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3.3. Els materials ceràmics

Ramon Járrega

els jaciments 

Com a resultat de les prospeccions intensives, s’han 
pogut documentar nous jaciments, a més d’afegir nous 
materials als que ja eren coneguts (la Buada i, en me-
nor mesura, l’anomenada vil·la Ceratònia). 

No té gaire sentit que s’efectuïn comparacions de 
freqüència de materials, ja que es tracta de pocs jaci-
ments (i a més tres d’ells, la Buada, els Cinc Camins i el 
Polvorí, deuen estar relacionats entre si) i d’altra banda 
ja han estat inclosos dintre d’aquesta comparativa en 
el capítol general dels materials trobats a les prospecci-
ons, juntament amb els de les prospeccions de Carreté, 
Keay i Millett. Tanmateix, i encara que aquestes dades 
es donen al capítol general que dediquem a les ceràmi-
ques trobades en les prospeccions, pot ésser interessant 
contrastar la diferència de troballes entre els diferents 
jaciments identificats a les prospeccions, a partir de da-
des quantitatives. 

Seguidament veurem quins jaciments han estat lo-
calitzats (ordenats per transsectes) i quina freqüència 
de materials han proporcionat. Cal advertir que dos 
jaciments (la Buada i la vil·la Ceratònia) han proporci-
onat també materials de col·leccions (en el primer cas) 
i de les prospeccions extensives (en ambdós). També 
hem descomptat els materials moderns (ceràmiques vi-
drades i blaves catalanes) que s’han recollit en aquestes 
prospeccions, així com els materials constructius i no 
ceràmics.

Transsecte 1
Mas de la Pastora (Cambrils): 106 exemplars.
Mas del Vives (Cambrils): 35 exemplars.
Mas del Nuet (Vinyols i els Arcs): 215 exemplars. 
Vinyols Sud (Vinyols i els Arcs): 125 exemplars. 

Transsecte 2
Mas del Menció (Tarragona): 21 exemplars.
Vil·la Ceratònia (Tarragona): 20 exemplars.

Transsecte 3
La Buada (Reus): 1.728 exemplars.
Els Cinc Camins (Reus): 1.472 exemplars.
El Polvorí (Reus): 988 exemplars. 

Com es pot comprovar, els valors dels jaciments 
dels dos primers transsectes són, quantitativament, 
mitjans (Mas de la Pastora, Mas del Nuet, Vinyols 
Sud) o directament baixos (Mas del Vives, Mas del 
Menció i vil·la Ceratònia). Això contrasta podero-
sament amb els tres jaciments del transsecte 3, que 
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Àmfora ibèrica
Vinyols Sud (Vinyols).
Vil·la Ceratònia (Tarragona).
La Buada, els Cinc Camins i el Polvorí (Reus).

Campaniana A
Mas de la Pastora (Cambrils).
Els Cinc Camins (Reus).
El Polvorí (Reus; forma Lamb. 36?).

Campaniana B
Mas del Nuet (Vinyols).
La Buada (Reus; forma Lamb. 5-7).
Els Cinc Camins (Reus; forma Lamb. 5).

Campaniana B-oïde
La Buada (Reus; forma Lamb. 1).

Comuna itàlica
Mas del Vives (Cambrils).
Mas del Nuet (Vinyols).
Els Cinc Camins (Reus).

Roig intern pompeià
La Buada (Reus; Goud. 15 i 16).

Àmfora púnica
El Polvorí (Reus; forma Ramon T-7).

Àmfora ebusitana
La Buada i els Cinc Camins (Reus).

Parets fines
Mas del Nuet (Vinyols).
La Buada (Reus; forma Mayet 2).

l’alt Imperi. Èpoques julioclàudia i flàvia

TS itàlica
Mas de la Pastora (Cambrils; segell «plo[t]» i de-

corada).
Vil·la Ceratònia (Tarragona).
La Buada (Reus; forma Consp. 12.2).
Els Cinc Camins (Reus; forma Consp. 14 i 19.1).
El Polvorí (Reus; gran plat de forma antiga, deco-

rada amb rodeta).
Mas del Menció (Tarragona).

TS sud-gàl·lica
Mas del Nuet (Vinyols; forma Drag. 29).
Vil·la Ceratònia (Tarragona).
La Buada (Reus; formes Drag. 15, 33, 37 i 37 A).
Els Cinc Camins (Reus; forma Drag. 15).
El Polvorí (Reus; formes Drag. 18 i 37; Ritt. 9 B; 

Hermet 28; fons amb segell «siiniciof»).

proporcionen el valor més alt de tots els jaciments 
coneguts a l’ager Tarraconensis, la qual cosa es deu 
sens dubte a la particularitat que presenten aquests 
jaciments, que podrien haver estat connectats entre 
si i que estan associats (almenys en el cas de la Bu-
ada) a una terrisseria, que podria haver estat impor-
tant. Aquesta problemàtica es tracta en altres capítols 
d’aquesta obra.

resultats per èpoques i espècies ceràmiques

Com s’ha fet en el capítol general dels materials 
de les prospeccions, s’exposen, per èpoques, les di-
ferents espècies ceràmiques trobades als jaciments, 
amb indicació de les formes quan s’han pogut iden-
tificar; quan aquestes no s’especifiquen, s’entén que 
estem fent referència a materials informes. Tanma-
teix, no es durà a terme una comparació amb el to-
tal de materials coneguts dels jaciments de la zona 
estudiada de l’ager Tarraconensis, ja que els jaciments 
de les prospeccions intensives són molt pocs i, per 
tant, no serien representatius, a més del fet que ja 
han estat inclosos, per fer aquesta comparativa, en 
el capítol general dedicat als materials trobats a les 
prospeccions.

Època republicana

Àmfora itàlica
Mas de la Pastora (Cambrils; Dressel 1 A i pasta de 

tipus DB).
Mas del Vives (Cambrils; amb pasta de tipus DB 

i sense).
Mas del Nuet (Vinyols; grecoitàlica, Dressel 1 A i 

pasta de tipus DB).
Vinyols Sud (Vinyols; grecoitàlica i grecoitàlica o 

Dressel 1).
La Buada (Reus; grecoitàlica o Dressel 1 A i Dressel 

1 B).
Els Cinc Camins (Reus; grecoitàlica amb pasta de 

tipus DB; Dressel 1 A; Dressel 1 C; Dressel 1 A amb 
pasta de tipus DB).

El Polvorí (Reus; Dressel 1 A, amb pasta de tipus 
DB i sense).

Mas del Menció (Tarragona).

Comuna ibèrica
Mas de la Pastora i Mas del Vives (Cambrils).
Mas del Nuet (Vinyols; kalathos).
Vinyols Sud (Vinyols).
La Buada (Reus; kalathos, coll de cigne i Com-Ib 

Cp 1).
Els Cinc Camins (Reus; kalathos i tenalla).
El Polvorí (Reus; kalathos i coll de cigne).
Mas del Menció (Tarragona; ibèrica pintada).
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TS hispànica
Vinyols Sud (Vinyols; formes Drag. 29 B; Mezq. 

45 o 46).
Vil·la Ceratònia (Tarragona; segell of man).
La Buada (Reus; formes Drag. 15, 27, 37, 37 B i 

Ritt. 1).
Els Cinc Camins (Reus; formes Drag. 18, 24/25 B, 

37 A i decorada).
El Polvorí (Reus; formes Drag. 27 A i C, 33 i 37 A).

Àmfora tarraconense (Pascual 1)
La Buada, els Cinc Camins i el Polvorí (Reus).

Àmfora tarraconense (Dressel 2-4)
Mas de la Pastora (Cambrils).
La Buada (Reus).
Els Cinc Camins (Reus).
El Polvorí (Reus).

Àmfora tarraconense (Dressel 2-4 evolucionada)
Els Cinc Camins (Reus).
El Polvorí (Reus).

Àmfora tarraconense
Mas del Vives (Cambrils).

Àmfora bètica
La Buada (Reus; forma Beltrán 2, Dressel 20 B?).
El Polvorí (Reus).

Àmfora tripolitana (Tripolitana 3)
El Polvorí (Reus).

Àmfora sud-hispànica?
Vinyols Sud (Vinyols).

l’època de Trajà-adrià i els antonins, i el període 
severià (del segle ii a la primera meitat del iii dC)

TS africana A
Vinyols Sud (Vinyols).
La Buada (Reus; formes Hayes 3 C i 27).
Els Cinc Camins (Reus; formes Hayes 3, 6, 9 A i B).
Mas del Menció (Tarragona).

Ceràmica africana de cuina
Mas de la Pastora (Cambrils; forma Ostia II, 303 

o Ostia II, 306).
Vinyols Sud (Vinyols; formes Hayes 23 o 197; 

Hayes 182).
La Buada (Reus; formes Hayes 22?, 23 A i B, 182, 

196 i 197, Ostia II, 312).
Els Cinc Camins (Reus; formes Hayes 23 A i B, 

181, 182, 195, 196 i 197; Ostia I, 272).
El Polvorí (Reus; formes Hayes 23 B, 182, 196 i 

197).

Mas del Menció (Tarragona).

la crisi del segle iii

TS africana C
La Buada (Reus).
Mas del Menció (Tarragona).

l’antiguitat tardana

TS africana D
La Buada (Reus; formes Hayes 58 a 64, 61 A, 

Hayes 67 o 76 i Hayes 91 A, B o C).

TS hispànica tardana
Els Cinc Camins (Reus).

Llàntia africana
Els Cinc Camins (Reus; Hayes I / Atlante VIII).

Comuna romana
Mas de la Pastora (Cambrils).
Mas del Nuet (Vinyols).
La Buada, els Cinc Camins (Reus).

Comuna romana (imitació Lamb. 9 A)
La Buada (Reus).

Comuna romana, engalba vermella
Mas de la Pastora (Cambrils).

Comuna romana reduïda
Vinyols Sud (Vinyols).
La Buada (Reus).

Grollera de cuina oxidada
Vinyols Sud (Vinyols).

Àmfora bètica
La Buada (Reus; forma Dressel 23 C).

Àmfora africana
Mas de la Pastora (Cambrils).
La Buada, els Cinc Camins i el Polvorí (Reus).

Àmfora indeterminada
Vil·la Ceratònia (Tarragona).

Coroplàstia (possible cavallet)
Vinyols Sud (Vinyols).

Materials prehistòrics (sílex) 
Mas del Nuet (Vinyols).
Vinyols Sud (Vinyols).
La Buada (Reus).
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Materials moderns (ceràmica blava)
Mas del Nuet (Vinyols).
Vinyols Sud (Vinyols).
Vil·la Ceratònia (Tarragona).
La Buada, Els Cinc Camins (Reus).

Com a resultat general, podem copsar la impor-
tància de l’àmfora itàlica i la ceràmica comuna ibèrica, 
que apareixen en tots els jaciments; aquest fet, a més 
de la difusió d’aquestes ceràmiques (la primera de les 
quals és un producte d’importació) ens està indicant 
que probablement tots aquests jaciments tenen el seu 
origen en l’època romana republicana, sense descartar 
que algun sigui més antic, cosa de la qual no hi ha 
indicis. És interessant també la presència de ceràmica 
campaniana A i B, així com de l’anomenada B-oïde 
o «cercle de la B»). La ceràmica comuna itàlica i de 
ceràmica de roig intern pompeià tenen una represen-
tació molt menys abundant. Cal destacar la presència, 
també minoritària, d’àmfora púnica i punicoebusita-
na, així com de ceràmica de parets fines d’època repu-
blicana (forma Mayet 2).

Entrant ja en l’alt Imperi, les sigil·lades itàliques, 
sud-gàl·liques i hispàniques es troben en els tres ja-
ciments reusencs de la Buada, els Cinc Camins i el 
Polvorí, mentre que al Mas de la Pastora hi és pre-
sent només la sigil·lada itàlica i al Mas del Nuet la 
sud-gàl·lica. La sigil·lada africana A apareix només 
en tres jaciments, mentre que l’africana C tan sols 
apareix documentada a la Buada. La ceràmica africa-
na de cuina té una àmplia presència amb una bona 
distribució formal, tot i que no apareix en tots els 
jaciments. 

Pel que fa a l’àmfora tarraconense, que sabem que 
es produïa al taller de la Buada; manca només en el 
Mas del Nuet. Hi ha una presència de la forma Pascual 
1 a la Buada, els Cinc Camins i el Polvorí, però no po-
dem determinar si es va produir en aquesta zona o si es 
tracta de productes d’origen laietà. En canvi, la forma 
Dressel 2-4 sí que la podem atribuir a aquesta zona, 
molt probablement al mateix taller de la Buada. És 
interessant constatar la presència de la forma Dressel 
2-4 evolucionada, que trobem als jaciments dels Cinc 
Camins i el Polvorí (Reus), per la qual cosa resulta pro-
bable que es produís també a la Buada.

Força minoritària és la presència d’altres àmfores 
d’importació, com la tripolitana i l’àmfora bètica, de la 
qual es documenta la forma Beltrán 2 i, possiblement, 
la Dressel 20.

L’època tardoantiga representa un clar descens, 
ja que només la tenim atestada als tres jaciments del 
transsecte 3. Així, la sigil·lada africana D es troba no-
més a la Buada, on les formes documentades (Hayes 
58 a 64, 61 A, Hayes 67 o 76 i, especialment, Hayes 
91 A, B o C) donen una cronologia de segle v dC, 
que quadra amb la de la sigil·lada hispànica tardana i 

la llàntia africana dels Cinc Camins (Reus), i possible-
ment amb les àmfores africanes dels jaciments de Mas 
de la Pastora, la Buada, els Cinc Camins i el Polvorí 
(Reus), tot i que no es pot precisar pel fet de tractar-se 
de fragments informes. 

Conclusions

Per tant, les prospeccions intensives han permès 
documentar millor uns jaciments ja coneguts (la vil·la 
Ceratònia i, especialment, la Buada) i documentar-ne 
de nous, i presentar uns tipus ceràmics i unes proble-
màtiques similars a les que es troben en el conjunt de 
l’ager Tarraconensis. Possiblement el resultat més inte-
ressant, a més de la documentació de nous jaciments 
en el transsecte 1 és el conjunt que semblen formar els 
jaciments de la Buada, els Cinc Camins i el Polvorí, 
que documenten algun tipus d’hàbitat agrupat força 
singular en aquesta zona de l’ager Tarraconensis, vincu-
lat (almenys en part) a una terrisseria on es produïen 
des d’àmfores vineres de la forma Dressel 2-4 fins a 
material constructiu, i que presenten una clara perdu-
ració (bé que probablement disminuïda) almenys fins 
al segle v dC.

3.4. Anàlisi de la indústria lítica recuperada 

Marta Fontanals 

Transsecte 1

Durant els treballs de prospecció d’aquesta zona 
es prospectà una àrea d’1,144 km² corresponent prin-
cipalment a camps de cultiu, alguns dels quals erms, 
on es localitzaren diversos efectius d’indústria lítica. 
Aquests estaven distribuïts en 19 camps dels 123 
pros pectats en total. En la taula següent s’especifica 
el nombre de peces lítiques recuperades en cadascun 
d’ells.

Camp de prospecció nombre d’efectius lítics

  80   5

  81   4

126   1

128   5

169   6

176   1

177   8

187   1




