al encargo que nos había hecho lle-
gar la organización de la mesa redonda.

Evidentemente, este método de trabajo plantea limita-
ciones que somos los primeros en reconocer. En pri-
mer lugar, en ocasiones, nos encontramos con mate-
riales provenientes de intervenciones antiguas
—como es el caso de los procedentes de las excavacio-
nes realizadas en la primera mitad del siglo xx en el
Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel)— en las que la re-
cogida de material no se realizaba de forma sis-
temática, de manera que queda anulado cualquier in-
tento de cuantificación de ejemplares. En otras
ocasiones, nos hallamos ante memorias incompletas
de excavación, no disponemos de trabajos monográfi-
cos sobre los materiales cerámicos del yacimiento, no
se hace referencia a estas imitaciones, ni tampoco se
constata su número exacto. Por otra parte, en el caso

de las publicaciones colectivas donde diversos autores
han estudiado distintas especies, entre las que se inclu-
yen imitaciones, pueden existir diferencias en el trata-
miento de los materiales: mientras que en unos casos
se aporta su cuantificación, en otros se incluye una re-
ferencia a los porcentajes, etc. Además, en el caso del
único alfar que se incluye (Tarazona), el material con
que se cuenta fue recogido fortuitamente durante el
transcurso de unos trabajos en un vial público sin su-
pervisión arqueológica. Otro tanto sucede con la hete-
rogeneidad de las descripciones, cuando las hay, de
pastas y revestimientos. También se aprecia cierta di-
versidad en la adscripción morfológica de los materia-
les a una u otra tipología: en unos casos, por opción
personal y, en otros, por mera cronología de las publi-
caciones. Este último es el caso de las referencias de las
imitaciones de formas campanienses en Lamboglia o
Morel. De todas maneras, en todos los casos hemos
mantenido la clasificación original con el objeto de fa-
cilitar al lector la verificación o ampliación de los da-
tos que aportamos. Aun así, se ha intentado valorar to-
das las referencias que consideramos significativas y,
en la medida de lo posible, unificar criterios con el fin
de proporcionar una presentación de datos y resulta-
dos lo más unitaria posible.

Dado lo poco que se ha estudiado este mundo en
nuestro territorio, cabe citar que fue M. Beltrán
(1979) quien ya planteó en su estudio sobre el Casti-
llejo de la Romana (La Puebla de Híjar, Teruel) —ba-
sado en la comparación de los materiales de ese pobla-
do ibérico con los de otros yacimientos aragoneses
(Oliete y Azaila, en la provincia de Teruel, y Botorrita,
en la de Zaragoza)— el interés del fenómeno de la asi-
milación por parte de los mundos ibérico y celtibérico
de determinadas formas del repertorio campaniense.
Esta imitación, esencialmente por lo que a la cerámica
gris se refiere, se centra en las formas del Círculo de la
Campaniense B (Lamb. 2, 3, 5, 12, etc.). Es este un
aspecto que ha permanecido sin ser estudiado y que,
según afirma M. Beltrán siguiendo a M. del Amo
(1970), quizá habría que enlazar con la sustitución co-
mercial en determinadas áreas peninsulares de la
Campaniense C por las cerámicas grises. Por lo que
respecta al interior del valle del Ebro, es cierta esa casi
total ausencia de la Campaniense C, pero nos parece
excesivo, hoy en día, mantener esa «solución» frente al
problema de falta de la Campaniense C en nuestro te-
rritorio. Esta ausencia se debe, indudablemente, a
cuestiones relativas al propio circuito comercial de
esas producciones, y su ausencia no se puede explicar
por el mero hecho de que en territorio ibérico se co-
piasen formas del Círculo de la Campaniense B en ce-
rámicas grises. Estas últimas, como comentaremos
más adelante, deben entenderse como la respuesta in-
terna de los alfares ibéricos ante una concurrencia co-
mercial de productos foráneos en general. Como sim-
plemente se copia lo que llega no se frena la llegada de
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unos u otros productos concretos, sino que, simple-
mente, se amplía el potencial mercado de consumo.

Cabe también aludir, ya en estas palabras prelimina-
res, a la escasa localización física de talleres —o de evi-
dencias de su existencia (testares o aportes de material
de desecho— en el valle medio del Ebro. Esta circuns-
tancia impide adscribir concretamente las piezas y re-
alizar estudios sobre el origen del material y la difusión
y comercialización de los productos en mayor profun-
didad. Algunos de los trabajos realizados en este senti-
do, como los llevados a cabo en ciertas zonas de la Ga-
lia (por ejemplo, Deru 1999; Thuillier 1999), resultan
hoy inabordables.

2. IMITACIONES DE CERÁMICAS 
DE BARNIZ NEGRO CAMPANIENSES:
YACIMIENTOS

2.1. El Castillejo de la Romana (La Puebla 
de Híjar, Teruel) (fig. 1.1)

Se trata de un poblado ubicado en un cerro testigo des-
de el que se domina la salida del valle del río Aguas Vi-
vas hacia su desembocadura en el Ebro. Está situado en
el punto desde el que mejor se controla la zona de con-
fluencia de ambos cursos de agua. Por su situación, pro-
ximidad y comunicación con Azaila, parece que El Cas-
tillejo de la Romana responde a una idea de conjunto,
con toda probabilidad en estrecha dependencia, preci-
samente, de la antigua ciudad localizada en el Cabezo
de Alcalá de Azaila; en efecto, este yacimiento comple-
ta, por su ubicación, el control del territorio ejercido
por la ciudad azailense, pues amplía visualmente ese do-
minio hasta la línea del Ebro. En última instancia, el
Castillejo de la Romana domina estratégicamente una
vía de penetración importante, que pone en contacto el
territorio ilergete con una parte de la Sedetania ibérica.

El yacimiento reproduce un tipo de hábitat común en
los asentamientos ibéricos. Resulta semejante, aunque a
escala reducida, al de Azaila: presenta una zona princi-
pal en lo alto del cerro, una serie de espacios en la zona
baja y evidencias de hábitat disperso en la periferia del
cabezo. Esta última circunstancia, al igual que ocurre
con Azaila, debería ser revisada con campañas de pros-
pección intensiva, puesto que, por lo menos para Azai-
la, hoy todo induce a pensar en una población densa y
no esporádica en la parte baja del cerro. En cualquier
caso, la intervención arqueológica se desarrolló en la
zona de la acrópolis, donde se excavaron parte de unas
estructuras de habitación que aportaron abundante
material arqueológico, así como evidencias de enterra-
mientos infantiles domésticos (Beltrán 1979).

Su cronología, asentada esencialmente en el estudio de
la cerámica campaniense, fue fijada por M. Beltrán

(1979, 123-124) entre el siglo ii a.C. y el tercer dece-
nio del siglo i a.C.

En cuanto a la cultura material, tanto los restos cerá-
micos aparecidos en la excavación como los proceden-
tes de la prospección superficial del yacimiento remi-
ten a los repertorios habituales para este tipo de
asentamientos en este momento cronológico. El con-
junto se compone de cerámicas ibéricas comunes re-
ductoras y oxidantes, así como pintadas con bandas,
bucles, círculos, hojas de hiedra y otros motivos de di-
fícil precisión. A esta presencia mayoritaria hay que
sumar cerámicas grises ibéricas, dolia para almacenaje
y un fragmento de cerámica de engobe rojo ilergete.
Entre las importaciones aparecen ánforas itálicas de la
forma Dr. 1 A, un fragmento de bol italomegárico —
el único documentado hasta ahora en el interior del
valle del Ebro—, cerámicas campanienses de las va-
riantes A (formas Lamb. 6, 27, 27c, 28, 30, 31, 27b o
variante y 30/31), A tardía (un solo fragmento inclasi-
ficable) y Círculo de la Campaniense B (formas Lamb.
1, 2, 5, 5-7 y 8).

Las imitaciones indígenas se constatan en cerámica
gris, cerámica común oxidante y cerámica pintada.

Cerámica gris. El conjunto presenta una tipología sen-
cilla que se reduce a jarritas y cuencos. Entre estos úl-
timos se constata la imitación (fig. 2.1) de la forma
Lamb. 27ab de Campaniense A, en un fragmento apa-
recido en superficie.

Cerámica común oxidante. Esta familia se halla repre-
sentada por cuencos, páteras, tapaderas, vasos tronco-
cónicos, dolia, pithoi, ollas, urnas y algunos ejemplares
de vasitos inspirados en las cerámicas romanas de pa-
redes finas. Se imita la forma Lamb. 27ab (fig. 2.3-4)
de Campaniense A y las formas Lamb. 24 (fig. 2.2),
Lamb. 22 (fig. 2.5) y Lamb. 5 o 5-7.

Cerámica pintada. Entre las variadas producciones de
cuencos, kalathoi, thymiateria, vasijas de doble rebor-
de, vasos cilíndricos, etc. se imitan minoritariamente
cuencos del repertorio campaniense. Así, encontra-
mos el cuenco (fig. 2.7), de posible forma Lamb. 25,
del repertorio de la Campaniense A, utilizado como
cuenco para comer. Aparece, asimismo, un ejemplar
(fig. 2.6), también de cuenco, atribuible a la forma
Lamb. 27ab. La decoración de estas imitaciones se li-
mita a bandas paralelas.

2.2. Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel) (fig. 1.2)

Este asentamiento —tradicionalmente el más y mejor
conocido del mundo ibérico del interior del valle del
Ebro— presenta características comunes respecto al
resto de los oppida indígenas de la zona: una zona de

237

imitaciones de cerámicas de barniz negro campanienses y de TERRA SIGILLATA en producciones autóctonas del valle...



ocupación en la parte alta de un cerro testigo que
cuenta con una excelente posición geoestratégica, lo
que le permite ejercer un óptimo control del amplio
territorio circundante. También muestra evidencias de
hábitat en llano, a los pies del cabezo, que no han sido
investigadas. La excavación, desarrollada desde co-
mienzos del siglo XX por Juan Cabré y luego comple-
tada por M. Beltrán (1976), se centró en la cumbre del
cabezo. En su parte baja tan solo se intervino en una
zona de enterramientos de la primera Edad del Hierro
y en unas pequeñas termas de tipología romanorrepu-
blicana.

El yacimiento se presenta como un núcleo indígena
fuertemente romanizado, a juzgar tanto por el mate-
rial mueble —entre el que se incluyen, por ejemplo,
unos famosos restos escultóricos en bronce deposita-
dos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid—
como por sus construcciones, entre las que destaca un
templo in antis, diversas viviendas de planta itálica
pertenecientes a las élites locales y las citadas termas.

El material arqueológico recuperado en las distintas
intervenciones es abundante. Lamentablemente, debi-
do a la antigüedad de esos trabajos, la mayor parte del
material carece de contexto estratigráfico. Esta defi-
ciencia fue subsanada por M. Beltrán, quien realizó
diversos cortes que permitieron afianzar el conoci-
miento de la secuencia cultural. Esta se desarrolla a
partir de la primera Edad del Hierro, con una ocupa-
ción de la que restan escasas evidencias en lo alto del
cabezo, las cuales se complementan con un área de ne-
crópolis de incineración en su base. La ciudad ibérica,
cuya acrópolis ocupa toda la extensión del cabezo, se
nos muestra como un núcleo intensamente romaniza-
do. Sobre su cronología final cabe comentar que, en
un principio, fue fijada por M. Beltrán (1976) en la
época cesariana. Sin embargo, posteriores investiga-
ciones de este mismo autor (Beltrán 1986, 506) per-
miten afirmar que fue destruida y posteriormente
abandonada en el primer tercio del siglo i a.C. como
consecuencia de las guerras sertorianas. Entre sus ma-
teriales figuran imitaciones del repertorio morfológico
habitual en la cerámica campaniense.

Cerámica gris. Imitaciones de las formas Lamb. 1 (fig.
2.8), 2 (fig. 2.9) y 3 (fig. 2.10) y 11 (fig. 2.12) del Cír-
culo de la Campaniense B, Lamb. 25 protocampa-
niense (fig. 2.11), y forma de skyphos imitada a partir
de modelos del barniz negro ático (fig. 2.13).

Cerámica común oxidante. Imitaciones de las formas
Lamb. 3 (fig. 3.1-2) y calamaio Lamb. 12 (fig. 3.4-5)
del Círculo de la Campaniense B; pátera de forma in-
determinada —dado lo escaso del fragmento— cuyo
pie reproduce el de los platos Lamb. 5-7 frecuentes en
la Campaniense A tardía; imitación torpe de la forma
Lamb. 18 de la Campaniense C (fig. 3.3); imitación

del cuenco de forma Lamb. 27ab (fig. 3.7) y del pro-
totipo de la copa de forma Lamb. 8A (fig. 3.6) de la
Campaniense A.

Cerámica pintada. Imitación de pátera (fig. 3.9-10) de
forma Lamb. 5 del Círculo de la Campaniense B 
—muy abundante en Azaila en su versión original en
barniz negro—. Uno de los ejemplares conserva como
decoración una cabeza de ciervo perseguido por un
lobo. Del ciervo queda el hocico con la boca abierta;
delante de él se conservan los cuartos traseros de otro
carnívoro (fig. 3.9). Imitación de cuenco (M. Beltrán
lo califica de pátera) de forma Lamb. 27ab con deco-
ración de roleos y bandas (fig. 3.8), otro ejemplar con
decoración de «estilizaciones serpenteantes de hojas de
hiedra». Imitación de pátera con pared muy oblicua
(fig. 3.11), quizá inspirada en el plato Lamb. 55, que
conserva restos de pintura roja de su decoración.

2.3. El Palao (Alcañiz, Teruel) (fig. 1.3)

Yacimiento iberorromano ubicado en un cerro amese-
tado. Parte del poblado fue excavado por Bardavíu y
Thouvenot durante la primera mitad del siglo XX;
«posteriormente, el hallazgo de un grupo importante
de estelas ibéricas y de dos esculturas de équidos en
piedra motivó la intervención de un equipo de la Uni-
versidad de Zaragoza, que a partir de 1979 llevó a
cabo una serie de campañas de excavaciones que cul-
minaron con los trabajos en la cisterna» (Marco 2003,
26). Se trata de un gran depósito público de agua de
planta trapezoidal-rectangular y de aproximadamente
noventa metros cuadrados de superficie. Esta cisterna
y los materiales que la colmataban ha sido objeto de
una publicación sistemática que ha permitido consta-
tar la presencia de algunas imitaciones de vajillas im-
portadas dentro de un contexto cronológico. Los tra-
bajos de excavación han permitido definir los
horizontes principales de ocupación del yacimiento,
que se escalonan cronológicamente desde el siglo ii
a.C. hasta el siglo i d.C., sin que hasta el momento se
hayan encontrado niveles anteriores. Respecto a la cis-
terna, el estudio de sus materiales permite afirmar que
sufrió un proceso de rápida e intencionada colmata-
ción, por lo que en el relleno no se aprecia una secuen-
cia estratigráfica, sino que se comporta como un gran
paquete en el que no se diferencia más que un gran ni-
vel arqueológico que, cronológicamente, hay que si-
tuar entre los años 54 y 60 d.C, en la primera parte del
periodo neroniano. Coincide en este punto con los ni-
veles de abandono de la Casa de los Delfines de Celsa,
yacimiento del que nos ocuparemos a continuación.
Esta cronología explica la escasez de cerámica de
imitación tanto de las versiones de barniz negro como
de las de TSI, a las que aludiremos más adelante. En
este sentido, se deben considerar meramente residua-
les y sin mayor interés que el derivado de la constata-

les imitacions de vaixella fina importada a la HISPANIA CITERIOR (segles i ac-i dc)

238



ción de su existencia. Cabe señalar la ausencia entre
estos materiales de TSH, que, en cambio, sí aparece en
otras estratigrafías de El Palao, circunstancia que per-
mite afirmar que la colmatación de la cisterna se pro-
dujo en un momento anterior al abandono definitivo
del yacimiento. 

Se constata tan solo la imitación en cerámica común
oxidante (Maestro y Mínguez 2003, 55) de una páte-
ra Lamb. 5 (fig. 3.12) de barniz negro. Quizá algunos
cuencos también puedan estar inspirados en prototi-
pos campanos.

2.4. COLONIA VICTRIX IULIA LEPIDA/CELSA (Velilla 
de Ebro, Zaragoza) (fig. 1.5)

Primera colonia romana creada en el valle medio del
Ebro. Fechada a partir de los hallazgos numismáticos
en torno al año 44 a.C., se fundó por iniciativa del
triunviro M. Aemilio Lépido, cuyo cognomen tomó
(Lepida), aunque también se ha sugerido que el apela-
tivo Iulia hace mención a la gens a la que pertenecía Ju-
lio Cesar, asesinado ese mismo año. Posteriormente,
tras la definitiva caída en desgracia y el posterior des-
tierro de su fundador, cambió el nombre de Lepida —
recordemos que se trata de una decisión muy grave
que, en el caso de las colonias, solo podía ser decreta-
da por el Senado)— por el de Celsa. La colonia reto-
mó así el nombre de la ciudad indígena que la prece-
dió en el espacio.

Es preciso señalar que las excavaciones hasta ahora re-
alizadas no han aportado evidencias concluyentes de
que la Celse ibérica, conocida por sus acuñaciones, se
ubicase físicamente bajo la ciudad romana. En cual-
quier caso, este es un aspecto que carece de importan-
cia, pues una ciudad era una comunidad cívica que
quedaba constituida por unos habitantes, un núcleo
principal y un territorio con posibles núcleos subsidia-
rios. Así pues, la ciudad ibérica pudo perfectamente
ubicarse en las proximidades de lo que luego fue la
ciudad romana, aunque tampoco se ha encontrado,
quizá porque no se ha llevado una prospección sufi-
ciente del territorio. Este hecho explica que los niveles
más antiguos de Celsa sean necesariamente postcesa-
rianos.

La colonia se constituyó en un punto clave para asegu-
rar, siguiendo la política de César, el control territorial
del valle medio del Ebro. Sin embargo, esa primacía se
vio pronto sustituida por una nueva fundación, en
este caso augustal. Nos referimos a Caesaraugusta, que
se convertirá en capital del convento jurídico y que,
debido a su óptima ubicación, en una zona de mayor
amplitud del valle y en un excelente nudo natural de
comunicaciones, pasó a ser la ciudad más importante
de la región. Pese a ello, Celsa continuó siendo un im-

portante núcleo de población con un urbanismo orto-
gonal y un tejido urbano denso, del cual el equipo del
Museo de Zaragoza, dirigido por M. Beltrán, ha exca-
vado diversas calles y algunas viviendas (Beltrán
1991). De ellas, la llamada Casa de los Delfines, ha
sido objeto de una publicación sistemática. Se trata de
una gran domus (Beltrán et al. 1984) que ocupa una
insula completa, en origen dividida en dos viviendas
que se unificaron para dar lugar a una única residencia
articulada en torno a un atrio cubierto y un patio des-
cubierto. En ella, además de una gran estancia de apa-
rato y diversas estancias y dormitorios nobles, se en-
contró un área de servicios y servidumbre, así como
un hortus. La estratigrafía (Beltrán y Mostalac 1994)
ha aportado niveles que van desde el aterrazamiento
de la zona, inmediato a la fundación de la colonia, y se
han fechado entre los años 40 y 35 a.C., hasta el aban-
dono del sector en la primera parte del periodo nero-
niano (años 54-60 d.C.).

Ese arco cronológico va a permitir que encontremos
imitaciones (Beltrán et al. 1998) con formas que re-
producen o se inspiran en tipos que van desde las ce-
rámicas campanienses hasta la TSI y TSG. Por lo que
se refiere a las imitaciones de cerámicas de barniz ne-
gro, son muy escasas en número; además, la mayor
parte de ellas se han encontrado en niveles que rebasan
notablemente la cronología que debe asignárseles, por
lo que habrá que considerarlas residuales —es el caso
de los niveles 3 (aterrazamiento datado hacia el año 20
d.C.), 4 (suelo datado entre los años 30 y 40 d.C.), 5
(aterrazamiento realizado entre los años 41/45-48
d.C.), 6 y 7 (niveles de abandono entre los años 54-60
d.C.)— o descontextualizadas —como en el caso de
los hallazgos procedentes del nivel 8 (revuelto superfi-
cial)—. Sin embargo, algunos ejemplares proceden del
nivel 1.3, perteneciente a la fase fundacional, entre los
años 44 y 35 a.C., y del nivel 2, datado entre los años
35 y 30 d.C.

Cerámica gris (Beltrán 1998b). Cuencos de forma
Azaila 25, quizá inspirados en la forma Lamb. 1 del
Círculo de la Campaniense B (fig. 3.13), aparecieron
en los niveles 7.2 (2 ejemplares), 6 (2 ejemplares) y 3
(1 ejemplar).

Cerámica común oxidante (Beltrán 1998a). Imitacio-
nes de las formas de barniz negro F 2762 (fig. 4.1),
con ocho ejemplares (1 en el nivel 4; 4 en el nivel 6; 1
en el nivel 7.2 y 2 en el nivel 8); F 2253, con dos ejem-
plares (1 en el nivel 3 y 1 en el nivel 1.3), F 2262 cir-
ca (fig. 4.2), con un ejemplar (nivel 8), y F 2264, con
un ejemplar (nivel 7.2).

Cerámica pintada (Beltrán 1998a). Cuenco Azaila 10
(fig. 4.3), inspirado en las series F 2617 y F 2621. Los
trece ejemplares hallados (1 en el nivel 1.3; 1 en el ni-
vel 2; 2 en el nivel 3; 1 en el nivel 5; 5 en el nivel 7.2;
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3 en el nivel 8) presentan decoración pintada de ban-
das.

2.5. LABITOLOSA (La Puebla de Castro, Huesca)
(fig. 1.4)

Municipio romano ubicado en el Prepirineo oscense,
que ocupa una extensión de casi doce hectáreas. La ex-
cavación arqueológica, desarrollada a partir de 1991,
ha permitido exhumar diversas construcciones anti-
guas: dos edificios termales, el llamado «templo del ge-
nio del municipio» (probablemente la curia) y otras
evidencias del foro. También se han realizado algunos
cortes estratigráficos que han afectado, entre otras, a
estructuras de tipo doméstico y a una calle. La crono-
logía de la ciudad se sitúa entre finales del siglo i a.C.,
ya en periodo augustal, y la segunda mitad del siglo iii
d.C. Los restos monumentales descubiertos indican
un florecimiento edilicio a partir de la época julio-
claudia (periodos de Claudio-Nerón) y la época flavia,
que se desarrolló y mantuvo especialmente durante la
primera mitad del siglo ii d.C.

El material arqueológico recuperado es variado y se ha
analizado de forma preliminar en la publicación de al-
guna de las campañas de excavación (Magallón et al.
1991, 1995a, 1995b; Magallón y Sillières 1994).
Dada la cronología del lugar, contamos con imitacio-
nes que van desde el barniz negro a la TSH. Precisa-
mente debido a esa cronología, las imitaciones de ce-
rámica de barniz negro son muy reducidas en número
y morfología, por lo que pueden ser consideradas casi
residuales en este yacimiento.

Cerámica gris (Magallón et al. 1995b; Magallón y Si-
llières 1994). Se constata tan solo la copia del cuenco
(fig. 4.5) de forma Lamb. 1 del Círculo de la Campa-
niense B. Se localizó un lote de ejemplares (fig. 1.1-6)
en el Sector 06, donde se ubica el foro de Labitolosa.
Estos vasos aparecieron en una unidad estratigráfica
(UE 006) correspondiente a un nivel de derrumbe y,
sobre todo, de acumulación paulatina de escombros
antiguos; es, por tanto, muy heterogénea en cuanto a
la composición de sus materiales, circunstancia que
impide aportar mayor precisión cronológica. Afortu-
nadamente, también se encontró otro fragmento de
imitación del cuenco Lamb. 1 en el Sector 03 (termas
I), en una unidad estratigráfica (UE 03099) constitui-
da por tierra arcilloarenosa con carbones y huesos de
animales, que pertenece al primer nivel de ocupación
de una casa anterior a las termas que, en época de
Claudio, se elevarían después en ese sector. Este estra-
to, donde se integra un lote de vasos de TSI con nu-
merosos ejemplares producidos hacia el 10 a.C., per-
mite fechar ese primer nivel de ocupación del espacio
—y, por lo tanto, ese vaso de imitación— en el último
cuarto del siglo i a.C.

3. IMITACIONES DE TS: YACIMIENTOS

3.1. El Palao (Alcañiz, Teruel) (fig. 1.3)

El relleno de la cisterna pública, fechado, como hemos
visto, en la primera época de Nerón, ha proporciona-
do copas de imitación itálica (Paracuellos 2003, 178-
179) inspiradas en las formas Goud. 40, Ritt. 5 y simi-
lares (Consp. 22 o 23) (fig. 4.7) —estos materiales
suponen un 6,4 % del total de la cerámica engobada
hallada en la cisterna—, así como cuencos hemiesféri-
cos (fig. 4.6) que imitan la forma Ritt. 8 (Paracuellos
2003, 177-178). Esta es la forma más abundante entre
las engobadas de El Palao, de cuyo total representa casi
el 46 %. Aunque conocida ya en el repertorio itálico
(Consp. 36), quizá sea mejor vincular estas imitacio-
nes con la versión gálica, y situarlas cronológicamente
en época julio-claudia, a partir de Tiberio, momento
en que las cerámicas engobadas proliferaron en el valle
medio del Ebro. Nos encontraríamos, en este caso,
con materiales muy próximos, cronológicamente ha-
blando, al momento de colmatación de la cisterna en-
tre los años 54 y 60 d.C. Un fragmento de forma Ha.
2/Goud. 26 presenta pasta micácea y puede atribuirse
a las imitaciones de la bahía de Nápoles o bien a Nar-
bona.

3.2. COLONIA VICTRIX IULIA LEPIDA/CELSA (Velilla 
de Ebro, Zaragoza) (fig. 1.5)

Este yacimiento ha proporcionado diversas imitacio-
nes (Beltrán et al. 1998) de TSI y quizá de TSG. Cabe
indicar que, como ocurre en las imitaciones antes refe-
renciadas de barniz negro, disponemos solo de los da-
tos proporcionados por la excavación de la llamada
Casa de los Delfines.

Aquí hallamos diversos cuencos en cerámica engoba-
da. A cada uno de los diferentes tipos se le dio una no-
menclatura propia, siguiendo las directrices que rigie-
ron la elaboración de los dos volúmenes en que se
publicaron los materiales de esa excavación. Por nues-
tra parte, vamos a mantener esa denominación y aña-
diremos al lado su equivalencia con las formas defini-
das en el Conspectus terrae sigillatae italico modo
confectae y en otros trabajos clásicos (Dragendorff,
Goudineau y Ritterling).

Imitaciones de TSI
Se localizaron (Aguarod y Mínguez 1998, 447-475)
las formas 80.8741 (Consp. 23.1.1) (fig. 4.8), con 1
individuo, en el nivel 7, datado entre los años 54 y 60
d.C.; la 79.14, con 3 individuos (Consp. 23.1.1) (fig.
4.9), en el nivel 5, datado entre los años 41 y 48 d.C.;
la 80.8854 (Consp. 22) (fig. 5.1), con 1 individuo, en
el nivel 7; la forma 79.28 (Consp. 22.1.1) (fig. 5.2),
en el nivel 5, y la 79.13 (fig. 5.9), con 1 individuo, que
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se relaciona con producciones de la zona de La Rioja,
pero que podría inspirarse, asimismo, en la forma
Goud. 40, también en el nivel 5.

Además de estos productos, fruto de la labor de diver-
sos alfares de difusión regional restringida, también se
constata en esta área de Celsa la presencia de ejempla-
res de imitación posiblemente procedentes del golfo
de Nápoles (Beltrán 1998c). Dentro de este grupo, in-
tegrado por veintiocho ejemplares, encontramos las
formas Consp. 1 (fig. 6.10), con 1 individuo; Consp.
8-Consp. 8.1 var., con 1 individuo; Consp. 8.3.1 si-
milis (fig. 6.4-8,11), con 5 individuos; Consp.
10.3.3/Magd. 5,3 (fig. 6.1), con 1 individuo; Consp.
14/Goud. 24, var. (fig. 6.3), con 1 individuo; Petris-
berg 2 (fig. 6.2), con 1 individuo; V.79.16.18.K.L.12
(fig. 6.13), con 1 individuo, y 17 individuos de forma
indeterminada (fig. 6.12). El fragmento de forma
Consp. 1 procede del nivel 8, revuelto. Dos de los
fragmentos de forma Consp. 8.3.1 similis proceden,
respectivamente, de los niveles 6 y 7 de abandono, da-
tados entre los años 54 y 60 d.C. El nivel 6 ha propor-
cionado otros 3 ejemplares de forma indeterminada, y
el nivel 7, 8 ejemplares. El nivel 5, datado entre los
años 41 y 48 d.C., o quizá mejor entre el 45 y el 48
d.C., ha proporcionado dos ejemplares de forma inde-
terminada. Los restantes fragmentos (12 individuos: 1
de forma Consp. 8.1 var., 3 de forma Consp. 8.3.1 si-
milis, 1 de forma Consp. 10.3.3/Magd. 5.3, 1 de for-
ma Consp.14/Goud. 24 var., 1 de forma Petrisberg 2,
1 de forma V.79.12 y 4 fragmentos indeterminados)
proceden del nivel 3, que nos remite a un aterraza-
miento realizado «en la etapa final de Augusto y pri-
meros años de Tiberio, pensamos que muy cerca de los
años 20 de la Era» (Beltrán et al. 1998, 708). Crono-
lógicamente, parece lógico considerar como claramen-
te residuales los fragmentos de los niveles 5, 6 y 7,
pues nos ofrecen un arco de fechas entre los años 41 o
45 y 60 d.C. Por ello, el estrato que nos ofrece una
mejor aproximación cronológica es el nivel 3, cuyo lí-
mite superior (años veinte del siglo i a.C.) no contra-
dice el límite máximo propuesto para las imitaciones
del área napolitana, que se sitúa en el segundo decenio
de la era. Por otro lado, su presencia porcentual en el
nivel 3 de Celsa, donde suponen un 23 % del total de
la TSI, «coincide con los índices de presencia detecta-
dos para estas cerámicas en su área epónima, por ejem-
plo en los sondeos de Pompeya (Impianto Elettrico)
en los niveles tiberianos, en los que significa el 26,5 %
de la TSI» (Beltrán et al. 1998, 709).

Imitaciones de TSG
El cuenco 80.7142 (Consp. 36.3.2 y Ritt. 8) (fig. 5.3-
7), que podría inspirarse tanto en su prototipo itálico
como en el gálico, cuenta con un total de 66 indivi-
duos en los niveles 5, 6 y 7, datados entre los años 41
y 48 d.C., el primero, y entre el 54 y el 60 d.C., los dos
últimos.

Por último, aparece un único fragmento de cuenco de
la forma 81.48 (Drag. 27) (fig. 5.8), habitual en los re-
pertorios gálico e hispánico, aunque también presente
en la TSI (Goud. 32). Se localiza en el nivel 7. Con
toda probabilidad, cabe asimilarlo a la versión en
TSG, ya que, respecto a la hispánica, nos encontramos
en un estrato anterior a la difusión masiva de esos pro-
ductos, ausentes en la Casa de los Delfines y en los es-
tratos coetáneos del resto de la colonia Celsa; por otro
lado, el fragmento parece alejarse morfológicamente
de su posible prototipo itálico.

3.3. CAESARAUGUSTA (Zaragoza) (fig. 1.6)

Esta colonia romana ubicada en el solar de la actual
ciudad de Zaragoza ha sido intensamente excavada
gracias a la existencia de un encomiable equipo muni-
cipal de arqueología. Esa labor, llevada a cabo en dis-
tintos solares y vías públicas de la ciudad, ha propor-
cionado ingentes masas de material arqueológico que,
lamentablemente —salvo en muy escasas excepcio-
nes—, no ha podido ver la luz. Por ello, si bien nues-
tro conocimiento acerca de la topografía antigua de la
ciudad, sus construcciones públicas y áreas monu-
mentales, vías públicas y zonas privadas ha avanzado
considerablemente en los últimos años, es relativa-
mente poco lo que puede decirse por el momento en
relación con la cultura material extraída de ese rico
subsuelo.

Afortunadamente, los materiales de TSI encontrados
en la excavación del foro de la colonia fueron estudia-
dos por A. Cantos en su tesis doctoral. Gracias,
fundamentalmente, a alguna de las publicaciones sur-
gidas de ese trabajo (Cantos 2000, 227-228, lám. III y
VII) se ha podido afirmar la presencia de imitaciones
en Caesaraugusta. Su representación en el área forense
se reduce a catorce piezas. «Estos ejemplares presentan
pastas de color beige o marrón claro, más blandas que
en la aretina, porosas, de fractura rugosa, con abun-
dancia de mica y desgrasante variable (puntos blancos
talcosos, puntos o inclusiones negras); el revestimien-
to es anaranjado o amarronado, normalmente poroso,
no vitrificado, poco adherente, muy perdido» (Cantos
2000, 227).

Los ejemplares se han encontrado en los niveles 3a y
3b, ambos datados en el periodo augustal tardío, entre
los años 1 y 15 d.C. el 3b y los años 5 y 15 d.C. el 3a.
«Del nivel 3a proviene un solo ejemplar, consistente
en un borde inclinado de copa cercano a la forma
Consp. 7 (fig. 6.14). El nivel 3b ha proporcionado 13
piezas: dos bordes inclinados de plato, equivalentes a
la forma Goud. 1 (fig. 6.15-16); un borde de plato
con labio colgante, imitación del Servicio 1 (fig.
6.17); un borde de plato con labio abaquetonado; un
fondo de copa; 8 fragmentos sin forma» (Cantos
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2000, 227). La representación de estas imitaciones del
golfo de Nápoles es muy escasa entre la TS del foro de
Caesaraugusta. Así, el nivel 3a ofrece un solo ejemplar,
frente a los 32 de TSI, y en el nivel 3b solo hay 13
fragmentos, frente a los 317 de TSI, lo que supone, en
este último caso, un 3,9 % del total.

También en el nivel 3b se encontró un fragmento cu-
yas características técnicas no permiten asociarlo a la
plena aretina. Nos encontramos aquí ante un fondo de
plato asimilable al tipo Consp. B2.3-4. Su revesti-
miento ofrece un aspecto no vitrificado, por lo que su-
giere una cocción a menos de 900ºC. Cabe la duda de
si nos hallamos ante una imitación o ante un produc-
to defectuoso procedente de un taller de auténtica TS.

El panorama de las imitaciones de itálica en Caesarau-
gusta se completa con la constatación de su presencia
en el nivel Ie-g de la Casa Pardo (Beltrán 1979, 947-
949 y 955-956, figs. 3.26-32, 33, 35 y 38), fechado
como anterior al 10 a.C., y en el relleno de un aljibe
de la actual plaza de Sas de la capital aragonesa, este
último datado hacia el año 5 a.C. (Beltrán 1983, fig.
7.1-3).

3.4. TURIASO (Tarazona, Zaragoza) (fig. 1.7)

En el solar de Turiaso se encontraron evidencias de un
taller de fabricación cerámica de época romana. El ha-
llazgo fue fortuito y tuvo lugar mientras se realizaban
unas obras en una vía pública de la actual ciudad de
Tarazona, que permitieron la recuperación de material
arqueológico. Aparentemente, se trataba de los restos
de un testar, aunque no pudieron realizarse las oportu-
nas excavaciones arqueológicas que hubiesen podido
«confirmar si realmente nos encontramos ante el de-
pósito del alfar, o si bien nos hallamos ante el traslado
de un testar que pudo ubicarse en otro punto, para
aterrazar esta zona de la ciudad» (Aguarod y Amaré
1987b).

De todos modos, hoy sabemos que en el antiguo mu-
nicipium Turiaso se produjeron lucernas (Amaré, Bona
y Borque 1983), cerámicas pintadas (Amaré y Agua-
rod 1987b), engobadas, comunes y vasos de paredes
finas (Amaré 1984).

Las características técnicas de la producción (Aguarod
y Amaré 1987a) muestran unas pastas depuradas con
desgrasante, apenas destacado, en las que se observan
puntos brillantes de cuarzo y algunos fragmentos de
calizas, así como otros puntos de color gris claro, rojo
y marrón. Su fractura es recta. Los análisis petrográfi-
cos indican que la arcilla empleada es no micácea, que
pertenece al Mioceno y que se puede adscribir perfec-
tamente a los materiales de ese periodo de la región de
Tarazona.

Los engobes utilizados presentan variantes: desde los que
tienen un buen grado de depuración hasta los que mues-
tran piedrecillas y grumos. En cuanto al color, puede ser
negro, gris, marrón oscuro, naranja o rojo; también pue-
de presentar veteados o flameados entre el marrón oscu-
ro y el negro, y entre el rojo y el anaranjado; asimismo
hay matices de tono que van desde los reflejos metálicos
a los tonos mate, estos últimos predominantes.

La cronología del conjunto puede situarse en torno a
la segunda mitad del i d.C., quizá con inicios anterio-
res que, por el momento, no pueden precisarse (Mín-
guez 1991, 98-99).

Entre los materiales recogidos al realizar esos trabajos
urbanos que permitieron definir las características de
la producción se hallaron imitaciones en cerámica en-
gobada de cuencos Ritt. 8 (fig. 7.1-2), de cantimplo-
ras de forma Ritt. 13 (fig. 7.5-9) y del cuenco de for-
ma Drag. 46 (fig. 7.3). En las proximidades de
Tarazona se encontró un vaso engobado imitación de
Drag. 27 (fig. 7.4), verosímilmente fabricado en este
mismo alfar, con un sello que fue leído por Aguarod
(1984, 98-100) como Abanus, nombre que se inter-
pretó como de raigambre indoeuropea, lo que remitía
a un ceramista indígena. Posteriormente, la lectura fue
corregida, ya que la pieza presenta la ligadura A-L y,
por tanto, debe leerse Albanus (Mínguez 1991, 99), lo
que descarta, a priori, la filiación indígena.

3.5. VAREIA (Varea-Logroño, La Rioja) (fig. 1.8)

La ciudad de Vareia estaba situada en el último punto
en el que el río Ebro era navegable en la Antigüedad.
Por ello, cabe pensar que contó con un importante
puerto fluvial que debió de resultar clave para la co-
mercialización de la TSH procedente del complejo al-
farero de Tritium Magallum (Tricio y otras localidades
próximas, La Rioja). Las excavaciones realizadas hace
años proporcionaron algunas imitaciones de TSH en
cerámica engobada (Luezas 1989, 205-224, figs.
LVII.14-15 y LXV, 49-51), concretamente de las for-
mas Drag. 29 (fig. 8.1) y Drag. 44 (fig. 8.2), además
de algunos fragmentos de forma indeterminada. Care-
cen de contexto estratigráfico.

3.6. LABITOLOSA (La Puebla de Castro, Huesca)
(fig. 1.4)

Ya en cronología imperial encontramos diversas imita-
ciones en cerámica engobada.

Imitaciones de TSI (Magallón et al. 1991; Magallón y
Sillières 1994)
Se encuentra la imitación de la forma Goud. 40 (fig.
8.6). Apareció en el sector 03 (termas I) al practicar un
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sondeo para comprobar la fecha de posible aterraza-
miento del terreno, previo a la construcción de los
balnea. La unidad estratigráfica (UE 006) donde se
encontró el fragmento, lamentablemente, estaba re-
vuelta, pero, de todos modos, se puede señalar que el
conjunto de esos trabajos de aterrazamiento se fe-
charon en una horquilla cronológica de entre finales
de Tiberio y finales de Claudio. En la zona donde lue-
go se levantó el foro (sector 07) se localizó un frag-
mento que imita el pie de una pátera itálica (fig. 8.7),
en este caso en una capa (UE 07042) que reposa direc-
tamente sobre el terreno virgen; el estrato se ha fecha-
do en torno al cambio de era.

Imitaciones de TSG o TSH (Magallón et al. 1991,
1995a y 1995b)
Se encuentra el cuenco Ritt. 8, común a los reperto-
rios gálico e hispánico. Es la forma más representada
(fig. 9.1-4), tanto en su versión sin labio como en la
que presenta un labio ligeramente diferenciado. Apa-
rece en varias zonas de la excavación: en el sector 02,
correspondiente a una posible calle y a una vivienda,
se encontró (fig. 3.2) en un estrato de guijarros dis-
puestos horizontalmente y acompañados por gravas
(UE 010) que se interpretó como el pavimento de una
calle. El nivel presentaba TS en sus variedades itálica,
gálica e hispánica, con formas datables, para esta últi-
ma, en el siglo ii d.C. Aparece también en el sector 04,
en la unidad estratigráfica 001, correspondiente al re-
lleno revuelto de una cisterna; en el sector 03 (termas
I), en la UE 001, que nos remite al nivel revuelto de la
terraza agrícola; en el sector 06 (foro), en la UE
06006, de derrumbe y, sobre todo, de acumulación
paulatina de escombros antiguos, por lo que nos en-
contramos ante un estrato heterogéneo y que no apor-
ta precisión cronológica. Finalmente, también se loca-
lizó en el mismo sector 06, concretamente en la UE
06012, cuya ocupación se ha fechado —con dudas—
a partir de Claudio.

Imitaciones de TSH
Aparecen imitaciones tanto de formas lisas como de-
coradas. Es preciso señalar que aquí citamos también
la forma Ritt. 8 (fig. 9.1-4), puesto que, en algunos ca-
sos, por su posición estratigráfica y asociaciones con
otros materiales, parece más claro mantener que la
imitación se produjera a partir del repertorio hispáni-
co que defender una posible filiación gálica. En cual-
quier caso, también hay que decir que nos hemos lle-
gado a plantear su exclusión de este trabajo, ya que
responde a un ideal-tipo absolutamente común y sen-
cillo, de manera que su reproducción en cerámica en-
gobada bien podría deberse a la mera fabricación de
un cuenco hemiesférico, de tipo bol, sin necesidad de
pensar en la imitación de familias cerámicas más ricas.
Sin embargo, su revestimiento arcilloso, utilizado en
la mayor parte de los casos para obtener un color rojo
en su superficie, creemos que aconseja mantener la

idea de que tratara de imitar la versión en TS de esta
forma, efectivamente la más sencilla y universal en
cualquier repertorio cerámico.

Imitaciones de formas lisas (Magallón et al. 1991,
1995a y 1995b; Magallón y Sillières 1994)
Todas ellas, salvo tres excepciones que se indicarán
posteriormente, han aparecido en el sector 3 de la ex-
cavación, correspondiente a un edificio público desti-
nado al baño (termas I). Se trata de la zona de la exca-
vación donde se llevó a cabo de forma exhaustiva un
estudio preliminar del material. En el resto de los sec-
tores, o bien se han llevado a cabo intervenciones muy
concretas con el objeto de obtener una secuencia
cronológica —que por lo limitado de la actuación
aportaron lotes muy escasos de material, lo que puede
justificar que estas imitaciones no se hallaran represen-
tadas—, o bien se han realizado extensos trabajos de
campo que, sin embargo, no han prestado atención a
su cultura material.

Imitaciones de la Drag. 27 (fig. 9.5-6) aparecen en di-
versas unidades estratigráficas. Así, además de en la
UE 03002 bis, un estrato revuelto procedente del des-
monte del muro de aterrazamiento agrícola en época
moderna, y en la UE 03020, de limpieza de muro, se
ha encontrado en la UE 03002, constituida por una
capa fina de arena y arcillas situada sobre un suelo de
opus spicatum. El estrato, en el que se integra abundan-
te TSH y tan solo un fragmento residual de gálica, se
corresponde con el abandono de esa zona, fechado en
la segunda mitad del siglo ii d.C. Aparece asimismo en
la UE 03003, también de abandono y, por lo tanto, fe-
chable en la misma época. Por último, se halla repre-
sentada en las UUEE 03012, 03021, 03034, 03035,
03037, 03039, 03044, 03045, 03058 y 03060, que
corresponden a niveles de escombros antiguos proce-
dentes del derrumbe del edificio. 

Imitaciones de la Drag. 24/25 (fig. 9.7) se localizan en
la UE 03002, fechada, como acabamos de señalar, en
la segunda mitad del siglo ii d.C., así como en otras
unidades estratigráficas que no aportan ninguna preci-
sión cronológica, como son la UE 03001, tierra culti-
vada de la terraza agrícola, y 03020, de limpieza del
muro del ábside del frigidarium. 

Imitaciones de la Ritt. 8 se encuentran en la UE
03021, fechada en la segunda mitad del siglo i d.C.,
así como en las UUEE 03082 y 03084, que son nive-
les de abandono y, por tanto, cabe fechar en la segun-
da mitad del siglo ii d.C. También proporcionaron
este tipo de imitaciones algunos niveles de datación
por el momento imprecisa, como son las UUEE
03012, 03021, 03034, 03035, 03037, 03039, 03044,
03045, 03058 y 03060, de escombros antiguos, y la
UE 03020, que contiene algo de material procedente
de la limpieza de un muro.
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Imitaciones de la Drag. 36 (fig. 10.2) han aparecido
en los niveles de escombros antiguos de las UUEE
03012, 03021, 03034, 03035, 03037, 03039, 03044,
03045, 03058 y 03060 y en otra UE (03074) no bien
definida cronológicamente.

La Drag. 44 (fig. 9.8-9) de imitación se encuentra en
la UE 03002 bis, nivel revuelto fruto del desmonte de
un bancal en época moderna. También se localiza en el
foro de Labitolosa (sector 7), lamentablemente en un
estrato superficial revuelto por las labores del arado
(UE 07001). Asimismo la hallamos en la UE 03016,
que nos sitúa en el momento de abandono del sector
fechado, esto es, en la segunda mitad del siglo ii d.C.

Se constata una imitación de Drag. 33 en un nivel de
ocupación (UE 03038), fechable, por tanto, en la se-
gunda mitad del siglo ii d.C., y un fragmento de otra
posible imitación de esta forma en la UE03002 bis, es-
trato revuelto.

Imitaciones de la Drag. 15/17 (fig. 10.3-4) se han ha-
llado en una bolsada de cenizas (UE 03063) corres-
pondiente a la última ocupación de los balnea, es de-
cir, de la segunda mitad del siglo ii d.C., y en un nivel
de construcción (UE 03088) de cronología aún no de-
finida. El fragmento procedente de la UE 03063 des-
arrolla el grafito «SERVA...».

Se ha localizado una imitación de la forma Hisp. 2
(fig. 10.1) en el nivel (UE 03043) de abandono del
frigidarium, fechable, al igual que el resto del edificio,
en la segunda mitad del siglo ii d.C.

Finalmente, cabe reseñar una posible Drag. 18 en la
UE 03088, que nos sitúa en un nivel de construcción
cuya cronología todavía no se ha precisado.

Imitaciones de formas decoradas (Magallón et al. 1995a
y 1995b; Magallón y Sillières 1994)
El repertorio se restringe a la imitación de la más co-
mún de las formas hispánicas decoradas, la Drag. 37
(fig. 10.5-10). Encontramos fragmentos de ella en el
nivel superficial del foro (UE 07001), en un nivel de
abandono y derrumbe (UE 07011) cuya cronología
no ha sido bien precisada, y sobre todo, por las mis-
mas razones que las arriba expuestas para las formas li-
sas, en diversas unidades estratigráficas del sector 3
(termas I). En esta última zona se localiza en unidades
correspondientes al periodo de abandono de las ter-
mas, en la segunda mitad del siglo ii d.C., como son
las UUEE 03016, 03082 y 03084, o a su última ocu-
pación por las mismas fechas (UE 03038). El resto de
los fragmentos proceden de unidades que se corres-
ponden con estratos revueltos, como las UUEE 03001
y 03002 bis, de limpieza de muros (UUEE 03020 y
03068), o formados en fecha imprecisa, como la UE
03043, de acumulación aluvial posterior al abandono,

y las UUEE 03012, 03021, 03034, 03035, 03037,
03039, 03044, 03045, 03058 y 03060, de escombros
antiguos. Su decoración resulta tosca y muestra una
escasa pericia en la elaboración de los moldes, se hicie-
sen estos directamente o mediante la técnica de sobre-
molde. Los motivos, también muy simples, se reducen
a círculos —en cuyo interior en ocasiones aparecen
motivos indefinidos—, a meandros paralelos dispues-
tos en vertical y a alguna hoja vegetal. Los engobes, de
color rojizo o anaranjado, son, en general, en toda la
producción, tanto lisa como decorada, de mala cali-
dad y escasa adherencia.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Es un hecho ya conocido que las élites indígenas asu-
mieron en su vida cotidiana el uso de algunos elemen-
tos romanos como muestra de su poder y capacidad
económica. Entre ellos, quizá en su momento los más
modestos, pero también los más numerosos y los que
han llegado hasta nosotros en mayor número, figuran
algunas familias cerámicas. Precisamente por esa nota-
ble presencia y por su perdurabilidad física en el tiem-
po, la cerámica de barniz negro —también llamada
«campaniense»— se ha venido considerando esencial-
mente un buen índice para medir el avance de la ro-
manización del territorio.

Es preciso recordar que el impacto de Roma se produ-
jo, por lo que al valle medio del Ebro se refiere, en un
entorno geográfico donde los pueblos indígenas con-
taban ya con intensos contactos comerciales previos y
con una sólida tradición alfarera. Ello puede explicar
que se imitasen tempranamente algunas de las formas
de la cerámica de mesa venidas de fuera. El objetivo
no era copiar de manera exacta los modelos itálicos,
sino reproducir de forma más o menos aproximada su
morfología, con el propósito de incorporar esos tipos
foráneos en los repertorios de las familias cerámicas ya
existentes en el ámbito ibérico, es decir en la cerámica
pintada, la cerámica común oxidante y la cerámica
gris. Indudablemente, nos encontramos ante la res-
puesta de los artesanos autóctonos frente a una concu-
rrencia comercial no del todo nueva, pero sí inespera-
da por su volumen.

Al mismo tiempo, esa adaptación local de las formas
itálicas permitía hacer asequibles las nuevas modas a
sectores más amplios de la población, que, de este
modo, podían acceder a vajillas que, en principio, re-
sultarían caras en el mercado. Con todo, este extremo
quizá debería matizarse, pues, por una parte, no cono-
cemos a ciencia cierta qué estratos sociales adquirían
realmente estos productos y, por otra, la idea de que
por su menor calidad debían de ir destinados a secto-
res de la población con menor poder adquisitivo, aun-
que parece lógica, probablemente no es una máxima
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absoluta que pueda aplicarse en todos los casos. De
hecho, las excavaciones han puesto de manifiesto 
—particularmente aquellas que han afectado a estruc-
turas domésticas— que estas piezas conviven con pro-
ductos importados en viviendas de elevado rango,
como puede ser la Casa de los Delfines de Celsa, fecha-
da en la época altoimperial. Lógicamente, estas vajillas
podrían estar destinadas a los esclavos de la familia,
como parece indicar el grafito de Labitolosa, donde
aparece la mención «SERVA...» (Magallón et al.
1991), pero esto no deja de ser una hipótesis difícil de
confirmar.

Con la llegada del Imperio, se asistirá a un fenómeno
similar en apariencia, pero de génesis diferente. Salvo
a principios de ese periodo, donde se observa una ló-
gica continuidad de la tradición anterior, no se podrá
hablar de imitaciones de elementos materiales roma-
nos por parte de la cultura ibérica; por el contrario, en
una etapa ya de plena integración, serán talleres pro-
piamente romanos los que producirán, junto a las for-
mas habituales del repertorio cerámico común, otros
tipos que imitarán la TS en sus variedades itálica, gáli-
ca e hispánica. Por otra parte, esta actividad no descar-
ta, debido a la continuidad a la que hacemos referen-
cia, la fabricación de elementos de reminiscencia
indígena —como sucederá, por ejemplo, con la pro-
ducción de cerámicas pintadas del taller de Tarazona
(Amaré y Aguarod 1987b)—, ya como un fenómeno
de perduración celtibérica, en lo referente, sobre todo,
a la ornamentación de algunos vasos, claramente resi-
dual y cuya consideración nos introduciría en un tema
que nos desviaría del que ahora nos ocupa. 

La cronología de estas imitaciones en el interior del
valle del Ebro ocupa un arco que se extiende desde el
siglo ii a.C. hasta, al menos, toda la etapa altoimperial.
Su origen exacto es difícil de establecer, pero, a tenor
de lo que sabemos de la romanización de este territo-
rio —sin descartar posibles antecedentes esporádi-
cos—, cabe pensar que se iniciaron a partir de media-
dos del siglo ii a.C. Aunque ya en torno a 179-178
a.C. se funda Graccurris (Alfaro, La Rioja), es en la se-
gunda mitad de la centuria, una vez concluida la se-
gunda guerra celtibérica, cuando se atestigua la funda-
ción de una serie de ciudades inspiradas por Roma,
como son La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza),
La Corona (Fuentes de Ebro, Zaragoza) y La Caridad
(Caminreal, Teruel), así como la refundación de otras
preexistentes, como es el caso de Segeda (Mara-Bel-
monte de Gracián, Zaragoza). Estos centros actuaron
como polos de control territorial y centros de irradia-
ción de la romanización, en un proceso que se verá
bruscamente interrumpido por las guerras sertorianas
(82-72 a.C.).

Parece lógico pensar que esa intensificación del proce-
so romanizador se acompañara de un mayor deseo,

por parte de las élites indígenas, de adquirir nuevos
bienes de prestigio, lo que habría conllevado un incre-
mento de las importaciones. Creemos que es en ese
nuevo caldo de cultivo donde hay que integrar la eclo-
sión de la imitatio de las vajillas romanas en el contex-
to ibérico del interior del Valle, que, curiosamente,
permitía ampliar esa cierta emulación social del vence-
dor, capilarmente, hasta todas las capas de la sociedad.
En cualquier caso, las primeras evidencias estratigráfi-
cas donde se integran imitaciones de cerámicas de bar-
niz negro campaniense se sitúan, cronológicamente,
en torno a los años del conflicto sertoriano. Nos refe-
rimos, en concreto, a los niveles de destrucción de El
Castillejo de la Romana (La Puebla de Híjar, Teruel) y
el Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel). 

Tras el periodo sertoriano, en el que se aprecian nume-
rosas destrucciones en el valle medio del Ebro —entre
ellas las de todos los yacimientos antes citados, que,
salvo Graccurris, desaparecerán para siempre—, se
abre un periodo políticamente incierto que la arqueo-
logía no ha podido clarificar hasta el momento. Esa
etapa se cierra con la fundación de Celsa (Velilla de
Ebro, Zaragoza), en cuyos niveles más antiguos, en la
Casa de los Delfines (44-35 y 35-30 a.C.), aparecen
representadas imitaciones de formas campanienses, lo
que pone de manifiesto que estas se siguieron fabri-
cando durante los años arqueológicamente oscuros a
los que hacemos referencia. La imitación de la vajilla
campaniense continúa durante el periodo augustal,
aunque su repertorio formal se reduce al cuenco
Lamb. 1 y poco más, como confirma su presencia en
Labitolosa, en una unidad estratigráfica que se puede
fechar en el último cuarto del siglo i a.C.; también
aparece representada en niveles tiberianos, como el ni-
vel 3 (c. 20 d.C.) de Celsa. Su presencia en estratos
posteriores, en la misma Celsa, debe considerarse ya
claramente residual o, incluso, descontextualizada.

Las imitaciones de TSI se pueden separar en dos blo-
ques. En primer lugar cabe aludir a las procedentes de
la zona de Nápoles, que, evidentemente, no dejan de
ser productos importados y cuya fabricación y comer-
cialización responde, por tanto, a otros condicionan-
tes o pulsiones, quizá al ánimo de copiar la verdadera
TS, lo cual, unido a su exportación a larga distancia,
haría que su precio final en el mercado, posiblemente,
no difiriese demasiado del de las originales. Estos pro-
ductos parásitos se encuentran en estratos augustales
de Caesaraugusta que se extienden cronológicamente
desde el nivel fechado antes del año 10 a.C. en la Casa
Pardo hasta los niveles 3a y 3b del foro de la ciudad,
pertenecientes ya al periodo augustal tardío, pasando
por el datado en el año 5 a.C. (Plaza de Sas). También
se encuentran en Celsa, en un estrato de finales del
mandato de Augusto o comienzos del de Tiberio, pro-
bablemente en torno al 20 d.C. 
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Junto a las anteriores encontramos imitaciones de la
morfología de la TSI con revestimientos arcillosos de
tipo engobe, que han sido fabricadas en el propio en-
torno del valle medio del Ebro. Tales imitaciones se
constatan en estratos datables entre los años 41 y 54-
60 d.C. de Celsa. En Labitolosa las encontramos en un
nivel que se ha fechado en torno al cambio de era y en
unidades estratigráficas fechables entre finales del
mandato de Tiberio y finales del de Claudio. Son po-
cos datos, pero nos permiten intuir que la TSI comen-
zó a imitarse pronto, ya en la primera parte de la eta-
pa augustal, lo cual nos indica la sólida actividad de
unos alfares adaptables a las nuevas modas impuestas
por Roma.

Quizá pueda sorprender su perduración en el tiempo,
pero esto no debe resultar extraño, si consideramos
que la presencia física de la TSG en nuestro territorio
no es excesivamente abundante, lo cual puede explicar
la continuidad de la imitación de los prototipos itáli-
cos. De hecho, no se encuentran imitaciones claras de
vajillas del sur de la Galia; a este mundo solo podemos
adscribir alguno de los fragmentos de la forma Her-
met 13 procedentes de Tarazona (producida también
en versión hispánica) y el cuenco hemiesférico Ritt. 8,
sobre cuya filiación itálica o gálica también hemos
expresado nuestras dudas. En efecto, la forma Ritt. 8
se encuentra en los niveles 5, 6 y 7 de Celsa, datados
entre los años 41-48 y 54-60 d.C., en el relleno de la
cisterna de El Palao y en diversos estratos no bien de-
finidos de Labitolosa. También de dudosa adscripción
—por producirse en itálica, gálica e hispánica— es el
vaso de forma Drag. 27 procedente de Celsa (fechado
entre los años 54 y 60 d.C.), si bien su filiación hispá-
nica resulta inviable por fechas y su morfología lo
acerca al prototipo gálico. Las imitaciones de TSH que
nos permiten hacer alguna precisión cronológica pro-
ceden en todos los casos de Labitolosa. En este yaci-
miento, comienzan a aparecer en unidades estratigrá-
ficas datadas en la segunda mitad del siglo i d.C. y
perduran hasta los estratos fechados en torno al aban-
dono de los sectores que las han proporcionado, en la
segunda mitad del siglo ii d.C. Las del alfar de Tarazo-
na se han datado, junto con el conjunto de las produc-
ciones del alfar, en la segunda mitad del siglo i d.C., y
las de Vareia, lamentablemente, carecen de contexto.

Respecto a la antropología social de los fabricantes (su
origen étnico, su estrato socioeconómico, etc.), la au-
sencia de elementos epigráficos —es decir, de sellos u
otras posibles referencias halladas en vertederos de al-
far, por ejemplo— impide cualquier especulación. Es
posible que se tratara de pequeños propietarios de ori-
gen ibérico en las primeras fases de la producción y
plenamente romanizados en etapas posteriores. El se-
llo con el nombre Albanus, procedente de Tarazona,
confirma este extremo ya en siglo i d.C.; sin embargo,
se trata de un unicum que no permite mayores comen-

tarios. Asimismo, cabe pensar, también para la etapa
imperial, que productos de estas características se fa-
bricaron dentro del entramado de producción de una
explotación del tipo villa, como complemento de las
actividades económicas de base eminentemente agro-
pecuaria desarrolladas en estos establecimientos. De
hecho, en el valle del Ebro contamos con los ejemplos
de los alfares de Traibuenas (Navarra) (Sesma 1987) y
Villarroya de la Sierra (Zaragoza), que parecen inte-
grarse en sendas villae. Con todo, en ninguno de ellos
se constata claramente la fabricación de imitaciones.

A pesar de que el marco histórico y sociológico que ge-
nera esos dos tipos de imitaciones no es el mismo, cre-
emos que el hecho en sí obedece en el terreno práctico
a los mismos presupuestos, esto es, a la imitación de
unos tipos muy en boga por parte de alfares de difu-
sión local o regional, que, como parte de su produc-
ción, copian prototipos de las vajillas de mesa con el
objeto de ofrecer productos baratos y, por tanto, más
asequibles a un estrato social más amplio o menos exi-
gente. Aunque es poco lo que sabemos acerca de los
lugares de fabricación concretos en esta amplia área
geográfica, a tenor de las noticias que tenemos, in-
sistimos en que en ningún caso hay que pensar en ta-
lleres especializados en este tipo de cerámicas; más
bien, hay que pensar que estas imitaciones eran subsi-
diarias de otros productos que constituían la verda-
dera dedicación del alfar y que, en consecuencia, eran
minoritarias en el conjunto de su producción.
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Fig. 1: Mapa de dispersión de yacimientos. 1. El Castillejo de la Romana (La Puebla de Híjar, Teruel). 2. Cabezo de Alcalá
(Azaila, Teruel). 3. El Palao (Alcañiz, Teruel). 4. Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca). 5. Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza).
6. Caesaraugusta (Zaragoza). 7. Turiaso (Tarazona, Zaragoza). 8. Vareia (Varea-Logroño, La Rioja).
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Fig. 2: Imitaciones de cerámicas campanienses. 1-7 (La Romana): 1 = Cerámica gris (1: Lamb. 27ab). 2-5 = Cerámica común
ibérica (2: Lamb. 24; 3-4: Lamb. 27ab; 5: Lamb. 22). 6-7 = Cerámica ibérica pintada (6: Lamb. 27ab; 7: Lamb. 25?). 8-13
(Azaila): 8-13 = Cerámica gris (8: Lamb. 1; 9: Lamb. 2; 10: Lamb. 3; 11: Lamb. 27ab; 12: Lamb. 11; 13: imitación escifo áti-
co de barniz negro).



les imitacions de vaixella fina importada a la HISPANIA CITERIOR (segles i ac-i dc)

Fig. 3: Imitaciones de cerámicas campanienses. 1-11 (Azaila): 1-7 = Cerámica común ibérica (1-2: Lamb. 3; 3: Lamb. 18; 4-
5: Lamb. 12; 6: Lamb. 8A; 7: Lamb. 27). 8-11 = Cerámica ibérica pintada (8: Lamb. 27ab; 9-10: Lamb. 5; 11: Lamb. 55 cir-
ca). 12 (El Palao): imitación de pátera Lamb. 5 en cerámica común ibérica. 13 (Celsa): imitación Lamb. 1 en cerámica gris.
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Fig. 4: Imitaciones de cerámicas campanienses. 1-4 (Celsa): 1-2 = Cerámica común ibérica (1: F 2762; 2: F 2262/64). 3-4 =
Cerámica ibérica pintada (1-2: Azaila 10, F 2617 y 2621). 5 (Labitolosa): 5 = Cerámica gris (5: Lamb. 1). 6 (Imitación de TSG
en cerámica engobada): 6 = El Palao (6: Ritt. 8). 7-9 (Imitaciones de TSI en cerámica engobada): 7 = El Palao (7: Goud. 40).
8-9 = Celsa (8-9: Consp. 23.1.1). 
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Fig. 5: Imitaciones de TS en cerámica engobada. Celsa. 1-2 = Imitaciones de TSI (1: Consp. 22; 2: Consp. 22.1.1). 3-8 = Imi-
taciones de TSG (3-7: Ritt. 8; 8: Drag. 27). 9 = Pieza dudosa (imitación de TSI Goud. 40 o de producciones engobadas rioja-
nas).
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Fig. 6: Imitaciones del golfo de Nápoles: 1-13 = Celsa (1: Consp. 10; 2: Petrisberg 2; 3: Consp. 14; 4-8, 11: Consp. 8; 10:
Consp. 1; 12: Indet.; 13: V.79.12). 14-17 = Caesaraugusta (14: Consp. 7; 15-16: Goud. 1; 17: imitación del Servicio I).
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Fig. 7: Imitaciones de TSH o TSG en cerámica engobada. Taller de Turiaso (1-2: Ritt. 8; 3: Drag. 46; 4: Drag. 27 con sello
ALBANVS; 5-9: Hermet 13).
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Fig. 8: Imitaciones de TSH en cerámica engobada: 1-5 = Vareia (1: Drag. 29; 2: Drag. 44; 3-5: indeterminadas). Imitaciones
de TSI en cerámica engobada: 6-7 = Labitolosa (6: Goud. 40; 7: indeterminada).
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Fig. 9: Imitaciones de TSG o TSH en cerámica engobada: 1-4 = Labitolosa (1-4: Ritt. 8). Imitaciones de TSH en cerámica en-
gobada: 5-9 = Labitolosa (5-6: Drag. 27; 7: Drag. 24/25; 8-9: Drag. 44).
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Fig. 10: Imitaciones de TSH en cerámica engobada. Labitolosa (1: Hisp. 2; 2: Drag. 36; 3-4: Drag. 15/17; 5-10: Drag. 37).





Resum
L’objecte d’aquest treball és oferir una visió més concreta sobre les ceràmiques d’imitació en pasta grisa de
vaixella de taula d’importació itàlica rebudes a Pollentia durant el primer segle de la seva existència.

Paraules clau
Ceràmiques d’imitació, pasta grisa, segle i aC, Pollentia

Abstract
The aim of this paper is to give a more specific approach to the study of the grey clay tableware pottery
productions imitating Italian black-glaze wares found in the late Republican levels of the Roman town of
Pollentia.
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Imitation wares, grey clay, 1st cent. BC, Pollentia
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1. INTRODUCCIÓ

Pollentia fou una de les primeres fundacions extrape-
ninsulars amb estatus jurídic de colònia romana que
impulsà la República com a conseqüència directa de la
campanya baleàrica de Q. Cecili Metel durant el 123-
122 aC (Str. 3.5.1) i la posterior estructuració del ter-
ritori insular per part de Roma, segurament en època
de les Guerres Sertorianes o en un moment lleugera-
ment posterior (García Riaza, Sánchez León 2000,
64-67). A partir de la interpretació de les dades ar-
queològiques, la planificació urbanística de la nova co-
lònia es va esdevenir cap a la darreria del segle ii aC
(Mar, Roca 1998, 111), molt probablement al mateix
temps que Palma, la seva bessona ubicada a l’altre ex-
trem de l’illa, després d’un període inicial posterior a
la conquesta en què Pollentia devia ser un punt de
control/vigilància litoral, potser un praesidium militar
de dimensions no gaire grans, emmarcat en una xarxa
de control més àmplia (Mattingly 1983, 245-246;
García Riaza, Sánchez León 2000, 51-67). Aquestes
dades resulten, doncs, cabdals per a l’establiment de
fites cronològiques a l’hora de considerar el registre ar-
queològic, ja que pràcticament és possible reconèixer
en Pollentia una fundació de nova planta, malgrat l’e-
xistència de restes d’un hàbitat preromà talaiòtic (Arri-
bas, Tarradell, Woods 1973, 103), que la creació de la
nova ciutat va obliterar completament (Fernández Mi-
randa 1983, 27; Sanmartí et al. 1996, 7 i 54-56). Tan-
mateix, una data post quem de 123/122 aC per als ni-
vells tardorepublicans resulta inqüestionable.1

Quant a la situació del jaciment, Pollentia es troba al
terme municipal d’Alcúdia, a l’extrem septentrional de
l’illa de Mallorca, en el punt més estret de l’istme que
separa les badies d’Alcúdia i de Pollença (fig. 1). Aquest
emplaçament revela ja una clara voluntat d’aprofita-
ment de les possibilitats que ofereix l’indret a nivell de
control i de comunicació marítima o com a punt d’ar-
ticulació de la xarxa d’intercanvis i rutes comercials de
la Mediterrània centreoccidental, cosa que condiciona-
rà en gran mesura la recepció de productes ceràmics.

2. L’OBJECTE D’ESTUDI

2.1. Les ceràmiques d’imitació de vaixella
itàlica tardorepublicana en el context 
de la Mediterrània centreoccidental

El reconeixement de l’existència de ceràmiques d’imi-
tació de vaixella itàlica de pasta grisa no és una nove-
tat. De fet, sembla un fet general en els territoris de

l’extrem occident romà tardorepublicà (des de l’arc
nord-occidental de la Mediterrània fins a l’extrem
nord-occidental d’Àfrica) en cronologies ja de segle i
aC; és a dir, que aquest fenomen sembla donar-se fo-
namentalment en àrees d’implantació romana «perifè-
rica», immerses en un procés de romanització prou
consolidat. Es tracta, com ja hem dit més amunt, de
ceràmiques que imiten i també reprodueixen els reper-
toris formals de les produccions de vernís negre «uni-
versals», és a dir la Campaniana A, la Campaniana del
Cercle de la B i la Campaniana C, i són aquestes dues
darreres les més utilitzades com a models, però també
alguna forma primerenca de TSI. La pasta és grisa in-
tencional i la superfície apareix coberta per engalbes o
vernissos de qualitat variable, de color negre o gris.

Els grups ceràmics més importants reconeguts fins al
moment són:

a) Àfrica septentrional
Tipus D d’Hipona (Morel 1962-1965, 118-120;

1981, 48).
Tipus E i F de Tipasa (Lancel 1968, 116; Morel

1981, 50).
Tipus D marroquí (Morel 1968, 65; 1981, 48).

b) Mediterrània central i occidental
Tipus del derelicte de Giens (Hamon, Tchernia

1978, 57-59; Py 1993a).
Ceràmica derivada de la Campaniana C (Py 1990,

577-579; 1993b; Py, Adroher, Sánchez 2001b,
1053-1061).

Tipus D d’Albintimilium (Lamboglia 1950, 68;
Morel 1981, 45).

Tipus D romà (Morel 1965, 16 i 236-237; 1981,
50).

Tipus E i G sards (Morel 1963, 22-23; 1981, 50).

Cal insistir que es tracta de grups ceràmics als quals
s’ha dedicat molt poca atenció, el seu tractament ha
estat força superficial, sense que s’hagi plantejat mai
una veritable sistematització de cap dels grups. De fet,
l’handicap més important amb què s’enfronta la recer-
ca a l’hora de tractar aquests grups ceràmics és llur he-
terogeneïtat, llur coneixement limitat i molt localitzat
a partir de contextos de recepció, i, en darrer terme, la
gairebé completa absència d’indicis que permetin de-
finir nuclis productius o tallers prou segurs. Però, per
damunt de tot, el problema fonamental rau en la difi-
cultat d’identificació o assimilació/atribució a un grup
de les peces procedents de contextos distints, llevat
que no es disposi d’un coneixement directe del mate-
rial, ja que, a partir de les descripcions aparegudes a les
publicacions, aquesta operació resulta molt difícil.
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1. No obstant, cal tenir en compte que l’augment significatiu de material importat comença a donar-se a Sa Portella a partir del nivell V, estrat d’amortització de
l’hàbitat talaiòtic en què s’assenten les primeres construccions romanes i que caldria datar cap al 80 aC (Sanmartí et al. 1996, 68). És també en aquest nivell on co-
mencen a aparèixer les primeres ceràmiques d’imitació de pasta grisa. D’altra banda, la immensa majoria del material estudiat aquí prové dels nivells tardorepu-
blicans de l’excavació del carrer porticat de Sa Portella, nivells V-III, que caldria datar entre el 80-20 aC.



Amb tot, sembla possible almenys apuntar alguns fac-
tors de reducció entre aquells grups que han merescut
una mica més d’atenció per part dels investigadors.

En primer lloc, al grup heterogeni de ceràmiques deri-
vades de la Campaniana C li seria atribuïble una zona
d’origen en el baix Roine, en el Llenguadoc oriental
fonamentalment, i que englobaria la producció de di-
versos tallers. Aquests productes es concentren, de fet,
a l’àrea de Nimes (Gard), on s’ha descobert i excavat
un únic taller productor, localitzat a Brignon (20 km
al NE de Nimes) (Souq 1994). Tanmateix, es conside-
ra que la distribució d’aquestes ceràmiques no devia
superar l’àmbit regional, ja que les troballes semblen
aplegar-se precisament en el Llenguadoc oriental i no
gaire més enllà de la riba esquerra del Roine. A més, el
fet que es tracti gairebé de vasos que sols reprodueixen,
de vegades molt fidelment, el repertori formal de la
Campaniana C, ultra el fet que aquest tipus ceràmic
siciliota sigui pràcticament absent a la zona, ha portat
algun autor a plantejar la hipòtesi que la producció si-
gui conseqüència de l’establiment de terrissaires itàlics
(Py 1990, 227).

L’altre cas interessant seria el del tipus D d’Albintimi-
lium, que, contràriament a l’anterior, sembla corres-
pondre a una producció més homogènia i fàcilment
identificable a partir dels seus trets morfotècnics pecu-
liars. Actualment, aquest tipus, definit per Lamboglia
(1950, 68) a partir de les troballes de la ciutat lígur, es
podria considerar assimilable al tipus del derelicte de
Giens (Bats 1988, 146; Py 1993a, 155), i també pre-
sent al derelicte d’Albenga (Lamboglia 1952, 168-
169).2 Ultra aquests dos contextos submarins, també
s’ha documentat, malgrat que de manera molt modes-
ta, en altres punts de la Mediterrània occidental, sem-
pre d’àmbit costaner: se’n coneixen exemplars a Olbia
de Provença (Bats 1988, 145-148), a Lattara (Py,
Adroher, Sánchez 2001a, 584) i a Emporiae (Aquilué
et al. 2000, 43-44). D’altra banda, la seva aparició en-
tre el carregament dels derelictes d’Albenga i de Giens,
el primer possiblement procedent de la Itàlia meridio-
nal (Lamboglia 1952, 182) i el segon originari del sud
del Laci (Hesnard, Tchernia 1978), han fet especular
sobre la possibilitat que el centre productor es trobés
en aquesta zona, malgrat que tampoc s’hauria de des-
cartar l’arc lígur com a possible àrea d’origen (Bats
1988, 147; Py 1993a, 155).3

Quant als grups nord-africans, a partir de les refle-
xions de Morel (1992, 229-232) podrien interpretar-
se com a produccions de tipus local/regional, no ne-
cessàriament fabricades a l’àrea mauritana, que

malgrat imitar i reproduir els models dels tipus «uni-
versals» (sobretot Cercle de la B i Campaniana C), de-
vien ser fruit d’un gust o koiné púnica/punicitzant, i
consegüentment pensades per a una demanda cultu-
ralment més acotada o concreta. L’espai de circulació
d’aquests productes posaria de manifest el lligam entre
la bètica i l’àrea mauritana, que sembla confirmar-se a
partir de la troballa d’aquestes ceràmiques en contex-
tos sud-hispànics, fonamentalment de l’Andalusia oc-
cidental (Ventura 1985; Morel 1992, 230-231). Tan-
mateix, estudis recents apunten cap a la idea que
aquestes produccions s’haurien de posar en relació
amb la darrera fase d’activitat de les oficines gaditanes
que fabricaren la ceràmica de «tipus Kuass» (Niveau
de Villerdary 2003, 185-186), i, en conseqüència,
amb l’àrea preferencial de distribució dels productes
de Gades i de la xarxa del Cercle de l’Estret.

I en darrer terme, tindríem, com a cas quasi excepcio-
nal dins el món de ceràmiques d’imitació, la ja ben co-
neguda i estudiada producció de ceràmica pseudo-
campaniana ebusitana (Amo 1970, 201-228;
Guerrero 1980; 1999, 7-19), la qual, seguint una tra-
dició que es remunta als segles v-iv aC (Fernández,
Granados 1980), imitarà també en època tardorepu-
blicana formes en voga de les produccions de vernís
negre «universals» (Amo 1970, 204-205).

Quant a la resta de tipus diferenciats (sards o fins i tot
el D romà), únicament podem dir que són coneguts a
nivell local/regional de la zona on foren identificats.
No existeixen estudis particulars sobre ells, a banda
dels treballs preliminars realitzats pel mateix Morel
(cf. supra).

En conclusió, el coneixement sobre les ceràmiques gri-
ses d’imitació de vaixella itàlica resulta realment po-
bre, llevat del cas, potser, de les produccions nord-afri-
canes/gaditanes, i amb pocs punts d’ancoratge ferms.
Tanmateix, la seva presència és evident en nombrosos
contextos de la Mediterrània centreoccidental, i
aquesta pot respondre a dinàmiques de producció i
distribució diferents. El que sembla prou clar és que
algunes d’aquestes ceràmiques no són únicament de
caire «local» o d’ús molt restringit, sinó que també
participen, encara que molt més modestament, del co-
merç mediterrani tardorepublicà.

2.2. Algunes reflexions sobre la significació 
de les imitacions

Com hem esmentat més amunt, la classe ceràmica que
tractarem en aquest treball són les ceràmiques d’imita-
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2. Bats apunta també la gran similitud d’aquest tipus amb l’estil 1 de les ceràmiques d’imitació de Campaniana C documentat als jaciments llenguadocians de les
Garrigues, definit per B. Dedet (1978, 79).
3. Tanmateix, Morel (1981, 96), en analitzar el tipus F 1235a 1 originari d’aquest carregament, el considera una probable producció perifèrica, fora de l’àmbit de la
Itàlia continental.



ció de vaixella itàlica documentades a Pollentia en èpo-
ca tardorepublicana, durant un espai cronològic situa-
ble entre el moment fundacional (123 aC) i el comen-
çament del període augustal (cap al 20 aC).

Així doncs, sota la denominació de ceràmiques d’imi-
tació de vaixella itàlica entendrem un grup de ceràmi-
ques, a primera vista força heterogènies, però que
comparteixen a grans trets unes característiques co-
munes:

a) Des del punt de vista tècnic, es tracta de vasos de
pasta grisa, coberts completament o parcialment amb
vernissos o engalbes de color també gris, més o menys
fosc, fruit d’una cocció reductora intencional, els
quals segurament foren cuits a temperatures no gaire
altes.
b) Des del punt de vista formal i decoratiu, els vasos
imiten fonamentalment tipus del repertori de la Cam-
paniana del Cercle de la B, de la Campaniana C i de la
ceràmica aretina de vernís negre o de les primeres TSI,
i consegüentment en reprodueixen els esquemes deco-
ratius.

Però potser el punt més important i que dóna a aquest
grup un mal anomenat «aire de família» és el fet de ser
imitacions d’un altre producte, veritables imitacions
en el sentit estricte del terme, és a dir, productes que
«prenen per model (alguna cosa) o en presenten l’apa-
rença».4 Així doncs, no seria apropiat parlar ni de re-
producció («fer que —alguna cosa— existeixi de nou,
que es repeteixi; fer una còpia o qualsevol altra repre-
sentació —d’alguna cosa») ni de còpia («reproduir 
—quelcom— per imitació»), que impliquen una vo-
luntat de repetició fidel de l’objecte, mentre que la
imitació deixaria més espai de llibertat a l’assumpció
del model i de la seva interpretació en el producte
final.

J.-P. Morel (1981, 515), per la seva banda, divideix les
imitacions de les terrisses de vernís negre en dos grans
grups, és a saber, les imitacions influència i les imita-
cions falsificació. Les primeres, més típiques de les pro-
duccions perifèriques dels grans centres itàlics, serien
aquelles que prenen d’una altra producció certs trets
característics sense mostrar una voluntat manifesta de
plagi, mentre que les segones, més pròpies d’algunes
oficines itàliques o d’altres zones amb llarga tradició
ceràmica dins els cànons productius mediterranis, res-
pondrien a una clara intenció de crear un producte al
més fidel possible al model original i dificultar-ne així
la distinció efectiva.

El corrent en què s’emmarca la problemàtica dels va-
sos produïts en pasta grisa és el de les imitacions peri-

fèriques de la vaixella itàlica de vernís negre, definible,
a partir de les observacions de Morel (1981, 516-519),
en funció de tres punts bàsics: diversitat de caracterís-
tiques tècniques, uniformització del repertori i sensi-
bilitat per les modes. Analitzem-ne tot seguit la signi-
ficació.

a) Diversitat de característiques tècniques. Les oficines
perifèriques es caracteritzarien precisament per la seva
heterogeneïtat tècnica, amb la convivència de centres
productors d’imitacions de gran qualitat amb d’altres
no tan fidels. De fet, el que interessaria reproduir se-
rien les formes, però no necessàriament les caracterís-
tiques tècniques d’allò que s’imita. És a dir, la seva tra-
dició productiva es veuria reflectida en el
manteniment de les tècniques de fabricació d’acord
amb els patrons del gust tradicional.
b) Uniformització del repertori. Aquest fenomen po-
dria considerar-se com a part d’una «uniformització»
del repertori ceràmic. La influència de les produccions
universals comportaria, a nivell modest, el declivi de
les cultures indígenes des del moment en què s’inten-
ten assimilar o plagiar els productes característics de
les civilitzacions dominants políticament i econòmica-
ment.
c) Sensibilitat per les modes. Les produccions perifèri-
ques es devien apropiar de les formes dels nous vasos a
mesura que aquests es generalitzaven en els mercats,
mentre que la realització estricta d’imitacions falsifica-
ció devia ser més aviat rara en oficines d’aquest tipus,
però tanmateix existent en les que es moguessin en l’òr-
bita de la tradició mediterrània des de temps enrere.

Sembla, doncs, força lícit considerar les nostres pro-
duccions de pasta grisa com a productes d’oficines pe-
rifèriques. Amb tot, aquest fenomen continua presen-
tant punts força complexos.

Els terrissaires que van produir aquestes ceràmiques
van prendre precisament com a models altres vasos de
vernís negre o vermell, van imitar-ne els trets formals
definitoris, i van crear, com a resultat, formes a partir,
de fet, de la interacció entre el vas tipus de la vaixella
itàlica i la pròpia tradició productiva. Així, doncs,
aquestes ceràmiques són conceptualment híbrides, ja
que combinen representacions formals i tradicions
productives distintes, maneres diferents d’entendre la
representació de l’objecte ceràmic. Tanmateix, aquesta
reflexió ens porta a considerar fins i tot la invalidesa de
l’ús del terme imitació quan aquest fenomen es plante-
ja des d’un punt de vista cultural, ja que implica la ne-
cessària assumpció, per part del productor, de situar
en un nivell inferior la seva tradició productiva respec-
te d’aquella que pren com a model, o si més no supe-
ditar-la a les característiques definitòries de la forma
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4. Definició a partir del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (edició 1995).



tipus d’aquesta. Altrament, el terrissaire podria fins i
tot haver concebut aquest procés com una millora,
com l’aportació de certs trets «positius» de la seva prò-
pia tradició productiva a una forma de tradició forana,
i que aquests trets «positius» no tinguessin un signifi-
cat instrumental, sinó relacionat amb el gust o l’estèti-
ca imperant en el seu àmbit cultural d’actuació.

Evidentment, aquest procés d’interacció entre ambdós
conceptes productius, d’entendre la representació for-
mal de l’objecte, genera una nova representació, una
combinació d’allò que és possible reconèixer com la
peça model (és a dir, els trets característics bàsics, mí-
nims i indispensables per poder relacionar-la amb el
tipus que ha servit de model), i de la manera tradicio-
nal que té de concebre el terrissaire aquestes parts que
del model original ha considerat «obviables» o «sacrifi-
cables», i que per aquest mateix motiu reprodueix se-
guint els seus esquemes tradicionals. El problema sor-
geix en preguntar-nos per quina raó es produeix
aquest fenomen, per què el terrissaire desestima uns
trets formals, per què els considera substituïbles. Per
comoditat? Per optimitzar la seva força de treball da-
vant motius massa complicats que requereixen un pro-
cés d’elaboració complex? Perquè no disposa de la tèc-
nica suficient per afrontar-los?

D’altra banda, caldria considerar també quina podria
ser l’àrea productiva d’aquestes ceràmiques. En aquest
sentit, Pollentia ofereix una dada negativa que en si
mateixa pot resultar positiva: la ceràmica indígena
produïda en la Mallorca de l’edat del ferro i els pri-
mers estadis de l’ocupació romana, la ceràmica talaiò-
tica, no coneix el torn. Per tant, la presència d’aques-
tes ceràmiques en els contextos de Pollentia cal
interpretar-la com a conseqüència de l’activitat co-
mercial entre les Balears i el continent o la mateixa Ei-
vissa; importacions, al cap i a la fi, com ho serien, en
època tardorepublicana, la ceràmica ibèrica i la cerà-
mica grisa de la costa catalana (Conde 1998), la vaixe-
lla de vernís negre (Sanmartí et al. 1996), les ceràmi-
ques de parets fines (López Mullor, Estarellas 2000) i
els continents amfòrics (Cerdà 1999). D’altra banda,
cal tenir present que, si bé la recepció de productes
importats resulta fluïda a Mallorca en època protohis-
tòrica (Guerrero 1999; Sanmartí, Hernández Gasch,
Salas 2002, 122-123), la vaixella fina de vernís negre
no sembla haver estat objecte prioritari de reproducció
o imitació, quant a models formals, per part de les
produccions ceràmiques indígenes del període talaiò-
tic final (Pons 1991).

3. LES PRODUCCIONS DE PASTA GRISA A
POLLENTIA

3.1. Precedents

De fet, no és aquesta la primera vegada que el tema de
les ceràmiques de pasta grisa és abordat en el context
de Pollentia. Amb motiu de la publicació de la vaixella
de vernís negre apareguda durant les excavacions de
1949-1992 (Sanmartí et al. 1996), es realitzà una pri-
mera aproximació a aquestes ceràmiques, molt més
amb la voluntat de donar notícia de la seva existència
i representativitat en els conjunts de la colònia, que no
pas amb la intenció de procedir-ne a l’ordenació i sis-
tematització definitives (Sanmartí et al. 1996, 39-53).

Si bé en aquest primer assaig es diferenciaren tres
grups de ceràmiques de pasta grisa en funció d’una
discriminació macroscòpica, les premisses metodolò-
giques a l’hora de definir els grups no foren les matei-
xes per a tots tres: mentre que en els dos primers grups
(Grups 1 i 2) es consideraren combinadament les ca-
racterístiques tècniques i els trets formals per concre-
tar-ne la classificació, per al Grup 3 només es tingue-
ren en compte els aspectes formals. Si bé aquest fet ja
ens portà originalment a advertir sobre la incertesa i
l’aleatorietat d’una agrupació d’aquestes característi-
ques, únicament sostenible pel parentiu de les formes
—totes elles adscrivibles a les fases inicials de la TSI
(Sanmartí et al. 1996, 44)—, resulta, ara per ara, im-
possible continuar mantenint-ne la validesa i operati-
vitat un cop realitzada una revisió crítica. Altrament,
tant el Grup 1 com el 2 semblen poder consolidar-se
com a veritables grups de referència, amb una entitat
pròpia i ben determinada (cf. infra).

D’altra banda, el panorama pol.lentí de les ceràmiques
de pasta grisa resultava més complex, i no solament
circumscrit a aquests tres grups originals, ja que l’estu-
di posà també de manifest l’existència d’un gran calaix
de sastre d’imitacions diverses en què trobaven cabuda
totes aquelles ceràmiques de pasta grisa i engalba tam-
bé grisenca o negra, que imitaven formes de la ceràmi-
ca del Cercle de la B, de la Campaniana C o de la TSI
i que, de resultes de la seva diversitat i heterogeneïtat
morfotècnica, resultava pràcticament impossible d’or-
denar. Del total de ceràmiques de pasta grisa de Po-
llentia, més del 62% de les peces5 corresponien a
aquest conjunt heterogeni (Sanmartí et al. 1996, 52,
fig. 22).
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des sobre quantificació que vagin apareixent en el text faran referència a la mateixa publicació.



3.2. Els grups ceràmics

Les ceràmiques de pasta grisa a Pollentia sumen un to-
tal de 80 individus, els quals signifiquen el 9,45% del
conjunt de la vaixella de vernís negre apareguda al ja-
ciment (fig. 6a). Així doncs, malgrat ser el tercer «ti-
pus» ceràmic més ben representat, després de la Cam-
paniana A i de les ceràmiques del Cercle de la B, el
volum de peces no resulta suficient per tal de plante-
jar-ne un estudi aprofundit i detallat, que permeti
concretar o discriminar agrupacions amb prou garan-
ties. No obstant això, l’existència de dos grups sembla
poder plantejar-se, a manera d’hipòtesi amb suficient
seguretat per raó de l’homogeneïtat, quant a factura i
morfologia, que presenten algunes de les peces recupe-
rades i que, al mateix temps, les diferencien de la res-
ta. En darrer terme, es presentarà una agrupació hete-
rogènia de peces que únicament tenen en comú el fet
de ser ceràmiques elaborades amb pasta grisa i que
imiten formes de vaixella itàlica tant de vernís negre
com de vernís vermell.

3.2.1. El Grup 1

Dels dos grups diferenciats, és el que es presenta més
uniforme i amb un major nombre de peces: consti-
tueix quasi el 24% de les ceràmiques grises, mentre
que del total de la vaixella fina de la Pollentia tardore-
publicana representa el 2,24%, un percentatge similar
al de la Campaniana C (fig. 6a).

3.2.1.1. Característiques tècniques

La pasta és de color gris intens, dura, fina, compacta,
ben depurada, amb presència ocasional de petites par-
tícules blanques, grises i platejades, així com de vacú-
ols. El vernís és gris fosc, que destaca respecte de la co-
loració de l’argila, lleugerament lluent i d’aspecte
setinat, força homogeni; l’aplicació és per immersió i
de vegades no gaire uniforme: el vernís no cobreix el
fons extern de les peces, sols per vessament, i no és in-
usual trobar-hi zones, tant de la superfície interna com
de l’externa, sense envernissar.

3.2.1.2. El repertori formal i decoratiu

Els vasos documentats a Pollentia responen només a
dos grups funcionals, és a saber, plats i copes/escu-
della.

Els plats són els vasos més ben representats, amb 13
individus. Els exemplars documentats corresponen a
la forma Lamb. 5-7/F 2280, 2286, amb perfils
oberts, parets planes amb inflexions anguloses i vores
exvasades, els diàmetres dels quals corresponen a peces
de format mitjà/gran (diàmetres d’uns 20-36 cm) (fig.

2.1-3). Algunes de les bases isolades adscrivibles a
aquest grup han estat considerades com a bases de plat
Lamb. 5-7 per raó tant del seu perfil pla i obert com
de la seva decoració: es tracta de bases força caracterís-
tiques, amb peus anulars, en la majoria dels casos lleu-
gerament baixos, de secció quadrangular, massissos,
relacionables amb la sèrie F 233 (fig. 2.-4-12), malgrat
que se’n documentin d’altres, minoritaris, del tipus F
341a, amb la cara externa bombada amb solcs angulo-
sos paral.lels a la part superior i inferior (fig. 13-14); en
tots els casos, la paret interna, obliqua, sempre presen-
ta una alçada superior a l’externa. La decoració que
acompanya aquestes bases és la típica de canaletes con-
cèntriques incises sobre fons intern, en solitari o alter-
nativament i emmarcant una faixa d’estries petites i fi-
nes.

Del grup de les copes/escudella s’han documentat
dues formes, és a saber, la Lamb. 1/F 2323 i la F 2683.
La Lamb. 1/F 2323 està representada per dos exem-
plars diferenciats a partir d’una vora típica de paret
bombada, i una altra lleugerament reentrant, amb dos
solcs incisos horitzontals paral.lels sota la cara externa
(fig. 2.15); la base (fig. 2.16) respon clarament al tipus
F 251a, característic de les formes Lamb. 1 del Cercle
de la B, i en aquest cas decorat amb un parell de cana-
letes concèntriques incises sobre el fons intern. Exis-
teixen, tanmateix, dues bases amb peus més relaciona-
bles amb la sèrie F 321 (fig. 2.17-18), que per llurs
dimensions han de correspondre a bases de copa/escu-
della, potser interpretacions de la mateixa forma
Lamb. 1, o també de les Lamb. C18/F 1251 o Lamb.
C19/F 1252. D’altra banda, també es compta amb
dos exemplars de vora relacionables amb la sèrie F
2683 (fig. 2.19-20), forma típica de la producció d’i-
mitació del derelicte de Giens (cf. infra); un dels dos
fragments de vora presenta una decoració d’una línia
d’estries disposada sobre el llavi (fig. 2.19).

3.2.1.3. Una producció amb entitat pròpia?

Aquesta pregunta resulta, en l’estat actual dels conei-
xements, difícil de respondre, malgrat que sigui possi-
ble apropar-s’hi amb una conclusió preliminar.

Començant per les evidències cronològiques que ens
proporciona Pollentia, ceràmiques d’aquest grup ja
apareixen en el nivell V del carrer de Porticat, datable
a partir del 80/70 aC, la qual cosa el configura com el
grup individualitzat d’imitació de pasta grisa de pre-
sència més primerenca al jaciment, atès que, per exem-
ple, el Grup 2 no es documenta en els nivells pol.len-
tins fins a un moment considerablement més tardà (cf.
infra). De fet, la seva presència es mantindrà fins al ni-
vell III, format cap al 20 aC, i la major concentració
de peces correspon al període 50-25 aC (Sanmartí et
al. 1996, 68-69). Així, es podria pensar que la comer-
cialització d’aquest grup ceràmic devia tenir lloc ja des
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d’inicis del segle i aC, amb una relativa vocació de di-
fusió ultramarina. També en aquest sentit caldria in-
terpretar la presència de ceràmiques d’aquest grup en
jaciments litorals com Burriac/Iluro o Carthago Nova,6

la qual cosa faria pensar, de manera preliminar, en una
distribució d’aquests productes a l’àrea litoral de la Ci-
terior.

Quant a la tradició productiva, a partir de les evidèn-
cies de què es disposa actualment, sembla que els mo-
dels apunten cap a les ceràmiques del Cercle de la B:
els detalls formals de les copes/escudella Lamb. 1, els
perfils dels plats Lamb. 5-7 o fins i tot les decoracions
assenyalen en aquesta direcció. No obstant, la tipolo-
gia de les bases dels plats, amb peus baixos i massissos,
o bé la presència de copes F 2863 introdueixen en el
repertori elements fora d’aquesta línia d’imitació dels
tipus «universals» i, per tant, molt més «regionals».7

L’àrea productiva resulta, ara per ara, gairebé impossi-
ble de fixar, malgrat que el repartiment dels exemplars
coneguts indiqui un espai de la Mediterrània occiden-
tal indeterminat.

En conclusió, sembla que els primers passos per a la
identificació, a nivell macroscòpic, d’uns trets caracte-
rístics i diferenciadors prou uniformes i homogenis
són positius pel que fa a aquest grup de ceràmiques.
Tanmateix, caldria ara aprofundir en la seva identifica-
ció en altres jaciments, dur a terme estudis arqueomè-
trics per validar les hipòtesis anteriors i per concretar,
així mateix, l’àrea productiva.

3.2.2. El Grup 2

El Grup 2 significa a Pollentia el 6,25% dels individus
ceràmics de les imitacions de pasta grisa (fig. 6a), amb
5 peces, de manera que no representa ni l’1% del total
de les ceràmiques de vernís negre del jaciment
(0,59%).

3.2.2.1. Característiques tècniques

Es tracta de ceràmiques de pasta gris clar,8 dura, fina,
compacta, amb presència de petites partícules plateja-
des (mica), i ocasionalment de blanques i de grises,
així com de vacúols i, algunes vegades, de fissures. El
vernís és gris fosc, amb tonalitats rogenques i marro-
noses, lluent, d’aspecte setinat, però que es desprèn
amb facilitat i deixa al descobert la superfície de l’argi-
la, d’aparença picada; l’aplicació és per immersió i el

vernís no cobreix en cap cas el fons extern de les peces;
sols, de vegades, per vessament.

3.2.2.2. El repertori formal i decoratiu

Tal com s’havia observat per al Grup 1, els vasos del
Grup 2 documentats a Pollentia responen només a dos
grups funcionals, és a saber, plats i copes/escudella.

Quant als plats, els dos fragments de vora estudiats
deuen correspondre a la forma Lamb. 5-7/F 2270,
2272, de vora exvasada i paret carenada amb inflexió
angulosa (fig. 2.21 i 24). L’única forma de copa/escu-
della documentada pertany a un vas de perfil complet
Lamb. 1/F 2352, molt més proper al prototipus de la
Campaniana C que no pas al de les ceràmiques del
Cercle de la B (fig. 2.25). Així mateix, existeixen dues
bases amb peu anular de secció massissa, pròxims als
tipus F 211b i F 235, que podrien correspondre tant a
copes com a plats (fig. 2.22-23).

El tipus de decoració que presenten els exemplars del
Grup 2 és impresa, en forma d’estampilla, i amb orla
d’estries decoratives. L’únic exemple de decoració es-
tampillada prové d’un dels plats Lamb. 5-7/F 2272
(fig. 2.24), el qual ha conservat una petita roseta esti-
litzada de 6 pètals rodons amb botó central sobre fons
extern, segurament part d’un esquema decoratiu més
complex. Les orles d’estries són presents en les dues
bases (fig. 2.22-23): es tracta de franges d’estries isola-
des i senzilles també sobre el fons intern.

En conjunt, doncs, i malgrat la migradesa de l’evidèn-
cia disponible, sembla que el Grup 2 podria emmar-
car-se en l’àmbit de les ceràmiques d’imitació de pasta
grisa que prenien com a model bàsic la Campaniana
C: els detalls tipològics dels plats Lamb. 5-7/F 2270 i
la copa/escudella Lamb. 1/F 2352 així ho suggereixen,
a banda també d’oferir alguns punts de similitud amb
les produccions derivades de la Campaniana C llen-
guadocianes.

3.2.2.3. El Grup 2 i el Tipus del derelicte de Giens

Com ja ha estat apuntat més amunt, les ceràmiques de
pasta grisa del Tipus del derelicte de Giens són un dels
pocs exemples d’imitacions de pasta grisa del qual es
disposa d’un mínim coneixement sobre els trets mor-
fotècnics i sobre el repertori formal i decoratiu. El co-
lor de la pasta varia entre el gris clar i el gris rosat; és
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6. Comunicació personal del Sr. J. García Roselló i del prof. J. Pérez Ballester, respectivament.
7. D’altra banda, cal tenir present que la copa F 2683 es considera una de les formes característiques del tipus del derelicte de Giens. Tanmateix, els dos exemplars
documentats no presenten les característiques tècniques pròpies d’aquesta producció, mentre que són idèntics a les altres peces del Grup 1, per la qual cosa hem
optat per incloure’ls en aquest darrer grup.
8. Alguns fragments presenten el nucli de tonalitat més fosca.



dura i fina, amb desgreixant de petites partícules blan-
ques i de mica; la coberta és de vernís negre/gris fosc,
amb tonalitats rogenques i marronoses, lluent, però
que es desprèn amb facilitat deixant al descobert la su-
perfície de l’argila, d’aspecte rugós (Hamon, Tchernia
1978, 58; Bats 1988, 146). El repertori tipològic do-
cumentat fins ara el componen tres formes de plat
(Lamb. C6/F 1440, Lamb. 5-7/F 2272 i F 1163/1230
similis), sis de copa (Lamb. C19/F 1252, F 2538 simi-
lis,9 F 2683, F 2942 i les copetes F 2983 i Olbia
27.85110) i una de copa amb nanses (Lamb. 49A/F
3221), mentre que el decoratiu es caracteritza per l’a-
parició de motius estampillats en roseta (cinc pètals
rodons amb botó central) o figuratius florals disposats
en composicions complexes (motiu floral central + ro-
setes), i envoltats per orla d’estries decoratives, alterna-
tivament dins de canaletes concèntriques incises.

D’altra banda, cal esmentar que la tradició producti-
va del Tipus del derelicte de Giens es vincula a la de la
Campaniana C i a la de les seves derivades llenguado-
cianes, malgrat l’existència d’algunes particularitats
concretes (Py 1993a, 155). Tanmateix, si observem
els repertoris formals de tots tres grups ceràmics, les
coincidències tipològiques no són tantes: si bé la
Campaniana C i les seves derivades llenguadocianes
coincideixen pràcticament en formes i decoracions,
llevat d’alguns detalls, la producció del derelicte de
Giens, a partir del repertori conegut fins ara (cf. Ha-
mon, Tchernia 1978, 58; Bats 1988, 146-147; Py
1993a), només ofereix una coincidència tipològica
estricta, és a saber, la copa/escudella Lamb. C19.11

Les formes Lamb 5-7 i Lamb. 6 no segueixen de ma-
nera rigorosa els trets tipològics dels seus hipotètics
prototipus en Campaniana C, i semblen més inter-
pretacions dels models originals per part dels terris-
saires. Aquest podria ser també el cas de la copa
4.5028 apareguda en el carregament del derelicte de
Giens, originalment classificada com una Lamb. C19
(Hamon, Tchernia 1978, 58, làm. XX.4), i que sem-
bla més aviat un híbrid entre les copes Lamb. C18/F
1251 i Lamb. C19/F 1252-1253, però que recorda
igualment, per la disposició del llavi i la inclinació de
la paret, les copes F 1464 (Morel 1981, 116) i Lamb.
18b/F 1711 (Morel 1981, 131),12 o fins i tot la forma
Consp. 13.2 de TSI. Altrament, la resta de les formes
no semblen vincular-se a la tradició productiva de la
Campaniana C: la copa/escudella F 268313 no té pa-
ral.lels ni en el repertori de la Campaniana C ni en el
de les seves derivades llenguadocianes, però troba un
cert aire de família en les sèries de les espècies F 1550

i F 2680, les quals agrupen copes/escudella fonamen-
talment d’origen centreitàlic o campanià (cf. F 1550,
Morel 1981, 123-124), de tradició àtica o fins i tot
etrusca (cf. F 2680, Morel 1981, 205-206), amb cro-
nologies que oscil.len cap a final del segle IV-primera
meitat del ii aC. La copa F 2538 resulta típica de l’à-
rea etrusca i la Itàlia septentrional (Morel 1981, 180-
181), mentre que la F 2942 i la copeta F 2983 són ca-
racterístiques del repertori de la Campaniana A
tardana. 

La copa amb nanses Lamb. 49A respon clarament
també al prototipus de copa en Campaniana A distri-
buïda al llarg de la Mediterrània centreoccidental du-
rant els dos primers terços del segle ii aC (Sanmartí
Grego, Principal 1998, 212), sense pràcticament cap
variació tipològica, llevat de les nanses, les quals en
Campaniana A són sempre llises i de secció en cinta,
mentre que en l’exemplar del derelicte de Giens pre-
senten dos solcs verticals exteriors que els donen un
aspecte tripartit; ultra aquesta diferència, l’exemplar
presenta decoració incisa de pentinats verticals i ondu-
lats a la part inferior de la paret externa a partir de la
carena. I, per últim, el plat aparegut també en el carre-
gament del derelicte de Giens 3.4993 (Hamon,
Tchernia 1978, 58, làm. XX.3), originalment classifi-
cat com una copa/escudella Lamb. C19 o també dins
l’espècie F 1230 (Py 1993a, 155), sembla que es po-
dria apropar més al perfil del plat Lamb. 19c/F 1163
malgrat la diferència del llavi,14 o bé podria ser un hí-
brid del conjunt de les formes anteriors. Amb tot,
tampoc cal passar per alt la semblança d’aquest plat
amb la forma Consp. 2.1.1 de TSI i amb les seves imi-
tacions en pasta grisa (i.e. F 2276 d) produïdes a la Ità-
lia septentrional ja en època més tardana. En canvi, la
petita copa Olbia 27.851 no sembla tenir paral.lels en
cap forma de ceràmica de vernís negre documentada
fins a aquest moment.

En conclusió, el Tipus del derelicte de Giens devia
confeccionar el seu repertori prenent com a base for-
mes i decoracions típiques de les produccions de final
de segle ii/inici i aC, tant Campaniana A com Campa-
niana del Cercle de la B o Campaniana C, com ja ha-
via apuntat Bats (1988, 147), malgrat que són el pri-
mer i el darrer tipus ceràmics els que semblen haver
influït en major mesura. Ultra aquest influx, la pro-
ducció del derelicte de Giens també ofereix noves for-
mes, alienes a la tradició productiva dels tipus «univer-
sals», les quals semblen trobar un cert aire de família
en productes d’àmbit tirrè.
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9. A partir de l’exemplar documentat a Olbia de Provença (Bats 1988, làm. 27.849).
10. A partir dels exemplars documentats a Olbia de Provença (Bats 1988, làm. 27.851).
11. De fet, en serien dues si comptem amb la novetat de la inclusió en el repertori de la producció del derelicte de Giens de la copa/escudella Lamb. C1 (cf. infra).
12. Totes dues, segons Morel, d’origen sard, produïdes en pasta grisa i amb cronologies imprecises de segle ii-i aC, la darrera forma és adscrivible al Tipus E sard.
13. Arcelin (2000, 301) veu com a prototipus d’aquesta copa/escudella la forma Lamb. B8 del Tipus B calè.
14. Curiosament, el vas que serveix de prototipus a la sèrie F 1163 fou produït en pasta grisa i, segons la interpretació de Morel (1981, 89), pot ser d’origen també
sard, amb una cronologia indeterminada de segle ii aC.



Si tenim en compte les característiques, en conjunt,
del Grup 2 i del Tipus del derelicte de Giens, els molts
punts de contacte entre ambdós grups ceràmics resul-
ten innegables, com ara alguns dels trets morfotècnics
o els motius i esquemes decoratius. Cal assenyalar la
convergència tipològica entre els plats Lamb. 5-7/F
2272 de Pollentia i els coneguts fins ara atribuïbles a la
producció del derelicte de Giens, o també la coinci-
dència en els motius decoratius impresos en roseta
(sempre estilitzada de 6 pètals rodons amb botó cen-
tral) o l’ús de bandes d’estries senzilles,15 els quals ca-
racteritzen la producció. Així mateix, l’observació de-
tallada de les dues bases isolades i decorades amb orla
d’estries recuperades a Pollentia ens porta a pensar que
podrien correspondre a bases de plat Lamb. 6/F 1440
o Lamb. 19c/F 1163/1230 similis, les quals van acom-
panyades d’orla d’estries i presenten, almenys per a la
forma Lamb. 19c/F 1163/1230 similis, peus anulars
de secció massissa i superfícies de repòs planes per
comparació a les altres formes conegudes, amb peus
lleugerament oblics i paret interna al biaix.

De fet, aquestes nombroses similituds ens porten a
considerar el fet que el Grup 2 individualitzat a Po-
llentia no deu ser altra cosa que un conjunt de vasos
del Tipus del derelicte de Giens. D’altra banda, Po-
llentia ofereix com a novetat al catàleg de formes la
presència d’una copa/escudella Lamb. 1/F 2352, for-
ma desconeguda fins ara en el repertori de la produc-
ció del derelicte de Giens, l’atribució de la qual a l’es-
mentat tipus ceràmic ens sembla prou clara en funció
dels seus trets morfotècnics.

Pel que fa a la cronologia d’aquesta producció, a partir
de les evidències de les naus de Giens i Albenga i dels
altres jaciments terrestres, caldria considerar un perío-
de d’activitat emmarcat dins els tres primers quarts del
segle i aC. Dissortadament, els exemplars pol.lentins
aporten molt poca llum a aquesta problemàtica, atès
que només es disposa d’una peça amb context estrati-
gràfic clar: es tracta del plat Lamb. 5-7/F 2272 amb
decoració impresa de roseta sobre el fons intern, pro-
cedent del nivell III del carrer del Porticat, datat cap al
20 aC.

Així doncs, als jaciments terrestres ja coneguts d’Al-
bintimilium, Olbia de Provença, Lattara i Emporiae
cal afegir la presència d’aquesta producció a Pollentia.
Des del punt de vista de la difusió d’aquests produc-
tes, podria proposar-se un circuit de distribució cen-
trat en l’arc mediterrani nord-occidental a partir de les
troballes de la costa lígur i de la Gàl.lia meridional me-

diterrània. Les evidències que forneixen Emporiae i
Pollentia no semblen contradir aquesta hipòtesi, ans
tot al contrari, poden ajudar a delimitar amb més pre-
cisió el circuit anteriorment esmentat. Tanmateix, el
caràcter de ports o punts d’escala de rutes comercials
d’àmbit mediterrani que tenen la majoria dels jaci-
ments terrestres on es documenten podria distorsionar
la idea d’una difusió més aviat regional d’aquests va-
sos. De fet, de moment no es té notícia de troballes
d’aquests productes a la costa tirrènica itàlica, ni en
àmbit lacial ni campanià, possibles àrees d’origen de la
producció del derelicte de Giens apuntades a partir
precisament de la hipotètica procedència del carrega-
ment d’aquesta nau i de la d’Albenga. Tampoc se’n co-
neixen evidències a la costa mediterrània ibèrica al sud
d’Emporiae, malgrat l’existència esporàdica d’algun
vas a l’àrea contestana.16 Així doncs, en funció de les
dades disponibles actualment sembla que la hipòtesi
d’una distribució marítima regional nord-occidental
mediterrània, que comprendria la costa lígur, la costa
gal.la meridional, la costa septentrional de la Citerior i
les Balears, prendria força. D’altra banda, això porta-
ria a recuperar l’opció d’un possible origen lígur de la
producció (Bats 1988, 147; Py 1993a, 155), o si més
no dins l’arc nord-occidental mediterrani, que també
podria vincular-se amb la tradició d’imitació de les ce-
ràmiques de pasta grisa derivades de la Campaniana C
de l’àrea llenguadociana, i que el Tipus del derelicte de
Giens, en certa mesura, també compartiria.17

3.2.3. Altres ceràmiques de pasta grisa

Llevat dels dos grups anteriorment tractats, existeix a
Pollentia un gran conjunt de ceràmiques de pasta gri-
sa molt heterogeni, un cul de sac, que per raó de llur
diversitat morfotècnica, no pot ser ordenada. Són ce-
ràmiques de qualitats diverses, des de vasos molt ben
treballats, curats i amb detalls estilístics elaborats, tant
formals com decoratius, a d’altres més senzills o tècni-
cament més simples, però que comparteixen la moda-
litat de cocció reductora intencional i la voluntat d’i-
mitar la vaixella d’importació, sigui aquesta de vernís
negre o vermell, mitjançant l’aplicació de vernissos o
engalbes damunt la superfície, així com la reproducció
o interpretació de formes i decoracions dels repertoris
de les produccions originals.

Així doncs, l’estudi i presentació d’aquests materials
s’ha realitzat en funció de la seva adscripció tipològica,
complementant-la amb l’anàlisi dels esquemes decora-
tius o d’altres particularitats morfotècniques.
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15. Malgrat que en els exemples pol.lentins no s’hagin documentat canaletes concèntriques incises emmarcant les orles d’estries.
16. Vegeu l’aportació de Sala, Olcina i Moltó en aquest volum.
17. De fet, resulta interessant també tenir en compte que tant la Campaniana A com la C, els dos tipus «universals» que van deixar més empremta en la producció
del derelicte de Giens, van ser dos tipus ceràmics de gran «èxit» a la Gàl.lia meridional, el primer pel fet de ser àmpliament importat, i el segon, per haver estat àm-
pliament imitat. D’altra banda, si la reducció del Tipus del derelicte de Giens a l’estil 1 de Dedet, tal com insinua Bats, es confirmés, caldria així mateix considerar
el fet que sigui precisament aquesta producció la més freqüent entre les imitacions de Campaniana C de l’àrea llenguadociana de les Garrigues (Dedet 1978, 79).



En el conjunt dels nivells tardorepublicans de Pollen-
tia, aquesta agrupació heterogènia representa el 6,62%
del total de la vaixella fina d’importació, i constitueix el
70% de les ceràmiques de pasta grisa (fig. 6a).

3.2.3.1. Les formes

El repertori resulta força variat, segurament per la per-
tinença de les peces a produccions diverses, tant des
del punt de vista de la tradició formal com de la cro-
nologia, però que segurament no devien superar els
darrers decennis del segle i aC. La presentació s’ha or-
ganitzat en dos grans grups, és a saber, imitacions de
vaixella de vernís negre i imitacions de vaixella de ver-
nís vermell, fonamentalment TSI.

3.2.3.1.1. Imitacions de vaixella de vernís negre
Els prototipus de les formes representades responen
als repertoris de les ceràmiques del Cercle de la B i de
la Campaniana C, amb alguns dels vasos que poden
ser atribuïts a qualsevol de les dues produccions «uni-
versals», com ara els plats Lamb. 5-7 i Lamb. 4 o la
copa Lamb. 1.

El grup dels plats es troba representat solament per
dues formes: la forma Lamb. 4/F 1413, representada
per un únic exemplar (fig. 3.1), i la forma Lamb. 5-
7/F 2252 (fig. 3.2-12), de la qual s’han documentat
fins a 16 individus ceràmics. Es tracta, en la majoria
dels casos, de plats de format mitjà/gran (18-32 cm de
diàmetre de vora), amb carena/inflexió marcada però
no angulosa, i vora lleugerament exvasada; de les 2 ba-
ses associables a aquesta forma, només una presenta
decoració consistent en una orla d’estries petites i fines
entre canaletes concèntriques incises, sobre fons in-
tern (fig. 3.13).

Quant a les copes, ofereixen la varietat més gran de for-
mes. Cal esmentar al capdavant les peces adscrivibles,
grosso modo, a la forma Lamb. 1, que en les seves dife-
rents variants suma uns 16 individus, i és la més àm-
pliament representada conjuntament amb el plat
Lamb. 5-7. La majoria d’aquestes copes deuen corres-
pondre a les espècies F 2320-2350, i són potser més
properes a les sèries F 2323 i F 2352: es tracta de frag-
ments de parets rectes o lleugerament obliqües, amb
dues canaletes horitzontals paral.leles sota vora exter-
na, el diàmetre de les quals oscil.la entre els 12-18 cm
(fig. 3.14-17). Amb tot, existeixen dos exemplars de
paret lleugerament bombada/convexa i vora reentrant,
amb les dues canaletes sota vora interna, els quals se-
rien molt més propers a les copes de l’espècie F 2560
(fig. 3.18-19); així mateix, un altre exemplar presenta

únicament una canaleta sota vora interna, de perfil
molt proper a les copes de la forma Lamb. 1/8b/F
256718 (fig. 3.20). Pel que fa a les bases, algunes són
fàcilment reconeixedores, ja que presenten els perfils
típics de les copes Lamb. B1 (F 251) (fig. 4.1-2), men-
tre que d’altres podrien correspondre indistintament a
copes Lamb. C1, C17, C18 o C19 (fig. 4.3-8). La de-
coració present a les bases, quan aquesta apareix, és la
típica de canaletes concèntriques sobre fons intern
(fig. 4.1). Seria possible associar a la forma Lamb.
C2/F 1230 un fragment de vora exvasada i paret for-
ça corbada, malgrat el perfil prou obert que insinua la
progressió de la paret (fig. 4.9). La copa baixa i poc
profunda de parets convexes Lamb. 8b/F 2243 també
és present a Pollentia, amb 4 exemplars, un dels quals
s’apropa potser més al perfil de les copes de la sèrie F
284119 (fig. 4.10-12). Així mateix, s’han documentat
imitacions de les formes Lamb. C17/F 1255 (fig.
4.13) i Lamb. C18/F 1251 (fig. 4.14) a partir d’una
vora i una base respectivament, i també es compta
amb 2 exemplars associables al prototipus de la copeta
Lamb. C20/F 2930 (fig. 4.15-16).

De més difícil atribució resulten altres exemplars
pol.lentins de copa. Mentre que l’exemplar de perfil
complet representat a la fig. 4.17 s’aproparia bastant a
la idea d’una copa Lamb. C19/F 1252, però sense el
solc damunt del llavi penjant, també conserva un cert
aire de família amb les copes Lamb. 1. Aquesta sem-
blança s’aprecia igualment en el cas de la copa repro-
duïda a la fig. 4.18, la qual té tant el perfil de la paret
com el peu anular força pròxims a copes que recorden
la forma Lamb. 1 o als vasos de la sèrie F 2311, amb la
diferència notable de presentar el llavi penjant cap a
l’exterior acompanyat d’un petit solc a la seva part in-
terior. En canvi, l’exemplar de vora de la fig. 5.1 po-
dria correspondre a una copa de l’espècie F 2650 o a
alguna de la F 2680 (cf. sèries F 2683 o F 2686), sen-
se que resulti possible concretar més a causa de la poca
entitat del fragment. Per últim, cal fer esment d’un
exemplar de copa de parets rectes i divergents, amb in-
flexió angulosa, de format petit, tal vegada relaciona-
ble amb la forma Lamb. C16/F 2864 però no tan pro-
fund com aquesta (fig. 5.2); els seus paral.lels més
propers semblen trobar-se en la sèrie F 2863 o, fins i
tot, salvant les distàncies, en les copes de format petit
de la forma Consp. 7.2.2.

En darrer lloc, les copes amb nanses per beure es troben
representades per una única forma: l’urna amb nanses
Lamb. 10/F 3451 (fig. 5.3-5). Pollentia compta amb
3 exemplars de vora i una nansa d’aquest tipus de vas
característic del repertori de les ceràmiques del Cercle
de la B.
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18. El prototipus de la qual es trobaria en la producció Tipus E sard (Morel 1981, 186).
19. A partir de material exposat per Morel (1981, 231), sembla que es tractaria fonamentalment d’imitacions de ceràmica del Cercle de la B, d’entre les quals desta-
ca la forma M. 114/F 2841b, documentada en imitació de pasta grisa de producció marroquina (Morel 1968, 75, fig. 5.7; 1981, 231).



3.2.3.1.2. Imitacions de vaixella de vernís vermell
Fonamentalment es tracta de peces que troben els seus
prototipus en la TSI. La seva incidència dins l’agrupa-
ció és molt baixa, ja que només estan representades
per 6 individus ceràmics concentrats en tres formes:
dues de plat i una de vas de servei. Les formes de plat
documentades, a partir d’un sol exemplar cadascuna,
corresponen a imitacions dels plats Consp. 2 (fig. 5.6)
i Consp. 11 (fig. 5.7), tot i que el primer és excessiva-
ment petit per comparació al prototipus de TSI. El vas
de servei caldria posar-lo en relació amb la gerra del ti-
pus Petrisberg 16 de cos globular, coll cilíndric i vora
lleugerament divergent, rematada amb un llavi grui-
xut i motllurat, i amb una nansa vertical que uneix el
coll i la part superior del cos (fig. 5.8-11); els 4 indivi-
dus de Pollentia documentats a partir de vores, colls,
parts superiors del cos i bases semblen respondre força
bé al perfil d’aquesta gerra, malgrat que els colls pugin
lleugerament més verticals i les vores no siguin tan di-
vergents.20

3.2.3.2. Consideracions de conjunt

Com ja ha estat apuntat anteriorment, aquesta agru-
pació heterogènia de ceràmiques de pasta grisa és la
que compta amb un major nombre d’exemplars per la
pròpia naturalesa dels individus representats i per la
dificultat d’establir nexes d’unió o relació coherents.
Tanmateix, resulta possible esbossar uns quants trets
interessants a partir de la seva observació de conjunt.
Primerament, les tradicions productives en què es de-
vien basar les imitacions aquí presentades eren les de
les ceràmiques del Cercle de la B, la Campaniana C i
la TSI, amb la segona com a dominadora, amb un clar
predomini de les formes corresponents al grup vascu-
lar de les copes. Curiosament no s’ha documentat cap
vas relacionable amb imitacions del repertori de la
Campaniana A, a diferència del que s’havia constatat
en el Tipus del derelicte de Giens. 

Quant a la cronologia, els exemplars que integren
aquesta agrupació comencen a documentar-se ja en
un moment primerenc en l’estratigrafia del carrer Por-
ticat de Sa Portella, concretament al nivell V, datat a
partir del 80/70 aC, amb presència de plats Lamb. 5-
7 i copes Lamb. 1 (Sanmartí et al. 1996, 68). Així ma-
teix, el platet Lamb. 4 prové d’un context format tam-
bé a partir del 75 aC, el pou-D del sector
sud-occidental del fòrum (Equip d’excavació de Po-
llentia 1993, 232). Altrament, els vasos que imiten la
vaixella de vernís vermell semblen fer la seva aparició
en un moment ja del final del segle i aC: l’única evi-
dència de què es disposa, un plat que imita la forma
Consp. 2, prové del nivell de transició III/II del carrer

Porticat, datable d’època augustal avançada. A nivell
quantitatiu, si es pren conjuntament la franja cronolò-
gica dels tres darrers quarts del segle i aC que vindrien
a representar els nivells V, IV i III del carrer Porticat
(fig. 6b), aquesta agrupació heterogènia no arribaria al
5% dels individus ceràmics corresponents al total de la
vaixella d’importació d’aquest moment, però, tot i
així, superaria de gairebé més d’un punt la Campania-
na C (3,36%). Així doncs, sembla que aquesta dada
confirmaria la importància, en conjunt, de les ceràmi-
ques d’imitació de pasta grisa respecte de la Campa-
niana C.

3.3. Conclusions

Les ceràmiques grises d’imitació constitueixen a Po-
llentia, com ja hem vist, un grup gens menyspreable,
que representa el 9,45% dels individus documentats
en època tardorepublicana (fig. 6a). Aquest percentat-
ge supera amb escreix el de la Campaniana C
(2,24%), i converteix l’agrupació ceràmica de les imi-
tacions en pasta grisa en el tercer grup de vaixella més
ben representat, darrere les ceràmiques del Cercle de la
B (51,83%) i de la Campaniana A (35,14%). Aquesta
dada resulta ja prou significativa per considerar les
imitacions en pasta grisa des d’una altra òptica, sobre-
tot si es té en compte que es tracta de ceràmiques im-
portades i que el seu període de producció/difusió pot
ser força més reduït que el de les produccions de gran
abast.

A pesar del nombre de peces no gaire gran de què es
disposa a Pollentia, el fet d’haver pogut diferenciar de
manera prou clara dues produccions ens porta a con-
siderar que aquestes tenien una certa entitat i capacitat
de difusió/comercialització, i que devia ultrapassar
l’àmbit estrictament local.

El Grup 1 es presenta com un conjunt prou uniforme,
fins i tot susceptible d’ésser reconegut a nivell macros-
còpic, el qual, en funció de les evidències obtingudes a
Pollentia, devia estar en circulació ja durant el tercer
quart del segle i aC i devia ser objecte de distri-
bució/comerç ultramarí. El fet d’haver individualitzat
algunes peces que podrien relacionar-se amb aquest
grup en els nivells tardans de l’oppidum de Bur-
riac/Iluro i a Carthago Nova, permet confirmar la hi-
pòtesi anterior i ajuda, al mateix temps, a definir, de
manera encara molt preliminar, l’àrea de distribució
preferencial d’aquests productes.

Quant al Grup 2 o Tipus del derelicte de Giens, mal-
grat el seu baix índex de representativitat al jaciment,
resulta fàcilment identificable pels trets prou peculiars
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20. És interessant fer notar l’existència d’imitacions d’aquesta gerra en concret, en la producció de Clara Recent de la Gàl.lia meridional (cf. forma CL-REC 4b), amb
cronologies de segona meitat del segle i aC/primera meitat del i dC (Py 1993c, 228).



que en caracteritzen la producció, els quals semblen
tenir el seu origen en la imitació/interpretació combi-
nada de les principals tradicions productives actives a
la Mediterrània central en un moment pròxim al 100
aC. La seva presència a Pollentia permet confirmar la
distribució ultramarina d’aquests productes, ara per
ara centrada en l’arc nord-occidental de la Mediterrà-
nia, en cronologies de segona meitat de segle i aC.

En darrer terme, l’agrupació heterogènia de ceràmi-
ques de pasta grisa present a Pollentia serveix per posar
de manifest l’existència de més produccions d’imitació
de pasta grisa actives, a partir de l’evidència pol.lenti-
na, des de mitjan primera meitat del segle i aC, i que
també van ser objecte de distribució ultramarina. Les
imitacions de la vaixella de vernís negre semblen res-
pondre a models que combinen la tradició de les cerà-
miques del Cercle de la B i, fonamentalment, la Cam-
paniana C, mentre que les de vernís vermell caldria
associar-les amb formes primerenques de TSI, i que
farien la seva aparició a Pollentia en època augustal
avançada.

Així doncs, el panorama general que presenten aques-
tes ceràmiques, almenys des de l’òptica que Pollentia
proporciona, és la d’una realitat productiva, de difusió
i de consum vinculada a la Mediterrània nord-occi-
dental, formada per l’àrea lígur, la Gàl.lia meridional
mediterrània i, grosso modo, la costa centreseptentrio-
nal mediterrània de la península Ibèrica, és a dir, la
costa de la Citerior21. Les produccions presents a Po-
llentia no semblen poder-se relacionar, ara per ara,
amb l’ambient de la Bètica i l’àrea mauritana. Així ma-
teix, el desconeixement que d’aquests grups ceràmics
es té en l’àrea tirrènica, o fins i tot jònica/adriàtica, li-
mita en gran mesura les possibilitats d’extreure con-
clusions més àmplies sobre el tema. Igualment, caldria
valorar el paper de les anomenades produccions sar-
des, amb les quals alguns exemplars pol.lentins sem-
blen mantenir una certa relació.

Per últim, només volem insistir de nou en la necessitat
d’aprofundir en el coneixement d’aquestes ceràmiques
—considerem un dels grans punts foscos de la cera-
mologia tardorepublicana— a partir de la realització
de treballs específics que combinin estudis arqueolò-
gics i arqueomètrics per tal de caracteritzar i sistema-
titzar els grups ja coneguts i procedir a l’ordenació
d’altres de nous. La potencialitat d’aquestes ceràmi-
ques com a indicadors cronològics, econòmics i cultu-
rals d’espais temporals i territorials més aviat reduïts
les fa especialment valuoses a l’hora d’elaborar aproxi-
macions més contextuals sobre la romanització en els
àmbits perifèrics de la Mediterrània.
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Fig. 1: Mapa de situació de la ciutat romana de Pollentia.
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Fig. 2: Ceràmiques del Grup 1: 1-20; Ceràmiques del Grup 2: 21-25.
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Fig. 3: Altres ceràmiques de pasta grisa. Imitacions de vaixella de vernís negre.
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Fig. 4: Altres ceràmiques de pasta grisa. Imitacions de vaixella de vernís negre.
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Fig. 5: Altres ceràmiques de pasta grisa. Imitacions de vaixella de vernís negre: 1-5; Imitacions de vaixella de vernís vermell: 6-11.
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Fig. 6: Percentatges de vaixella de vernís negre a la Pollentia tardorepublicana.
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