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El jaciment de Vallmora, a Teià, constitueix un 
exemple extraordinari de com una troballa arqueolò-
gica, aparentment poc espectacular, pot convertir-se, 
gràcies a la dedicació i acurada recerca en mans de bons 
professionals i investigadors, en una clau magnífica per 
a la interpretació de les nostres arrels més directes.

En efecte, avui els vins de la DO Alella són una de 
les fonts d’identitat i riquesa del Maresme. Fa 1.600 
anys, el bisbe Pacià de Barcelona aixecava els ànims 
dels seus feligresos recordant-los que no els mancaven 
llocs de descans enmig de parcs o a la vora del mar ni 
tampoc un vi exquisit; i tot això els ho deia precisa-
ment en una exhortació a la penitència (X, 3).

Més enrere, durant l’alt Imperi romà, la vinya 
constituïa un conreu essencial de la zona i el vi era tan 
abundós que Plini el Vell se’n feu ressò a la seva His-
tòria natural (XIV, 71): “Hispaniarum Laeetana copia 
nobilitantur, elegantia vero Tarraconensia.”

I el vi laietà es produïa en centres com el que ara 
ha aglutinat aquest simposi. N’hi ha d’altres de co-
neguts i excavats, però la minuciositat, l’ull atent, 
l’impuls des d’institucions diverses, encapçalades per 
l’Ajuntament de Teià i pel seu alcalde, el Dr. Andreu 
Bosch i Rodoreda, han permès llegir amb precisió les 
estructures d’aquesta cella vinaria i seguir fil per ran-
da el procés de l’elaboració del vi. Singulars han estat 
els rèdits de l’estudi i de la restitució dels sistemes de 
premsat i emmagatzematge, per exemple, dels quals 
tenim una bona mostra en l’article d’Antoni Martín i 
Oliveras i Ferran Bayés i Colomer publicat en aquest 
mateix volum.

I per donar a aquest conjunt arqueològic una justa 
divulgació i posada en coneixement dels experts, hem 
organitzat entre tots aquest simposi, les Actes del qual 
teniu a les vostres mans.

Uns dels millors coneixedors del vi romà, els pro-
fessors Jean-Pierre Brun i André Tchernia, han volgut 
compartir amb nosaltres uns intensos i agradables dies 
del maig del 2007. Amb la seva saviesa i humanitat 
s’han enriquit els nostres coneixements i s’han discutit, 
sempre amicalment i positivament, les interpretacions. 
El nostre més gran reconeixement a tots dos.

El gust pel vi romà i per l’arqueologia del vi té 
a casa nostra una llarga tradició: així, tenim els dos 
simposis de Badalona titulats El vi a l’antiguitat. Eco-
nomia, producció i comerç al Mediterrani occidental 
(1985 i 1998), amb les actes puntualment publicades 
(1987 i 1998). També una nodrida llista d’investi-
gadors destacats en l’estudi dels contenidors; voldria 

recordar aquí el nom de l’enyorat Ricard Pascual, en 
honor del qual s’organitzaren a Barcelona el desembre 
del 2005 unes jornades, les actes de les quals s’acaben 
de publicar el 2008 amb el títol La producció i el comerç 
de les àmfores de la Provincia Hispania Tarraconensis. 
Molts d’aquests investigadors són els mateixos que han 
participat en aquesta reunió de Tarragona i Teià; a tots 
els hem d’agrair la seva resposta generosa i decidida a 
la convocatòria.

Perquè, lectors, en aquest llibre hi trobareu aple-
gats els treballs dels estudiosos més significats sobre les 
qüestions pluridisciplinàries del vi als Països Catalans, 
i hi veureu reflectides aportacions capdavanteres sobre 
la producció del vi romà a l’àrea mediterrània penin-
sular.

Parlàvem dels vins laietans, però també Plini, com 
hem vist, al·ludia a l’excel·lència del vi tarraconense, 
del qual són continuadors els vins del Penedès.

I per enllaçar un ahir, més proper del que sovint 
imaginem, amb l’avui, hem comptat amb la col·la-
boració de Caves Raventós Blanch i dels vins d’Alella 
Vinícola Can Jonc, que, a més d’il·lustrar-nos sobre els 
processos i sistemes de producció actuals, ens obsequi-
aren amb un tast, ben dirigit i molt ben rebut, perquè 
aquest recorregut pel món i la cultura del vi no caigués 
en una poc adient llei seca.

Vàrem començar a Tarragona, on hem de destacar 
un fet excepcional: hi tenim l’única universitat amb 
un vi de denominació d’origen. La Facultat d’Enolo-
gia de la Universitat Rovira i Virgili creua la frontera 
entre teoria i pràctica i embotella un bon vi de collita 
pròpia, URV, que es comercialitza principalment al 
Tarragonès.

I arribats en aquest punt, hem de reconèixer que, 
sense la col·laboració i impuls de les entitats, institu-
cions i empreses participants no hauria estat possible 
ni fer la recerca de camp ni ara publicar aquest volum, 
sòlidament coordinat per Marta Prevosti i Monclús 
i Antoni Martín i Oliveras. Col·laboració des de les 
entitats públiques: l’Ajuntament de Teià amb el seu 
alcalde al capdavant; el Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya (MAC); el Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya; els 
fons europeus Feder; la Diputació de Barcelona; la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), i l’Institut Cata-
là d’Arqueologia Clàssica (ICAC), amb el suport del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i 
els seus directius, amb qui, encapçalats per l’Honora-
ble Senyor Josep Huguet, vàrem cloure les Jornades a 
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Teià, inaugurades a Tarragona pel Magnífic Sr. Rector 
de la URV, Francesc Xavier Grau. Decisiva ha estat la 
participació de les entitats i empreses privades: Acesa-
Abertis i Caixa Laietana, a més de l’esmentada aporta-
ció de les dues empreses vitivinícoles tant del Maresme 
com del Penedès.

I tot al servei d’una instal·lació mil·lenària que, 
amb orgull, sentim antecessora de les nostres: la cella 

vinaria de Vallmora, gestionada a principi del segle ii 
dC amb bon rendiment i eficàcia per un home que 
era només un esclau, Epictet, que va veure premiats 
els seus esforços quan va aconseguir la seva llibertat i 
es va promocionar amb el càrrec de sevir augustal a la 
Barcelona romana com a membre de la prestigiosa fa-
mília dels Pedanii Clementes. A ell, a Epictet, siguin-li 
dedicades aquestes planes.
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L’organització del simpòsium El vi tarraconense i 
laietà: ahir i avui, que l’Ajuntament de Teià ha com-
partit amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
(ICAC) i amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC), ha estat un plaer i un honor. Sobretot perquè 
servirà per donar a conèixer a la comunitat científica 
el jaciment romà de Vallmora, a Teià, un municipi del 
Maresme a redós de l’espai d’interès natural del Parc de 
la Serralada Litoral i a les envistes de la mar Mediterrà-
nia, al bell mig de la Laietània romana. I també contri-
buirà a enllaçar passat i present –com proposa el títol 
del Simposi– en el context de la producció del vi laietà, 
en el sentit que el celler romà de Vallmora és un cas 
exemplar de l’activitat vitivinícola en època romana, 
sobretot quant a producció de vi, precisament ubicat 
en un territori, el baix Maresme, que avui constitueix 
una de les denominacions d’origen de Catalunya, la 
més petita, la DO Alella, de la qual Teià també forma 
part.

A l’entorn del celler romà de Vallmora, que pre-
senta un màxim de productivitat a cavall dels segles 
i i iii dC, l’Ajuntament de Teià està desplegant un 
projecte de valorització d’aquest jaciment: el Projec-
te Cella Vinaria, que precisament vol harmonitzar el 
passat arqueològic i cultural i la promoció econòmica 
del territori, mitjançant un projecte de turisme cultu-
ral. No casualment la Direcció General de Turisme del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de 
la Generalitat de Catalunya ha escollit el celler romà 
de Vallmora per ubicar-hi el centre pilot de la xarxa 
de Centres d’Acollida Turística (CAT), un pla de di-
namització precisament a l’entorn del turisme cultural 
de Catalunya. Prova d’això, també, un dels productors 
de la DO Alella, Alella Vinícola Can Jonc –un dels pa-
trocinadors del Projecte Cella Vinaria–, està elaborant 
d’ençà del 2003 un garnatxa de criança batejat amb el 
nom de Vallmora.

El Projecte Cella Vinaria, sota la direcció tècnica i 
científica d’Antoni Martín i Oliveras, arqueòleg mu-

nicipal, museòleg i gestor cultural, vol contribuir a ex-
plicar els orígens, la producció i el comerç del vi a la 
Laietània romana –i, per extensió, a la Tarraconense–. 
Per això, la consolidació i la reintegració parcial del 
jaciment i el projecte de museïtzació d’aquest celler 
romà han comptat amb ajuts públics molt significatius 
tant del Departament de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat de Catalunya com dels fons 
europeus Feder, i també de la Diputació de Barcelona; 
a més d’incorporar patrocinadors privats com Acesa-
Abertis, Caixa Laietana i Alella Vinícola Can Jonc. 

Acompanyats d’experts tan reconeguts com André 
Tchernia i Jean-Pierre Brun, entre d’altres, desitjo que 
la visita al jaciment romà de Vallmora sigui ben enri-
quidora, alhora que crec que l’organització d’aquestes 
jornades pot contribuir a debatre i actualitzar la re-
cerca científica en el camp de l’arqueologia enològi-
ca, si se’m permet el concepte. Com ara a valorar una 
de les troballes més importants de les excavacions del 
jaciment: el signaculum de Vallmora, d’època trajana, 
que documenta un personatge històric, Epictetus, i la 
gens Pedania, concretament a l’entorn de Lucius Peda-
nius Clemens, objecte que s’ha convertit en una peça 
emblemàtica per a Teià i per a la comunitat científica, 
tal com descriuen amb profusió la Dra. Isabel Rodà 
de Llanza i els arqueòlegs Antoni Martín i Oliveras, 
Carles Velasco Felipe i Roser Arcos i López a la revista 
Quarhis (2005) en l’article “Personatges de Barcino i 
el vi laietà. Localització d’un fundus dels Pedanii Cle-
mentes a Teià (el Maresme) a partir de la troballa d’un 
signaculum de plom amb inscripció (s. ii dC)”.

Des d’aquest pròleg de la publicació de les Actes 
del simpòsium El vi tarraconense i laietà, ahir i avui, 
vull aprofitar l’avinentesa per agrair en nom de Teià a 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i molt 
especialment a la seva directora, la Dra. Isabel Rodà 
de Llanza, el seu suport i compromís amb el Projecte 
Cella Vinaria.

Andreu Bosch i Rodoreda
Alcalde de Teià
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No representa cap descobriment dir que la ciència 
en general, i l’arqueologia en particular, tenen enormes 
dificultats per comunicar-se amb la societat i amb les 
persones que prenen les decisions polítiques i econò-
miques. Fenòmens que als investigadors ens semblen 
molt importants són, sovint, ignorats per la gent i pels 
gestors públics. Allò que a alguns ens sembla transcen-
dent i essencial per entendre la realitat de la nostra col-
lectivitat esdevé invisible per a la major part d’aquesta 
mateixa col·lectivitat. 

D’entre els múltiples aspectes de l’evolució de les 
nostres terres en època romana, un dels que ha atret 
més l’atenció en les darreres dècades és el del fort des- 
envolupament de la producció i l’exportació del vi la-
ietà durant els segles adjacents al canvi d’era. En una 
època en la qual es consumien habitualment grans 
quantitats de vi, la Laietània passa de ser una regió im-
portadora a les primeres dècades del segle i aC, a fer-se 
un lloc en el mercat mediterrani d’aquest producte a 
partir de l’època d’August. Els vins tarraconenses, i es-
pecialment els laietans, representaren, fins ben avançat 
el segle i dC, una part molt important del subministra-
ment de Roma, la Gàl·lia i el limes germànic. 

En una regió relativament petita com era la Laietà-
nia, l’antic territori dels ibers laietans, aquesta invasió 
dels mercats vinícoles hi implicà una forta transforma-
ció de les estructures productives, de les infraestructures 
del transport, de l’ordre social i, en conseqüència, del 
paisatge. El desenvolupament de l’exportació del vi 
laietà coincideix en el temps amb la consolidació de 
la romanització, amb les darreres traces de la cultura 
ibèrica, l’abandó dels darrers poblats encimbellats, la 
renovació del sistema viari, la potenciació de determi-
nades ciutats i punts portuaris, la fundació de la ciutat 
de Barcino, la profusió d’establiments rurals destinats 

principalment a la producció de vi, la posada en marxa 
de nombrosos centres terrissers destinats a la fabricació 
d’àmfores, dolia, etc. 

Es pot dir que aquest territori va viure un dels mo-
ments de transformació més intensa de tota la seva 
història, i que algunes d’aquestes transformacions han 
tingut conseqüències importants que han arribat fins 
als nostres dies, entre les quals podem destacar la situ-
ació mateixa de la capital de Catalunya. 

Malgrat la importància d’aquest fenomen, i mal-
grat que fa més de mig segle que es començà a detectar 
i a estudiar, no ha estat fins als darrers anys que el fet 
ha transcendit els àmbits estrictes de l’arqueologia per 
començar a obrir-se al conjunt de la societat. Gràci-
es a ajuntaments com el de Teià, que ha estat capaç 
d’aglutinar els esforços d’institucions i administracions 
públiques diverses i d’entitats i empreses privades per 
impulsar el Projecte Cella Vinaria, aquests fets de fa 
dos mil·lenaris podran esdevenir aviat fonts d’identitat 
i de riquesa que beneficiaran el conjunt de la societat 
contemporània. 

Encara queda, però, molta feina per fer. És per això 
que el Museu d’Arqueologia de Catalunya es va unir 
amb entusiasme a l’Institut Català d’Arqueologia Clàs-
sica i a l’Ajuntament de Teià en l’organització d’aquest 
simposi, que esperem que no sigui el darrer i que va 
comptar amb la col·laboració d’Alella Vinícola Can 
Jonc, SL, i Caves Raventós i Blanc, SL, hereves direc-
tes d’aquells productors de vi que ens van precedir vint 
segles enrere. 

Tant de bo es generalitzin projectes com aquest, 
en què institucions dedicades a la gestió i la recerca 
en arqueologia cooperen entre elles i obren ponts amb 
l’administració local i l’empresa privada.

Pere Izquierdo i Tugas
Director del Museu d’Arqueologia de Catalunya 

(febrer 2007-setembre 2008)



LES AVAtARS DE LA qUALIté ENtRE L’ANtIqUIté 
Et LES tEMPS MoDERNES

André Tchernia
Universitat d’Ais de Provença

I. CoNtExt hIStòRIC I FoNtS ESCRItES, AhIR I AVUI

Resum
Des dels segles v i iv aC, els grecs ja classificaven els vins i feien observacions refinades sobre la forma de 
degustar-los. Els exàmens es van fent més complexos i rics, fins a arribar a Plini el Vell, que en fa la clas-
sificació més completa que tenim. Els vins tenen un ús social, tant en l’antiguitat com posteriorment. Un 
element clau perquè un vi arribi a ser molt apreciat és la qualitat que s’atribueix als seus efectes sobre la 
salut. Si està en relació amb un personatge important, adquireix més categoria. També es pot intervenir en 
el màrqueting  per raons econòmiques, com es comprova a la França d’època moderna, o pel judici dels 
entesos. L’article examina quins vins s’han apreciat més en cada època; en certes èpoques sols s’apreciava 
el vi blanc.

Paraules clau
Vins de gran categoria, classificació de vins, màrqueting de vins, coneixedors del vi.

Abstract
The Greeks were classifying wines as early as the 5th and the 4th centuries BC and making refined observa-
tions about how to taste them. The examinations became more complex and rich until we reach the time 
of Pliny the Elder, who wrote the most complete classification we have. Wines had a social use, both in the 
antiquity and subsequently. A key factor in wine becoming highly appreciated was the positive effect on 
health attributed to it. It attained a higher category if it was related to an important person. It could also 
become involved in marketing, for economic reasons, as can be seen in modern-period France, or through 
the opinion of connoisseurs. The article looks at which wines have been most appreciated in each period; 
during certain periods, only white wine was valued. 

Keywords
High category wines, wine classification, wine marketing, wine connoisseurs.
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Je commencerai en citant un poète grec du Ve siècle 
avant notre ère. Il s’appelait Hernippos et il défend 
un certain nombre de crus : « Le vin de Thasos, sur 
lequel court une senteur de pommes, voilà celui que 
je juge de beaucoup le premier de tous les vins après 
l’irréprochable Chios. Mais il est un vin, celui que l’on 
dénomme flétri… de la bouche de ses vases, dès qu’ils 
sont entrouverts, monte un parfum de violette, un par-
fum de rose, un parfum d’hyacinthe, une odeur divine 
emplit toute la demeure aux hauts plafonds, ambroisie 
et nectar ensemble. ».

Un siècle plus tard, vers 300 avant notre ère, un 
poète gastronome qui s’appelle Archéstrate décrit une 
sorte de voyage dans lequel il indique où l’on trou-
ve les meilleures qualités de chacun des produits de 
bouche, en particulier les poissons, mais aussi le vin : 
« Le vin qui vient de Phénicie la sacrée, le Byblos, a 
mon estime ; je n’aurai pourtant garde de l’égaler à 
celui de Lesbos. Car si à l’improviste tu le goûtes, sans 
préalable accoutumance, il te paraîtra, il est vrai, d’un 
bouquet meilleur que le lesbien. Mais en bouche, il 
est de beaucoup inférieur […]. Et si quelques vains 
parleurs vantards se moquent en disant que « de tous, 
le meilleur naturellement est le vin de Phénicie », je ne 
prête pas attention à ces gens-là ».

Vous voyez la quantité de choses qui étaient déjà 
en place au Ve et au IVe siècles avant notre ère. Des 
dénominations de grands crus par origine, par région, 
une façon de les déguster, une analyse sensorielle avec 
les odeurs que dégage chacun de ces vins et la diffé-
rence entre le nez et la bouche. Les débats, les discus-
sions acharnées entre les partisans du vin de Phénicie 
et les partisans du vin de Lesbos. Puis ce vin flétri dont 
on n’a peut-être pas bien compris le sens en général 
et qui veut certainement dire un vin de raisin passe-
rillé. Théophraste, botaniste du IVe siècle avant notre 
ère, a déjà parfaitement décrit les trois techniques du 
passerillage : cueillir les raisins et les laisser sécher au 
soleil, les laisser sur pied avec torsion du pédoncule 
ou les laisser tout simplement sur pied avec vendange 
très tardive. Cette technique a permis de faire le vin 
qu’Hermippos appelle saprias, flétri, celui qui a ce par-
fum si extraordinaire, la rose, l’hyacinthe et la violette, 
parfum de raisin passerillé qui embaume toute la mai-
son.

On a dans ces textes une ébauche de classement, 
avec un petit nombre de crus. Ce classement se com-
plète et se complexifie sans cesse. Il aboutira à l’époque 
romaine, sous la plume de Pline l’Ancien, au premier 
siècle de notre ère, à un classement qui est le plus éla-
boré que nous possédions jusqu’à la Topographie de tous 
les vignobles connus, admirable livre d’André Jullien de 
1816. Pline l’Ancien distinguait pour la partie occi-
dentale de l’Empire 43 crus qui méritaient, selon lui, 
d’être cités. Il en classait 14 en les divisant en 4 rangs et 
citait 29 crus non classés. Parmi eux, il n’y a que cinq 

crus non-italiens, dont le vin de Tarragone. Le Priorat 
a donc des lettres de noblesse fort anciennes ! 

Arrivé à la fin de son classement, Pline s’inquiète 
un peu et il ajoute ceci : « Je n’ignore pas que la plupart 
des lecteurs me reprocheront beaucoup d’omissions 
car c’est son vin qui plaît à chacun. Voilà pourtant 
ceux sur qui, de notre temps, il y a un consensus de 
jugements. ». Je retiens de cette phrase deux choses 
très importantes : « c’est son vin qui plait à chacun ». 
Cette phrase peut se prêter à interprétation : c’est sû-
rement le vin dont chacun a l’habitude. Est-ce le vin 
de son pays, de sa région ? Sans doute. S’il s’agit d’un 
producteur, c’est le vin de son propre vignoble. Une 
chose essentielle dans l’appréciation subjective de la 
qualité ressort déjà : l’habitude, l’éducation, le souve-
nir de ce que l’on a bu dans son enfance ou sa jeunesse. 
Pline précise aussi : « voilà les vins qui recueillent les 
suffrages de notre temps ». Les vins d’un autre temps 
recueilleraient d’autres suffrages. Ce que je voudrais 
vous montrer c’est que, comme disait Émile Peynaud, 
« on ne peut pas goûter le vin d’une époque avec le pa-
lais d’une autre ». Et je dirais même qu’on ne peut pas 
goûter les vins d’un pays, ou on ne pouvait pas avant 
la mondialisation, goûter les vins d’un pays avec le pa-
lais de quelqu’un qui n’en était pas le citoyen. Nous y 
reviendrons.

Qu’a-t-on fait de ces classements dans l’Antiquité 
et un peu plus tard ? 

Un usage avant tout social : les aristocrates doivent 
boire de grands crus et s’ils boivent du mauvais vin, 
ils se déshonorent. En revanche, les roturiers ne tou-
chent pas à ces grands crus et c’est une façon de faire 
une différence entre les classes sociales. Quand Horace 
invite Mécène, il lui dit de façon assez étrange : « Tu 
boiras du vin de Sabine de peu de prix dans des cou-
pes médiocres ». Il pourrait sembler gênant d’inviter 
quelqu’un en ces termes. En réalité, ce qu’Horace veut 
dire est ceci : « Tu me fais un grand honneur en venant 
chez moi car tu n’es pas là pour dîner avec tes pairs 
de la façon que tu pratiques en général, en buvant de 
grands crus dans des coupes en or. Tout ce que je peux 
faire est de te servir le meilleur vin que je bois, c’est 
un vin de Sabine que j’ai mis moi-même en amphore 
il y a 5 ans, car je ne bois pas les vins dont tu as l’ha-
bitude et par conséquent je reconnais la différence de 
nos conditions et j’apprécie l’honneur que tu me fais 
en t’abaissant à dîner chez moi. ». Et Horace, de son 
côté, ne boit pas n’importe quoi, il dit que quand il va 
en vacances dans la région de Salerne, il emporte son 
vin parce que le vin de ce pays-là, non, ce n’est pas son 
affaire. Vous voyez donc les hiérarchies déjà complexes 
avec les vins des très grands - il est évident qu’Horace 
fait partie, comme un professeur d’université, des gens 
qui n’ont jamais goûté et ne goûteront jamais de Ro-
manée-Conti. Après, il y a quand même les bons vins, 
les vins convenables, les vins médiocres, et tout en bas 
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le vin des esclaves, celui du batelier qui, dans un autre 
poème, conduit Horace sur les marais Pontins, du vin 
abîmé que les maîtres ne boivent pas. On va durcir 
ces différences, puisque toute l’évolution de la société 
dans l’Empire romain ira vers un durcissement, jusqu’à 
accorder un traitement juridique différent selon qu’on 
possède ou non un certain rang social. Et Pline l’An-
cien dit un peu plus tard, en parlant des effets des vins 
sur la santé : « Les vins les meilleurs pour la santé sont, 
si l’on est bien né, tous les vins fluides de Campanie. Et 
pour les gens du peuple, à condition qu’ils soient bien 
portants, ce que chacun aimera le plus ». Autrement 
dit, si l’on est bien né, on ne doit pas boire n’importe 
quoi ; pour le peuple, le risque est moindre.

Toute cette élaboration disparaît avec la fin de 
l’Empire romain, et à la période obscure du Haut 
Moyen-âge, on a peu de sources. On voit réapparaître 
les classements dans un texte extraordinaire qui s’ap-
pelle La bataille des vins, du début du XIIIe siècle. C’est 
l’œuvre d’un poète montpelliérain qui s’appelle Henri 
d’Andeli. Il imagine que le bon roi Philippe Auguste 
(« qui volontiers mouillait sa pipe de bon vin, qui était 
blanc ») a convoqué tous les bons vins pour les classer 
« Notre roi fort courtois et sage / manda à tous ses 
messagers / d’aller les meilleurs vins chercher / qu’ils 
pourraient sur terre trouver ». 

Un certain nombre de vins sont vite excommu-
niés soit parce qu’ils ont une mauvaise qualité (par 
exemple les vins du Mans et de Tours « car tournent 
en été »), soit parce qu’ils ont un mauvais effet sur la 
santé, comme celui d’Étampes, « qui amène les gouttes 
crampes », ou de Chalon « qui le ventre enfle et les 
talons ». Après ils se défendent et se répondent les uns 
aux autres. Ainsi, les vins d’Ile-de-France répondent à 
ceux du Centre qui se flattent de leur force alcoolique : 
« Si vous êtes plus forts que nous, nous nous sommes 
savoureux et élégants ». Et à la fin, Philippe Auguste 
crée 12 pairs de France mais il ne dit malheureusement 
pas qui ils sont. 

Le premier nom de château que l’on trouve est 
mentionné dans le journal de Samuel Pepys, un grand 
administrateur de la flotte anglaise, le 10 avril 1663 : 
il est allé à la taverne du Chêne Royal à Londres et y 
a bu « une sorte de vin français que l’on appelle Ho 
Bryan et a un goût délicieux et très particulier » qu’il 
ne connaissait pas. C’est évidemment le Haut Brion. À 
partir de là, on va différencier à l’intérieur des régions 
et des crus des châteaux et c’est là que les grandes dif-
férences de prix vont apparaître puisque, entre 1640 et 
1740, les prix des vins de Bordeaux qui variaient sur 
la qualité de 1 à 2 vont à la fin varier de 1 à 20. Cela 
mènera aux grands classements des bordeaux, jusqu’à 
celui de 1855. 

Le second point que je voudrais traiter est : com-
ment fait-on émerger des grands crus à travers les 

débats et les changements que nous avons noyés ? J’es-
saierai ensuite pour finir de voir avec vous quels sont 
les différents types de vins, les différentes qualités et 
les différents caractères qui ont été valorisés au cours 
du temps.

Pendant toute la période dont je vous parle, l’élé-
ment principal du succès d’un cru, c’est la qualité de 
ses effets sur la santé. Les médecins sont, si j’ose dire, 
les grands vecteurs du marketing. Le vin, dans une pé-
riode où l’on n’a pas de médicaments, est un remède, 
le plus grand remède, et son usage est étudié dans les 
régimes. Or, le vin qui est bon pour la santé va être très 
rapidement reconnu comme étant bon pour le goût. 
Ce que le médecin vous prescrit va devenir ce que l’on 
doit boire, et devenir aussi ce que l’on va aimer. On 
en a d’innombrables exemples : en voici un, si l’on 
en croit Pline l’Ancien, le vin de Lesbos, dont nous 
avons parlé, s’est hissé au niveau des vins de Chios et 
de Thasos grâce au très grand médecin Érasistrate et à 
son autorité.

Ce qui facilite dans un second temps le passage 
d’un vin moins connu à un statut grand cru, c’est que 
le médecin soit en relation avec un grand personnage 
et que celui-ci ait suivi ses prescriptions et s’en soit 
bien trouvé. Le grand exemple est le vin de Setia, au-
dessus du marais Pontin, sur une pente magnifique 
encore actuellement, et dont Pline dit qu’il est à son 
époque un vin hors catégorie, au-dessus des 4 rangs 
que j’ai cités. Pourquoi ? Parce que l’empereur Auguste 
l’a préféré à tout autre « car des expériences indubita-
bles ont montré que sa saveur ne cause presque jamais 
d’indigestion dangereuse ». Ailleurs, Pline dit qu’il aide 
les aliments à se cuire dans l’estomac. Ajoutons encore 
cette remarque du même Pline, dans son classement, 
à propos des vins de Lucanie : « les premiers sont ceux 
de Thourioi, mais les plus célèbres de tous, pour avoir 
guéri Messala Potitus, sont ceux de Lagaria ». Messala 
Potitus a été consul en 32 ou 29 avant notre ère puis 
proconsul d’Asie.

Le troisième échelon dans ce système de marketing 
apparaît quand on décèle en arrière-plan le pouvoir 
économique des producteurs. Dans l’Antiquité, c’est 
peu manifeste parce qu’on n’a pas de sources mais éga-
lement parce que les producteurs romains appréciaient 
surtout le rendement et la quantité. Ils appréciaient la 
qualité en tant que consommateurs mais en tant que 
producteurs, comme le disait Sénèque : « La vertu pro-
pre de la vigne, c’est la fertilité ». Position que l’on 
peut contester ! On a en revanche un très bon exemple 
de l’intervention de ce pouvoir économique à la cour 
d’Henri IV à la fin du XVIe siècle. Un très grand per-
sonnage qui s’appelle Nicolas Brûlart de Sillery est à ce 
moment-là un diplomate qui vient de négocier pour 
Henri IV le traité de Vervins entre la France et l’Es-
pagne et qui va devenir, en 1604, garde des sceaux et 
quelques années plus tard grand chancelier, c’est-à-dire 



14

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

le personnage le plus important de la politique fran-
çaise. Il est aussi propriétaire d’un vignoble sur dans 
la montagne de Reims. À côté de lui, il y a un mé-
decin qui s’appelle Abraham de la Framboisière, qui 
est docteur de la Faculté de médecine de Reims et en 
sera quelques années plus tard le doyen. La Framboi-
sière, dans un petit livre intitulé La maison rustique, 
dit que selon les années, ce sont les vins d’Ile-de-Fran-
ce, les vins d’Orléans ou les vins d’Anjou qui sont les 
meilleurs, mais qu’en règle générale les vins du coteau 
d’Ay, en Champagne, l’emportent sur tous les autres. 
Un peu plus tard, en 1600, dans un livre qui s’appelle 
Le gouvernement nécessaire pour vivre longtemps et en 
bonne santé, La Framboisière attaque les vins d’Orléans 
en disant qu’ils « remplissent la tête de vapeurs âcres ». 
En 1604, Nicolas Brûlart de Sillery devient garde des 
sceaux, donc encore plus puissant. Un autre médecin 
d’Henri IV, en 1606, va recommander que l’officier 
chargé de la bouche royale s’engage à ne jamais servir 
de vin d’Orléans à la cour. Le résultat est que les aris-
tocrates ne boiront plus les vins d’Orléans qui étaient 
des vins de qualité et de très bonne réputation. Le 
vignoble va s’avilir et ne plus produire que des vins 
communs, au profit des vins de Champagne dont la 
réputation commence à se lancer bien avant Don Péri-
gnon et bien avant qu’ils ne soient pétillants, au début 
du XVIIIe siècle. 

Il y a enfin un quatrième et dernier pouvoir : celui 
de gens que j’appelle les connaisseurs mondains. Ce 
sont à mon sens les précurseurs des prescripteurs ac-
tuels des guides du vin et autres autorités de la dégus-
tation. On en a dans l’Antiquité, comme Mucianus, 
deuxième personnage de l’Empire sous Vespasien, qui 
était un fin gastronome et devait s’intéresser au vin car 
il avait fait un long voyage en Thrace pour vérifier par 
lui-même les caractères du vin de Maronée avec lequel, 
plus de mille ans auparavant, Ulysse avait enivré le Cy-
clope. Ce vin, selon lui, avait gardé sa vigueur et sa 
force indomptable ; on le mêlait encore à huit fois son 
volume d’eau (vingt fois au temps d’Ulysse) ; il était 
toujours noir et s’épaississait en vieillissant. Certaine-
ment un vin de raisins passerillés. L’autre bon exemple 
de ces connaisseurs date du XVIIe s. Vers la fin de ce 
siècle, il y a plusieurs allusions dans la littérature à un 
« ordre des coteaux ». Si vous cherchez dans le Diction-
naire de la langue française de Littré, vous trouvez cette 
explication « nom badin qui a été donné aux gens d’un 
goût fin et délicat qui, non seulement savaient distin-
guer les meilleurs vins et de quel coteau ou de quel 
vignoble ils venaient, mais avaient la même délicatesse 
de goût pour tout ce qui sert à la bonne chère ». Il 
s’agissait, semble-t-il, de Saint-Évremond, du Comte 
d’Olonne et du Marquis de Boisdauphin. Mgr. de La-
vardin, un évêque qui était aussi un cordon bleu et 
n’était pas toujours d’accord avec nos trois gastrono-
mes, racontait « ils outrent tout à force de vouloir raf-

finer sur tout. Pour le vin, ils n’en sauraient boire que 
de trois coteaux, d’Ay, de Hautvilliers et d’Avenay ». 
De là était venu leur surnom de « Trois coteaux ». Ces 
seigneurs tenaient table et fréquentaient le monde. Ils 
ont sûrement contribué à asseoir la réputation du vin 
de Champagne.

J’ai passé en revue quelques exemples de façon à 
donner une image de ce qui, dans l’histoire, a pu être 
une forme de marketing et de fondements des gran-
des réputations vinicoles. Les choses ont bien changé 
maintenant, mais je crois qu’il reste un certain nombre 
d’aspects auxquels je vous laisse réfléchir qui ont leurs 
racines dans ces époques lointaines. 

Pour finir, interrogeons-nous sur ce qui a été appré-
cié dans les vins des différentes époques. On a vu que, 
dans un premier temps et pendant fort longtemps, on 
a aimé les vins liquoreux, sucrés, souvent faits de raisins 
passerillés, Les saveurs douces, sucrées, semblent pour 
un nouveau-né être les seules qui l’attirent. Après cette 
tendance naturelle interviennent les tendances cultu-
relles qui vont permettre de passer bien au-delà de ces 
saveurs à des saveurs presque contraires. On note aussi 
que c’est en partie avec le changement des techniques 
que de nouveaux goûts apparaissent. 

Le premier passage est chez les Romains : on conti-
nue à aimer les vins liquoreux mais on les fait vieillir 
longuement. On aime les vins à goût de rancio, ma-
dérisés. C’est sans doute dû à l’invention du bouchon 
de pouzzolane, matériau dur mais poreux, qui va per-
mettre l’oxydation lente du vin. Il est recommandé de 
ne pas boire le vin de Sorrente avant 25 ans d’âge ; le 
célèbre falerne est à sa maturité entre 15 et 20 ans. À ce 
moment là, le vieillissement considérable devient un 
signe d’élégance. Le grand médecin Galien, à la fin du 
IIe siècle de notre ère, donne toutes les étapes de l’évo-
lution du goût d’un vin qui vieillit et à la fin, ce vin 
devient amer et c’est à ce moment là qu’il faudra s’ar-
rêter de le boire. Mais pourtant, dit Sénèque : « Dans 
un vin trop vieux, l’amertume elle-même nous attire ». 
L’idée d’élégance et le caractère exceptionnel de ce 
que l’on boit, son prix et sa valeur sociale finissent par 
commander le goût. Lorsqu’un signe de qualité a été 
désigné, on l’apprécie jusque dans ses excès. La course 
au degré, ou la recherche du goût de boisé, entreraient 
de nos jours dans cette catégorie de comportement. 

Ultérieurement, les vins romains (toujours blancs 
s’il s’agit de grands crus italiens) sont devenus de plus 
en plus secs, et on a apprécié des vins qu’on trouvait 
auparavant beaucoup trop âpres. Mais passons aux dif-
férences entre les pays.

Pendant tout le Moyen-âge et au moins jusqu’au 
XVIIIe siècle, les Italiens ont aimé des vins plus doux 
que les Français. Le 17 août 1739, le Président des 
Brosses, premier président au Parlement de Dijon, est 
à Venise. Il déteste le pain des Vénitiens. « Pour le vin, 
écrit-il, je m’y fais tant bien que mal, en choisissant 
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toujours celui qui est gros et fort âpre, par préférence 
au doux qui ne peut être comparé qu’au pain tant il 
est mauvais. Cependant, les gens du pays le trouvent 
exquisissime, et c’est une chose à crever de rire que de 
voir les mines que font les dames en goûtant nos vins 
de Champagne, et combien elles sont émerveillées de 
m’en voir avaler de grands traits mousseux ». Autre-
ment dit, ce Bourguignon déteste les vins qu’aiment 
les belles Vénitiennes, et celles-ci, de leur côté, ne 
comprennent pas comment on peut boire du Cham-
pagne.

Un dernier point important est le problème des 
vins blancs et des vins rouges. On n’a pas de mention 
de cuvaison avant 1300. Qu’est-ce que c’était qu’un 
vin rouge auparavant ? Si les raisins traînent un peu, et 
avec le foulage aux pieds, un vin prend de la couleur 
sans être cuvé. Je pense que les vins passerillés de raisin 
rouge doivent en prendre encore plus. Mais cela ne 
donnait pas les qualités qui sont celles des grands vins 
rouges actuels. Toujours est-il qu’à certaines époques, 
seuls les vins blancs étaient appréciés. Dans l’Italie ro-
maine d’abord (ce n’était pas la même chose dans les 
provinces ou en Grèce). Au Moyen-âge, on a toujours 
considéré que les aristocrates ne devaient boire que 
du vin blanc parce que le vin rouge, plus charnu, plus 
épais, est bon pour les travailleurs. Or les aristocra-
tes sont des gens de loisir, leur nature délicate ne peut 

donc s’accommoder que d’un vin qui contienne moins 
de matière. Dans La bataille des vins d’Henri d’Andeli, 
il n’y a que des vins blancs. On passe au vin rouge au 
début du XVIIe siècle. Les bordeaux rouges vont de-
venir de plus en plus appréciés et nous ne savons pas 
exactement pourquoi ce changement de goût a eu lieu. 
Aucune hypothèse ne parait satisfaisante. 

Pour conclure, je reviendrai sur l’idée que la qualité 
n’est pas représentée par un vin précis, si merveilleux 
soit-il, qui deviendrait le modèle de tous les bons vins. 
Bien évidemment, il y a des mauvais vins, des vins ratés 
ou abîmés. Mais, parmi toutes les sortes de bons vins, 
les valorisations, les hiérarchies sont différentes selon 
les époques et les pays. Ces valorisations interviennent 
et changent sous l’influence d’un certain nombre de 
pouvoirs extrêmement complexes et peuvent d’un 
autre côté être tributaires de l’apparition de nouvelles 
techniques.

On me dira que c’est le marché qui décide, que le 
classement des Bordeaux, en 1855, reflète les prix de 
l’époque. Mais en fait, le consommateur aime ce qu’on 
lui dit d’aimer, ce qu’il croit être bon d’aimer. Il est prêt 
à payer cher ce qu’il pense élégant d’acheter. Comment 
produit-on cette croyance ? Un certain nombre de so-
ciologues commencent à s’interroger là-dessus. Ils ne 
sont pas encore d’accord entre eux, sauf pour constater 
qu’ils ont du mal à répondre à la question.
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velat la importància de la viticultura antiga a la Tarraconense. Des dels inicis de la romanització, a l’àrea 
costanera catalana es troben testimonis de la producció de vi, com el celler de l’Olivet d’en Pujol. Les villae 
vinícoles estudiades a la costa de la Tarraconense són nombroses i donen testimoni de l’activitat entre la 
meitat del segle i aC i la fi del segle ii. Se’n comenten algunes de destacades, així com les premses del Veral 
de Vallmora, que segueixen un sistema definit recentment i que podria haver estat característic de l’àrea 
costanera tarraconense. Cap al segle iii les premses adopten el sistema de cargol. Algunes instal·lacions 
segueixen funcionant fins als segles iv i v.

Paraules clau
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Abstract
The initial study of amphoras, and more recently of winemaking facilities, has revealed the importance of 
ancient viticulture in the Tarraconense. From the beginning of the Romanisation we find evidence of wine 
production in the coastal area of Catalonia, the winery at Olivet d’en Pujol for example. A large number of 
winemaking villae have been studied on the Tarraconense coast and they provide evidence of the activity 
between the middle of the 1st century BC and the end of the 2nd century AD. We discuss some of the most 
important sites, as well as the presses of Veral de Vallmora, which followed a recently defined system and 
may have been characteristic of the Tarraconense coast. Around the 3rd century the presses adopted the 
screw system. Some facilities continued to operate until the 4th or 5th centuries.
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Wineries, dolia cellars, lever and winch presses, screw presses.
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Le développement urbain récent de la Catalogne, 
particulièrement sensible sur la frange littorale, entraî-
ne, comme chacun sait, de nombreuses découvertes 
archéologiques qui révèlent l’importance de la viti-
culture antique en Tarraconaise. Le phénomène était 
certes connu grâce aux sources latines qui, de Pline 
à Martial en passant par Silius ltalicus, mentionnent 
et célèbrent le vin de cette province. Après la seconde 
guerre mondiale, les études archéologiques ont surtout 
porté sur les fabrications d’amphores vinaires, Pascual 
1, Léétanienne 1, Dressel 2/4 de Tarraconaise, mais du-
rant ces vingt dernières années, ce sont les installations 
de productions elles-mêmes qui sont mises au jour. 

La viticulture dans le Levant espagnol n’est pas née 
avec la colonisation romaine. Les vignes y existaient 
bien avant et le vin avait assuré sa part de la prospérité 
de la région à l’époque ibérique. Il suffit de rappeler 
que le site de Dénia, au sud de València, a livré des ins-
tallations de production de vin datables du Vle siècle 
avant J.-C. Ce vin était déjà commercialisé puisque, 
dès cette époque, une production de conteneurs amp-
horiques est associée à celle du vin.1 On ne dispose pas 
encore de données aussi anciennes pour la région de 
Barcelone, mais il est probable que les établissements 
puniques et grecs, notamment Εµποριον, ont dû 
favoriser le développement de la viticulture. Les ins-
tallations vinicoles grecques de l’époque archaïque et 
classique n’ont laissé pratiquement aucune trace car 
elles utilisaient le plus souvent des instruments en bois 
de petite taille.2 Tout au plus pourrait-on mettre au 
jour des celliers contenant des pithoi, mais ces der- 
niers ont de multiples usages. Il est significatif d’ailleurs 
qu’à la fin de la période hellénistique, c’est ce type de 
structure qui indique la présence d’établissements vi-
nicoles. Dans la région d’Empúries, le site de l’Olivet 
d’en Pujol (Viladamat, Alt Empordà) situé à cinq cent 
mètres de la villa de Tolegassos a été interprété comme 
un grenier à blé, mais il semble que ce soit plutôt un 
chai à vin.3 Construit à la fin du IIe siècle avant J.-C. 
et occupé jusqu’ au premier tiers du ler siècle de notre 
ère, il comporte un bâtiment mal identifié (habitation 
de gardien ?) et un entrepôt où furent mis au jour 75 
emplacements de dolia et des amphores Pascual 1 : il 
y a beaucoup de chance pour qu’il s’agisse d’un chai à 
l’air libre analogue à ceux de Campanie. 

À partir du règne d’Auguste, grâce à une localisa-
tion côtière, à des rendements élevés et à des coûts de 
production faibles du fait de la conduite basse de la 
vigne, le vignoble de la Tarraconaise s’est largement 
développé, le vin trouvant des débouchés rapides à 
Narbonne et à Rome.4 Le témoignage des amphores 
et les vestiges d’installations de production assurent 
qu’entre le milieu du ler siècle avant J.-C. et la fin du 
IIe siècle après J.-C. au moins, la plupart des villae de 
la côte Tarraconaise ont produit des vins expédiés dans 
des amphores dont on suit la diffusion vers Narbonne 
et Bordeaux, à Rome, dans la vallée du Rhône ainsi 
que dans tout le bassin occidental de la Méditerranée. 
Près d’une centaine d’ateliers d’amphores sont au-
jourd’hui repérés, ce qui donne un ordre de grandeur 
de la production. Mais de celle-ci témoignent aussi les 
fouloirs, les pressoirs et les chais mis au jour par les 
travaux archéologiques. 

Les villae viticoles fouillées ou repérées sur la côte 
de la Tarraconaise sont très nombreuses et les travaux 
d’urgence et préventifs en dégagent de nouvelles cha-
que année : Els Ametllers à Tossa del Mar, Tolegassos à 
Viladamat et Font del Vilar à Avinyonet de Puigventós 
près d’Empúries ; Can Sans à Sant Andreu de Llava-
neres, Can Rafart et Torre Llauder à Mataró, Can Bar-
trina à Argentona, Veral de Vallmora à Teià, Sentromà 
à Tiana, La Salut à Sabadell et Can Feu à Sant Quirze 
del Vallès près de Barcelone, etc . Quelques-unes de ces 
villae fouillées récemment offrent des données précises 
sur l’évolution des installations. 

La villa de Tolegassos (Viladamat, Alt Empordà), à 
cinq kilomètres au sud-ouest d’Empúries édifiée dans 
le courant du ler siècle avant J.-C., comptait, dès l’ori-
gine, deux cuves probablement vinaires. Au cours du 
deuxième quart du ler siècle de notre ère, on créa un 
chai de 125 dolia.5 

Dans la villa de Sentromà (Tiana, Maresme), un 
fouloir et sa cuve à vin, probablement associés à un 
chai à dolia, furent construits dans la première moitié 
du lIe siècle de notre ère, puis agrandis au cours du 
troisième tiers du IVe siècle.6 

Le site d’El Moré (Sant Pol de Mar, Maresme), 
fouillé en 1995, à l’occasion de travaux autoroutiers, 
correspond à une villa couvrant une superficie tota-
le de 2 200 m2 répartie en terrasses. Les troisième et 
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quatrième terrasses étaient consacrées à la préparation 
et au stockage du vin. La pièce VIII, pavée en opus 
signinum et dotée d’une cuve, était certainement un 
fouloir. La salle VI abritait le pressoir à levier dont le 
bloc d’assise, accolé au mur nord-est, est associé à deux 
fosses quadrangulaires qui pourraient avoir reçu cha-
cune un treuil ou un contrepoids plutôt qu’un systè-
me complexe et inédit de treuil fonctionnant de biais 
avec un seul pressoir. Il semble probable qu’il existait 
deux pressoirs dont l’un, localisé dans l’angle nord-est 
de la pièce voisine nº V, aurait été démantelé. Le jus 
de raisin coulait ensuite dans différentes cuves, puis, 
après sédimentation, était transvasé dans des dolia 
enterrés en contrebas. Le décapage de la terrasse 3 a 
mis en évidence deux ensembles totalisant au moins 
27 jarres. Sur la terrasse 4 ont été décelés d’autres em-
placements. E. Gurri estime que la ferme comptait au 
total 140 dolia, soit une capacité de stockage de l’ordre 
de 1 950 hI. Le vin était exporté puisque le domaine 
possédait un atelier de potier fabriquant des ampho-
res Pascual 1 puis des Dressel 2/4. La production de 
vin qui commence à la fin de l’époque augustéenne 
se poursuit jusqu’au troisième quart du lIe siècle. À ce 
moment-là, les dolia sont comblés ou récupérés, cela 
ne signifie pas pour autant que la production de vin a 
cessé mais probablement que le mode de vinification 
et de commercialisation a changé : on a pu continuer 
à produire du vin dans des barriques de bois et à le 
commercialiser dans des tonneaux. La présence d’une 
tombe du lVe siècle dans l’une des cuves montre que la 
production a toutefois cessé avant cette date.7 

Décèle-t-on une évolution analogue dans la villa 
de Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occiden-
tal), située à 20 kilomètres de Barcelone ?8 Fondée à 
l’époque augustéenne, elle comporte dès l’origine un 
entrepôt à dolia et un four d’amphores Pascual 1. Dans 
les années 15 de notre ère, un vaste fouloir et un nou-
veau chai sont édifiés, puis complétés par une cuve et 
trois fours à amphores Dressel 2/4. Vers 70 - 80 après 
J.-C., le chai est partiellement détruit mais le fouloir 
est réparé. Est-on alors passé, ici aussi, à un mode de 
vinification dans des barriques ou bien la viticulture 
commerciale a-t-elle été abandonnée ? 

D’autres installations présentent des caractéristi-
ques nouvelles. La villa de Veral de Vallmora (Teià, 

Maresme) possède deux fosses quadrangulaires de deux 
mètres de côté et de profondeur. Elles sont situées à 
l’emplacement où l’on s’attend à trouver les montants 
d’un treuil ou un contrepoids. Au fond, six pierres 
sont alignées le long des parois, en deux files. Dans ce 
même volume des Actes du colloque El Vi Tarraconense 
i Laietà . Ahir i Avui, A. Martin i Oliveras et F. Bayés 
interprètent ce dispositif comme support ou fixation 
d’une structure en bois. Leur reconstitution nécessi-
te une confrontation avec d’autres exemples de fosses 
quadrangulaires analogues connus sur des sites de la 
région. Les installations d’El Moré (Sant Pol de Mar, 
Maresme) et de Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Va-
llès Occidental) ont livré chacune deux fosses, celles 
de Sant Bartomeu (Navarcles, Bages) et de Can Solà 
del Racó (Matadepera, Vallès Occidental), en ont livré 
une, et celle de Can Pedrerol de Baix (Castellbisbal, 
Baix Llobregat) pas moins de quatre. Dans la villa situ-
ée sous l’église de Sant Bartomeu, les vestiges sont da-
tés du début du lIe siècle et dans celle de Can Solà del 
Racó, la fosse, comme à Veral de Vallmora (Teià, Ma-
resme), comporte six blocs de pierre disposés le long 
des parois du fond. Ce système, encore à comprendre 
dans le détail, est caractéristique de la côte de la Tarra-
conaise même s’il n’y est pas universellement répandu. 
En effet, comme partout ailleurs sur les côtes de la Mé-
diterranée occidentale, une bonne partie des pressoirs à 
vin sont équipés de leviers actionnés par des câbles tirés 
par des treuils fixés sur des contrepoids de pierre. Bien 
souvent ces derniers ont disparu mais il faut les restitu-
er, comme dans le site de Veral de Vallmora.9 En effet 
dans la vaste installation vinicole qui, aux lIe et lIIe 
siècles, compte quatre ou six pressoirs, au moins autant 
de cuves et environ 250 dolia, les leviers de presse sont 
assujettis entre des jumelles de bois dont les socles ont 
été retrouvés. Ils sont abaissés par des systèmes fixés ou 
logés dans des fosses partiellement conservées. L’une 
d’elles, maçonnée, devait accueillir le contrepoids dont 
la course était guidée par les parois latérales. 

Si le vin était principalement produit dans les vi-
llae, on en faisait aussi dans les villes. À Barcino (Barce-
lone, Barcelonès) dans la seconde moitié du lIIe siècle 
après J.-C., une demeure possédait deux fouloirs, des 
pressoirs, des cuves et une dizaine de dolia . Au Ve siè-
cle, la cave serait passée entre les mains de l’évêque.10 À 
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Baetulo (Badalona, Barcelonès), deux demeures situées 
de part et d’autre du cardo maximus se dotent à la fin 
du ler siècle avant J.-C. et vers le milieu du ler siècle 
après J.-C. de pressoirs et de cuves vinaires.11 

L’ensemble des recherches archéologiques com-
mence à offrir un tableau cohérent. Les installations 
les plus anciennes sont souvent détruites ou encore 
ensevelies sous les niveaux plus tardifs. L’existence de 
la production de vin est surtout signalée par la présen-
ce de quelques chais à dolia et surtout de fours d’am- 
phores aisément repérables : c’est le cas à Torre Llauder 
(Mataró, Maresme) et à L’Aumedina (Tivissa, Ribera 
d’Ebre) où l’on fabrique des amphores timbrées Tibisi 
au début du ler siècle après J.-C. À partir du ler siècle 
de notre ère, les installations de production sont mi-
eux conservées car, d’une part, ce sont des construc-
tions imposantes et solides et, d’autre part, dans un 
certain nombre de cas, elles ont fonctionné jusqu’à la 
fin de l’Antiquité. Les fouloirs du Haut Empire sont 
systématiquement pavés en béton de tuileau et sont 
reliés à de vastes cuves pourvues d’escalier. Les pres- 
soirs de cette période sont tous de type à levier et tre-
uil, le plus souvent fixé sur un contrepoids de pierre, 
mais dans certains cas peut-être directement au fond 
de fosses comme on le restitue hypothétiquement 
dans la villa de Veral de Vallmora. À une époque in-

déterminée, mais probablement pas avant le lIle siècle 
si on se réfère aux chronologies de la Narbonnaise, un 
certain nombre de ces pressoirs ont été transformés 
pour adapter une vis, par exemple à Veral de Vallmora 
et dans la villa de Can Sans où l’un des contrepoids a 
été alors adapté.12

La situation durant l’Antiquité tardive n’est pas en-
core clairement précisée. À Sentromà (Tiana, Mares-
me) et à Vilauba (Camós, Pla de l’Estany), on trouve 
des pressoirs à levier mais on n’y a pas signalé de con-
trepoids cylindriques qui autoriseraient la restitution 
d’une vis. Des pressoirs à vis centrale ont certainement 
aussi été employés, mais la disparition quasi totale des 
éléments en bois rend leur repérage presque impossi-
ble.13 De la même manière, la dégradation des matières 
organiques dans le sol rend délicate la détermination 
des aléas de la production à partir des IIe et IIIe siè-
cles. On constate en effet que certaines installations 
vinicoles continuent de fonctionner durant les IVe et 
Ve siècles alors que la production des amphores de la 
Tarraconaise cesse dans le courant du IIe siècle. Une 
conclusion s’impose : à partir de cette époque la con-
servation et la vente du vin se fait couramment dans 
des tonneaux, mais nous perdons dès lors tout témoi- 
gnage sur les capacités de production et sur les marchés 
atteints par ce vin. 
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Resum
La producció mundial de vi és superior al seu consum, de manera que els excedents fan imprescindible 
una elaboració acurada. L’enologia permet “modelar” els vins segons les tendències modernes actuant a la 
planta, el fruit o el vi. Avui un vi és d’alta qualitat si compleix quatre característiques, que són concentra-
ció, persistència, harmonia i tipicitat. Per assolir-les es desgranen els punts bàsics de millora en el cultiu 
de la vinya, la maduració del raïm, els processos prefermentatius, els aspectes bioquímics i biotecnològics 
aplicats al vi. També l’estudi de les aromes, dels compostos fenòlics, de l’adaptació de la vinificació del vi 
negre, la seva criança i estabilització i el control de qualitat en tot el procés, i la implicació del vi en la salut 
humana en consum en dosi moderada.

Paraules clau
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Abstract
World production of wine is greater than the amount consumed and these surpluses mean that great care 
has to be taken in the production process. Oenology allows us to “model” wines according to modern 
trends by modifying the plant, the fruit or the wine. Today, a wine is of high quality if it complies with 
four characteristics - concentration, persistence, harmony and typical quality. To achieve these, great care 
is taken with the basic points of improving vine cultivation, grape ripening, the pre-fermentation proc-
esses and the biochemical and biotechnological aspects applied to wine. Other aspects include the study 
of bouquets, phenolic components, the adaptation of the red wine vinification process, its ageing and 
stabilisation and the quality control of the whole process, as well as the effects of wine on human health 
when consumed in moderate amounts.

Keywords
Quality, wine, vine, biotechnology, ageing, market, typical quality, vinification.
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La producció mundial de vi se situa al voltant dels 
25.000 milions de litres. Espanya és entre els tres prin-
cipals productors de vi del món, amb una producció 
anual aproximada de 3.000 milions de litres, per dar-
rere de França i Itàlia, que es reparteixen el primer i 
el segon lloc amb produccions al voltant de 5.000 o 
6.000 milions de litres. Si s’analitzen els fluxos comer-
cials es dedueix que Europa és la més gran exportadora 
neta de vi, amb 600 milions de litres, junt amb Oce-
ania (140 milions de litres). A Europa els tres grans 
productors són responsables d’aquest flux d’exportació 
i també hi ha dos grans importadors, que són Alema-
nya (1.100 milions de litres) i el Regne Unit (860 mi-
lions de litres). L’exportació d’Oceania es justifica per 
la gran eclosió d’Austràlia, que produeix més de 850 
milions de litres, més del doble que fa deu anys. Àsia és 
el primer importador de vins, amb més de 400 milions 
de litres, i el Japó n’és el primer mercat, amb el 80% 
d’aquesta xifra. Lluny d’aquestes xifres, Amèrica té un 
balanç global de 120 milions de litres d’importació; 
aquesta xifra era quatre vegades més gran ara fa deu 
anys, però l’increment de producció de Xile, Argen-
tina i els Estats Units ha estat determinant en aquest 
canvi.

En aquesta conjuntura mundial en què cada ve-
gada és més difícil l’exportació de vins espanyols, cal 
veure a més la situació del mercat intern. Si s’observa el 
consum anual del 2006, està en 24,9 litres per persona 
i any, la meitat de fa vint anys. El consol d’aquestes 
xifres és que en valor aquest consum era cada vegada 
de més qualitat i que la baixada de consum residia en el 
vi de taula, però les darreres dades del 2006 destaquen 
una caiguda del 4% en la facturació, sobretot influ-
enciada per una baixada del 8% en el consum fora de 
casa, amb tota seguretat deguda a la nova legislació de 
mobilitat viària. A més, aquesta disminució es troba en 
tots els tipus de vins. Si aquestes dades s’analitzen en li-
tres tan sols es veu un augment del consum en el 2006 
del vi amb denominació d’origen a casa del 4,3%; la 
resta o no té variació o disminueix, especialment el ca-
nal HORECA (hotels, restaurants i cafeteries) en tots 
els tipus de vins (Rey 2007).

En aquesta anàlisi real però catastròfica, si es vol, 
queda clar que les empreses d’aquest sector han d’estar 
amatents a les noves tendències de consum i adaptar el 
tipus de vins que elaborin al que el consumidor con-
sidera com a qualitat. En aquest context l’enologia és 
una eina interdisciplinària que permet “modelar” els 
vins segons les tendències del sector actuant a nivell de 
planta, fruit o vi.

Anys enrere els vins que s’apreciaven eren els negres 
evolucionats, amb colors marró i ataronjat, molt suaus 
en boca i amb aromes d’oxidació, de fusta i de cuir. En 
l’actualitat en els vins negres s’aprecia que tinguin co-
lors vermells intensos i que la tonalitat porpra es man-
tingui al llarg del temps. Se cerca també que els vins 

tinguin unes aromes complexes i amb harmonia entre 
les originades pel contacte amb la fusta i les que pro-
venen del fruit i les fermentacions. En boca se cerquen 
vins tànics i estructurats. Aquesta tendència s’ha vist 
reforçada pels anomenats creadors d’opinió, que fins i 
tot han fet que els cellers elaborin el que hom anome-
na vins “de degustació”, que tenen tan exagerades les 
qualitats que els fan difícils de beure. Així, sembla que 
el consumidor podria apreciar els termes mitjans en 
totes les característiques dels vins.

Avui es defineix un vi com a d’alta qualitat si com-
pleix quatre propietats bàsiques, que són concentra-
ció, persistència, harmonia i tipicitat. La concentració 
és important, ja que dóna al consumidor un impacte 
gustatiu i permet paladejar, en la línia de beure poc i 
bo. La persistència del sabor del vi (gust i aroma en 
boca) ha de ser llarga, perllongada en el temps. Això 
s’aconsegueix per mitjà de vins en què el final de boca 
no sigui astringent. L’harmonia entre els components 
és un requisit bàsic: el taní, l’alcohol i l’acidesa han 
d’estar en equilibri. Però de totes aquestes propietats 
del vi, sens cap mena de dubte la més determinant és 
la tipicitat. És la particularitat que fa que els vins d’una 
determinada zona siguin únics al món. Un exemple 
proper és el cas del Priorat; allí, els vins tenen un caràc-
ter mineral i madur que rarament es troba i que ha fet 
que esdevinguin una icona mundial i una imatge a on 
es miren una gran quantitat de zones. Un altre exem-
ple és el cava, en què la tipicitat rau en les varietats i el 
terreny, que aconsegueixen uns vins molt fins. Al món 
no hi ha escumosos elaborats amb macabeu, xarel·lo i 
parellada tret dels de la regió del cava.

Per poder assolir els primers llocs en el mercat, les 
tendències actuals en la ciència del vi es poden des-
granar en deu punts relacionats amb la viticultura i 
l’enologia.

1. El cultiu de la vinya

Els estudis en viticultura tenen com a objectius po-
der optimitzar la producció en relació amb la qualitat 
i cercar maneres de personalitzar els vins en funció de 
l’origen. Per reeixir en aquests objectius els estudis ac-
tuals se centren en:

La recerca de les potencialitats dels diferents ter-•	
rers i la correcció de les seves mancances.
La selecció varietal, centrada en la identificació i •	
recuperació de varietats autòctones que persona-
litzin el vi.
Sistemes de cultiu: conducció de la vinya, poda i •	
tècniques de cultiu òptimes.
Mecanització del cultiu per abaratir costos.•	
Tècniques fitosanitàries de mínima agressió am-•	
biental.
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2. Maduració del raïm

El procés de maduració del raïm s’estudia amb 
l’objectiu de decidir la data de verema per obtenir el 
millor vi possible. Les àrees d’estudi són:

Control de l’estat sanitari. Per verificar la qualitat •	
es desenvolupen tècniques per conèixer la integri-
tat del raïm, com ara la determinació d’àcid glu-
cònic, l’activitat lacasa o el consum d’oxigen com 
a marcador de Botrytis cinerea o podridura grisa 
(Meneguzzo et al . 2006).
Per a vins negres s’estudia la millor data de verema •	
en funció del tipus de vi a elaborar. Se cerquen 
mètodes per predir el color que tindrà el vi i les 
seves característiques gustatives; així, el terme ma-
duresa fenòlica és el gran tema d’estudi en aquest 
camp. Es parla de maduresa de la polpa, de la pell 
i dels pinyols. En l’actualitat, amb el canvi climà-
tic s’observa un avançament de la maduració de 
la polpa, per la qual cosa els enòlegs necessiten 
noves eines per decidir la data de verema (Glories 
1999).
En els vins blancs es complementa la decisió de •	
la data de verema en funció de la maximització 
de les aromes. Se cerca l’expressió d’enzims que 
afavoreixin l’extracció d’aromes o precursors, que 
són propers a la pell del raïm (Sánchez-Palomo  
et al. 2007).

3. Processos prefermentatius

Els processos prefermentatius són els tractaments a 
què se sotmet el raïm després de desrapar-lo o prem-
sar-lo. En l’actualitat l’enologia persegueix obtenir els 
mostos més ràpid i afavorir condicions en què es mag-
nifiquin certes propietats del futur vi.

La separació de qualitats és objecte d’estudi des •	
del raïm, per mitjà de taules de tria a on els grans 
més verds són separats. També, el fraccionament 
de mostos en blancs per obtenir millors vins de 
criança o millor permanència de l’escuma.
Les premses evolucionen cap a sistemes automa-•	
titzats; s’estudien criteris objectius de separació de 
fraccions.
Es porta a terme la maceració pel·licular per afavo-•	
rir la presència d’aromes en blancs o l’increment 
de color en negres; s’estudien diferents factors 
com ara la temperatura, el temps o les atmosferes 
modificades (Selli et al . 2006).
Es fa el desfangament en blancs i rosats: aquest •	
procés de neteja dels mostos és objecte d’estudi 
tant per optimitzar-lo amb tecnologies com ara 
l’eliminació dels fangs per flotació, com per acon-
seguir nous additius i coadjuvants per clarificar 
els mostos. També s’estudia quin és el nivell de 

terbolesa en què cal deixar el vi en relació amb la 
qualitat.

4. Bioquímica i biotecnologia

La bioquímica és l’eina que permet als investiga-
dors verificar el correcte funcionament dels processos 
microbiològics al llarg de l’elaboració del vi per oferir a 
l’enòleg la seguretat en la preservació de la qualitat. En 
l’actualitat es treballa en diversos àmbits.

Identificació de microorganismes per mitjà de •	
tècniques de biologia molecular (Hierro et al. 
2004).
Control del desenvolupament de microorganis-•	
mes problemàtics, com ara el llevat Brettanomyces, 
responsable de les olors de cuir, o els bacteris ace-
tobàcters, responsables del picat acètic (Gerbeaux, 
Jeudy, Monamy 2000).
Selecció de llevats en funció dels criteris que es •	
persegueixin en cada cas. Així, es poden cercar 
llevats amb més producció d’aromes o més pro-
ducció de glicerol per augmentar la untuositat; 
modificar el caràcter aglomerant per obtenir una 
propietat clarificant natural; cercar la poca ac-
tivitat glucosidasa per protegir el color en vins 
negres, ja que aquesta activitat provoca la degra-
dació prematura del color; cercar capacitat fer-
mentativa a temperatures extremes, com és el cas 
dels escumosos, en què el llevat ha de fermentar a 
10 o 12 °C; cercar l’alliberament de col·loides per 
augmentar l’estabilitat proteica i la untuositat. 
Darrerament se cerquen estratègies per dismi-
nuir el rendiment alcohòlic del sucre fermentat, 
que ordinàriament se situa al voltant de 17 g/l de 
sucre per produir 1° d’alcohol. Aquesta fita està 
molt lligada al canvi climàtic que estem patint, 
que produeix graduacions alcohòliques molt altes 
per aconseguir la correcta maduració de la baia, 
de què resulten uns vins desequilibrats per excés 
d’alcohol.
Selecció de bacteris làctics per realitzar la transfor-•	
mació de l’àcid màlic en làctic per suavitzar el vi. 
L’objectiu és seleccionar les soques més resistents 
i amb menor producció de metabòlits secundaris 
indesitjables, com ara les amines biògenes (la seva 
presència es relaciona amb la cefalea) o l’àcid acè-
tic (Busto et al . 1997).
En alguns casos s’ha vist que la fermentació s’atura •	
abans d’esgotar els sucres. Això s’anomena parada 
de fermentació i pot derivar en pèrdua de quali-
tat per oxidació i creixement de bacteris làctics o 
acètics. Per mitjà de la bioquímica s’estudien les 
raons de les parades de fermentació alcohòlica i 
se cerquen les mesures preventives i curatives més 
eficaces.
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Un tema força discutit i que a hores d’ara no està •	
socialment resolt és la modificació genètica dels 
microorganismes per optimitzar els processos. El 
llevat genèticament modificat ja és una realitat en 
els laboratoris; no obstant això, la legislació vigent 
n’impedeix l’ús.
La integració de la bioquímica i la genòmica en el •	
que s’anomena la metabolòmica servirà per com-
prendre el metabolisme de Saccharomyces cerevi-
siae en condicions de vinificació; aquesta és una 
qüestió en desenvolupament que permetrà predir 
problemes de fermentació i la causa d’aquests.

5. Estudi de les aromes

La identificació de les substàncies responsables de 
les aromes dels vins, el seu origen, les reaccions en què 
estan implicades i les sinergies entre elles ha estat un 
objectiu permanent desenvolupat per analistes i bro-
matòlegs. Els coneixements en aquest camp han anat 
lligats a la millora de les tècniques analítiques. Avui, les 
tendències en aquest camp tenen diverses vessants.

Es desenvolupen mètodes per a l’anàlisi, com ara la •	
cromatografia de gasos acoblada a l’olfactometria, 
en què les substàncies s’identifiquen químicament 
i alhora un operari olora el flux que surt del cro-
matògraf i tracta de definir l’aroma que percep. 
Això permet relacionar substàncies amb descrip-
tors i veure quines són les principals molècules 
responsables d’una aroma (Culleré et al. 2004). 
L’espectrometria de masses, també anomenada 
nas electrònic, permet fer una “empremta dactilar” 
dels vins i, per mitjà d’estratègies estadístiques, 
agrupar vins similars (Pinheiro et al . 2002).
S’estudia l’origen bioquímic de les aromes i els •	
seus precursors, amb vista a optimitzar diferents 
aromes.
S’estudien els factors que influeixen en la presèn-•	
cia d’aquestes molècules, com ara la maduració 
del raïm, els sistemes de vinificació i criança o la 
utilització d’enzims.
S’integren els coneixements per entendre l’aroma •	
del vi com un conjunt de molècules clau i d’altres 
de secundàries que potencien la percepció (Escu-
dero et al . 2007).
S’utilitzen descriptors de l’aroma per classificar els •	
vins en funció de l’origen; per això s’han de des- 
envolupar panells de tast homologables.

6. Compostos fenòlics

En la composició dels vins negres és de gran impor-
tància l’estudi dels compostos fenòlics. Les seves propi-
etats són claus per a la qualitat del vi. Són responsables 

del color i l’estabilitat d’aquest, però influeixen també 
en la textura del vi, en l’astringència i en l’amargor. De 
fet, la mineralitat dels vins podria no ser altra cosa que 
una sensació barrejada de textura i frescor.

L’enologia cerca respostes per explicar aquestes pro-
pietats dels compostos fenòlics a través de l’estudi de 
diversos temes.

La copigmentació és un fenomen que fa que el •	
vi tingui tonalitats violàcies. S’ha vist que això es 
deu a apilaments de polifenols que provoquen un 
desplaçament batocròmic cap al violaci. La per-
manència en el temps d’aquest fenomen és l’ob-
jectiu dels enòlegs amb vista a tenir un color més 
estable en el temps (Boulton 2001).
Una altra condició per a l’estabilitat del color •	
vermell grana és la combinació química entre an-
tocians (responsables del color) i procianidines 
(tanins). L’afavoriment de la formació d’aquestes 
molècules és objecte d’estudi per part de la comu-
nitat científica.
A banda de la combinació amb antocians, les pro-•	
cianidines poden polimeritzar entre elles, i ales-
hores canvien les seves propietats organolèptiques 
d’astringència i amargor. Avui encara no es coneix 
la dimensió d’aquests polímers i quina és la seva 
implicació sensorial.
La millora analítica relacionada amb les noves •	
tecnologies d’anàlisi dóna com a resultat la iden-
tificació de nous pigments com ara les vitisines, 
substàncies que apareixen en vins amb l’envelli-
ment i que expliquen el color ataronjat (Morata 
et al . 2007).
La interacció amb altres substàncies del vi és un •	
altre àmbit d’estudi dels compostos fenòlics. Hi 
ha autors que mantenen hipòtesis de la reacció 
amb col·loides glucídics o proteics per explicar 
l’atenuació de l’astringència en alguns vins. No 
obstant això, aquest és un debat encara calent en 
la comunitat científica.

7. Vinificació del vi negre

L’elaboració de vins negres ha estat de ben segur 
la que ha sofert més canvis en aquests darrers temps, 
perquè és el procés en què hi ha més treball durant 
la fermentació per difondre el color de la pell cap al 
most-vi. La formació del barret de pells a la part su-
perior de la tina condiciona aquesta difusió. La mo-
dulació de l’extracció per tenir vins amb estructura i 
capacitat de criança però sense amargor, astringència 
ni sabors herbacis ha fet que hi hagi tota una sèrie d’es-
tudis relacionats. Els eixos són els següents:

Adaptar l’elaboració al raïm de què es disposa és •	
bàsic per obtenir vins sense defectes (Canals et al. 
2005).
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Allargar les maceracions fins al moment adequat •	
per obtenir el millor vi possible és un objectiu que 
es persegueix, amb criteris clars d’elecció del mo-
ment del premsatge.
L’homogeneïtzació del dipòsit ha estat un objecte •	
d’estudi per part d’enginyeries de disseny de fer-
mentadors. A més, els enòlegs cerquen aprofitar 
aquests moviments per tractar els mostos amb 
vista a afavorir l’extracció. Els estudis afecten dife-
rents paràmetres:
- La millor freqüència de moviment de líquids 

per a cada vi en funció del moment de la fer-
mentació i del tipus de vi que es vol obtenir. 
També s’han desenvolupat tractaments de bui-
dat total del dipòsit per inundar-lo després i 
provocar el trencament del barret, cosa que es 
coneix per delestatge (en francès, délestage).

- Immersió del barret a l’interior del líquid per 
mitjà de dissenys de dipòsits especials.

- Utilització de productes enològics que afavo-
reixin l’extracció, com ara els enzims pectolí-
tics, que degraden l’estructura poliglucídica de 
la pell i afavoreixen l’extracció de color i col-
loides.

- El refredament de la pasta de verema abans que 
comenci a fermentar permet allargar la ma-
ceració en fase aquosa i obtenir una extracció 
de color millor sense extreure tanins agressius. 
Això s’estudia de fer-ho amb diòxid de carboni 
(gel sec) o amb bescanviadors de calor.

- Els sagnats parcials en cas de veremes molt 
productives són una operació que s’ha vist que 
permet obtenir millors vins per a la criança.

- Estan desenvolupant-se dipòsits de maceració i 
fermentació que estan totalment automatitzats 
i permeten a l’enòleg definir unes condicions 
d’elaboració i obtenir vins de bona qualitat 
amb poc consum de temps i energia.

8. Criança dels vins

El procés de criança dels vins ha estat tradicional-
ment associat als envasos de fusta. En aquests darrers 
anys s’ha perfilat molt la importància d’aquests cen-
trant-ho en tres aspectes que comporta la criança, que 
són la disminució de l’astringència, l’estabilització del 
color i l’increment de la complexitat dels vins per la 
cessió de tanins i d’aromes de la fusta. Els temes d’estu-
di que han marcat la tendència en aquest aspecte han 
estat influenciats pels formadors d’opinió, que especi-
alment en el mercat americà han cercat vins amb im-
pacte sensorial de la bóta.

S’han esmerçat molts esforços per conèixer la in-•	
fluència organolèptica de la bóta en funció dels 
diferents paràmetres de fabricació i d’utilització. 

Actualment es tendeix a escollir la bóta en funció 
del vi a elaborar i de les característiques inicials.
Els estudis per definir la qualitat del roure han •	
estat molt importants per veure la influència de 
l’origen geogràfic i botànic, així com altres factors 
com l’amplada dels anells de creixement.
El temps de criança ha estat un paràmetre que fins •	
i tot les denominacions d’origen han fixat per de-
finir els diferents tipus de vins, com per exemple 
criança, reserva o gran reserva . Mentre que en el 
passat el temps de criança delimitava el tipus de 
vi, avui la tendència és ajustar el temps de criança 
a les característiques del vi.
La bóta ha deixat de ser tan sols un contenidor •	
per esdevenir també un microoxigenador. S’ha 
estudiat –i encara a hores d’ara no està del tot ex-
plicat– que la microdifusió d’oxigen a través de la 
fusta té un paper essencial en l’estabilització del 
color roig dels vins negres. Aquest fenomen es 
minimitza amb els anys d’utilització de les bótes, 
la qual cosa fa que els grans vins s’envelleixin en 
bótes noves. S’han desenvolupat aparells per subs-
tituir aquest paper de microoxigenació de la bóta, 
que permeten difondre en el vi petites quantitats 
d’oxigen (Llaudy et al. 2006).
En la criança dels vins en bóta ha estat un dubte •	
constant la possibilitat de filtrar el vi abans per 
evitar la formació de precipitats. Aquests podri-
en esdevenir un problema per l’afavoriment del 
creixement de microorganismes i per tant la pèr-
dua de qualitat del vi. Avui s’ha vist que aquests 
precipitats col·loïdals poden evitar l’oxidació dels 
vins i aportar untuositat, per la qual cosa la seva 
presència té un cert valor, tot i el risc microbiolò-
gic (Rodríguez et al. 2005).

9. Estabilització

Les precipitacions dels vins una vegada embotellats 
són un factor de rebuig, especialment en vins blancs 
i en el sector de consumidors no iniciats. Per evitar-
les l’enologia ha emprat tradicionalment tractaments 
amb coadjuvants i fisicoquímics molt forts, que tenen 
l’inconvenient d’empobrir el vi en propietats organo-
lèptiques com la intensitat i complexitat de l’aroma o 
en la pèrdua d’untuositat. Els objectius de les noves 
tècniques d’estabilització van en la direcció d’evitar les 
precipitacions afectant el mínim possible la qualitat 
organolèptica del vi.

En la clarificació del vi per restar terbolesa s’estu-•	
dia la manera d’optimitzar el tractament ja sigui 
per la correcta addició, per la moderació en la dosi 
o per la utilització de nous productes, com ara 
les proteïnes d’origen vegetal (de blat). Una altra 
estratègia és l’addició d’agents estabilitzants, com 
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les manoproteïnes, que actuen com a col·loides 
protectors.
En l’estabilització dels vins respecte als tartrats •	
també s’ha estudiat la utilització de col·loides pro-
tectors per evitar la precipitació. Les enginyeries 
han optimitzat el procés desenvolupant tecnolo-
gies que permeten l’estabilització en continu. En 
aquest camp s’han desenvolupat tècniques noves 
com l’electrodiàlisi (Escudier et al. 1995), per 
mitjà de membranes selectives permeables a cati-
ons i anions específics.
Pel que fa a la filtració dels vins, la tendència ac-•	
tual va cap a l’eliminació de residus per mitjà del 
que s’anomena filtració tangencial o de les tècni-
ques basades en la centrifugació.
L’estabilització microbiològica abans de l’embote-•	
llament és un aspecte de gran actualitat en recerca. 
Una tècnica que sembla prou útil és la utilització 
d’altes pressions per eliminar la microflora. Tot i 
el caràcter preliminar de les investigacions, podria 
tenir un cert futur si es pot realitzar en continu. 
Una millora que ja està llesta per utilitzar i fins i 
tot està autoritzada és l’addició de carbamat de 
dimetil, que té un efecte letal sobre els microorga-
nismes i en canvi és innocu per als humans (Neall 
2004).

10. Control de qualitat

El control de qualitat és bàsic en el moment social 
que es viu avui, en què la seguretat alimentària és un 
requisit primordial. La millora de tècniques de control 
i la creació del control en temps real són les dues pe-
dres de toc de la investigació en aquest aspecte.

La impedància elèctrica permet comptar els mi-•	
croorganismes en línia. Aquesta tècnica es pot 
emprar tant en situacions on es requereixi esterili-
tat (abans de l’embotellament) com en moments 
en què es necessiti una població de microorganis-
mes vius importants, com ara en el moment de la 
segona fermentació en els escumosos tradicionals 
(Henschke, Thomas 1988).
El nas electrònic és una tècnica basada en l’espec-•	
trometria de masses que, per mitjà de programari 
de lògica difusa, permet crear models d’identifica-
ció de vins. Actualment aquest aparell està en fase 
de desenvolupament, però pot esdevenir una eina 
auxiliar en la classificació dels vins.
La traçabilitat del procés és vital per definir l’ori-•	
gen dels possibles problemes. És per això que es 
desenvolupen eines informàtiques de gestió que 
permeten anar des del vinyar on s’ha treballat el 
raïm fins a l’ampolla.

11. Vi i salut

El vi com a aliment és l’objecte d’estudis que con-
necten la salut amb el consum moderat. Existeix una 
gran quantitat d’estudis que demostren la bondat dels 
vins en el seu consum en els àpats. És un tema d’estudi 
de molts grups de recerca i que té dues vessants:

Una primera seria quines molècules estan im-•	
plicades en el paper beneficiós del vi. S’han vist 
efectes com a antioxidant cel·lular dels polifenols; 
també s’han vist disminucions sobre els nivells de 
colesterol i lipoproteïnes plasmàtiques.
Una segona vessant va en direcció al desenvolupa-•	
ment de tècniques per disminuir la part negativa 
dels constituents del vi. Aquestes substàncies estan 
presents en el vi en concentracions no tòxiques, 
però tanmateix es persegueix la seva disminució 
per assegurar la qualitat alimentària. Exemples 
d’aquestes són el diòxid de sofre, les amines biò-
genes, els metalls pesants i el metanol.
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Resum
Aquest article tracta de les plantacions de vinya a l’època romana. Les excavacions realitzades al sud de 
França mostren quines eren les tècniques de plantació utilitzades. Permeten arribar a aproximacions so-
bre les dimensions de les vinyes i la seva densitat. Aquests treballs també aporten dades originals sobre 
la dinàmica de la viticultura al llarg de l’antiguitat. Subratllen, en fi, les aportacions considerables d’una 
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Abstract
The subject of this article is vineyards during the Roman period. The excavations carried out in the south 
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En el sud de França, des de fa uns quinze anys, s’ha 
desenvolupat una arqueologia dels camps. L’exemple 
més concret d’aquesta arqueologia agrària és l’estudi de 
les vinyes antigues, tema d’aquesta ponència. Gràcies a 
les excavacions preventives, s’han anat coneixent amb 
una certa precisió els aspectes i les tècniques del conreu 
de la vinya. Fa uns anys, Ph. Boissinot va sintetitzar les 
dades sobre el tema en un article ja clàssic (Boissinot 
2001). En la present ponència, voldria seguir el camí 
traçat per aquest autor, utilitzant dades produïdes en 
els últims anys. Fins i tot, l’estat de la documentació 
ens autoritza a augurar un avenç important, amb més 
precisió, del coneixement de la relació entre el camp 
de vinya i l’explotació agrícola (vil·la, granja) a l’època 
romana.

1. Tècniques de plantació

Abans de tot, cal recordar ràpidament com es feia 
la plantació en aquesta època. Per plantar la vinya, es 
necessita evidentment fer una excavació en el sòl. Això 
respon a la necessitat de remenar el terreny per tal de 
facilitar el creixement de les arrels i del peu jove. Po-
dem distingir dues formes: la fossa i la trinxera. 

La fossa és la forma de plantació més corrent que tro-
bem a les excavacions arqueològiques (fig. 1). Aquestes 
fosses són habitualment de forma oblonga. La forma 
quadrada (scrobes) és coneguda però poc atestada al 
sud de la Gallia. La fossa oblonga té una llargada va-
riable, però en general se situa entre 0,8 i 1,2 metres. 
És traçada per acollir dos peus de vinya a cadascuna 
de les seves extremitats (fig. 2). Segons Ph. Boissinot, 
la fossa oblonga seria l’alveus descrit per Plini (N . H ., 
XVII, 35).

La plantació en trinxera està ben documentada a 
la Gallia Narbonensis, tot i que en menor grau que la 
tècnica de la fossa. El seu principi de funcionament 
és igual, però representa un treball i una inversió més 
grans. Seria el sulcus mencionat en els textos antics 
(Columel·la, RR, II, 2, 27; Plini, N . H ., XVIII, 181). 
En general, les trinxeres tenen una amplada mitjana de 
20 a 40 centímetres. L’espai entre els eixos varia entre 
0,55 i 2,75 metres.

Moltes vegades, fosses i trinxeres estan acompa-
nyades de traces perpendiculars. Aquests traces són la 
marca d’una pràctica agrària molt ben coneguda: mur-
gonar, capficar o clotar ceps. Aquesta tècnica té per 
objectiu renovar la vinya, i consisteix a empènyer un 
cep vell en un fossat lateral o enterrar una branca per 
tal d’obtenir un nou peu.

2. Als orígens de la viticultura

2.1. Primeres traces

L’arqueologia documenta la plantació de vinya a la 
protohistòria. A Marsella, Ph. Boissinot va descobrir 
en els anys noranta dotze camps de vinya protohistò-
rics, 4 quilòmetres a l’est de la ciutat grega. Aquests 
camps estan disposats a sengles costats d’una riera 
(fig. 4). Segons els camps, les plantacions corresponen 
a trinxeres o fosses. Aquestes vinyes tenen una cro-
nologia d’entre els segles iv i ii aC. Aporten un nou 
testimoni de l’antiguitat del vi massaliota, ja conegut 
gràcies a les àmfores.

A l’entorn de la ciutat protohistòrica de Lattes, es 
coneixen altres rastres de plantacions protohistòriques. 
En el jaciment de Port Ariane, situat 900 metres al 
nord-est de Lattes, s’ha estudiat un camp d’unes mides 
mínimes de 230 per 110 metres. Està format per al-
vei, molt estrictament alineats, amb traces de murgons 
(fig. 5). Gràcies al ritme de les fosses, es pot deduir 
que la densitat probable s’apropava a 11.000 peus per 
hectàrea. Aquestes fosses, datades entre la fi del segle 
iii i el segle ii aC, atesten una producció de vi, segu-
rament relacionada amb la ciutat de Lattara ([CAG 
34/3], 220-221; Py, Buxó 2001).

Fora de la zona litoral, coneixem altres àrees amb 
traces vitícoles, tot i que són més escasses. Recentment 
es va fer una nova descoberta immediatament al sud de 
la muralla protohistòrica de Nimes. Es tracta aparent-
ment d’alvei, datats entre els segles v i iii aC (Breuil, 
en línia).

2.2. L’etapa republicana

Coneixem també vinyes d’època republicana. Ma-
lauradament els exemples publicats no són nombro-
sos. El cas més interessant es localitza a Nimes, en el 
jaciment de Florian (Monteil et al . 1999). Es van ex-
cavar diverses plantacions, 200 metres al sud del límit 
meridional de la ciutat preaugustal, en una zona rural 
(fig. 6). Les plantacions més antigues, de l’últim quart 
del segle ii aC, són trinxeres (sulci). En el primer quart 
del segle i aC, la part nord d’aquesta vinya es va refor-
mar, amb una xarxa de fosses quadrangulars (scrobes?), 
molt ben organitzades. En un moment posterior al se-
gle i aC, es va fer una nova intervenció sobre les vinyes 
mitjançant una sèrie d’alvei. Aquest cas és interessant 
perquè mostra la precocitat del conreu de la vinya i 
les nombroses intervencions que va patir en un espai 
de temps curt. També situat a l’entorn de Nimes, el 
jaciment de Gouffre des Bouchers ens aporta un altre 
exemple de vinya republicana, 2 quilòmetres al sud de 
la ciutat. L’excavació es va centrar en una àrea de 2  
hectàrees. A la vora d’un assentament dels segles ii i i 
aC, es va descobrir una vinya, marcada per trinxeres  
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Figura 1. Esquema de funcionament d’un alveus (segons Boissinot 2001).

Figura 2. La plantació amb alvei: traces arqueològiques (a baix) i restitució (a dalt).
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(fig. 7). L’organització del camp és complexa, amb dues 
orientacions en la mateixa parcel·la (Pomarèdes, Breuil 
2006, 120, 121). Fora de Nimes, en el Llenguadoc, 
existeixen diversos casos de vinyes republicanes, per bé 
que pocs estan publicats. 

3. L’extensió de la vinya durant l’Alt Imperi

Els contexts arqueològics del cultiu de la vinya són 
molt més abundants a partir del segle i dC. Cada dia 
(o gairebé) es descobreixen traces noves de vinya alt- 
imperial en les intervencions d’arqueologia preventiva. 
Aquests últims anys, se n’han publicat alguns exem-
ples. El cas més conegut és el de Les Girardes a La 
Palud (fig. 8), on es va excavar una vinya en una àrea 
de gairebé 20 hectàrees (Boissinot 2001). En un al-
tre jaciment, a La Quintarié (Clermont-l’Hérault), H. 
Pomarèdes va estudiar l’espai agrari en una zona de 40 
hectàrees. Va identificar rastres vitícoles en la meitat de 
l’àrea d’estudi (Pomarèdes et al . 2005, 61-96). A la vora 
d’un establiment vinícola romà, equipat amb premses 
i un magatzem de dolia, s’han identificat parcel·les de 
vinya (fig. 9). Datades de l’alt Imperi, aquestes vinyes 
estan formades per fosses alveolars de tipus alvei. Les 
densitats són molt grans, generalment situades al vol-
tant dels 10.000 ceps per hectàrea. L’espai agrari té una 
organització complexa. Els camins, hàbitat i parcel·les 
de vinya antics presenten orientacions variables.

3.1. L’exemple de Le Gasquinoy

El jaciment de Le Gasquinoy, a Besiers (Hérault), 
il·lustra clarament el desenvolupament d’un territori 
vitícola al llarg de l’alt Imperi. Aquesta excavació pre-
ventiva es va realitzar en el lloc de la futura presó de 
Besiers, durant l’any 2006, amb un equip de l’INRAP, 
dirigit per l’autor, L. Le Roy, i J. Guerre. El decapatge 
de 2,5 hectàrees va permetre l’estudi de dues granges 
romanes allunyades 200 metres, ocupades als segles i i 
ii dC. Aquests establiments, prou petits, tenien cadas-
cun instal·lacions vinícoles, amb lacus, premses i cellae 
vinariae amb dolia (fig. 10). 

El primer establiment (establiment A) ocupa una 
àrea de 750 metres quadrats. Presenta la planta en 
L. En els tres àmbits situats al nord, hi ha les instal-
lacions vitícoles: dolia, premsa i lacus. Al sud-est, dos 
altres àmbits no van conservar nivells de sòl o vestigis 
característics. Tanmateix, pensem que poden corres-
pondre a l’espai d’habitació. La vida de l’establiment 
és curta: segles i-ii dC. Al sud-est de la granja, crida 
l’atenció una construcció: es tracta d’un espai de forma 
quadrada de 4,1 metres de costat. Hi trobem associats 
dos ustrina, un situat dins de l’estructura, l’altre al sud. 
Vist el seu context, aquesta construcció s’ha d’interpre-
tar com a vestigis d’un mausoleu.

Figura 3. La pràctica de murgonar, capficar o clotar ceps (Le-
veau et al. 1993, 99). 

Figura 4. La vinya hel·lenística de Saint-Jean-du-Désert a Mar-
sella (Boissinot 2001). 
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Figura 5. Vinya de Port Ariane 
a Lattes ([CAG 34/3] Daveau, 
220, fig. 159). 
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Figura 6. El jaciment de Florian 
(Monteil et al . 1999). 

Figura 7. Vestigis d’època repu- 
blicana de Le Gouffre des Bou- 
chers (Pomarèdes, Breuil 2006, 
120, fig. 5). 
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Figura 9. La Quintarié a Clermont-l’Hérault (Pomarèdes, a Buffat, Pellecuer 2001). 

Figura 8. Les Girardes a La Palud (Boissinot 2001). 
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zones humides
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Figura 10. Planta general dels vestigis antics de Le Gasquinoy a Besiers (INRAP). 

L’establiment B és un conjunt centrat entorn d’un 
petit pati de 70 metres quadrats. No estem segurs de 
conèixer la totalitat d’aquest establiment. És possible 
que s’estengui més al sud, sota la carretera actual. Al 
sud hi ha un magatzem de 12 dolia i un lacus; al nord, 
dos àmbits que poden ser els vestigis de l’habitació. Al 
nord, l’establiment està rodejat d’una paret, que deli-
mita un gran espai descobert. En la part nord d’aquesta 
mena de pati, trobem una altra unitat de premsa, amb 
un lacus i dos dolia. Aquest conjunt té una cronologia 
idèntica a la de l’establiment A: segles i i ii dC.

L’exploració de les zones perifèriques de les gran-
ges ens mostra precisament la morfologia del paisat-

ge agrari antic. El conreu de la vinya és omnipresent, 
com indiquen les nombroses traces de plantació. Són 
especialment abundants les plantacions en fosses (al-
vei). Les plantacions en trinxeres (sulci) són menys 
freqüents. També es va estudiar la xarxa de drenatge 
que permetia assecar els terrenys més humits, abans 
i durant el conreu de la vinya. L’estudi del material 
trobat en les traces agràries situa aquesta valorització 
del territori entre la segona meitat del segle i aC i l’inici 
del segle ii dC.

El terreny estudiat es caracteritza per la presència 
de grans depressions humides, que calia drenar abans 
de plantar la vinya (fig. 10). Sembla que els drenat-
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ges més antics es remunten als segles iii o ii aC, com 
testimonien dos forats, força mal conservats. Al segle 
i aC, aquest drenatge va prendre un caràcter més sis-
temàtic. L’organització del sanejament segueix la to-
pografia local, com testimonia el mapa dels forats. En 
aquesta època, encara no hi ha vinyes en les depressi-
ons. Ara bé, fora de les depressions, s’ha documentat 
una parcel·la de vinya, situada al sud-est de l’excavació. 
Està marcada per unes trinxeres lineals (sulci), que for-
men una parcel·la regular amb dimensions mínimes de 
92 per 42 metres (fig. 11). Aquestes trinxeres estan se-
parades 1,82 metres (d’eix a eix). La presència de fosses 
de murgons ens indica la localització dels peus, situats 
a uns intervals de 0,85 metres de mitjana. El material 
descobert dins aquelles estructures (parets fines, àmfo-
ra itàlica) ens permet datar-les en la segona meitat del 
segle i aC.

A partir de l’època augustal, hom va començar a 
plantar vinyes a les zones humides. Una vinya, dins 
de la depressió sud-oest, està marcada per una sèrie 
de trinxeres (sulci) separades 1,74 metres, que formen 
una parcel·la d’unes dimensions mínimes de 106 per 
55 metres. Aquesta parcel·la presenta un dibuix cu-
riós, amb els seus fossats de delimitació no isoclins 
(fig. 12). La presència de sigil·lada itàlica i d’àmfora 
tarraconense suggereix una datació augustal. Conei-
xem una altra parcel·la que es desenvolupa a la ma-
teixa època, dins de la depressió situada al nord-oest. 
Mesura 66 metres en sentit est-oest i un mínim de 
117 metres en sentit nord-sud. La planta de la vinya 
s’ha dibuixat a partir d’alvei, perfectament alineats 
i isoclins. La disposició dels alvei permet restituir la 
presència d’un cep de vinya cada 1,03 metres en sen-
tit nord-sud i cada 0,89 metres en sentit est-oest. La 
densitat de plantació és elevada, amb gairebé 11.000 
peus per hectàrea.

El desenvolupament de les vinyes va prosseguir du-
rant el segle i dC. Les noves plantacions es van instal-
lar en la part central de l’excavació, especialment a 
l’entorn de l’establiment A (fig. 13). Reconeixem una 
parcel·la molt gran, d’una superfície de prop de 2,5 
hectàrees, i amb una orientació estrictament idèntica a 
la de l’assentament veí. Un altre cop, la plantació està 
marcada per alvei disposats de manera perfectament 
regular, amb una repartició que ens permet restituir un 
cep cada 0,9 metres, o sigui, amb una densitat d’11.000 
peus per hectàrea. La presència de nombrosos fossats 
perpendiculars mostra intervencions sobre aquestes vi-
nyes característiques de la pràctica de murgonar. La 
ceràmica procedent d’aquestes estructures (Drag. 16, 
Drag. 37) data de la segona meitat del segle i dC.

Durant el segle i dC, s’implanten altres parcel·les. 
No presentarem amb detall cadascun d’aquests con-
junts. Sobretot s’ha de notar que, després d’una llarga 
valorització del territori que va durar més d’un segle, 
les tres quartes parts de l’espai estudiat estaven ocupa-

des per vinyes (15 hectàrees sobre les 20 estudiades). La 
part essencial del territori estava dedicada a la viticul-
tura. Cal apuntar que les vinyes presenten orientacions 
variades, per la qual cosa es descarta clarament la imat-
ge d’un paisatge ortonormat. Malgrat les diferències 
d’orientació parcel·làries, resulta possible identificar 
coherències. Quant a l’establiment A, la totalitat de les 
estructures (vinyes, forats i granja) estan estrictament 
ordenades segons una orientació de NG 16 °W. Més al 
sud, a l’entorn de l’establiment B, les vinyes s’organit-
zen seguint l’orientació de NG 24 °W.

Le Gasquinoy és un exemple ric d’ensenyaments. 
Mostra com la vinya va conquerint a poc a poc el terri-
tori, entre la meitat del segle i aC i la fi del segle i dC. 
Ens porta la imatge d’un espai estructurat de manera 
complexa, amb orientacions de parcel·les que seguei-
xen desviacions locals. Aquestes desviacions resulten 
simultàniament de l’estructura del drenatge, de la to-
pografia i de l’organització territorial de cadascuna de 
les granges.

4. La continuïtat cap a la fi de l’antiguitat

En general, les parcel·les de vinyes descobertes 
daten de l’alt Imperi (Boissinot 2001). Tanmateix, 
existeixen alguns exemples de vinyes de l’antiguitat 
tardana. Són sobretot coneguts en la part nord de la 
civitas de Nimes, on s’han excavat en petites àrees. Dis-
posem, doncs, d’informacions més febles que les de 
l’alt Imperi. S. Longepierre en va estudiar un a Saint-
Quentin-la-Poterie (Gard). En el jaciment de Grèses et 
Massargues (fig. 14), a la vora d’un establiment tardà, 
es van excavar 65 fosses, que es dividien en tres grups 
morfològics: estructures oblongues, circulars i quadra-
des. Les fosses oblongues corresponen a alvei que for-
men una xarxa regular, que contenia ceràmiques de la 
fi del segle iv o l’inici del segle v. Les fosses quadrades 
podrien ser scrobes que acollissin només un peu. Con-
tenien material datat de la segona meitat de segle v o 
del segle vi.

Podríem també esmentar un altre cas, descobert a 
la vora de la vil·la de Mayran (Saint-Victor-la-Coste). 
Al costat oriental de la cella vinaria tardana d’aquest 
assentament, es van excavar unes petites fosses de for-
ma oblonga (fig. 15). Es caracteritzen per un farciment 
especial, constituït exclusivament de palets (Buffat, Pe-
titot, Vidal 2005-2006, 245-247). No dibuixen una 
xarxa regular, però és probable que existissin altres fos-
ses, farcides amb terra, que no vam poder identificar.

Es poden citar altres casos, també situats en la part 
nord de la civitas de Nimes. H. Petitot va estudiar a 
Saint-Hilaire d’Ozilhan una xarxa d’alvei datada dels 
segles iv o v (inèdit). També vam excavar a la vil·la de 
La Gramière (Castillon-du-Gard) una sèrie d’alvei en-
ganxats a la façana nord de la pars rustica tardana.
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Figura 11. Le Gasquinoy: vinya de la segona meitat del segle  
i aC marcada per sulci . 

Figura 12. Le Gasquinoy: vinya d’època augustal. 
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Figura 13. Le Gasquinoy: l’establiment A i les vinyes perifèri-
ques. 

Figura 14. Vinya dels segles iv i v dC de Grèses et Massargues,  
a Saint-Quentin-la-Poterie (Longepierre 2005). 
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Figura 15. Mayran (Sa-
int-Victor-la-Coste): tra-
ces d’una vinya tardana 
(Buffat, Petitot, Vidal 
2005-2006, 246, fig. 31). 
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Aquestes descobertes atesten, doncs, la pervivència 
de les tècniques de plantació antigues fins a la fi de 
l’antiguitat. Això era previsible, perquè les tècniques 
de plantació que hem presentat de fet es mantenen fins 
a l’època industrial.

5. Conclusions

A poc a poc, el desenvolupament de l’arqueologia 
preventiva ens va permetent d’il·lustrar la realitat de 
les vinyes antigues de la Gallia Narbonensis. En altres 
àrees de l’Imperi, s’han fet descobertes similars. A Ità-
lia, podem assenyalar els casos de la regió pompeiana 
(Jashemski 1979; De Caro 1994), del jaciment de Vi-
terba en el Latium (Broise, Jolivet 1995) o de l’ager 
Ficulensis (Calci, Sorella 1995). A França, els exemples 
es multipliquen a l’Aquitània (Balmelle et al. 2001) 
fins a la regió de París (Toupet, Lemaître 2003). A An-
glaterra, les descobertes agràries confirmen les dades 
paleoambientals (Brown et al. 2001). A la península 
Ibèrica, el cas de Los Caños (Zafra, Badajoz) té encara 
una cronologia incerta (Rodríguez Díaz et al. 2006).

De fet, aquests vestigis discrets comporten ense-
nyaments rics i variats, que essencialment podem di-
vidir en tres.

Quant a l’economia, aquestes estructures van pesar 
en la dinàmica de la viticultura des dels orígens pro-
tohistòrics fins a l’edat mitjana. Respecte a l’edat del 
ferro, la descoberta de vinyes a l’entorn de Marsella 
no constitueix una sorpresa, coneguda la importàn-
cia de la producció vitícola impulsada pels grecs. En 
canvi, les dades recents sobre el paisatge a la vora de 
Lattes i Nimes constitueixen informacions noves, molt 
interessants, sobre el creixement regional de la viticul-
tura. Encara falten les dades necessàries per seguir el 
desenvolupament de la vinya a l’època republicana. 
Existeixen exemples republicans, però generalment 
no publicats. En canvi, tenim avui suficients proves 
per observar l’augment excepcional de les plantacions 
a partir del segle i dC. El cas de Le Gasquinoy, on 
la vinya es va constituir lentament, ens indica que el 
fenomen no és necessàriament brusc. Respon a una 
dinàmica lenta i segura. Si les vinyes conegudes són 
sobretot datables en el segle i, no sabem si els segles se-
güents protagonitzen una disminució de les plantaci-
ons. L’estat de la documentació no proporciona aquest 
grau de coneixement. Respecte a l’època tardana, l’es-
tudi de les estructures agràries confirma la continuïtat 
de la viticultura. Ja atestada en alguns llocs gràcies a 
les excavacions d’assentaments, la viticultura tardana 
és menys feble d’allò que pensàvem fins fa poc (Buffat 
2004; Brun 2005, 74-78). Al nord de la civitas de Ni-
mes, tenim des d’ara senyals clars d’una viticultura di-
nàmica als segles iv i v. Aquestes restes apareixen dins 
dels assentaments i a fora, en els camps.

En l’aspecte tècnic, es poden observar evolucions 
menors. Hem vist que les dues tècniques (alveus i 
sulcus) són conegudes des de la protohistòria. Però la 
plantació en trinxera o en sulcus és sobretot coneguda 
en els períodes més antics. Sembla que aquesta tècnica, 
que requereix una inversió important, és a poc a poc 
suplantada per la plantació en fossa o alveus, més eco-
nòmica. Pel que fa a les organitzacions, les densitats es 
fan aviat destacades. Hem vist diversos exemples on 
s’assoleixen més de 10.000 ceps per hectàrea, o sigui, 
una xifra bastant més important que l’actual.

Des d’un punt de vist paisatgístic, l’estudi de les 
traces agràries ens ensenya la complexitat de les orga-
nitzacions parcel·làries. En un cas com el de Les Girar-
des queda clar que l’ordenació del territori està regida 
per una cadastració, en aquest cas Orange B. Però en 
molts altres llocs la situació és diferent. Hem vist com 
les parcel·les de Le Gasquinoy o de La Quintarié esca-
pen a una lògica isoclina. Els exemples que il·lustren 
la mateixa realitat són nombrosos. Sobre aquest tema, 
l’arqueologia agrària ens obre considerables perspec-
tives de recerca, que permetran aprofundir amb més 
detalls en la complexitat dels paisatges antics.
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V. EL tERRItoRI, PAUtES D’ASSENtAMENt I MoDELS 
D’ExPLotACIó ECoNòMICA A LA TarraCoNeNsis, urbs I aGer

Resum
L’arqueologia aporta diverses proves de la producció vinícola al nord-est de Catalunya en època romana. En 
l’estudi d’aquest territori, a més de seguir un ordre cronològic, es distingeixen tres àrees ben diferenciades: 
la franja costanera de les comarques del Baix Empordà i de la Selva, el rerepaís emporità i les comarques 
interiors, la qual cosa permet diferenciar dos ritmes diferents. En la primera zona, que respon a un desen-
volupament més precoç i intensiu, és on es concentren els equipaments (premses, tallers amfòrics), que 
tingueren el seu moment àlgid en època d’August i el segle i, destinats majoritàriament a la producció de vi 
i a la fabricació d’àmfores. En els territoris interiors de les ciutats d’Emporiae i Gerunda el ritme és diferent, 
més tardà, menys intensiu, però més continuat.

Paraules clau
Producció agrícola, vil·la romana, viticultura, cel·la vinària, dolium, premsa, terrisseria, àmfora, segell.

Abstract
Archaeology provides us with various indications of wine production in north-eastern Catalonia during 
the Roman period. In our study of this territory, as well as following a chronological order, we distinguish 
between three well differentiated areas: the coastal strip of Baix Empordà and La Selva, the hinterland of 
Empúries, and the inland counties. This allows us to make a distinction between two different rates of de-
velopment. In the first area, where development was earlier and more intensive, we find facilities (presses, 
amphora workshops) that were at the peak of their use during the period of Augustus and the 1st century 
and were mainly used for winemaking and amphora manufacture. Inland, in the towns of Emporiae and 
Gerunda, the pace was different, later and less intensive, but with more continuity.

Keywords
Agricultural production, Roman villa, viticulture, cella uinaria, dolium, press, pottery, amphora, seal.
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Com ja és sabut, l’arribada dels romans a Empúries 
marca l’inici d’un seguit de canvis que, amb el pas del 
temps, transformen completament l’estructura i orga-
nització del territori. Al nostre àmbit de treball, l’àrea 
compresa actualment per les comarques gironines, 
l’estudi d’aquest procés, que genèricament coneixem 
com la romanització, ha estat objecte de nombrosos 
treballs que, amb el temps i d’una forma més o menys 
exhaustiva, han anat perfilant i definint els seus ritmes 
i les seves particularitats (Nolla, Nieto 1978, 235-244; 
Nolla, Casas 1984; Casas et al . 1995, 26-30). Malgrat 
que coneixem, doncs, força bé les característiques ge-
nerals d’aquest procés, la informació disponible en re-
lació amb aspectes més concrets, com ara la producció 
agrícola, és, tanmateix, encara avui molt parcial (Casas 
et al . 1995b, 93-116; Castanyer, Tremoleda 2005, 67-
77; Prevosti 2005, 293-480). L’escassa homogeneïtat 
del registre arqueològic, amb pocs jaciments excavats 
en profunditat i una àmplia majoria d’establiments 
coneguts només de forma puntual o amb una docu-
mentació més irregular, no ens permeten oferir una 
visió diacrònica completa d’aquesta qüestió durant tot 
el període romà.

D’entrada, doncs, cal reconèixer les limitacions que 
tenim per abastar un període tan extens, que arrenca 
amb una primera etapa, en els segles ii-i aC, i que es 
perllonga fins a l’etapa baiximperial o la fi del món an-
tic, dins del qual hi ha encara moltes llacunes pel que 
fa a la interpretació del registre arqueològic. Malgrat 
que l’àrea compresa per les comarques nord-orientals 
de Girona no és, geogràficament parlant, excessiva-
ment gran, és possible copsar alguns matisos i diferèn-
cies entre les diverses zones naturals que la conformen 
i que demostren l’existència de ritmes diferents en el 
procés de romanització i també, com veurem tot se-
guit, pel que fa referència a la seva vocació productiva 
principal (Castanyer et al . 2006, 12-29; Burch et al . 
2006, 31-39).

Per a l’estudi de la producció vitivinícola d’aquest 
territori comptem, a banda d’obres de referència més 
generals (Brun 2003, 25-122; 2005), en primer lloc, 
amb les excavacions arqueològiques fetes en alguns 
establiments rurals i villae on s’han descobert traces 
d’aquesta activitat. Els resultats de les anàlisis paleo-
carpològiques, palinològiques o d’altres disciplines són 
igualment indispensables a l’hora d’interpretar aques-
tes restes. Tanmateix, en el cas de la producció de vi, 
tenen també un gran interès les dades que ens aporten 
els diferents centres terrissers on es fabricaven els enva-
sos per a l’emmagatzematge i l’exportació (fig. 1).

La confluència de tots aquests factors d’estudi ens 
permet distingir l’existència de zones, com ara la franja 
costanera del Baix Empordà i de la Selva, on la pro-
ducció de vi es va desenvolupar de forma precoç i més 
intensiva, en comparació amb d’altres, com per exem-
ple la situada més al nord, entre els rius Fluvià i Ter i 

ocupant l’actual Alt Empordà i part de les comarques 
de més a l’interior, on la seva incidència fou clarament 
menor. Finalment, les terres que conformaven l’ager 
de Gerunda sembla que segueixen també un ritme i 
una intensitat particulars. Les diferències cronològi-
ques, les característiques i, sobretot, el desigual grau 
d’especialització en la producció de vi, posen de mani-
fest que el seu particular repartiment territorial obeeix 
a unes dinàmiques específiques. Abans d’analitzar-les, 
però, ens proposem exposar amb més detall aquestes 
particularitats, a partir de les quals intentarem cons-
truir, més endavant, un esbós general del que signifi-
cà el conreu de la vinya en aquest territori al llarg de 
l’època romana.

1. L’àrea del Baix Empordà i la Selva

Tal com ja hem avançat, és en aquesta zona on la 
producció de vi a una escala notable és més evident. 
En els darrers anys, la intensificació dels treballs arque-
ològics en alguns jaciments emblemàtics, com la vil·la 
dels Ametllers, el Pla de Palol o la terrisseria del Collet, 
han aportat elements nous que, des de perspectives di-
verses, poden ajudar a entendre molt millor l’abast del 
desenvolupament de la viticultura en aquest sector de 
la segona meitat del segle i aC en endavant.

En aquest sentit, un ràpid cop d’ull al mapa de dis-
tribució dels tallers terrissers que tenim documentats 
a Girona revela ja l’existència de dues zones clarament 
diferenciades, que coincideixen amb els àmbits geogrà-
fics que hem definit a l’apartat introductori (Tremoleda 
et al . 2007, 16-17 i fig. 4; Tremoleda 2008, 114-131). 
Aquest desigual repartiment territorial coincideix, al-
hora, amb un desajust cronològic i, finalment, també 
amb una vocació productiva sensiblement diferencia-
da. Tot i que l’inici de la fabricació d’àmfores és aquí 
més tardà en relació amb la zona de la costa central 
catalana, especialment al Maresme, és precoç en com-
paració amb la dels tallers de la part nord i interior, de 
manera que quan aquells desenvolupen la seva activitat 
alguns dels primers han entrat ja clarament en crisi.

L’estudi monogràfic d’algunes d’aquestes terrisse-
ries situades a la zona costanera del Baix Empordà i 
de la Selva ha permès constatar, ja fa uns anys, que la 
seva activitat principal fou la producció d’envasos per 
a l’exportació del vi que es produïa en les vil·les del 
seu entorn (Tremoleda 2000). La correlació existent 
entre aquests dos factors, producció agrícola i centres 
terrissers, posa de manifest que en aquesta àrea la in-
versió realitzada s’encaminà, a partir de l’època au-
gustal i com a mínim fins a la segona meitat del segle  
i dC, cap a una veritable especialització agrícola basada 
en el conreu de la vinya. L’estret lligam existent entre 
la demanda per exportar aquest excedent i la fabrica-
ció d’àmfores per al seu transport explica, doncs, la 
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Figura 1. Mapa de l’àrea del nord-est de Catalunya, amb la situació dels principals tallers ceràmics do-
cumentats fins ara. 1. Malgrat de Mar; 2. Fenals (Lloret de Mar); 3. Tossa de Mar; 4. s’Agaró (Castell-
Platja d’Aro); 5. la Caleta (Sant Feliu de Guíxols); 6. Solius (Santa Cristina d’Aro); 7. Platja d’Aro; 8. 
Collet de Sant Antoni; 9. Palamós. 10. Vilarenys; 11. Llafranc (Palafrugell); 12. Viladamat; 13. Sant 
Miquel de Fluvià; 14. la Bomba (Torroella de Fluvià) i 15. Ermedàs (Cornellà del Terri). 

correspondència que hi ha entre les vil·les i els centres 
terrissers, alguns dels quals depenen directament de les 
primeres.

La situació de bona part d’aquestes terrisseries a to-
car de la costa, i en alguns casos dotades d’embarcadors 
particulars, reforça la idea que la producció de vi del 
territori circumdant estava destinada essencialment a 
la seva comercialització per via marítima i que, en con-
seqüència, aquesta és una altra particularitat clarament 
diferenciadora en relació amb la zona costanera nord o 
de més a l’interior (Tremoleda 2008, 115-121). 

La simple anàlisi estadística dels conjunts de ma-
terials recuperats en els estrats d’abocador d’aquestes 
terrisseries demostra que la fabricació d’àmfores era 
molt important en relació amb el total de producció 

de la bòbila i que constituïa la seva finalitat principal. 
Aquest és el cas de la terrisseria de Fenals, a Lloret de 
Mar (la Selva), una de les primeres excavades, que va 
començar a funcionar pels volts de l’any 20 aC i que 
va mantenir la seva activitat fins a les acaballes del se-
gle i dC (Buxó, Tremoleda 2002) (fig. 2 i 3). L’empla-
çament de Fenals, a la mateixa platja, semblantment 
al que segueixen també altres bòbiles d’aquesta zona 
(Tremoleda 1996), permetia optimitzar enormement 
les despeses de transport i facilitava la sortida del vi per 
via marítima. Malgrat que de l’edificació en coneixem 
només una part, amb un pati central delimitat per di-
versos cossos constructius i porxos, hom suposa que 
la seva extensió podria rondar els 3.000 metres qua-
drats. Aquí, la fabricació de Tarraconense 1, Pascual 1 
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i Dressel 2-4 representa pràcticament fins a un 70% 
del total d’individus ceràmics, un percentatge notable 
i que posa de manifest la dependència directa d’aquest 
taller envers la producció de vi de les vil·les que hi ha-
via al seu entorn més immediat. Aquesta particularitat 
s’entreveu encara més accentuada si fem la comparació 
amb els tallers de la zona interior, com ara Ermedàs 
(Cornellà del Terri, el Pla de l’Estany), que es troba 
al centre d’un fèrtil territori agrícola al sud-est de l’es-
tany de Banyoles, plenament romanitzat i circumdat 
de vil·les romanes. En aquesta indústria el percentat-
ge d’àmfores, en aquest cas de Dressel 2-4 i de base 
plana o de tipus 28, representa menys d’un 3% del 
total (Tremoleda et al . 2007, 23 i fig. 7 i 8). La major 
proporció de rebutjos d’àmfores del tipus Pascual 1 en 
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Figura 2. Plantes comparatives entre les terrisseries de: 1. platja 
de Fenals (Lloret de Mar); 2. el Collet de Sant Antoni (Calon-
ge), i 3. Ermedàs (Cornellà del Terri, Pla de l’Estany). 

Figura 3. Vista general de l’excavació de la bòbila de platja de 
Fenals (Lloret de Mar). 
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relació amb les Dressel 2-4 assenyala que el moment 
àlgid de la producció de Fenals se situà entre els dos 
darrers decennis del segle i aC i la primera meitat de la 
centúria següent (Buxó, Tremoleda 2002, fig. 83).

També podem fer una interpretació semblant de la 
terrisseria del Collet de Sant Antoni (Calonge, el Baix 
Empordà) (fig. 2). En aquest cas, però, a diferència de 
Fenals, la vinculació amb la vil·la del Collet, situada a 
poca distància del jaciment, és del tot segura. Aquesta 
potent instal·lació, que ocupava una superfície d’uns 
7.000 metres quadrats, i de la qual coneixem una gran 
nau central, basses de decantació, espais de treball i 
d’habitatge i fins a un total de setze forns (fig. 4), va 
desenvolupar la seva activitat a partir de les acaballes 
del segle i aC i va perdurar fins a l’època flàvia (Nolla 
et al . 2004, 193-200; Burch, Casas, Nolla 2007, 36-
37, fig. 4). Una vegada més, en destaquem la situació 
al costat del mar i el fet que pogués disposar, fins i 
tot, d’un petit moll o embarcador particular. Malgrat 
que aquests tallers fabricaven ceràmiques comunes, 
material de construcció i dolia, el gruix dels materi-
als són també les àmfores: Tarraconense 1, Oberaden 
74, Pascual 1, Dressel 2-4 i Dressel 8. De gran interès 
és la troballa de dues marques sobre dolia amb el se-

gell PLATANI L, nom que també apareix abreujat en 
àmfores del mateix taller i que podria assenyalar un 
sistema diferent de comercialització i transport del vi 
a granel en naus equipades amb aquests contenidors 
de més capacitat. Malauradament, els pocs indicis que 
actualment tenim sobre la producció de vi a la vil·la 
del Collet no permeten contrastar amb rigor les dades 
que podem aventurar només a partir de l’excavació de 
la seva terrisseria (Nolla, Santamaria, Sureda 2002, 87-
112).

El darrer cas que esmentarem per exemplificar 
aquest procés és el de Llafranc (Palafrugell, el Baix Em-
pordà), on, en diferents solars del nucli actual, s’han 
documentat diverses parts d’una terrisseria, així com 
també diverses restes productives destinades a la fabri-
cació de vi. Les intervencions arqueològiques d’urgèn-
cia realitzades d’ençà de l’any 1980 a l’interior del nucli 
urbà han posat al descobert una sèrie de restes arque-
ològiques que demostren que durant l’època augustal 
i, sobretot, durant el segle ii dC l’establiment va tenir 
una notable activitat relacionada amb la producció i 
comercialització del vi. Esmentarem, per exemple, les 
restes pertanyents a dues premses al carrer del Coral 
(fig. 5), uns dipòsits per a la recollida del most i, final-
ment, restes d’un celler situades a l’encreuament dels 
carrers Monturiol i Llevant: malgrat el caràcter aïllat 
d’aquestes troballes –que, recordem-ho, es troben en 
un context urbà–, hipotèticament es relacionen amb 
un gran edifici de construcció senzilla dedicat a la pro-
ducció vinícola, bastit a inicis del segle i dC i que devia 
continuar en ús fins a mitjan segle ii dC (Barti, Plana, 
Tremoleda 2004, 65-76).

Aquests indicis s’han de relacionar amb una impor-
tant terrisseria romana situada també a l’interior del 
mateix nucli i que va fabricar sobretot àmfores per a 
l’exportació d’aquest vi, i en aquest cas també, mate-

Figura 4. Detall de l’interior d’un dels forns excavats al Collet 
de Sant Antoni (Calonge). 

Figura 5. Restitució de la premsa de vi trobada al carrer del 
Coral de Llafranc. Dibuix: J. Sagrera. 
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rials de construcció i ceràmica de cuina i de taula. Les 
descobertes fan referència a forns, zones d’abocador, 
magatzems i àrees de treball d’un important complex 
artesanal que ocupava una superfície considerable al 
sector del poble conegut com l’Eixample. El nombre 
de forns localitzats fins avui és considerable: tres de 
planta rectangular i d’una sola cambra al carrer Isaac 
Peral, i uns altres tres de planta circular localitzats a la 
cantonada dels carrers de la Xàvega i de Monturiol, 
així com notícies de tres forns més, totalment desa-
pareguts, a la zona compresa entre els carrers Llevant, 
Pere Pascuet i Monturiol. També de gran interès és la 
localització de zones d’abocadors, que ens permeten 
conèixer amb detall la seva producció i que ens ajuden 
a determinar la cronologia d’aquestes instal·lacions en-
tre la fi del segle i aC i la darreria del segle iii dC (Nolla, 
Canes, Rocas 1982, 158-160). Per acabar, pel que fa a 
les instal·lacions de treball, esmentarem aquí només la 
coneguda troballa d’una estesa de 78 teules crues en un 
solar del carrer Isaac Peral, deixades a assecar i a l’espe-
ra de fer-les coure, i que, per raons que desconeixem, 
quedaren en aquest estat fins a la seva descoberta. L’es-
tudi detallat d’aquest centre terrisser ha permès establir 
una seqüència evolutiva que s’inicia amb la fabricació 
d’àmfores del tipus Tarraconense 1 i Pascual 1, que 
assoleix un gran desenvolupament amb la producció 
d’àmfores Dressel 2-4 i que continua fins als segles ii 
i iii amb la fabricació d’àmfores de tipus G-4, Dressel 
7-11 i Beltran II A. Percentualment, l’estreta relació 
entre aquesta terrisseria i la producció de vi queda pa-
lesa en l’elevat percentatge que representen les àmfo-
res vinateres en el conjunt de la producció fins, com a 
mínim, a final del segle i o inici del segle ii, moment 
a partir del qual es detecta l’abandonament d’alguns 
sectors, en clara resposta a la crisi del sector vitiviníco-
la. D’ençà de llavors, el pes més gran que assoleixen les 
produccions ceràmiques d’ús domèstic i de materials 
de construcció sembla confirmar una reorientació pro-
ductiva de la terrisseria de Llafranc, fet que pot ajudar 
a entendre millor la seva continuïtat cronològica i la 
major diversificació productiva en comparació amb els 
casos de Fenals o del Collet.

A banda dels fets arqueològics que acabem d’enu-
merar, la recuperació i l’estudi de les nombroses mar-
ques sobre àmfores, dolia i altres productes de rajoleria 
ens permet avui conèixer i identificar els noms d’al-
guns personatges, com ara P. VSVL(enus) VEIENTO, 
d’origen itàlic i documentat a l’epigrafia de Narbo-
na, que, molt probablement, havia invertit també en 
aquesta zona (Tremoleda 2000, 237-240; Barti, Plana, 
Tremoleda 2004, 204-216). L’estudi dels segells so-
bre les àmfores que servien per a l’exportació del vi i 
l’epigrafia han permès identificar nominalment alguns 
d’aquests personatges i, en alguns casos, delimitar 
fins i tot territorialment alguns d’aquests importants 
propietaris (Tremoleda 1998, 231-241). La presència 

d’inversors d’origen itàlic en el conreu de la vinya, de 
rang eqüestre i fins i tot consulars, en els inicis de la 
romanització del camp demostra que la producció de 
vi era una activitat econòmica altament rendible i que 
justificava plenament les despeses necessàries per po-
der-la portar a terme (Tremoleda, Cobos 2003, 29-53; 
Tremoleda 2005, 115-140).

L’abundància de terrisseries a la zona costanera del 
Baix Empordà i de la Selva, que aquí només hem pre-
sentat de forma resumida en els exemples anteriors, es 
correspon amb altres indicis de producció de vi ben 
documentats en algunes de les vil·les que coneixem 
d’aquest territori. En alguns casos, com ara el Collet 
de Sant Antoni de Calonge (Nolla, Santamaría, Sureda 
2002, 87-112) o Llafranc, el binomi terriseria-vil·la o 
nucli productiu no ofereix cap mena de dubte.

En d’altres, les excavacions més intensives fetes en 
un àmbit geogràfic més cenyit, com les realitzades en 
diferents jaciments de la vall de Tossa (Burch et al . 
2000, 161-162), ens aporten dades encara més valuo-
ses en relació amb l’explotació vitivinícola del fundus 
de la vil·la dels Ametllers (Tossa) (Burch et al . 2005). 
D’aquest jaciment, que és un referent en l’arqueolo-
gia gironina, en coneixem sobretot les edificacions 
corresponents a la pars urbana, situada a la terrassa 
alta, dominant la badia i el mar i bellament decora-
da amb jardins i paviments de mosaic policroms. Les 
intervencions arqueològiques efectuades els darrers 
anys han permès conèixer i definir l’evolució d’aquest 
important establiment des del segle i aC fins a l’etapa 
baiximperial.

En volem destacar ara, però, les instal·lacions pro-
ductives que hi havia a la part baixa del turó. En aques-
ta àrea, excavada encara només de forma parcial, s’hi va 
descobrir una premsa de vi associada al moment inicial 
de la vil·la, a l’època tardorepublicana. Es localitza a 
mitja muntanya de Sant Magí, en una terrassa natural 
que calgué adaptar puntualment i oberta cap a llevant, 
cap a la badia. L’obra és de fonaments i sòcols de pedra 
irregular, poc polida, lligada amb fang i sòls de terra 
piconada, amb llocs (zona residencial?) amb recobri-
ment exterior dels murs, blanc i, potser, amb bandes 
vermelles, i ús de tègules com a sistema de cobertura, 
de sitges i de dolia . Hi ha un petit forn metàl·lic (claus, 
eines?), una porxada en espai de caràcter productiu, 
amb columnes de fusta, oberta cap a migdia. Es de-
via ordenar d’est a oest i devia tenir una forma d’U. 
Contra la paret de la muntanya, disposada de ponent 
a llevant, hi ha una zona de treball rectangular, amb 
espai central rebaixat i perfectament planer i presència, 
a l’oest, d’encaixos de pedra d’una possible premsa de 
vi (Codina et al . 2004, 201-202). Tot això s’inutilitzà 
quan, en època d’August, es bastí la primera gran vil-
la. La instal·lació agrícola s’amplià notablement fins a 
un total de quatre premses disposades simètricament a 
banda i banda d’un espai o lacus central (fig. 6). L’ac-
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tivitat productiva és manté com a mínim fins al se- 
gle iii, moment a partir del qual, atès l’abandonament 
i transformació que es documenta d’un sector, es po-
dria haver produït una reducció de la producció (Pala-
hí 2006, 287-291).

Tanmateix, el coneixement d’alguns jaciments 
satèl·lits de la mateixa vil·la dels Ametllers, com ara 
ses Alzines, Mas Carbotí o Santa Maria de Llorell, ens 
confirma la importància que va tenir el conreu de la 
vinya a partir de final del segle i aC, fins al punt d’ar-
ribar als racons més allunyats i abruptes del fundus 
(Burch et al . 2005). Es tracta, en ambdós casos, de pe-
tits establiments que presenten uns patrons d’assenta-
ment i unes característiques comunes. Estan situats en 
zones d’accés força difícil, tenen unes dimensions més 
aviat reduïdes i consten d’un màxim de tres o quatre 
àmbits, amb un clar predomini dels espais dedicats a 
l’elaboració o emmagatzematge de vi.

Aquests establiments podrien ser la resposta del 
dominus del fundus –que devia ocupar tota la vall de 
Tossa, de nom Turissa– a la demanda de vi, aleshores 
probablement una inversió d’èxit. Eren petites factori-
es de recol·lecció, premsatge i primer dipòsit del most 
i lloc d’habitatge puntual, durant la verema, de tota 
la mà d’obra necessària per tirar endavant el procés 
amb rapidesa i estalvi (fig. 7). Durant bona part de 
l’any, aquells edificis estaven tancats i deshabitats i no-
més servien com a suport a les tasques periòdiques de 
llaurada, de poda, de vigilància i neteja de les vinyes 
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Figura 7. Planta general de l’establiment rural de Mas Carbotí (Tossa de Mar) (a partir de Burch et al . 2002). 
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Figura 6. Planta de les estructures relacionades amb la produc-
ció de vi de la vil·la dels Ametllers (Tossa de Mar) (a partir de 
Palahí 2006, fig. 2).
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i altres feines i activitats, agrícoles, ramaderes o com-
plementàries d’aquells sectors marginals i allunyats del 
centre del fundus, de la vil·la central de la propietat (els 
Ametllers).

Vers el 40, l’edifici de Mas Carbotí va ser objec-
te de reformes importants que eliminaren la premsa. 
Hom detecta un canvi d’orientació més cap a la ra-
maderia i el teixit de llana. No va reeixir, i cap al 50 
era abandonat completament (Burch et al . 119-122). 
A ses Alzines, per exemple, hom identifica també una 
possible zona que correspon a un senzill habitatge i, 
més a l’oest, i separades per una mena de corredor o 
espai obert, s’hi documentà un àmbit pavimentat amb 
opus signinum amb dos encaixos que servien per fixar 
les bigues d’una premsa de vi. El contrapès descansa-
va en una petita estança que tenia el paviment més 
baix, mentre que la recollida del líquid es feia en una 
petita cisterna emplaçada a la part sud. La presència 
de fragments de dolia en altres espais suggereix també 
l’emmagatzematge provisional del vi. La cronologia 
d’aquests petits establiments, la funcionalitat dels quals 
era afavorir l’explotació de les zones més marginals del 
fundus, arrenca d’entorn del canvi d’era, mentre que 
l’abandonament final data de mitjan segle i dC o la 
segona meitat de la mateixa centúria. Les pobres refor-
mes que es documenten a l’etapa final semblen corres-
pondre a un intent d’adaptar aquestes instal·lacions a 
la nova conjuntura econòmica que marca la fi del se- 
gle i i que, si considerem la seva escassa continuïtat, no 
varen tenir gaire èxit.

La prospecció arqueològica realitzada en determi-
nades zones, com ara la vall de Tossa, ha permès do-
cumentar altres possibles establiments rurals amb unes 
característiques semblants, fet que posa de manifest la 
intensitat d’aquesta eclosió inicial (Burch et al . 2000, 
161-162). Santa Maria de Llorell és un altre d’aquests 
establiments perifèrics de curta durada. L’excavació, 
parcial i de salvament, permet observar les mateixes 
característiques i comportament que a Mas Carbotí i 
ses Alzines (Carretero 2006, 245-248).

Les restes descobertes a Pla de Palol (Platja d’Aro) 
són també il·lustratives de la vocació vinícola de les vil-
les d’aquesta zona costanera. D’aquest jaciment, amb 
uns orígens d’època republicana, en coneixem sobretot 
les estructures corresponents a les etapes altimperials i 
baiximperials. La situació de la vil·la, pràcticament a 
tocar de la platja i també associada a una terrisseria, co-
neguda com Can Lloverons, que va funcionar durant 
tot el segle i (àmfores Dressel 2-4, Dressel 8 i àmfores 
de base plana del tipus G-IV), repeteix, doncs, un mo-
del d’ocupació i explotació agrícola que, si fem cas de 
les dades actuals, va assolir una difusió força important 
(Nolla ed. 2002, 40-46). Es tracta d’una vil·la, amb 
una important pars urbana, de la qual coneixem sobre-
tot l’àrea termal i que va tenir diverses fases d’ocupació 
que abasten fins als segles vi-vii. 

A l’entorn del canvi d’era documentem ja una vil·la 
de la qual no sabem gaires coses, però que sembla de-
dicada principalment al conreu de la vinya i a la pro-
ducció i comercialització del vi. De la part productiva 
en destaquem restes estructurals conservades relaci-
onades amb la manipulació del raïm i l’obtenció del 
most: dipòsits impermeabilitzats amb opus signinum, 
magatzems de dolia bastits entorn del canvi d’era que 
mostren la seva vocació preferentment vinícola i l’exis-
tència d’una gran terrisseria annexa on, sobretot, es van 
coure contenidors de vi. En aquest temps ja existeix la 
Senya dels Moros, possiblement un far o punt de su-
port per a l’accés al port natural de la platja Artigues o 
dels Escalencs, des d’on comercialitzar el producte era 
molt simple.

D’entre les troballes, volem destacar aquí el segell 
de bronze utilitzat per marcar els taps de calç de les 
àmfores, amb la inscripció PORCIANVS, un cog-
nomen format a partir del nomen Porcius, que, molt 
probablement, devia correspondre al propietari de la 
vil·la (fig. 8). La seqüència evolutiva del jaciment deixa 
entreveure que vers el darrer terç del segle i hi va haver 
algunes reformes que semblen indicar un alentiment o 
una reducció de la producció de vi, que, d’altra banda, 
devia ser paral·lela a una diversificació més gran de la 
producció agrària. No obstant aquests canvis, tot sem-
bla indicar que la producció de vi es va mantenir, com 
a mínim, al llarg dels segles ii, iii i iv, com evidencia la 
producció d’àmfores del tipus G-IV. Entorn del 400, 
la vil·la fou objecte d’una imponent reforma amb la 
construcció de patis de treball en terrasses amb grans 
magatzems de dolia i zones de transformació (prem-
ses). Aquesta activitat es documenta fins al final, que 
hem de situar vers el primer quart del segle vi (Nolla 
ed. 2002, 227-238).

El darrer cas que esmentarem per mostrar la vo-
cació vinícola de moltes de les vil·les d’aquesta àrea 
geogràfica és el de Vilarenys (Vall-llobrega). D’aquest 

Figura 8. Detall del segell per a taps d’àmfora amb el cogno-
men Porcianus trobat a la vil·la del Pla de Palol (Castell-Platja 
d’Aro). 
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jaciment, excavat només de forma superficial, en co-
neixem però una bona part de la planta, amb diferents 
edificacions distribuïdes a l’entorn de patis o àrees 
obertes. És segura l’existència d’una part residencial, 
dotada d’una petita instal·lació termal bastida vers la 
fi del segle i o l’inici del segle ii dC. A l’espera d’una 
intervenció més decidida, els materials més moderns 
recuperats fan pensar en una ocupació fins a l’època 
baiximperial. Encara que la interpretació de la pars 
fructuaria està basada en aquests treballs preliminars, 
la localització de nombrosos dolia i diferents dipòsits 
i cubetes en els sectors 2 i 3 del jaciment ha fet pen-
sar, hipotèticament, en una instal·lació vinícola d’una 
certa envergadura (Caja et al . 2002, 195-207, fig. 1). 
Tot i la manca de dades estratigràfiques, la cronologia 
tardana d’algunes d’aquestes construccions, que sem-
bla que amortitzen una antiga zona d’ús residencial, 
podria indicar, semblantment al que documentem 
en altres jaciments, un manteniment de la viticultu-
ra a partir de l’època baiximperial. A aquests indicis 
cal afegir-hi, a més, la troballa de diversos materials 
ceràmics d’abocador i de restes de forns que, ara per 
ara, no sabem si van fabricar també àmfores per al 
transport del vi, cas en què repetirien l’esquema o mo-
del que hem vist en altres exemples estudiats d’aquest 
mateix àmbit geogràfic (Caja et al . 2002, 198; Nolla 
et al . 2006, 3-38).

Els exemples que acabem d’exposar són, en resum, 
representatius de l’activitat vitivinícola a la zona costa-
nera sud de les comarques gironines. El registre, encara 
que fragmentari, deixa entreveure unes pautes comu-
nes que, a una escala una mica més modesta, repetei-
xen un fenomen conegut ja en altres àrees geogràfiques 
ben properes, com ara la zona del Maresme, especial-
ment a l’ager d’Iluro i Baetulo, on la producció de vi 
arrenca en un moment cronològic molt més precoç, 
en el segon quart del segle i aC i que es desenvolu-
pa ja plenament a la segona meitat d’aquesta mateixa 
centúria. Per nosaltres, els jaciments estudiats són, tot 
i les seves particularitats, representatius d’un model 
productiu altament especialitzat i destinat al comerç 
exterior per via marítima. L’aplicació d’aquest model 
requeria, a banda d’unes condicions naturals i geogrà-
fiques aptes, unes instal·lacions potents, tant pel que fa 
a la part productiva (premses, cellers, etc.) com també 
a la fabricació dels envasos amfòrics necessaris per al 
seu transport i distribució posterior. Aquest fet expli-
ca la recurrent associació entre vil·la i centre terrisser. 
Aquest model, que en termes actuals podríem conside-
rar com a especulatiu, va comptar amb la participació 
decidida de personatges d’origen itàlic i va abastar un 
període cronològic força curt, ja que entra en crisi vers 
la fi del segle i dC. Malgrat això, la producció de vi 
d’aquest territori continua al llarg dels segles posteri-
ors, tot seguint, però, unes pautes ben diferents de les 
que l’havien originat.

2. El rerepaís emporità

Contràriament a l’àrea del Baix Empordà i de la 
Selva, al territori emporità, on disposem també d’indi-
cis clars d’una ocupació primerenca romana del camp, 
les mostres són, pel que fa a la producció de vi, encara 
avui molt limitades i poc explícites. Si considerem les 
dades que ens forneixen els pocs jaciments excavats, 
haurem de concloure que en aquest estadi inicial la 
producció vinícola d’aquesta zona era més aviat minsa. 
En efecte, el registre arqueològic sembla mostrar una 
continuïtat en la producció cerealística del territori 
que, recordem-ho, té ja una forta tradició i un pes més 
gran al llarg de l’etapa de l’ibèric ple (Castanyer, Tre-
moleda 2005, 67-77). No obstant aquesta constatació, 
que avala també els resultats de les excavacions realit-
zades a l’interior de la ciutat romana d’Empúries –on, 
recordem-ho, s’ha documentat un gran camp de sitges 
per guardar gra al bell mig de l’entramat urbà (Aquilué 
et al . 2002, 9-38)–, no podem excloure del tot la pro-
ducció de vi al seu territori més immediat.

Una cronologia reculada té, per citar un exemple 
prou conegut, l’establiment de l’Olivet d’en Pujol. 
Aquí, damunt d’un camp de sitges més antic, a prin-
cipi del segle i aC es construeix un petit magatzem 
amb una capacitat per a 75 dolia, al qual s’adossa una 
construcció de planta rectangular, interpretada com a 
magatzem d’eines o per a la realització d’alguns treballs 
agrícoles. L’ús d’aquest magatzem, amb petites refor-
mes, perdura fins a la fi del mateix segle o el primer 
terç de segle i (Casas 1989, 21-46).

L’absència d’elements relacionats de forma directa 
amb la producció de vi ha fet pensar, tradicionalment, 
que la funció d’aquest establiment era guardar gra (Ca-
sas 1989, 44-46). Més recentment, en altres treballs de 
síntesi, hom considera la possibilitat de vincular aques-
tes restes amb una producció vinícola, seguint així al-
tres exemples més ben documentats a Itàlia. La hipòtesi 
d’un celler a l’aire lliure, de característiques semblants 
als de la Campània, ha servit de base per proposar la 
presència d’immigrants d’origen itàlic en aquesta zona 
(Brun 2004, 265-266), que, d’altra banda, sembla òb-
via atesa la proximitat de la veïna ciutat romana d’Em-
púries. L’aparició d’un nombre relativament abundant 
d’àmfores vineres en els nivells més moderns del jaci-
ment, del tipus Pascual 1 i Tarraconense 1, podria fer 
pensar, més que en una reconversió de la producció, en 
una continuïtat d’aquesta fins a l’abandonament final. 
Malgrat que no disposem de nous arguments que pu-
guin ajudar a aclarir de forma definitiva la interpretació 
d’aquest jaciment, la utilització de dolia per guardar gra 
en aquests moments planteja alguns dubtes, i més enca-
ra si considerem que a Empúries hom manté el sistema 
d’emmagatzematge de gra en sitges fins a les acaballes 
del segle i aC, és a dir, en un moment plenament con-
temporani a l’ocupació de l’Olivet d’en Pujol.
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Una situació similar planteja la vil·la de Tolegassos 
(Viladamat), a tocar d’Empúries i excavada en la seva 
totalitat. La seqüència general de la vil·la consta de di-
verses fases d’ocupació, la primera de les quals data de 
la fi del segle ii o principi de l’i aC i s’interpreta com 
un petit establiment indígena anterior a l’establiment 
romà tardorepublicà. L’etapa altimperial de la vil·la és, 
però, la més ben coneguda. L’edificació, bastida en el 
primer terç del segle i, té una planta quadrada i s’or-
ganitzava al voltant d’un pati interior delimitat per un 
mur perimetral i un porxo adossat a la façana de lle-
vant. Més al nord, hi havia un segon pati amb 125 do-
lia. Llevat d’algunes petites reformes, aquest esquema 
es manté fins a la fi del segle ii o l’inici del segle iii, mo-
ment a partir del qual es detecten alguns indicis que 
poden revelar canvis importants en l’explotació, com 
són, per exemple, la reducció a la meitat del nombre 
de dolia en ús. L’abandó definitiu del jaciment sembla 
que es produeix durant la segona meitat avançada del 
segle iii, és a dir, en un moment contemporani al del 
nucli urbà d’Empúries. La reocupació posterior du-

rant el segle iv no va tenir tampoc gaire entitat. Sem-
blantment a l’Olivet d’en Pujol, a Tolegassos l’absència 
d’elements lligats de forma clara a la transformació de 
cereals o al procés de producció de vi deixa en l’aire 
la interpretació sobre la funció del magatzem de dolia 
localitzat al pati de la vil·la. Per nosaltres, la discussió 
relativa a l’ús dels dolia en àrees obertes planteja encara 
avui interrogants, perquè no coneixem altres possibles 
procediments utilitzats per guardar gra (graners, etc.) i, 
en el cas del vi, hom identifica cellers a l’interior i, més 
esporàdicament, també en àrees obertes. Sigui quina 
sigui la interpretació que en puguem fer, les dades pa-
leocarpològiques demostren que el conreu de cereals 
era, en efecte, un dels pilars de l’economia domèstica, 
però ho és també segur l’explotació de la vinya, que 
és present en gairebé totes les mostres i amb uns per-
centatges també importants (Casas, Soler 2003, 255-
257). La troballa de diverses eines de ferro relacionades 
amb la vinya, com ara falx arboraria i falx vinatoria, 
utilitzades per podar i recollir el raïm, confirmen la 
pràctica de la viticultura al jaciment. 

Més segura és la interpretació d’una instal·lació 
vinícola descoberta uns anys enrere al bell mig del 
nucli de Bellcaire d’Empordà, a pocs quilòmetres 
d’Empúries i ben a prop de la vil·la romana de Mas 
Gusó, al mateix terme municipal i parcialment exca-
vada (Casas, Soler 2004). Les notícies d’una ocupació 
d’època romana al turó de Bellcaire eren ja conegudes 
de molt abans mercès a la troballa de fragments ce-
ràmics i d’elements constructius (Nolla, Casas 1984, 
119-121). La descoberta d’aquestes restes arqueolò-
giques confirma, doncs, l’existència d’un establiment 
romà a la part alta del turó, la naturalesa del qual és, 
però, encara avui difícil de determinar. Sigui com si-
gui, és segura la identificació d’una sala de premsat, 
d’un lacus i d’uns altres dos àmbits interpretats com 
a possibles magatzems (fig. 9). A la sala de premsat es 
conservava encara el bloc de pedra on s’encaixaven les 
bigues de la capçalera de la premsa i, en el mateix pa-
viment de signinum de la sala, l’area o base circular on 
es feia la premsada (Codina 2002, 243-245). Malgrat 
la impossibilitat d’associar de forma segura aquestes 
restes constructives a la producció d’oli i de vi, tant 
la cronologia com les característiques d’aquesta instal-
lació ens fan decantar més per la segona opció. Tot i 
la presència de ceràmiques diverses, algunes de data-
ció molt antiga, la construcció de l’edifici se situa vers 
el tombant dels segles ii-i aC, i l’abandonament, més 
imprecís atesa l’escassetat del material recuperat, cap 
al canvi d’era.

A diferència de la primera àrea geogràfica estudia-
da, el nombre de terrisseries conegudes al rerepaís em-
porità és, significativament, molt més baixa. En efecte, 
a banda de descobertes aïllades, només podem fer es-
ment de la bòbila de la Bomba (Torroella de Fluvià). 
El jaciment, localitzat de fa anys (Nolla, Casas 1984, 
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Figura 9. Planta interpretativa de les restes d’una premsa i d’un 
dipòsit trobats a Bellcaire d’Empordà (a partir de Codina 2002, 
fig. 1). 
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105; Casas et al . 1990, 76-78), però només excavat en 
el marc d’una intervenció d’urgència relacionada amb 
l’ampliació de la carretera actual, es coneix només de 
manera parcial. La datació de les restes localitzades 
abasta des del segon quart del segle i fins a l’inici del 
segle ii dC (Fuertes et al . 2004, 243-246; Fuertes et al . 
2007, 265-274). A banda de la descoberta de restes 
de forns, estructures de decantació i altres dependèn-
cies annexes pavimentades amb opus signinum, sabem 
que aquesta bòbila fabricava, a més de materials de 
construcció i ceràmica comuna, també envasos per al 
transport del vi, similars al tipus Dressel 2-4 evolu-
cionat. A l’espera d’una intervenció més exhaustiva i 
d’ampliar el registre actualment disponible, hom pot 
suggerir, prenent com a exemple la terrisseria de la 
Bomba, que a la zona emporitana no hi va haver un 
fenomen de desenvolupament d’indústries terrisseres 

fortament subsidiàries de la producció de vi compara-
ble al dels territoris de la costa sud del Baix Empordà 
i de la Selva. 

Quant a la producció vinícola, un dels exemples 
més il·lustratius que trobem a la plana empordane-
sa és el de la vil·la de la Font del Vilar (Avinyonet 
de Puigventós, Alt Empordà). D’aquest jaciment, 
destruït en bona part durant les obres d’urbanització 
d’aquests terrenys, en coneixem només alguns sectors 
relacionats amb les activitats agrícoles, així com tam-
bé amb el probable conjunt residencial (Casas et al . 
1993, 341-372; Casas et al . 1995a, 56-57; Castanyer, 
Tremoleda 2007, 275-290). Identifiquem com la part 
d’habitatge un conjunt d’estructures situades a la part 
oest, que conformen un cos de planta rectangular i 
que, per les seves singularitats constructives, es dife-
renciaven clarament de les estructures de la zona agrí-
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Figura 10. Planta general de la vil·la de la Font del Vilar (Avinyonet de Puigventós). 
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cola, i més encara si considerem la seva relació directa 
amb un petit conjunt termal afegit, segurament, al 
segle ii dC (fig. 10).

Les restes agrícoles de la vil·la es distribuïen al vol-
tant d’un pati central. A la part nord hi havia un gran 
àmbit de planta rectangular, de 25 metres de llarg per 
6,5 que, mercès a la troballa de 20 retalls circulars per 
encaixar-hi les bases dels dolia, interpretem com la  
cella vinaria. Les dimensions d’aquest celler, i en con-
seqüència també la seva capacitat total, eren una mica 
més grans, perquè l’extrem oest havia quedat escapçat 
a causa de les obres d’urbanització d’aquests terrenys. 
A l’angle sud-est d’aquest mateix espai hi havia també 
un dipòsit per a líquids, de 3,50 metres de llarg per 2 
d’amplada, fet d’obra i amb arrebossat interior d’opus 
signinum. Una petita escala amb dos graons situada en 
un dels angles permetia l’accés a l’interior des de la 
mateixa cella vinaria, mentre que una suau cavitat de 
forma circular al fons facilitava els treballs de recollida 
final del líquid (fig. 11).

En un moment imprecís, aquestes instal·lacions es 
van ampliar per la banda sud, amb una nova estança 
de planta rectangular, bastida amb uns paraments dife-
rents, a l’interior de la qual es localitzaren les restes de 
tres dolia disposats de forma arrenglerada.

Les edificacions de tipus agrícola s’estenien també a 
la banda sud del pati, segons es desprèn de l’excavació 
d’un dipòsit que servia de cup de trepig dels raïms. 
L’interior estava arrebossat també d’opus signinum i 
disposava d’un desguàs de ceràmica que permetia la 
recollida del most en un recipient situat a l’exterior. 
Aquest cup s’adossava a un altre cos de l’edificació que, 

atesa la parcialitat del registre arqueològic, no podem 
interpretar amb claredat. 

En treballs més recents sobre aquest mateix jaciment 
hem intentat plantejar una hipòtesi sobre el volum de 
producció de vi i l’extensió vinya d’aquesta vil·la a par-
tir de les restes arqueològiques conservades i prenent 
com a referència els models teòrics elaborats en altres 
jaciments amb un grau de coneixement més precís 
(Castanyer, Tremoleda 2007, 286-288, fig. 7 i 8).

A Avinyonet, i prenent com a punt de partida les 
restes conservades dels diferents dolia recuperats, hem 
pogut determinar que la capacitat aproximada dels 
contenidors utilitzats devia ser d’uns 1.000-1.200 li-
tres. Es tracta, doncs, de contenidors no excessivament 
grans, de parets robustes i amb la vora en mitja canya, 
amb la part superior plana, de perfil ovoide, amb una 
amplada màxima entorn d’1 metre i amb la base pla-
na. Són similars als utilitzats en altres vil·les d’aquest 
territori però de menor capacitat que els emprats en 
la major part de les instal·lacions vinícoles de la Gàl-
lia Narbonesa, entorn dels 15 hectolitres o més (Brun 
2003, 65-66). Si considerem que el nombre de dolia 
que hi havia al celler era de 20, corresponent al nombre 
mínim d’individus localitzats, i que la seva capacitat era 
de 10-12 hectolitres, obtenim uns volums de produc-
ció situats entre els 200 i els 350 hectolitres. Tanmateix, 
si tenim en compte que la cella vinaria estava ja parci-
alment destruïda i que, per tant, caldria incrementar el 
nombre màxim de dolia fins als 35, obtenim uns mar-
ges de capacitat total de 240-420 hectolitres de vi.

En resum, hom pot afirmar que, tot i la vocació 
vinícola que semblen tenir les estructures conservades, 

Figura 11. Dipòsit per a la recollida del vi de la vil·la de la Font del Vilar, situat en un dels angles del 
celler. 
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el volum de producció no devia ser, però, gaire gran, 
especialment si comparem les estimacions proposades 
amb les de les vil·les veritablement especialitzades que 
hi ha en altres zones geogràfiques, com ara els exem-
ples ben coneguts del sud de la Gàl·lia. No obstant 
això, dins el seu entorn territorial, la vil·la de la Font 
del Vilar representava, molt probablement, una propi-
etat petita o mitjana.

Els estrats d’abandonament de les seves edificacions 
rústiques, que es caracteritzen per la presència de cerà-
miques estampades narboneses i africana D, permeten 
situar la fi del jaciment entorn de mitjan segle v dC, 
i posen de manifest que el conreu de la vinya es man-
tenia encara com una de les activitats importants dins 
l’economia rural durant el Baix Imperi.

A banda de l’exemple arqueològic de la Font del 
Vilar, disposem també d’alguns altres indicis que ava-
len la hipòtesi que el conreu de la vinya va tenir una 
especial significació a partir de l’època baiximperial. 
En efecte, els diagrames pol·línics realitzats en diversos 
punts de l’Empordà demostren que el seu cultiu tenia 
una incidència més aviat escassa en comparació amb 
els cereals o l’olivera, sobretot durant els primers segles 
de la romanització (Buxó 2001, 85-86 i 102-104), i 
que no fou fins als segles iv i v que va experimentar un 
fort impuls (Burjachs et al . 2005, 28-29 i fig. 2; Parra, 
Campo, Otto 2005, 42-43).

Els arguments que acabem d’exposar en aquest 
apartat mostren, encara que d’una forma puntual i in-
completa, les traces de l’activitat vitivinícola al territori 
veí a Empúries i també en bona part a la plana altem-
pordanesa durant la llarga etapa romana. De moment, i 
a l’espera de noves troballes, sembla evident que aquí la 
situació és considerablement diferent de la del primer 
territori que hem estudiat. La relativament poca entitat 
de les restes d’estructures associades a la producció de vi 
trobades en les vil·les actualment conegudes o l’absèn-
cia de centres terrissers dedicats fonamentalment a la 
fabricació d’àmfores avalen la hipòtesi que en aquesta 
zona el conreu de la vinya seguia unes pautes diferents, 
no només pel que fa a la vocació i capacitat productiva 
d’aquests establiments, sinó possiblement també quant 
a la seva comercialització i distribució. L’ús del camp 
de sitges del fòrum de la ciutat d’Empúries posa de 
manifest que fins a l’època d’August aquest territori va 
mantenir encara la vocació cerealística d’èpoques pas-
sades, ara però, sota la tutela i el control directe romà. 
L’abast de la producció de vi a l’època republicana i 
durant bona part de l’etapa altimperial és encara difícil 
de determinar, a l’espera de descobrir nous jaciments a 
partir dels quals poder contrastar els dubtes interpreta-
tius sobre la funcionalitat d’alguns camps de dolia que 
avui coneixem. Finalment, l’exemple de la Font del Vi-
lar demostra que el conreu de la vinya va continuar a 
la manera romana fins al segle v. El model que dibuixa 
aquesta vil·la convida a imaginar, però, una propietat 

petita o mitjana, amb un volum de producció no mas-
sa gran i possiblement destinat a un mercat més local 
i, en conseqüència, força allunyat dels exemples més 
especialitzats de l’àrea costanera del Baix Empordà i de 
la Selva, que, recordem-ho, tenen el seu moment àlgid 
entre la fi del segle i aC i l’època flàvia. 

3. Les comarques interiors

A l’àrea geogràfica que es troba més a l’interior, a 
l’entorn de Gerunda, la producció de vi està també 
ben documentada en algunes vil·les rurals. Malgrat 
que tampoc aquí no disposem de gaires excavacions 
arqueològiques i que el registre documental és clara-
ment insuficient, l’existència d’algunes dades indirec-
tes ens permet aventurar algunes consideracions que, 
lògicament, caldrà afinar, matisar o corregir en el fu-
tur. D’entrada, hom pot afirmar que en aquesta zona 
el conreu de la vinya no va tenir la mateixa incidència 
que a l’àrea costanera. La confluència de factors que, 
en aquell àmbit geogràfic, hem vist que afavoriren la 
inversió en fundi veritablement especialitzats en la pro-
ducció de vi, clarament destinat a un mercat exterior, 
no sembla aplicable en el cas de les vil·les situades més 
a l’interior, que, com veurem tot seguit, mostren una 
tendència i una evolució perfectament diferenciada de 
les primeres (Castanyer et al . 2006, 11-29; Burch et al . 
2006, 31-39). 

Un exemple aclaridor d’aquesta percepció és el 
que hom pot deduir de l’estudi dels tallers terrissai-
res. D’entre els tallers coneguts i localitzats, indubta-
blement el que ofereix unes possibilitats més grans és 
el d’Ermedàs (Cornellà del Terri) (fig. 12). L’emplaça-
ment d’aquest centre artesanal s’explica, d’una banda, 
per l’abundància dels elements bàsics que eren neces-
saris en una indústria d’aquesta mena (matèries pri-
meres com argila, fusta i aigua) i, de l’altra, per la seva 
situació geogràfica, a tocar d’una via de comunicació i 
propera a Gerunda i a les vil·les i altres nuclis de més a 
l’interior del país.

Les excavacions realitzades des de l’any 1999 fins 
a l’actualitat han deixat al descobert una superfície 
d’uns 3.000 metres quadrats i han permès establir una 
seqüència estructurada en tres fases cronològiques suc-
cessives, que abasten des de final del segle i dC fins a 
la primera meitat del segle iii dC. L’etapa més impor-
tant i de ple rendiment correspon, però, al segle ii. 
La terrisseria constava de diferents cossos constructius 
disposats entorn d’un espai obert on hi havia també la 
majoria dels forns localitzats. L’evolució del jaciment, 
molt semblant a la que documentem en altres vil·les 
properes, com Vilauba, fa pensar que la seva creació, i 
especialment la reforma, ampliació i sistematització de 
final del segle i dC, respon a la necessitat de satisfer la 
demanda creixent d’un territori força ampli, que po-



56

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

dria abastar des dels contorns de l’estany de Banyoles 
i el pla de Martís fins a la zona de Gerunda (Castanyer 
et al . 2005, 7-21).

Tal com ja hem avançat als inicis d’aquest mateix 
treball, l’estudi del mobiliari recuperat ens permet fer 
una comparació ben fonamentada amb els tallers de la 
costa respecte a la importància que tenia la fabricació 
d’àmfores vineres. A diferència d’aquests, al territori 
interior la producció d’altres peces no amfòriques és 
molt més alta. Aquí es fabricava una àmplia gamma 
de materials de rajoleria per a la construcció, així com 
també productes ceràmics destinats a funcions diver-
ses, com la vaixella i el servei de taula (imitacions de 
ceràmica africana de cuina, terra sigil·lada hispànica, 
ceràmica comuna, etc.), i, finalment, dolia i àmfores 
del tipus Dr. 2-4 i Dr. 28. Si considerem el fet que 
la creació d’aquesta mena d’instal·lacions obeïa, entre 
altres factors, també a una demanda en funció de la 
producció agrícola, haurem de concloure que la fina-
litat principal d’Ermedàs no fou fabricar envasos per 
guardar o transportar els productes agrícoles de l’en-
torn. La diferent vocació productiva d’aquests tallers 
s’entreveu encara més clara si considerem el pes esta-
dístic de cadascun dels grups o categories de materi-
als fabricats en relació amb el total. L’estudi d’alguns 

estrats procedents de zones d’abocador mostra que els 
materials de construcció representen aproximadament 
un 60% del total, és a dir, un percentatge equivalent 
al que tenia la fabricació d’àmfores per a vi en els ta-
llers de la costa (Tremoleda et al . 2007, 20-24). A dife-
rència d’aquests, doncs, Ermedàs no es pot considerar 
com un taller parasitari de la producció de vi, atès que 
el seu repertori de productes era molt més diversificat 
(Tremoleda et al . 2006, 477-493). Pel que fa al conreu 
de la vinya, la diferència cronològica que hi ha entre 
els tallers de la costa i el d’Ermedàs –que, recordem-
ho, comença a funcionar quan molts d’aquells entren 
en crisi– suggereix també un ritme i una intensitat 
diferents, de manera que el model més especulatiu i 
intensiu de la costa, que té també una durada més cur-
ta, no és aplicable a la zona interior (Tremoleda et al . 
2006, 27-28). 

A banda de les dades indirectes que ens ofereix l’es-
tudi de les terrisseries, disposem d’altres indicis relatius 
a la producció de vi en algunes vil·les del territori, com 
ara Vilauba (Camós). D’aquest jaciment, excavat de 
forma sistemàtica d’ençà de molts anys, en coneixem 
força bé la seqüència evolutiva (Castanyer, Tremoleda 
1999). Malgrat que l’etapa més ben coneguda corres-
pon als segles i-iii dC i que d’aquest període en conei-

Figura 12. Vista aèria de la part central de la terrisseria d’Ermedàs (Cornellà del Terri). 
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xem, essencialment, la part residencial, volem destacar 
ara algunes restes associades a l’àrea productiva de la 
vil·la entre les segles iv i v. La destrucció causada per 
l’incendi d’una part d’aquest conjunt residencial vers 
la fi del segle iii dC obligà els seus habitants a em-
prendre una reforma important i que es materialitza 
en una nova edificació que s’organitza entorn d’un pati 
central.

En aquest moment, a la part nord s’hi basteix un 
conjunt d’estances articulades a partir d’una sala de 
premsat. Aquest sector, pel fet de trobar-se a la part 
més elevada del camp, va patir una forta erosió amb 
posterioritat al seu abandonament, raó per la qual la 
major part de les estructures es conserven avui només 
a nivell de fonaments. La interpretació d’aquestes res-
tes parteix de la troballa d’un basament rectangular 
de pedres que se situava gairebé al mig de l’estança 
central i que interpretem com la base de subjecció de 
la capçalera de la premsa, seguint així la disposició i 
les característiques que podem observar també en al-
tres instal·lacions agrícoles més ben conservades (Brun 
1986, 159-170, fig. 107-118). Tot i que la manca d’al-
tres elements comuns en aquest tipus d’instal·lacions 
no permet una restitució més precisa dels tipus de 
premsa i del sistema de maniobra, el contrapès s’em-
plaçava, molt probablement, a l’estança de més al sud, 
que funcionava a una cota més baixa i on es conser-
vaven encara també les restes d’un petit dipòsit de re-
collida de líquid. Per la banda est, la premsa quedava 
delimitada per una sala de planta allargada, pavimen-
tada amb un sòl d’opus signinum, refet en diverses oca-
sions amb un acabat més groller que l’original. Aquest 
arrebossat, amb arestes als angles, recobria també l’al-
çat de les parets laterals. El paviment estava inclinat 
vers la part central, on hi havia també un petit canal 
que, com a mínim durant el darrer moment d’ús, fa-
cilitava l’escolament del líquid (Castanyer, Tremoleda 
1999, 135-143, fig. 129-135).

Malgrat que la interpretació arqueològica d’aques-
tes restes no permet una atribució segura i que les anàli-
sis químiques fetes en els paviments conservats tampoc 
han donat uns resultats positius, no podem descartar 
la possibilitat que pugui tractar-se d’una premsa de 
vi. De fet, la pràctica de la viticultura a Vilauba en 
aquest context cronològic està ben testimoniada per la 
troballa de nombroses restes paleocarpològiques cor-
responents a Vitis vinifera (Buxó 1999, 368-369 i fig. 
212). La recuperació d’un conjunt de granes de raïm 
en un dels estrats d’abandonament de les estructures 
corresponents a l’etapa baiximperial ha permès realit-
zar un estudi biomètric que demostra que es tracta de 
restes cultivades. Les característiques d’aquests exem-
plars contrasten, per tant, amb els de la vinya silvestre, 
que són més petits, arrodonits i sense bec (Buxó 1999, 
368, fig. 212).

4. Consideracions finals

El propòsit principal d’aquest recull d’indicis re-
lacionats amb la producció de vi a les comarques de 
Girona a l’època romana era, a més de presentar els 
exemples més significatius, intentar demostrar l’exis-
tència de models diferents en el sistema d’explotació 
agrícola. L’anàlisi microregional del registre arque-
ològic disponible ens permet, tal com ja hem anat 
avançant, establir diferències significatives entre les 
respectives zones estudiades.

Hom constata, a la costa del Baix Empordà i la 
Selva, un desenvolupament més ràpid i important de 
la viticultura, a partir de vil·les dotades d’una infra-
estructura productiva notable i, molt sovint, dotades 
amb indústries terrisseres dedicades principalment a la 
fabricació d’àmfores per a l’exportació de vi. Es tracta, 
en alguns casos, probablement, de fundi propietat de 
personatges d’origen itàlic i de famílies ben posiciona-
des. Aquest primer model, que comença a fer-se evi-
dent a partir de la segona meitat i final del segle i aC, 
es consolida plenament durant el segle i dC, fins que, 
a final d’aquesta mateixa centúria, mostra símptomes 
d’un clar esgotament i entra en crisi. Malgrat que això 
no significa l’aturada de la producció vinícola, aques-
ta es farà d’ençà de llavors seguint uns paràmetres ja 
diferents. Aquest model, que podríem considerar de 
tipus “colonial”, podria correspondre a una economia 
especulativa, lligada a unes inversions sovint externes, 
a una producció molt especialitzada i que, en darrera 
instància, requeria uns circuits comercials i de distri-
bució que majoritàriament la canalitzava cap al mercat 
exterior.

En altres zones del territori, el rerepaís d’Empúri-
es o les comarques de més a l’interior, el desenvolu-
pament de la viticultura presenta unes particularitats 
diferents. Tot i les dificultats degudes a l’escàs nombre 
de jaciments excavats i a les diferents lectures i inter-
pretacions que ofereix el registre arqueològic, sembla 
clar que aquí no existí un boom econòmic lligat a la 
producció de vi. Aquest segon model, no tan especia-
litzat, va tenir un creixement més continuat i sostingut 
i quedà més al marge de la crisi que afectà directament 
les explotacions del primer. En la definició d’ambdós 
models, que de mica en mica es fan més evidents, hi 
intervenen també altres factors, que aquí no podem 
desenvolupar, com són la particular situació geogràfica 
i política de cadascuna de les àrees (vies de comuni-
cació, ports, mercats, etc.), que, juntament amb les 
característiques del substrat anterior a la colonització 
agrària romana, poden ajudar a explicar l’aplicació i 
desenvolupament d’un determinat model en detri-
ment de l’altre.
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Resum
La figlina de Sant Boi ocupava un lloc estratègic, a la desembocadura del Llobregat, a l’ager de Barcino. 
Va funcionar entre el c. 30 aC i els darrers anys del segle i de la nostra era. S’hi van produir àmfores de les 
formes Pascual 1 i Dr. 3 i potser de la Dr. 7-11. Les primeres amb la marca IVLI.ANICETI i les segones 
amb diverses estampilles en què apareix un nomen, tot plegat relacionat probablement amb el comerç del 
contingut. La terrisseria de Darró, situada a l’ager de Tarraco, en un indret on hi havia hagut un important 
nucli ibèric, es degué fundar el 50/40 aC i va estar activa també fins al final del segle i dC. La seva produc-
ció és anepígrafa i amb una pasta de color clar, beix, groguenc, molt típica. S’hi van obrar els tipus Dr. 1 
citerior, Pascual 1, Dr. 7-11, Oberaden 74 i potser Dr. 3 en poca quantitat.

Paraules clau
Àmfora, figlina, Dressel 1, Dressel 3, Dressel 7-11, Oberaden 74, Pascual 1, IVLI.ANICETI.

Abstract
The Sant Boi figlina occupied a strategic location at the mouth of the River Llobregat, in the ager of Bar-
cino. It produced Pascual 1, Dr. 3, and possibly Dr. 7-11 amphoras between c. 30 BC and the final years of 
the 1st century AD. The former were marked IVLI.ANICETI and the latter with various stamps contain-
ing a nomen, probably related to the trade of the content. The Darró pottery, located in the ager of Tarraco 
on the site of an earlier, large Iberian settlement, was founded in 50/40 BC and remained active until the 
end of the 1st century AD. Its production was anepigraphic with a light beige, yellowish, very typical paste. 
It manufactured Dr. 1 citerior, Pascual 1, Dr. 7-11 and Oberaden 74 types and possibly small quantities 
of Dr. 3.

Keywords
Amphora, figlina, Dressel 1, Dressel 3, Dressel 7-11, Oberaden 74, Pascual 1, IVLI.ANICETI.
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1. Sant Boi de Llobregat

La vil·la romana de Sant Boi, situada al cim i els 
vessants del turó del Castell, on hi ha el nucli antic de 
la ciutat, és molt coneguda per la presència d’unes in-
teressants termes, ben estudiades des del punt de vista 
tipològic,1 datades de cap al 200 de la nostra era2 i res-
taurades pel nostre Servei (fig. 1).3 L’establiment romà, 
però, és força més antic, d’origen baixrepublicà, i va 
posseir un centre productor d’àmfores que va funcio-
nar al llarg del darrer terç del segle i aC i durant gairebé 
tot el segle i de la nostra era. En el decurs de les pri-
meres excavacions al jaciment, dirigides per J. C. Serra 
Ràfols els darrers anys de la dècada dels cinquanta i 
els primers seixanta del segle xx, s’hi va trobar un forn 
per coure àmfores (F2).4 Més tard, en les campanyes 
que hi vam dur a terme amb motiu de la restauració 
dels banys, en 1989-1991 i 1997, vam trobar les restes 
de dos forns més, un de coetani del que ja es coneixia 
i un altre de més antic. Tot seguit, fem un resum del 
resultat d’aquells treballs, tot incloent-hi notícies de 
les excavacions antigues, les quals vam poder conèixer 
a la documentació del doctor Serra Ràfols, conservada 
a l’Institut d’Estudis Catalans.5

1.1. Els forns 

L’any 1990, vam donar a conèixer un avanç dels 
resultats de l’excavació que llavors es duia a terme al 
centre productor de Sant Boi.6 En aque lla ocasió es va 
presentar el forn descobert en les primeres excavacions 
però que havia romàs inèdit fins aleshores (F2). Poc 
després, un dels sondeigs nous va aportar una infor-
mació fonamental per a l’estudi de la figlina, ja que, a 
més d’ajudar-nos a precisar la datació del forn ja co-
negut, va proporcio nar el descobri ment d’un altre de 
més antic (F1). Les restes d’aquest darrer es van trobar 
força arrasades, tot i que perfectament reconeixi bles, i 
amb la particularitat que les ruïnes d’F2 hi recolzaven. 
Tanmateix, no en vam poder traçar la planta exacta, ja 
que només es va descobrir una de les parets perimètri-

ques. La resta deu ser sota el mosaic del frigidarium del 
recin te termal, que, arran de les darreres obres, roman 
in situ, restaurat. Tot i això, la disposició i l’aparell del 
mur trobat indiquen que aquesta estruc tura era molt 
semblant al forn 2: de planta rectangular, amb el prae- 
furnium en un dels costats més petits, l’oposat al que 
s’ha descobert, i amb un folre de carreuons de llico-
rella que envoltava el recinte bastit amb tovots. És de 
suposar que, com a l’altre giny, la cambra de foc estava 
subdividida per una espina central i coberta amb arcs i 
revol tons on recolzava la graella. 

A més, a l’entorn septentrional de les termes van 
aparèixer indicis d’un tercer forn (F3), coetani i bessó 
del forn 2, del qual només es va localitzar la paret me-
ridional, mitgera amb la d’F2, i unes petites restes de la 
graella. Val a dir que, tant la funció com la cronologia, 
s’han de suposar idèntiques a les del giny veí. L’exca-
vació va permetre d’establir la cronologia de tots tres 
forns. Així, sabem que el núm. 1 té un terminus post 
quem de c . 30 aC i que va restar arrasat cap als anys 
20-30 dC, probablement en bas tir-se els forns 2 i 3, i 
que aquestes altres instal·lacions van ser abandonades 
cap al final del segle i (fig. 1).7

1.2. La producció

El centre de Sant Boi de Llobregat va produir àm-
fores de les formes Pasc. 1 i Dr. 3 (o Dr. 2-4, dit amb la 
fórmula habitual) (fig. 3-7). De les primeres ja es tenia 
notícia a través d’un treball de R. Pascual, en què tam-
bé s’esmentava la possibilitat de l’existència de les sego-
nes.8 La nostra excavació va confirmar àmpliament la 
manufac tura de totes dues, de les quals s’han localitzat 
milers de fragments.9 També s’hi va trobar el tipus Dr. 
7-11, d’una manera, però, summament esporàdica, 
tot i que a quests envasos no són estranys a la franja 
costanera mediterrània de la Tarraconen se, ja que se 
n’ha constatat la producció a Llafranc (Palafrugell),10 
el Collet de Sant Antoni (Calonge),11 Can Lloverons 
(Castell-Platja d’Aro)12 i Fenals (Lloret de Mar),13 així 
com, probablement, a Empúries,14 on adopten el tipus 
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Figura 1. Les termes romanes de Sant Boi de Llobregat des de llevant. En primer terme, el frigidarium pavimentat amb un mosaic sota 
el qual es troben les ruïnes de la cambra de foc del forn núm. 2. Foto: Jordi Isern, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de 
Barcelona, 1997.

Figura 2. Planta general esquemàtica de les ruïnes del centre productor d’àmfores localitzat a sota i a l’entorn de l’edifici de les termes 
romanes de Sant Boi de Llobregat.



15. Codex 1995b, fig. 9.4.
16. Arqueociència 1995, fig. 3.1.
17. Julià et al . 1989, 293.
18. Revilla 1994, 116; 2003b, 293.
19. Járrega 2003, 117-118.
20. Massó 1998, 285; Járrega 1998, 433; Gebellí 1996; 1998.
21. Massó 1998, 284; Járrega 1998, 433.
22. Producció probable de Dr. 7-11, Massó 1998, 283-285; Járrega 1998, 433.
23. Massó 1998, 283-285; Járrega 1998, 433.
24. Tchernia 1971; 1976, 973-979; Nolla, Padró, Sanmartí 1979; 1980, 193-218; Revilla 1993; 1995.
25. Izquierdo 1993.
26. Carreté, Keay, Millet 1995; Berni 1997, 81.
27. Borràs 1987-1988, 390, fig. 7; Fernández Izquierdo 1991, 113; 1995, 212, 215. Tradicionalment, aquest centre s’associa més aviat a les 

produccions de l’àrea catalana, atesa la situació geogràfica, la cronologia i el repertori de formes produït.
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Figura 3. Àmfores Pasc. 1A (1-3) i Dr. 3A 
(4-6) trobades en el decurs de la campanya 
d’excavació de 1990 al centre productor de 
Sant Boi de Llobregat. 

Dr. 8. De la forma 7-11 es coneixen sengles fragments 
als centres de Can Balençó (Argentona)15 i Sant Pol de 
Mar16. Així com a Can Tintorer (el Papiol),17 molt a 
prop de Sant Boi de Llobregat. D’altra banda, es troba 
en quantitats notables a Darró (Vilanova i la Geltrú), 
com tindrem ocasió de veure més endavant. També se 
n’ha identificat la presència a diverses figlinae de les 
comarques tarragonines: el Vilarenc (Calafell),18 el 

Mas d’en Gras19 i la Canaleta (Vila-seca),20 el Mas de 
Gomandí o Mas del Coll (Riudoms),21 la Boada22 i 
els Antigons (Reus),23 l’Audemina (Tivissa)24 i el Mas 
del Catxorro (Benifallet).25 A més, cal fer referència 
a la seva aparició a la Secuita (Tarragonès), en la pri-
mera meitat del segle i, on no és segur que es produ-
ís.26 D’altra banda, s’han estudiat centres productors 
al Mas d’Aragó (Cervera del Maestrat, Castelló),27 el 



28. Aranegui 1978, fig. 8-10.
29. Id . 1981, 533-534, làm. III.2, 4.
30. Guerrero 1981, 218; Ramon et al . 1982, 223-229.
31. Desbat, Schmitt 1998, 349-355, fig. 1-3. 
32. Gebellí 1996, 76.
33. Laubenheimer 1985, 318, 407, fig. 176.
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Figura 4. Tipologia de les àmfores Pasc. 1A 
produïdes a Catalunya segons López Mullor, 
Martín 2007. Peces senceres.

Grau Vell de Sagunt28 i la Punta de l’Arenal (Xàbia, 
Alacant).29 A Eivissa es va fer una imitació ben cone-
guda, la forma PE 41, definida fa anys.30 

A. Desbat i A. Schmitt van publicar la troballa a La 
Muette (Lió) i Saint-Roman-en-Gal (Vienne) d’unes 
peces de la forma Dr. 12 amb la marca SEX.DOMITI, 
datades dels anys 20 aC-15 dC, per a les quals es va 
determinar mitjançant anàlisis químiques un possible 
origen a la Tarraconense, però no pas a Tivissa.31 Tot 
i que els autors citats presenten probables paral·lels a 
Dangstetten i als derelictes Cap Béar 3 i Sud-Perdu-
to –aquests darrers considerats tradicionalment com 
a bètics–, de moment, a casa nostra no en coneixem 
cap. L’aparició de la marca SEX.DOMITI a la bòbila 
de la Canaleta (Vila-seca) ha fet pensar que també es 

podria haver utilitzat en aquest centre.32 Això podria 
significar que les àmfores trobades a la regió de Lió 
–potser tarraconenses però no de l’Aumedina– proce-
dien d’aquest indret. De moment, però, tot això està 
una mica mancat de proves materials. A la Gàl·lia Nar-
bonesa també es coneix una petita producció d’àmfo-
res Dr. 7-11, constatada a Sallèles d’Aude i probable 
a Velaux-Moulin du Pont i Sigean. Cal tenir present 
que en tots els casos es tracta d’officinae situades terra 
endins, encara que no gaire allunyades d’albuferes. És 
per això que s’ha pensat que aquests envasos podrien 
haver contingut salses de peix.33

A més de les àmfores, com passa sovint en aquesta 
classe d’instal·lacions, és notòria la producció de ce-
ràmica comuna i de material de cons trucció, entre el 
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Figura 5. Tipologia de les àmfores Pasc. 1A produïdes a Catalunya segons López Mullor, Martín 2007. Fragments. Les peces de Sant Boi 
hi apareixen senyalades amb una estrella. 
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Figura 6. Tipologia de les àmfores Dr. 3A (1-5) i 3 B (6-8) produïdes a Catalunya segons López Mullor, Martín 2007. Peces senceres. 
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Figura 7. Tipologia de les àmfores Dr. 3A (1-7) i 3 B (8-9) produïdes a Catalunya segons López Mullor, Martín 2007. Fragments. Les 
peces de Sant Boi hi apareixen senyalades amb una estrella. 
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34. Pascual 1977, fig. 2.1, 4, 8.
35. Barreda 1989, 470-471, fig. 2.
36. A mitjan segle i, la forma Pasc. 1 continua sent majoritària (61%) al davant de la Dr. 2-4 (39%) (Comas 1987).
37. Bats 1987, 141; Desbat 1987, 408.
38. Miró 1987, 142, 252, 256-257; Comas 1998a, 220-221.
39. Miró 1988, 197-199.
40. Comas 1998a, 220-221.

qual cal destacar les tègules i els ímbrexs, o els elements 
de tambor de columna. Les pastes de tots aquests pro-
ductes, incloses les àmfores, són homogènies però no 
unifor mes, ja que se’n distingeixen tres grups. El pri-
mer presenta un color rogenc, semblant als dels en-
vasos del Maresme, encara que un xic menys intens, 
i té desgreixant de quars, principalment. El segon es 
carac te ritza per la pasta beix o groguen ca, amb desgrei-
xant de grandària variable, general ment calcari o de 
quars i amb alguns punts de mica lluenta. El tercer 
grup presenta la superfí cie bicolor, amb l’exterior beix 
o groguenc i l’inte rior vermellós; el desgreixant també 
és heterogeni. S’ha de remar car que predominen, de 
bon tros, els fragments de pastes clares.

No podem estendre’ns gaire a tractar de la mor-
fologia dels contenidors, ja que a penes en vam tro-
bar de sencers. L’excava ció de la part del jaciment que 
restava intacta no va permetre el descobriment de 
testers grans. Això comporta que puguem presen tar 
diversos exemples de llavis, nanses, espatlles i pivots, 
però també la mancança d’exemplars complets. L’úni-
ca àmfora Pasc. 1 sencera que posseïm és la que ja va 
publicar el creador d’aquest tipus (fig. 9), conservada 
avui al museu de les termes romanes de Sant Boi.34 De 
la forma Dr. 2-4 en mostrem alguns dels fragments 
(fig. 3, 6 i 7) que van aparèixer en gran nombre en les 
nostres excavacions. S’ha d’afegir, a més, la presència 
d’un fragment de gerra amb la marca QVA a l’arren-
cament inferior de la nansa, publicat el 1989 per M. 
L. Barreda (fig. 12.4), el qual, per ara, constitueix un 
unicum,35 però planteja la presència de recipients de 
mida mitjana degudament segellats, cosa que podria 
suggerir l’envasament i transport d’altres begudes es-
pirituoses, a més del vi.

1.3. Datació dels tipus

1.3.1. Pascual 1
Tot i que la proporció entre les diferents formes 

d’àmfores varia sensiblement a través del temps, i que 
la presència de la Dr. 7-11 és simbòlica, s’ha compro-
vat que, cap als anys 20-30 dC, en restar inactiu el 
forn 1, a l’estrat que s’hi va col·locar per amortit zar-lo 
hi havia una mostra d’àmfores locals, forçosa ment ale-
atòria però indicativa de la producció desenvolupada 
fins llavors dins aquesta primera instal·lació. Aquesta 
mostra abraçava un 95,7% de fragments de la forma 

Pasc. 1, entre els quals un portava la marca IVLI.ANI-
CETI al llavi, així com un 4,3% de corres po nents a la 
forma Dr. 2-4.

Contràriament, dins l’horitzó estratigràfic G, de 
cap al 50 dC, que correspon a un moment en què els 
forns 2 i 3 funcionaven a ple rendiment, el percentatge 
de fragments de cadascuna de les formes era el 29,7% 
de Pasc. 1 i el 70,3% de Dr. 2-4, i s’hi va trobar una 
marca SOS sobre pivot de Dr. 2-4. Cap al final del 
segle i, en els fragments d’àmfores localitzats a l’horitzó 
H, que segellava el forn 2, la pro porció entre les formes 
era: un 44,6% de Pasc. 1, un 54,8% de Dr. 2-4 i un 
0,5% de Dr. 7-11. També hi van aparèixer les marques 
ANT, QVA, QVA i THEOP, sempre sobre pivot de 
Dr. 2-4.

Aquestes dades indiquen el fort predomini de la 
producció de la forma Pasc. 1 en un moment (20-
30 dC) en què les exportacions de vi laietà cap a les 
Gàl·lies encara eren importants però començaven a 
minvar. També palesen la forta reducció de la manu-
factura d’aquest tipus cap a mitjan segle i, però no pas 
la seva desapari ció. De fet, a l’època de l’abandó de la 
figlina, com també veurem a Darró i s’ha constatat a 
Badalona,36 la producció de Pasc. 1, sense ser-hi la ma-
joritària, assoleix un percentatge important. Tot i que 
és legítim pensar que aquest estrat podria haver estat 
compost de materials de rebuig aplegats aquí i allà, per 
tal de colgar les instal·lacions, i per tant poc significa-
tius, el paral·lels indiquen que la producció d’aquest 
tipus continua a casa nostra fins al segle i ben avançat i 
que també arriba a indrets llunyans, tot i que en quan-
titats molt inferiors al període d’esplendor, que abraça 
del 30 aC al 30 dC. 

D’aquesta manera, a les Gàl·lies, tal com han sos-
tingut diversos autors francesos37 i d’aquí,38 a partir 
del període tiberià, els indrets on arriba aquest materi-
al es concentren a la costa septentrional i desapareixen 
al centre i al sud. Segons Miró,39 aquesta distribució 
podria indicar que llavors el vi laietà només estava de 
pas per una gran part del territori gàl·lic, ja que es di-
rigia cap a la Bretanya i Britània. Comas40 s’afegeix a 
aquesta teoria, en indicar que: 

“[…] amb la desaparició de l’eix Aude-Garona i 
amb la pèrdua del paper principal de Toulouse com a 
centre vital del tràfic, es busqués una via alternativa en 
el Loira. Aquest desviament fluvial, a banda de proveir 
d’àmfores Pasc. 1 la Bretanya, fóra el vehicle més ràpid 



41. Camulodunum (Colchester): Hawkes, Hull 1947, 20-65 dC; Bagendom (Gloucestershire): Williams 1981, 130, 20-50 dC. Loc . cit . 
Miró 1988a, 139.

42. Latour 1966, 33, fig. 6.6, 7-8, amb TSG decorada i llànties Ponsich II; Bouscaras 1974; Gianfrotta 1982, 479.
43. Lauranceau 1988.
44. Labaume, Le Cloirec, Simon 1997, 127, fig. 8.
45. Galliou 1984, 32, 40-70 dC; Sanquer 1975, 361-362, primera meitat del segle i dC (loc . cit . Miró 1988a, 134-137); Robic, Le Bihan 
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47. Bezeczky 1998, 364-365, fig. 2.2-3.
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Dr. 2-4, 9%; Dr. 7-11 tar., 9%; davant d’un 7% de PE 18. Na Guardis (Colònia de Sant Jordi): Guerrero 1984, 26-28, fig. 7, dins un context 
–probablement un derelicte– del període 60-70 dC, acompanyat d’àmfores ebusitanes tardanes i TSG Drag. 29 C i Drag. 30; 1985, 229.

51. Beltrán Lloris 1982, pàssim; 1987, 56-58, fig. 12; 1990, 220 s. fig. 109. Consum a la vall de l’Ebre posterior a mitjan segle i indicat 
a López Mullor 1998a, notes 13 i 56.

52. Beltrán Lloris 1979, 952, fig. 7-8; 1982, 325, fig. 3-4; 1987, 56-57.
53. Tchernia 1986, 144; Miró 1987, 252; 1988, 123-144; Revilla 1993; 1995.
54. Desbat 1987, 408.
55. Beltrán Lloris 1982, 325.
56. Sánchez Nuviala, Paz, 1984, fig. 16.113b.
57. Buxó, Tremoleda 2002, 188. Les Pasc. 1 a Fenals i Llafranc cobrien el darrer terç del segle i aC. “En tot cas, no sembla que es 

fabriquessin més enllà del regnat de Tiberi.”
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per transportar el vi laietà cap a les Illes Britàniques, on 
sabem que també es documenten les àmfores Pasc. 1 
en un moment avançat del segle i. A Camulodunum o 
Bagendom, per exemple, entre el 20 i el 65.”41 

Un exponent d’aquesta perduració –encara que el 
canvi de ruta no s’acabi de veure clar– poden ser les 
troballes d’Auterive (Alta Garona), del tercer quart del 
segle i;42 Saintes (Charente Maritime), entre el 30 i el 
60 dC;43 Rennes (Ille-et-Villaine), entre 20-30 i 30-40 
dC;44 Quimper, 10 aC-70 dC; Concarneau, 30-60 i 
50-80 dC, i Fouesnant, 60-90 dC, tots tres jaciments 
a Finistère,45 a més dels dos britànics esmentats.

Aquesta producció relativament intensa a mitjan 
segle i podria tenir la destinació bretona i britànica ja 
assenyalada. Tot i això, s’ha de tenir present que en 
altres zones més llunyanes el comerç de la Pasc. 1 és 
constant, almenys fins al començament dels flavis. És 
el cas del limes germànic, on la forma és present du-
rant una gran part del seu període de producció. Per 
exemple: Goeblingen-Nospelt, c. 20 aC,46 Magdalens-
berg, Tiberi-Claudi.47 A Cartago, s’hi palesa des d’un 
moment primerenc, però sembla que a l’època flàvia ja 
és residual.48 A Mallorca, igualment, es coneixen tro-
balles del període d’expansió màxima del tipus,49 tot i 
que n’hi ha d’altres que abracen des de Claudi fins als 
anys 60-70.50 

Aquesta última data és la que sembla assolir el 
comerç d’aquesta classe d’àmfores a la vall de l’Ebre, 
recolzada en algunes dades conegudes fa temps,51 i en 
altres de més recents que, fins i tot, podrien suggerir 

l’aturada del comerç un xic abans. M. Beltrán Lloris, 
el 1987, es feia ressò de la seva hipòtesi, expressada 
d’una manera extensa el 1982, segons la qual situava 
la producció de la Pasc. 1 “en la etapa augustea ante- 
rior a la Era, hasta la mitad de la primera centuria des-
pués, en términos generales”. Per a això posava com a 
exemple diversos jaciments aragonesos entre els quals 
destacaven la Casa de los Pardo (Saragossa), amb un 
t . a . q . dels anys 14-12 aC, el Poyo del Cid (San Es-
teban, Terol) i Celsa (Velilla de Ebro), amb un t . a . q . 
de final del principat de Claudi.52 En la bibliografia 
més recent, el mateix autor amb més dades subscriu, 
en primer lloc, que la forma Pasc. 1 va arribar a la vall 
de l’Ebre des dels anys 30 aC. En segon lloc, dedueix 
que s’hi va consumir fins a l’etapa de Tiberi, en què 
va desaparèixer gradualment, tal com han sostingut 
Tchernia, Miró i Revilla, en parlar de la producció 
d’aquesta forma,53 o Desbat en palesar la seva presèn-
cia a la Gàl·lia, un dels principals llocs de consum.54 
Potser, però, la desaparició no va ser tan radical. A 
Celsa (Velilla de Ebro), tot i que el tipus és molt poc 
abundant, hi apareix des del 20 dC fins al nivell 6-7, 
de c . 68 dC.55 La datació més enllà del principat de 
Tiberi i concretament de mitjan segle i, també es 
constata al Torreón (Ortilla, Osca).56 Aquestes da-
des semblen palesar que, després d’arribar a la vall de 
l’Ebre des d’un moment primerenc, el tipus Pasc. 1 
s’hi continua comercialitzant fins a mitjan segle i o, 
com a màxim, un decenni més tard.

Tret d’una possible aturada de la producció de 
Pasc. 1 a Llafranc i Fenals a l’època de Tiberi.57 Sem-



58. López Mullor 1985, 203-205; 1989b, 237-240; 1990, notes 6 i 9; López Mullor, Zucchitello, Fierro 1985.
59. Anglada et al . 1998, 438-443.
60. Nolla et al . 2004, 193-200. 
61. Burjachs et al . 1987, 224-228.
62. Carbonell, Folch 1998, 289-290. Cessament de la producció de vi per a l’exportació entre el 50 i el 80 dC.
63. Síntesi interessant a Tchernia 1986, 221-233.
64. P. e.: Llafranc: Llinàs, Sagrera 1993, 108, 110, 117; a l’època de Vespasià, la Pasc. 1 hi continua present, per bé que la majoria dels 

fragments identificables pertanyen a la forma Dr. 2-3. També es documenta a la de Domicià i Trajà, potser, sobretot en la segona, amb 
caràcter residual. Empúries, datada fins als anys 70-80 dC, Aquilué et al . 1984, 291. Miró (1988, 118) ja va plantejar la probabilitat d’una 
difusió de la forma només regional a la darreria de la producció. 

65. Hesnard et al ., 1988, 56, 145, làm. XXIV, TA 7.
66. Fa uns anys (López Mullor 1998b), vam donar a conèixer una àmfora Dr. 2-4 procedent d’Empúries datada del darrer decenni del 

segle i aC. D’altra banda, segons Albert Martín, el material inèdit procedent dels abocadors del Mujal-el Roser (Calella) i de Ca l’Arnau 
(Cabrera de Mar) palesa una datació inicial per a la producció de la Dr. 2-4 lleugerament anterior a la d’Empúries. Cal tenir en compte, 
però, que els exemplars primerencs d’aquests jaciments són d’un tipus més arcaïtzant que no pas la Dr. 2-4 tarraconense que es troba 
habitualment.

67. López Mullor, Martín Menéndez 2007.
68. Cf. Bernal 2007. Una troballa recent a Mèrida: Bejarano 2005, 137-138, fig. 6.6, u.e. 60, amb Drag. 29/37 i 24/25.
69. Per a la difusió del tipus, cf. Tchernia 1971; 1976; 1986; Fariñas, Fernández, Hesnard 1977; Pascual 1984; Miró 1987; 1988, 145-

159; Siradeau 1988; Remesal, Revilla 1991; Baudoux 1992; Revilla, Carreras 1993; Gebellí 1998.
70. Els més tardans són els de Grand-Rouveau (Corsi-Sciallano, Liou 1985) i Diano Marina (ibid., Pallarès 1975-1981; 1987).
71. Síntesis recents a Aranegui 2007; Gisbert 2007. Treballs anteriors: Enguix, Aranegui 1977; Aranegui 1981, 529-538; Aranegui, 

Mantilla 1987, 100-104. Dénia: Gisbert 1987, 104-118; 1998.
72. Saguntum (Aranegui 1991), Xàtiva (Martínez García 1989), Dianium (Gisbert 1998, síntesi més recent).

71

ELS CENtRES PRoDUCtoRS D’ÀMFoRES DE SANt BoI DE LLoBREGAt I DARRó (VILANoVA I LA GELtRú) 

bla que el cessament més clar de l’activitat d’alguns 
centres, que manufacturaven conjuntament aquesta 
forma amb la Dr. 2-4, s’ha de situar, com a mínim, 
en el període 60-70 dC. El vam comprovar fa temps 
a les terrisseries del Mujal-el Roser (Calella) i del Mas 
Carbotí (Tossa),58 i darrerament se n’hi han sumat 
d’altres, com les Alzines, al mateix terme de Tossa59, el 
Collet (Sant Antoni de Calonge),60 Malgrat de Mar61 
o Can Feu, a Sabadell.62 Això ens ha de fer pensar que 
en aquella època –per cert, anterior als tan comentats 
decrets de Domicià63– va tenir lloc un primer aban-
dó de figlinae, lligat sens dubte a un alentiment molt 
important de l’activitat exportadora dels centres cata-
lans. La producció, però, no es va aturar de sobte a 
tot arreu. Per tant, podem concloure que, a partir dels 
anys 60-70 de la nostra era, la producció de la forma 
Pasc. 1 decau radicalment, tot i que sembla no detenir-
se del tot, almenys durant un o dos decennis. Potser 
continua només en uns quants centres, relegada a un 
consum principalment local.64

1.3.2. Dressel 2-4
L’aparició de les àmfores Dr. 2-4 a Sant Boi resta 

palesada en el període en què funcionava el forn 1, 
entre el c. 30 aC i els anys 20-30 dC, tot i que no 
podem preci sar el moment exacte. Al vaixell Grand-
Ribaud D es va descobrir una àmfora d’aquesta forma 
amb les marques QVA i SOS, totes dues documenta-
des al nostre centre i també a Can Tintorer. La data 
del darrer decenni del segle i aC que es va atribuir 
al seu naufragi65 entra dins l’arc cro nològic que hem 
establert per al forn 1, i indica molt bé que alesho res 
ja s’hi produïa aquesta classe d’envasos66. Per tant, les 

àmfores Dr. 2-3 o Dr. 2-4 –aquesta darrera denomi-
nació és la més estesa però trobem més escaient la pri-
mera67– produïdes al territori de l’actual Catalunya 
fan l’aparició als mercats cap als anys 15-10 aC. Ex-
perimenten una expansió notable, tant per la meitat 
nord de la península Ibèrica –encara que també arriba 
al sud en molta menys quantitat68– com per les Bale-
ars, les Gàl·lies, Britània, el limes germànic i sobretot 
Itàlia, la qual té el punt àlgid entre l’època de Tiberi i 
un xic més enllà de mitjan segle i.69 Entre el 60 i el 70, 
algunes figlinae resten abandonades, com ja hem asse-
nyalat més amunt, cosa que fa pensar en una possible 
disminució de la producció, que no devia ultrapassar 
gaire la data final de la majoria dels derelictes localit-
zats en la ruta cap a la costa tirrènica d’Itàlia.70 Mal-
grat tot, és un fet comprovat que, al llarg del període 
flavi i fins i tot a començament del segle ii, aquesta 
forma se segueix constatant en diversos llocs tant de 
producció com de consum. 

Cal afegir que, com alguns autors han explicat a 
bastament, la producció valenciana de Dr. 2-4 és més 
tardana que la catalana.71 D’aquesta manera, sembla 
iniciar-se a l’època de Neró i perdurar fins al tercer 
quart del segle ii. D’altra banda, com és sabut, les 
àmfores d’aquella procedència són clarament diferen-
ciables des del punt de vista tipològic, ja que, a més 
de posseir pastes diferents, el perfil és una mica més 
esvelt, i sobretot la boca més oberta, amb el llavi gi-
rat cap enfora.72 Dins aquesta àrea, el centre del Mas 
d’Aragó (Cervera del Maestrat) podria representar una 
excepció, probablement per la seva vinculació als situ-
ats una mica més al nord, tant pel que fa al repertori 
de formes produït (Pasc. 1, Dr. 2-4, Dr. 7-11 i Ob. 74) 



73. Cf. Borràs 1987-1988; Borràs, Selma 1989; Fernández Izquierdo 1995; Márquez, Molina 2005.
74. Gàl·lia: centres de Corneilhan (Besiers), Laubenheimer, Widemann 1977, 58-82; Velaux-Moulin du Pont: Tchernia, Villa 1977, 

231-239; Velaux-Plaine du Levrau i els anteriors: Laubenheimer 1985, 316-318, 385-386; altres, Laubenheimer 1998, 118-123. Cartago: 
Bonifay 2004, 146, fig. 79, tipus 56-58. Produccions datades entre el començament del segle i i mitjan segle ii (tipus 56); les pseudo-Dr. 2-4 
(tipus 57), unes altres imitacions de Tunísia (produïdes dins la Tripolitana), són de dimensions més petites. Hi ha una tercera variant (tipus 
58) que associa a la forma Schöne-Mau XXXV, els tallers de la qual són a Líbia. Ben bé, la imitació més clara és el tipus 56, que s’assembla 
de prop a la Dr. 3; les altres són força més llunyanes des del punt de vista tipològic.

75. Sobre les diferents marques conegudes d’antuvi al taller de Sant Boi, es pot veure:
IVLI. ANICETI: Sant Boi de Llobregat (Pascual 1977, n. 1, fig. 2.8), Enserune (Jannoray 1955, 221, 437, 449; Lamour, Mayet 1980, n. 75, 

77-78; Miró 1987, 261; 1988a, 217-218, Au gust, abandó al primer terç del segle i dC), Vieille-Tou louse (Pas cual 1980, 264-266; Mayet, Tobie 
1982, n. 9; Miró, 1988b, 249, abans del canvi d’era).

QVA: Can Tintorer, el Papiol (Pascual 1977, 54), Sant Boi de Llobregat (informa cions de R. Pascual, recollides a Cor si-S ciallano, Liou 1985, 
55), Barcelona (Duran 1973, 83, fig. 5), Badalona (Comas 1997, 66, Dr. 2-4, mitjan segle i dC), Mataró (Miró 1988a, 165, amb DE o OE), 
Can Rostell, Mataró (Aguilera, Revilla 1994, 223, fig. 7.6), Torre d’en Gaumès, Alaior, Menorca (Belén, Fernán dez-Mi ran da 1979, fig. 69.17; 
Nicolás 1987, 240), Grand-Rou veau, badia de Bandol, Var (Corsi-Scia lla no, Liou 1985, 55, fig. 40.R 79, mitjan segle i dC), Chateau mei llant, 
Cher (CIL, XIII, 10002, 506, associada a IVC retro; Callen der 1965, n. 1510c), Capes tang, Le Rey, Hérault (Lamour, Mayet 1980, n. 34, asso-
ciada a IVC retro, Dr. 2-4), Glanum, Saint -Rémy-de-Pro ven ce (Rolland 1944, 202, fig. 37.8), Fos-sur- Mer (Amar, Liou 1984, 161-162, làm. 6, 
n. 87), Narbona (La mour, Mayet 1980, n. 30-33); Saint- Thi béry (Siradeau 1988, 59); Angers (ibid., 59, fig. 12.36, làm. 35), Bretanya (Fichet de 
Clairfontaine 1995, 185), Roma (CIL, XV, 3540; Callen der 1965, 232, n. 1510b, associa da a DE circular; n. 1510c, associa da a IVC retro).

QVA: Sant Boi (Barreda 1989, 470-471, fig. 2; Pascual 1991, 126, n. 197.1), Hoyo de San Sebastián (Callender 1965, 232, n. 1510a; Beltrán 
Lloris 1970, 183, n. 409; Hübner 1903, 424, 91), La Chré tienne H, Saint- Raphaël, Var (Corsi-S ciallano 1984; Santama ria 1984, 48, n. 48; 
Corsi-Sciallano, Liou 1985, 84, asso ciada a F retro i SAB, 15-25 dC), La Chrétienne A (ibid., 55, 84, sola i asso cia da a QAE), Grand-Ri baud D 
(Cor si-S cia llano, Liou 1985, 170; Hesnard et al . 1988, 56, associa da a SOS, Dr. 2-4, 9-0 aC), Bonifacio (Corsi-Scialla no, Liou 1985, 55), Luni 
(Lu suardi Siena 1977, 242-243, làm. 144.6, 152.8, associada a SAB, Dr. 2-4, 40-50 dC), Roma (CIL, XV, 2, 3530; Callen der 1965, 252, n. 
1652b, associ ada a SOS).

QUAD: Can Tintorer (Miró 1988a, 19-20), Sud-Lavezzi 3, Còrsega (Cor si-Sciallano, Liou 1985, 138, 144, en el coll, associada a CELSI, 
Dr. 2-4, 0-25 dC).

QV: Can Tintorer (Miró 1988a, 20, Dr. 2-4), Fos-sur-Mer (Amar, Liou 1984, n. 86), Diano Mari na, Imperia (Pallarès 1975- 1981, 87, 90-91; 
1987, 299, c. 50 dC; Corsi-Scia lla no, Liou 1985, 101, 106).

SOSIBIA: Can Pedrerol de Baix, Castellbisbal (Pascual 1977, 52, n. 13, fig. 4.10; Bergadà 1981, làm. XI; Corsi-Sciallano, Liou 1985, 162; 
Miró 1988, 308, n. 149, retro).

SOS: Can Tintorer (Corsi-Sciallano, Liou 1985, 164, normal i retro, Dr. 2-4), Glanum, Saint-Rémy-de-Provence (Rolland 1944, 202, fig. 
37. 1-12, associa da a TH, marca atribuïda al mateix ta ller), Grand-Ribaud D (Hesnard et al . 1988, 56, 145, làm. XXIV, TA.7, associada a QVA), 
Roma (CIL, XV, 2, 3530, associa da a QVA).

76. Pascual 1977, 50 s., fig. 2.1, 4, 8. 
77. Ibid.; Bergadà 1981.
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com a la cronologia d’aquestes.73 També s’han palesat 
produccions de la forma Dr. 2-4 a les Gàl·lies, relativa-
ment abundants, i a Cartago.74

La forma Dr. 7-11, per la seva banda, cal situar-
la, a través dels paral·lels, com veurem en tractar de 
Darró, entre el penúltim o l’últim decenni del segle 
i aC i mitjan segle i de la nostra era. Val a dir, però, 
que a Llafranc alguns exemplars, potser residuals, s’han 
trobat en estrats del segle ii i que al mateix Darró apa-
reixien en la capa d’amortització de la terrisseria, de 
final del segle i.

1.4. Les marques

En el decurs de la nostra excavació vam descobrir-
ne set, tot i que hem pogut estudiar-ne vuit més que es 
van localitzar durant els treballs dirigits per J. C. Serra 
Ràfols, conservades actualment al magatzem municipal 
de Sant Boi de Llobregat. Algunes d’aquestes darreres 
havien estat publicades per Pascual el 1991, gràcies a 
informacions d’Eloi Bergadà, però d’altres romanien 
inèdites. Les que hem trobat nosaltres en comprenen, 
en primer lloc, una d’anepígrafa, que té l’as pecte d’una 
corona circular realitzada a base de petits trian gles, col-

locada sobre pivot de Dr. 2-4 (fig. 12.3). En segon lloc, 
sis amb inscripció en caràcters capitals: IVLI.ANICE-
TI (fig. 9.1-3), ANT (fig. 9.4), FAV (fig. 10.1), QVA 
o bé QVA (fig. 11.1-3, 5-6) inverti da, SOS (fig. 12.2) 
i THEOP (fig. 12.1), la primera sobre llavi de Pasc. 1, 
les altres al pivot de Dr. 2-4 i totes dins de cartutxos 
quadrangulars.

Moltes d’a questes marques ja es coneixien, a través 
de la bibliografia.75 Algunes, com IVLI.ANICETI, 
eren atribuïdes a Sant Boi sense cap dubte76 i d’altres, 
com SOS o QVA, hom les ha via fet ori ginàries dels 
centres veïns de Can Pedrerol de Baix (Cas tellbisbal) 
o Can Tintorer (el Papiol),77 situats tots dos molt pocs 
quilòmetres aigües amunt del curs del riu Llobregat, 
que actualment té la desembo cadura un xic lluny de 
Sant Boi, al Prat de Llobregat, però que a l’antiguitat 
la tenia al costat mateix de la vil·la on hi havia la fi-
glina.

A hores d’ara, cal pensar que l’origen de moltes 
d’aquestes estampilles no té per què ser únic, ja que, 
segons la nostra hipòtesi a propòsit del significat de 
les marques, la qual ja hem formulat en diverses oca-
sions, les estampilles no s’han de vincular a la produc-
ció sinó a la comercia lització de les àmfores. Per tant, 
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Figura 8. Repertori de les marques d’àmfores conegudes fins ara al centre productor de Sant Boi de Llobregat.
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Figura 9. Marques d’àmfora sobre llavi de Pasc. 1 (1-3) i pivot de  
Dr. 3 (4-6), trobades al centre productor de Sant Boi de Llobregat. 
 

Figura 11. Marques d’àmfora sobre pivot de Dr. 3, trobades al 
centre productor de Sant Boi de Llobregat. 

Figura 10. Marques d’àmfora sobre pivot de Dr. 3, trobades al 
centre productor de Sant Boi de Llobregat.

Figura 12. Marques d’àmfora sobre pivot de Dr. 3 (1-3) i sota 
l’arrencament de la nansa d’una gerra (4), trobades al centre 
productor de Sant Boi de Llobregat. 



78. López Mullor 1990, 192-193; 1995.
79. Enserune (Jannoray 1955, 221, 437 i 449; Lamour, Mayet 1981, núm. 75 i 77-78; Miró 1987, 261. August, abandó el primer terç 

del segle i dC), Vieille-Tou louse (Pascual 1980, 264-266; Mayet, Tobie 1982, n. 9; Miró 1988b, 249, abans del canvi d’era).
80. Corsi-Sciallano, Liou 1985, 137, 161, fig. 110, 113, 138, ANT rec tan gu lar, 24 × 19, associada a AM i VIC.
81. Ibid., 94.
82. Ibid., 161. També s’havia proposat el nomen Anterotis (?) com a desenvolupament d’aquesta estampilla. Pascual no la va inclou re en 

el seu inventari de 1977 i en el llibre de 1991 només hi apareix la troballa del vaixell Sud-Lavezzi 3 (Pascual 1991, 30, n. 21).
83. Segons Sciallano 2007.
84. Frova 1977, 242-243, làm. 142, 152-153, Dr. 2-4, 40-50 dC. Hi ha marques de grafia semblant, però d’origen dife rent, segurament 

itàlic, troba des a la Gran Bretanya o França (Ca llen der 1965, 69, n. 85, ANT, Nuits St. Georges, ANT, AN..., Richboroughn; 87, fig. 3.32, 
ANTI, Mont Beuv ray; Amar, Liou 1984, 154, fig. 1, 5b, c, Dr. 1B, ANT, golf de Fòs. Lamour, Mayet 1980, 4, Narbona, ANT, Dr. 1A; 
Four migues C, Dr. 1B, Marse lla). També és dife rent l’estam pilla ANTH, apareguda en àmfores Dr. 7/11 a Barce lona (Ca llender 1965, n. 
86), Badalo na (Miró 1988a, 33; Comas 1985, 129, 141, Dr. 2-4, Dr. 7-8, fig. 57.4) i sobretot Empo riae (CIL II, 6254, 6a, b; Ca llen der 
1965, n. 86; Nolla 1974-1975, 182, 191-192; Beltrán Lloris 1970, 118-119), d’on sembla ori ginària (Nolla 1974-1975, 191-193). També 
s’ha trobat a Port-la-Nautique (Bouscaras 1992, làm. I, n. 20). 

85. Badalona (Comas 1985, 129, Pasc. 1, fig. 57.7; 1997, 22-23, n. 17-18; Miró 1988a, 33, Pasc. 1). Saint-Jean-des-Castets/Vic-
Fesenzac, Gers (Tchernia 1971, 62; Mayet, Tobie 1982, n. 8, de 20-10 aC a 10 dC, Pasc. 1).

86. Santamaria 1984 , fig. 15; Corsi-Sciallano, Liou 1985, 94, fig. 68. Al mateix vaixell i a Badalona s’ha trobat la marca FA (Comas 
1997, 57-58, n. 142), tot i que dins un segell circular, i no pas rectangular com el nostre. No es pot descartar, però, una relació entre aquestes 
estampilles i la que presentem, sobretot atesa la presència de les formes FA i FAV dins el mateix derelicte.

87. Sud-Lavezzi (Corsi-Sciallano, Liou 1985, 138, 144, c. primer quart segle i), La Chrétienne H (Corsi-Sciallano 1984; Santamaria 1984, 
48; Corsi-Sciallano, Liou 1985, 84 i 91, c . 15-25 dC), Luni (Lusuardi Siena 1977, 242-2 43, 40-50 dC), Grand-Rouveau (Corsi-Sciallano, 
Liou 1985, 55, 79, c . 50 dC), Diano Marina (ibid., 101 i 106, c. 50 dC). Badalona (Comas 1997, 66, c. 50 dC).

88. Pascual 1991, 126, n. 197.1.
89. Hesnard et al . 1988, 56 i 145.
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s’han d’atribuir als comerciants.78 Això permet pen-
sar que en tots tres centres produc tors, Sant Boi de 
Llobre gat, Can Tintorer i Can Pedrerol de Baix, es 
podrien utilitzar simul tània ment marques iguals apli-
cades a àmfores Dr. 2-4, en les quals era envasat el vi 
de nombrosos propieta ris, exportat a través de diver-
sos negotiatores que se’n proveïen en els predis de la 
contrada.

Si revisem ràpidament totes aquestes marques, po-
dem veure que IVLI.ANICETI (fig. 9.1-3) va aparèi-
xer sobre Pasc. 1 i fora de context, però, de moment, 
els paral·lels la situen en el principat d’Au gust.79 La 
grafia ANT, per la seva banda, col·locada sobre pivot 
de la forma Dr. 2-4 (fig. 9.4), es va localitzar a l’estrat 
d’abandó de la figlina, de cap al final del segle i de 
la nostra era. Aquesta marca només s’havia descobert 
fins llavors al vaixell Sud-Lavezzi 3 (estret de Bonifa-
cio), datat del primer quart del segle i,80 o més concre-
tament d’entre el 15 i el 25 dC per paral·lelisme amb 
La Chrétienne H,81 i l’origen s’havia si tuat al centre 
de Can Pedre rol de Baix.82 A més, darrerament s’ha 
documentat a Port-la-Nautique (Narbona), segons 
sembla sobre pivots de Pasc. 1.83 D’altra banda, a 
Luni va aparèixer la grafia C. ANT, sobre pivot de Dr. 
2-4 i en una capa de mitjan segle i.84 Aquesta marca, 
però, també es podria relacionar amb l’estampilla C. 
ANTESTI, coneguda a Badalona sobre llavi de Pasc. 
1, i a Saint-Jean-des-Castets sobre la mateixa forma.85 
Amb aquests antecedents, de moment, es fa difícil 
de relacionar les dues marques, la nostra abreujada i 
l’altra desenvolupada o, en tot cas, amb la inicial del 
praenomen. 

La marca FAV, localitzada en el decurs de la cam-
panya de 1997 (fig. 10.1), només té un paral·lel al 
vaixell La Chrétienne H (Saint-Raphaël, Var), on es 
va trobar associada a FE. Aquest derelicte s’ha datat 
en els anys 15-25 dC.86 Quant a la procedència, atesa 
la forma de la peça i la pasta, que correspon al tercer 
grup dels que hem definit més amunt, tot sembla in-
dicar que es tracta d’una marca pròpia del taller de 
Sant Boi.

L’estampilla QVA o QVA (fig. 11.1-3, 5-6), dins 
l’excavació, es data de cap al final del segle i, tot i que 
els paral·lels abracen un període anterior, dels anys 15-
25 dC al 50.87 Aquesta darrera data és la més tarda-
na entre els vaixells amb àmfores de la Tarraconense 
descoberts fins ara. Una estampilla amb aquesta gra-
fia sense nexe ja la va trobar Serra Ràfols en el decurs 
de les primeres recerques, i va ser publicada per Pas- 
cual, el 1991, com a procedent de Sant Boi, gairebé al 
mateix temps que es donava a conèixer la nostra nova 
troballa.88

La marca SOS amb grafia normal o retro (fig. 12.2), 
sobre pivot de Dr. 2-4, l’hem datat de mitjan segle i, 
però al vaixell Grand-Ribaud D, en què també se’n 
coneix, se situa entre el 9 aC i el canvi d’era.89 Val a dir 
que aquesta estampilla, fins a la nostra troballa, només 
era atribuïda a Can Tintorer. 

De la marca THEOP (fig. 12.1), amb aquesta 
grafia i col·locada sobre pivot de Dr. 2-4, no en co-
neixem cap paral·lel; el desenvolupament, però, deu 
correspondre a Theophilus. Aquest nomen apareix en 
un bon nombre de jaci ments acompanyat pel praeno-
men Iulius, en la forma IVLI.THEOPHIL i sobre el 



90. Cap del Volt, Port de la Selva (Nieto, Foers ter 1980, 176, fig. 12, 0-10 aC; Foerster, Pascual 1982, 30-20 aC), Port-la-Nautique 
(Bouscaras 1974, 109-114; Miró 1988a, 126-127), Narbona (Lamour, Mayet 1980, n.26; Barroul 1981, 504, Au gust), Port-la-Nautique 
(Bouscaras 1991, làm.1, n. 1, 3; 1992, làm. I, n. 6-8; 1993, làm. I, n. 28, 30, 33, 35-38, 40, làm. III, n. 148; Antéas 1993, loc . cit . Sciallano 
2007, n. 132-140, 149-175). Saintes, Portvendres, Bram (Aude), Besançon, Canet de Mar (Bergé 1990), Vieille-Tou lou se (Mayet, Tobie 1982, 
n. 9; Miró 1988a, 129, 218), Vienne, Saint-Roman-en-Gal (Desbat 1987, fig. 4.1; Miró 1988a, 134, 218, 8, 30-20 aC fins a 15 dC, no es 
data la marca directa ment), Lió, Rue de la Favori te (ibid., 134, 218, 5-15 dC), Novaesium, Neu ss (Vegas, Bruckner 1975, làm. 29.2, August). 
Saragossa (Beltrán Lloris 1970, 147, n. 198, fig. 50.111, Dr. 22, en el llavi, a sota, en el coll, titu lus pictus T. XLV en capi tal). Sembla que hi 
ha una marca sobre vora de Pasc. 1 trobada als moviments de terres del poliesportiu de Sant Pol de Mar (informació d’Albert Martín).

91. Atribució de TH i THA a Can Tintorer: Corsi-Sciallano, Liou 1985, 144 s.; Miró 1988a, 20. Troballes de l’estam pi lla TH sobre 
Dr. 2-4: Fos-sur-Mer, Bouches-du-Rhône (Amar, Liou 1984, n. 80-81, 84, 86-88), La Chrétienne H, Saint-Raphaël, Var (Corsi-Sciallano, 
Liou 1985, 78-94, TH, THA), Glanum, Saint-Rémy-de-Provence (Rolland 1944, 202, fig. 37.1-12, associada a SOS retro); La Giraia (Corse 
du Sud), Sciallano 2007, Gi 97-5, dins un cartutx quadrat associada a TT, TI o π (?) dins un cartutx rodó. Punxó idèntic al trobat a la 
Chrétienne H (Corsi-Sciallano, Liou 1985, 90, fig. 70, Q1).. TH + F (?) retro: Alcaidús d’en Flaquer, Alaior, Menorca (Nicolás 1987, 87, 
240, fig. 2.32, atribuïda al centre de Badalona). TH + S retro: Portvendres 4, Pasc. 1 (Mi ró 1987, 261, 263; Liou 1987, 274, fig. 5; Carré et 
al . 1995, n. 335). 

92. Al poliesportiu de Sant Pol de Mar. Cf. nota 92.
93. Pascual 1991, 53, n. 68, làm. VII.154.
94. Loc . cit.: Corsi-Sciallano, Liou 1985, 43, n. 48.1, làm. V.111, CET amb E retro, no se n’esmenten paral·lels. 
95. La Giraglia (Corse du Nord), Sciallano 2007; Port-la-Nautique (Narbonne), Bouscaras 1990, làm. IV, n. 11. 9, dins de cartutx 

circular: Antéas 1993, n. 37 (loc . cit . Sciallano 2007).
96. Un grafit N o H (?) s’ha documentat a La Chétienne H sobre pivot: Santamaria 1984, 30, fig. 19; Corsi-Sciallano, Liou 1985, 91, 

n. 1, fig. 72.
97. Pascual 1991, 64, n. 93.1, sobre pivot s/f, informació d’E. Bergadà que fa referència a les peces trobades per Serra Ràfols. Grafia amb 

la lletra i a continuació de la ela: làm. IX.195 (idèntica a la nostra), grafia amb la lletra i a sobre de la ela: làm. IX.196. Segons aquest autor, 
correspon a Felix o Felicius, i n’esmenta paral·lels a la prosopografia de Barcino.

76

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

llavi d’àmfores Pasc. 1.90 Les troballes d’aquestes àm-
fores indi quen un difusió marítima cap a les Gàl·lies, 
dins les quals van arribar a Lió i Vienne. També cal 
recordar l’aparició d’una peça a Novaesium (Neuss). Ja 
dins la península Ibèrica, s’ha d’es mentar una marca 
a Saragos sa, corres ponent a la forma Dr. 22, segons 
Beltrán ori ginària de Catalunya, però estranya com a 
suport d’aquesta estampilla. Una de les troballes amb 
datació més precisa és el derelicte del cap del Volt, tot 
i que la cronologia d’aquest vaixell és objecte de dis-
cussió i se situa als anys 30-20 aC o bé als anys 10-0 
aC. Les peces de Narbona o Neuss s’han donat com a 
augus tals, i pel que fa a Vienne, la datació numèrica 
adjudicada de forma indirecta coincideix gairebé exac-
tament amb el període del Principat (de 30-20 aC a 15 
dC). Finalment, el jaciment de la Rue de la Favorite, a 
Lió, proporciona una data del 5 al 15 dC.

A més de la marca IVLI.THEOPHIL, n’hi ha una 
altra que pot tenir alguna relació amb la nostra, enca-
ra que només sigui gràfica. Ens referim al segell TH 
(fig. 11.4), trobat per Serra Ràfols a Sant Boi, aparegut 
majoritàriament en àmfores Dr. 2-4, però també en 
algunes Pasc. 1, atribuït a Can Tintorer abans de co-
nèixer-se la troballa al nostre jaciment, i descobert en 
diver sos indrets del sud-est de Fran ça i a Menor ca.91 A 
hores d’ara és possible associar THEOP i TH, atesa la 
troballa de les dues en el mateix jaciment, una fa poc i 
la més curta a les excavacions antigues. A més, aquesta 
darrera ha aparegut a Glanum associada a SOS i a Port-
vendres associada a S retro, que potser té alguna cosa 
a veure amb SOS retro, ben documentada a Sant Boi. 
També la F ? amb què apareix associada a Alaior potser 
es podria relacionar amb FAV. Tot plegat fa pensar que 

aquestes dues grafies, sens dubte, són originàries del 
nostre centre i que, tal vegada, també es podrien haver 
utilitzat als altres dos centres veïns.

Quant a la semblança fonètica entre THEOP i IVLI.
THEOPHIL, sembla evident, però resulta estrany que 
la grafia desenvolupada no s’hagi trobat mai a Sant Boi, 
mentre que sí que sembla haver estat localitzada en un 
jaciment del Maresme.92 Davant de tot això, per ara, 
ens abstindrem de proposar possibles atribucions de 
l’origen de la marca en què apareix el praenomen i el 
nomen, tot i que, sense cap dubte, és tarraconense. 

Pel que fa a les marques procedents de les excavaci-
ons dels anys cinquanta i seixanta del nostre segle, hem 
vist que s’hi van trobar els segells QVA i TH, dels quals 
hem tractat més amunt. A més, però, hi van aparèixer 
CVM retro, CE, FELI, PAE, PHAE, PRM i QA, totes 
col·locades sobre pivot de Dr. 2-4 local.

La marca CVM retro (fig. 9.6), de lectura un xic 
dubtosa, va aparèixer associada a una altra d’il·legible. 
Pascual ja la va publicar sense donar-hi cap paral·lel i 
nosaltres tampoc no n’hem trobat.93 El senyal CE (fig. 
9.5), el va recollir el mateix autor, tot i que ell ho re-
presenta com a CET, amb una T final que no acabem 
de veure clara en el fragment que hem estudiat, encara 
que precisament l’extrem dret del segell no va quedar 
ben imprès.94 De CE se’n coneixen alguns exemplars 
prop de Narbona i a Còrsega.95

De la marca FELI en tenim dues versions. En l’una 
la e és dins la ela, i en l’altra al costat. En el segon 
cas, el que nosaltres hem pogut dibuixar (fig. 10.2), 
la marca és associada al grafit H.96 Totes dues ja havi-
en estat publicades per Pascual com a procedents de 
Sant Boi.97 A més, a Roma es coneix un FELI sobre la 



98. Callender 1965, 131, n. 623 (a) Roma, n. 623 (b) Nimes.
99. Hesnard et al . 1988, 53, làm. XXIII.
100. Corsi-Sciallano, Liou 1985, 110, làm., 86. En cartutx de 32 × 18 mm acompanyat d’un grafit en forma de F tombada (21 × 8 mm). 

El grafit F també s’ha documentat a Torre Llauder (Pascual 1977, 63, n. 111, fig. 16.4), i als derelictes Diano Marina (Corsi-Sciallano, Liou 
1985, 102, fig. 81.4, sobre pivot de Dr. 2-4), Grand-Rouveau, en aquest cas associat a P sobre pivot (ibid, 54, fig. 41), i L’Île-Rousse, també 
associat a P (ibid., 110, fig. 86).

101. Pascual 1991, 112, 173.1, làm. XIX.385. Paral·lel: Roma, loc . cit Callender 1965, n. 1321.
102. Ibid., 119, n. 185.1, làm. XXI.417.
103. Amar, Liou 1984, 175, n. 183, fig. 15, golf de Fòs, PRIMI, Dr. 20. Callender 1965, 216 n. 1386 (a), Londres ?, PRIMI; n. 1386 

(e), Roma, PRIMV...; n. 1385 Solothurn, PRIAMVS; Berni, Carreras 2001.
104. Can Collet (Llinars del Vallès): Pascual 1977, 67, fig. 20.18; 1991, 118, n. 183.1. Badalona (Comas 1997, 65, n. 164), La 

Chrétienne H (Saint-Raphaël, Var): Corsi-Sciallano, Liou 1985, 84, làm., 68, associada a AM, AN, CE. Torre d’en Gaumès i Cotaina 
(Alaior, Menorca): Belén, Fernández Miranda 1979, 190, fig. 69, 18 i 19; Nicolás 1987, fig. 1.26 i 27. Carré et al . 1995, n. 179-180. 

105. Carré et al . 1995, n. 333.
106. Torre Llauder (Mataró): Ribas 1964, 180. Can Montell, Mataró (Aguilera, Revilla 1994), Badalona (Comas 1997, 64, n. 162), Can 

Pedrerol de Baix (Castellbisbal): Pascual 1977, 52, 77, n. 11, fig. 4.8, retro. La Chrétienne H (Saint-Raphaël, Var): Corsi-Sciallano, Liou 
1985, 84, làm., 68, cartutx rectangular (26 × 17 mm), s’interpreta que és el mateix punxó que PRI. Sud Lavezzi 3: ibid., 138, fig. 112. Port-
la-Nautique (Narbona), sobre Dr. 2-4, Bouscaras 1992, làm. II, n. 18; sobre Pasc. 1, Antéas 2000, 41, SMC 00-61(loc . cit. Sciallano 2007).

107. Aguelo, Carreras, Huertas 2006.
108. Agraïm aquesta informació a la directora de l’excavació, J. M. Huélamo.
109. Amar, Liou 1984, 185, fig. 22. 
110. Lloc de producció: Pascual 1977, fig. 6.11. Paral·lels: Badalona (Comas 1997, 61), Sant Crist, Mataró (Pascual 1977, fig. 15.25), 

Grand-Rouveau (Corsi-Sciallano, Liou 1985, fig. 40).
111. Està documentada la incursió d’una canonera francesa, durant la Guerra de la Independència, fins a l’altura de Sant Boi de 

Llobregat, precisament.
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vora d’una àmfora petita, i a Nimes s’han documentat 
FELICIS i FEL.OF en peces de forma desconeguda.98 
Al derelicte Grand-Ribaud D es va trobar un altre FE-
LICIS, en aquest cas sobre nansa de Dr. 2-4 itàlica.99 
Tot plegat, com es pot veure, no acaba de documentar 
la nostra marca. En canvi, la grafia FEL, amb la qual 
es podria relacionar molt bé, va aparèixer al vaixell de 
L’Île-Rousse (Alta Còrsega), dins la ruta habitual del vi 
tarraconense cap a Roma.100 

La marca PHAE apareix sobre pivot de Dr. 2-4, 
dins un cartutx rectangular de 19 per 31 mil·límetres, 
imprès vertical i un xic tort (fig. 10.4). Pascual va do-
nar a conèixer la mateixa estampilla que publiquem 
amb un paral·lel procedent de Roma.101 D’altra banda, 
presentem un pivot, també de Dr. 2-4, amb la marca 
PAE (fig. 10.3). Potser, en acabat, es podrà identificar 
amb l’anterior, però a l’estampilla, col·locada dins un 
cartutx diferent i amb una grafia no ben bé igual, no 
hem pogut distingir cap resta de la H que hi podria 
mancar.

El següent senyal, PRM (fig. 10.6), sempre so-
bre pivot de Dr. 2-4 i dins un cartutx rectangular, en 
aquest cas d’11 per 20 mil·límetres, tampoc no s’ha 
trobat fora de Sant Boi. Pascual el va donar a conèixer 
segons les indicacions de Bergadà.102 Entre les estam-
pilles semblants, les que inclouen les lletres PRIM són 
relativament nombroses i pertanyen indistintament 
als centres de Santa Caterina (Barcelona) i Can Collet 
(Llinars del Vallès).103 PRI, que pot ser una variant de 
l’anterior, és més coneguda entre les àmfores tarraco-
nenses i s’ha trobat en jaciments ben típics.104 Tam-
poc no cal oblidar la forma PRIM (retro), coneguda 
sobre Pasc. 1 a Angers (Maine-et-Loire),105 o l’apò-

cope PR, prou documentada entre els productes de 
la nostra àrea.106 A més, s’ha de destacar la troballa 
de la marca PRIMVS al centre productor de Santa 
Caterina, a l’ager de Barcino,107 així com a la figlina 
de Can Manyoses, localitzada al terme municipal de 
Viladecans.108 

Finalment, cal referir-se a la marca QA, col·locada 
sobre pivot de Dr. 2-4, dins un cartutx rectangular 
de 40 per 18 mil·límetres, i amb la llegenda de cap 
per avall (fig. 10.5). A Fos-sur-Mer hi ha un exemplar 
trencat una mica dubtós.109 Atès que la Q presenta un 
aspecte poc habitual, molt esvelt, allunyat de la repre-
sentació que, per exemple, apareix a la marca QVA, hi 
ha la possibilitat que el senyal s’hagi de llegir OA. En 
aquest cas s’ha apuntat la possible procedència de Can 
Tintorer, i se’n coneixen un grapat de paral·lels.110

1.5. La difusió 

Les àmfores de Sant Boi es degueren expedir a tra-
vés del port que hi devia haver al costat de la vil·la, 
a l’antiga desembocadura del Llobregat, fins al qual, 
potser, també arribaven en embarcacions fluvials els 
carregaments procedents de dos centres veïns: Can 
Pedrerol de Baix, situat a Castellbisbal, al costat de la 
riera de Rubí i prop de l’aiguabarreig amb el Llobregat, 
i Can Tintorer (el Papiol), que es trobava en el marge 
dret del riu. Tot i que les àmfores d’aquests darrers cen-
tres podrien haver estat embarcades directament. És 
notori que el Llobregat va ser navegable fins fa menys 
de dos segles,111 i que ho degué ser molt més a l’època 
roma na, en què el cabal era més gran, no estava regu-
lat pels embassa ments o rescloses industrials d’ara i la 



112. Miró 1987; 1988a; 1988b.
113. Jannoray 1955, 221, 437, 449, làm. LIII.3; Lamour, Mayet 1981, n. 75, 77-78; Miró 1987, 261.
114. Pascual 1980, 264-266; Mayet, Tobie 1982, n. 9; Miró 1988b, 249.
115. Sa Costa Blanca, Alaior: Nicolás 1987, 240. 
116. Beltrán Lloris, 1982; 1987, 56-58, fig. 12; 1990, 220 s., fig. 109.
117. Comas 1997, 66, Dr. 2-4, mitjan segle i dC.
118. Torre d’en Gaumès, Alaior, Menorca (Belén, Fernán dez-Mi ran da 1979, fig. 69.17; Nicolás 1987, 240, QVA). Alcaidús d’en Flaquer 

(Alaior, Menorca), TH associada a F retro, Nicolás 1987, fig. 2.32 (19).
119. Imitació ebusitana de la forma Mayet XXXII: López Mullor, 1989b, 157-160. D’altra banda, Cerdà (1979, 12-15) es va fer ressò fa alguns 

anys de la pre sèn cia d’àmfo res Dr. 1 “provin cials” de produc ció eivis senca (forma Ramón PE 25, d’acord amb la tipologia pos terior al seu arti cle) en 
un derelicte del Bonifacio, segons informacions pro porcionades per B. Liou. Aquestes àmfores insu lars acompa nyaven envasos Pasc. 1 proce dents 
de la costa catala na, la qual cosa palesa una interrela ció entre ambdós punts i un rumb cap a Roma amb escala a les Balears , en què es pogueren 
visitar ports de les tres illes majors, atesos aquests paral·lels i els esmentats més amunt.

120. Arribas 1957; 1959.
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desembocadura era un ampli delta. D’aquesta mane-
ra, la situació de vil·les en les riberes resta justificada 
plenament, sobretot si posse ïen centres productors i 
expenedors d’àmfores vinateres, com en els casos que 
analitzem. 

A partir d’aquest port, els vins van seguir camins 
diferents, segons la mena dels envasos i, probablement, 
segons les èpoques. Les àmfores Pasc. 1, com ha de-
mostrat Miró,112 es devien expedir cap a les Gàl·lies. 
Així ho palesa l’aparició de la marca IVLI ANICETI 
a Enserune113 i Vieille-Toulouse.114 Tot i que cal te-
nir en compte la interes sant troballa de Menorca, que 
potser indica un comerç només cap a les Balears, però 
que també podria suggerir una escala en el camí cap a 
Roma.115

La ruta gàl·lica està perfectament documentada i 
és lògi ca. Malgrat tot, ens resistim a creure que les ex-
portacions santboia nes se centressin en un sol mercat i, 
per exemple, no penetressin per l’Ebre, sobre el paper 
del qual com a via de difusió de les àmfores costaneres 
s’han fet estudis interes sants.116 Això no obstant, el ni-
vell actual de conei xe ments, condicionat per l’absència 
de marques del nostre centre a l’Aragó, no permet al-
tres consideracions.

El rumb de les àmfores Dr. 2-4 apareix diàfan a 
la llum dels jaciments, principalment submarins, on 
se n’han trobat. Es dirigien a Roma o al litoral toscà 
–recordeu el cas de Luni– tot travessant el Bonifacio, 
després d’haver passat per la costa sud-oriental france-
sa. Tant els envasos amb la marca QVA, en les seves di-
verses variants, com els segellats amb ANT, FAV, SOS 
o TH, ho indiquen clarament. També en aquest cas 
intuïm que hi devia haver altres rutes secundàries, però 
ens manquen indicis per demostrar-ho, llevat d’algu-
nes troballes a la costa catalana, com la del senyal QVA 
a Badalona,117 les quals pale sen una difusió per la via 
de cabotatge, que d’entrada resulta molt lògica. Mal-
grat tot, a més d’una troballa a Andalusia, que no dóna 
per a grans anàlisis, i d’altres de molt dubtoses a York o 
Nimes, torna a aparèixer l’escala a Menorca.118 Aquest 
fet no el considerem fortuït, més aviat sembla que les 
Balears degueren constituir una fita obligada en un al-

tre camí de distribu ció de produc tes. A parer nostre, 
la seva activitat comercial amb la Itàlia central en el 
moment que estudiem fou intensa, com ho demostra, 
per exemple, la presència d’algunes formes de ceràmica 
de parets fines genuïna ment itàliques a la costa me-
diterrània de la penín sula Ibèrica, també palesada en 
més gran nombre a les Balears, en què, a més, hom les 
arribà a imi tar.119

2. Darró (Vilanova i la Geltrú)

Les ruïnes del conjunt arqueològic de Darró són al 
nucli urbà de Vilanova i la Geltrú, dins la comarca del 
Garraf i la província de Barcelona. S’estenen per l’àrea 
del final del passeig de Ribes Roges, als dos costats de 
la via fèrria, inclòs el turó de Sant Gervasi. Són el tes-
timoni de la presència d’un poblat ibèric a l’antiguitat, 
entre el segle v i el segle i aC, el qual va exercir la pre-
ponderància dins l’àrea oriental de la regió ibèrica de 
la Cossetània. Aquest poblat va ser substituït per una 
vil·la romana, instal·lada al territori de la colònia Tar-
raco, fundada a mitjan segle i aC i abandonada en un 
moment indeterminat de l’època visigòtica.

Les excavacions arqueològiques hi van començar 
als anys cinquanta del segle xx, sota la direcció d’A. 
Arribas, que hi va fer campanyes el 1956 i el 1957.120 
Tot i això, les recerques sistemàtiques, juntament amb 
la consolidació de les ruïnes, les hi ha dut a terme d’en-
çà del 1983 el nostre Servei, a petició de l’Ajuntament. 
Aquests treballs han abraçat la parcel·la que avui es vi-
sita, però també la plaça de Darró, el peu i els vessants 
del turó, així com una finca de propietat municipal, 
encara no oberta al públic, situada entre els carrers de 
Juan de la Cosa i Ponent, la via fèrria i el passeig de 
Ribes Roges.

La terrisseria romana de Darró es va descobrir el 
1986 al passeig marítim de Ribes Roges, dins una 
parcel·la que va passar a mans municipals el 1998. A 
hores d’ara, roman tapada i degudament protegida, a 
l’espera de poder ser oberta al públic. Aquesta instal-
lació, semblant a moltes altres esteses per la costa me-



121. Notícia de la troballa a López Mullor, Ferrer 1982a.
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diterrània de la Tarraconense, s’inscriu dins el sistema 
d’explotació agrícola en vil·les, que al nostre jaciment 
va començar cap als anys 50-40 aC, al mateix temps 
que s’abandonava el poblat ibèric, i va significar el pas 
de Darró de l’estatus de nucli de població al de gran 
explotació agrícola. Fins ara no s’hi ha trobat la resi-
dència o pars urbana corresponent a aquell primer mo-
ment de la vil·la, tot i que és possible que no en tingués 
i que els amos residissin a la ciutat de Tarraco, mentre 
que la mà d’obra ocupava algunes de les antigues cases 
ibèriques, que en comptes de ser abandonades havien 
estat reformades; per exemple l’anomenada casa núm. 
2. Tanmateix, les dependències rústiques s’han docu-
mentat prou bé. Algunes, a redós de la figlina, dedi-
cades majoritàriament a l’activitat vinícola, entre les 
quals destaquen les restes d’una premsa o torcularium 
de notables dimensions (fig. 13). 

A començament del segle ii de la nostra era, es va 
bastir la pars urbana o residència dels propietaris de 
la vil·la en un indret dominant, relativament allunyat 
de la figlina, que aleshores acabava de quedar abando-
nada, i de les altres instal·lacions rústiques, les quals 

en general van perdurar fins al segle v, en què se’n va 
fer de noves. Aquest indret avui és travessat per la via 
fèrria però s’hi han pogut fer excavacions als costats, 
sobretot a la parcel·la municipal, entre el ferrocarril i 
el passeig de Ribes Roges. L’edifici seguia els cànons de 
les construccions d’aquesta mena, dins el tipus ano-
menat “de corredor”, i va patir diverses modificacions, 
les més importants de les quals cal situar als anys 220-
224, c. 350 i 425-450. 

2.1. La terrisseria 

El 1982, en col·locar-se unes canonades de servei 
al carrer d’Alexandre de Cabanyes, que aleshores feia 
de divisió entre les zones 1 i 2 del jaciment, es va loca-
litzar un abocador amb nombrosos fragments d’àm-
fores, la cocció i factura dels quals era defectuosa.121 
A més, durant la campanya de 1985, en una de les 
rases obertes per delimitar l’extensió del jaciment, a 
la meitat oriental de la zona 2, es van trobar vestigis 
d’escòria de forn i ceràmica abundant. Tot això cons-
tituïa l’aus pi ci de la presència d’una terrisseria dedica-

Figura 13. Planta de les ruïnes del torcularium trobat a la pars rustica més antiga de la vil·la romana de Darró, el 1998.



122. V . gr.: Pascual 1977.
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da a l’elabora ció d’àmfores i altres mate rials, com ara 
tègules, totxos bipedals i ceràmica comuna. Tenint en 
compte aquests antecedents i atesa l’esterilitat gairebé 
total de la meitat occidental del predi, vam iniciar la 
investigació sistemàtica del costat oriental, on, una 
vegada excavats els estrats superficials moderns, va 
aparèixer una capa antiga d’aportació datada de cap 
al final del segle i, la qual cobria una part important 
de les ruïnes de les dependències que havien format 
la terrisseria de la vil·la romana. Per descriure-les, les 
anomena rem convencionalment forn núm. 1, forn 
núm. 2, dependència annexa i bassa de decantació 
(fig. 14). 

Els dos forns es van localitzar a la meitat septen-
trional de la zona excavada. La dependència annexa 
se’ls adossava a migdia i consistia en una mena de co-
bert rectangular, limitat per murets barroers, al costat 
septentrio nal del qual hi havia les parets meridionals 
i les boques dels forns. La bassa de decanta ció era a 
ponent d’a quest conjunt.

La situació de la terrisseria fora del nucli principal 
de la vil·la és un fet habitual.122 El seu funcionament 
implicava la utilitza ció d’espais amplis i instal·la cions 
comple mentàries per emmagatzemar el combustible, 
les matèries prime res i les peces abans i després de cou-
re-les; també calien abocadors. Aquesta circumstàn-
cia implicava l’ocupació de zones que perme tessin el 

creixement de les dependències. Al nostre jaciment, la 
situació del taller ceràmic en l’indret on es va descobrir 
devia estar condicionada per la qualitat de les argiles 
dels terrenys adjacents i per la proximitat del lloc on 
atracaven les naus, cosa que facilitava l’embarca ment 
de les àmfores.

Els dos forns descoberts posseeixen la mateixa es-
tructura i distribució interna, per bé que el núm. 2, 
situat a ponent, va ser objecte de reformes importants 
durant l’antiguitat, que en van modificar el funciona-
ment. En tots dos casos la part que s’ha conservat 
correspon a la cambra de combustió, ta lla da parcial-
ment en el terreny natural, i el praefurnium, que dóna 
a la dependència annexa. Ambdues estructures estan 
orienta des de nord a sud amb el conducte d’alimenta-
ció a migdia. La separació entre elles és d’1,95 metres. 
Són de planta rectangular i es van construir de tovot. 
Aquest material forma els murs perimètrics de l’estruc-
tura i els elements de sustentació de la graella. Per ai-
xecar els forns es van tallar al terreny natural argilós 
les rases de fundació de les parets perimètriques, i tot 
seguit se’n va conformar el perímetre inicial mitjan-
çant la col·locació de tovots, elaborats amb l’argila na-
tural mateixa. D’aquesta manera, les cambres de foc 
dels forns van quedar semienterrades al terreny verge, 
la qual cosa va permetre’n la conservació. A migdia, 
però, el tancament estava constituït per un mur de ma-

Figura 14. Planta general dels vestigis del centre productor d’àmfores descobert a Darró el 1986.



123. Fletcher 1965; Cuomo di Caprio 1971-1972.
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çoneria amb un forat central per col·locar-hi el prae- 
furnium. Aquesta paret tenia adossades interiorment 
les toves que configuraven el forn pròpiament dit.

Aquest procés constructiu es va poder obser var 
molt bé durant l’excavació, ja que els forns van apa-
rèixer arrasats una mica més avall de la cota on devia 
haver-hi la graella. En la cara externa dels murs, els 
tovots no presenta ven altera cions importants causades 
per l’escalfor. Això va permetre d’es brinar-ne els detalls 
de la col·locació i les dimen sions, d’un peu quadrat de 
superfície per 5 centímetres de gruix. Les peces eren 
fetes d’argila i palla, acompanyades de nòduls calcaris 
d’1 a 2 centímetres, i estaven dispo sades en filades ho-
ritzontals, amb juntes força amples unides amb fang. 
El fet de trobar les parets dels forns tan arrasades va 
permetre comprovar que, a la meitat del gruix dels 
paraments, els tovots havien canviat de coloració per 
efecte de la calor; tenien una tonalitat vermellosa in-
tensa i més consistència. Tot i això, la superfície inter-
na i els paviments de les cambres de combustió estaven 
coberts d’una capa refractària verda groguenca, d’uns 3 
centímetres de gruix, molt endurida, clivellada i gaire-
bé vitrifi cada, molt compacta però alhora trencadissa.

Dins la cambra de foc dels dos forns, hi ha una 
sèrie d’estruc tures força il·lustratives, fetes totes de to-
vot amb revestiment argilós refractari. En primer lloc 
s’han d’esmentar uns estreps laterals adossats als murs 
més llargs de la planta rectangular dels forns. Aquests 
ele ments de sustentació es completaven amb un altre 
de central a manera d’espina, adossat a la paret del 
fons, del qual arrenca ven nous estreps orientats a dreta 
i esquerra. Davant de la boca del praefurnium, només 
hi havia estreps en els murs laterals, ja que l’espina aca-
bava una mica abans. En aquest sector es van trobar els 
arrencaments d’un sol arc, la llum del qual era igual a 
l’amplada interior de la cambra, i que disposava d’uns 
estreps més gruixuts.

D’aquesta manera, en cadascun dels forns i co-
mençant a comptar des de la boca, es van trobar els 
elements de sustentació de l’arc únic i, a continuació, 
les restes de cinc arca des paral·leles, sobre les quals 
devia haver-hi la graella, que no s’ha conservat. L’arc 
únic donava lloc a un espai desembarassat a manera de 
vestíbul, que facilitava l’alimentació i la neteja de les 
dues meitats simètriques de la cambra de combus tió. 
A més, l’arren ca ment d’aquest element de sustentació 
era una mica més baix que els de les arcades dobles, la 
qual cosa permetia que la graella –que devia recolzar 
al damunt de tots els arcs– fos completament horit-
zontal. Els elements laterals, a part de la funció prò-
pia de sostenir les arcades, determinaven l’alineació de 
les xemeneies que conduïen l’escalfor a la cambra de 
cocció i permetien l’airejament del procés de combus-

tió. Els estreps, al mateix temps, exercien la funció de 
contraforts i evitaven les empentes laterals del terreny 
natural, al qual es trobaven materialment enganxades 
les parts baixes de les parets dels forns. Aquesta fun-
ció estava reforçada pel perfil inclinat que presentaven 
tant els elements que ens ocupen com les cares internes 
de les cambres.

Els praefurnia tenien 2,37 metres de llargària per 
1 d’amplària. L’alçària devia ser lleugerament inferior 
a la de les cambres de combustió respectives. Van ser 
construïts amb obra de tovot, inclòs el coronament: 
una volta de canó, de la qual s’han trobat els arrenca-
ments laterals. El paviment era igual que el de l’inte-
rior dels forns, però les parets no estaven folrades de 
material refractari. A l’exterior, estaven protegides per 
uns murets perpendiculars de tova, molt degradats 
però reconeixibles, que també servien de contraforts. 
En els dos praefurnia, al costat de la boca, es va docu-
mentar un petit sòcol recolzat a terra. En el forn núm. 
1 era de maó cru i en el núm. 2 de pedres petites. 
Aquests elements degueren servir per ajustar el tanca-
ment del conducte d’alimen tació durant les darreres 
coccions. El fet d’haver-se documentat materials dels 
testers de la bòbila a uns 25 metres al nord de la zona 
excavada fa pensar que les cambres de cocció dels forns 
es podrien haver alimentat pel costat oposat al dels 
praefurnia. Aquesta hipòtesi es reforça si pensem que a 
la dependència annexa de migdia s’emmagatzemava el 
combus ti ble i es diposita ven les cendres en netejar-se 
les cambres de foc.

Les restes trobades suggereixen que l’aparença ge-
neral de les dues instal·lacions era semblant. El prae-
furnium cobert amb volta donava pas a la cambra de 
combustió rectangular. En aquest indret hi havia els 
arcs per sustentar la graella, de la qual no s’han desco-
bert restes in situ, però, mitjançant l’anà lisi dels mate-
rials trobats als estrats d’enderrocament, hem deduït 
que devia estar construïda amb totxos bipedals, alguns 
dels quals tenien una aspa incisa coinci dint amb les 
diagonals. De vegades, aquests totxos posseïen una ali-
neació d’orificis matussers, que servien per comunicar 
l’escalfor de la cambra de foc a la de cocció. Pel que fa a 
aquest darrer espai, si el volem descriure hem d’entrar 
de ple en el camp de la hipòtesi. Malgrat tot, i tenint 
en compte els paral·lels,123 suposem que va ser edifi cat 
amb totxo –se n’han trobat nombroses restes– i que la 
coberta era hemisfèrica o de mig canó.

2.2. El forn núm. 1 

Després de descriure els caràcters comuns de les 
dues estruc tu res, ara precisarem les particularitats de 
cadascuna. El forn núm. 1 es va descobrir a l’angle 
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nord-est de la zona excavada; és el que ha permès d’es-
brinar un nombre més gran de detalls sobre el seu fun-
cionament, tant pel seu bon estat de conserva ció com 
pel tipus de rebliments que contenia. De la cambra 
de combustió en resten tres quartes parts, cosa que va 
permetre d’apreciar l’arrencament dels arcs de susten-
tació de la graella i les xemeneies. Per realitzar-los es 
van rebaixar els espais que hi havia als murs laterals 
entre els estreps dels arcs. Aquests rebaixos també apa-
reixen a l’espina central i són bisellats per facilitar l’en-
trada forçada de l’aire i el seu moviment dins la cambra 
de cocció. El mur del fons no presenta aquesta mena 
d’elements. Les parets laterals tenen un reforç a la part 
baixa consistent en un sòcol inclinat d’argila refrac-
tària que presenta una petita reparació, difícil de situar 
cronològi ca ment. Aquesta particularitat no apareix al 
mur nord, on la presència de l’espina adossada i la seva 
llargària més petita feien innecessari de reforçar-lo. El 
paviment d’argila refractària recolzava direc ta ment so-
bre el terreny natural i tenia una potència mitjana de 
3 centímetres.

Dimensions dels vestigis descoberts:
Llargària exterior de la cambra 
de combustió 4,80 m
Llargària interior de la cambra 
de combustió 3,84 m
Gruix de les parets de la cambra 
de combustió 0,72 m
Llargària de l’espina central 3,04 m
Llargària del praefurnium  2,40 m
Amplària del praefurnium 1,02 m
Gruix de les parets del praefurnium 0,80 m
Alçària màxima de les restes 
conservades 1,12 m

L’estratificació trobada a l’interior del forn núm. 1 
presentava una disposició molt horitzontal. En primer 
lloc van aparèixer les restes de la cambra de cocció, for-
mades per tovots recremats. A sota es va documentar 
un altre estrat que arribava gairebé fins al paviment 
del forn, format gairebé exclusivament per restes de la 
graella i de les arcades de la cambra de foc. Tots aquests 
elements eren fets de totxos bipedals d’argila re fractària 
de color groc intens, amb bon nombre de vacúols i de 
con sistència dura i trencadissa. Les peces feien 29 per 
29 per 6 centímetres. El tercer estrat estava adherit al 
paviment i estava format de les cendres procedents de 
la darrera cocció rea litzada, segons que ho palesaven 
el color blanquinós, la consistència tova i pastosa i la 
textura molt fina. Les troballes amfòriques registrades 
en la segona capa interior del forn mereixen atenció, 
atesa la seva abundor. Els fragments pertanyen als ti-
pus Pasc. 1, Dr. 7-11 i a un de semblant al Dr. 2-4. 
També es van trobar en els abocadors restes d’envasos 
classificables dins la forma Dr. 1 citerior.

2.3. El forn núm. 2 

És a ponent del núm. 1, situat paral·lelament. L’es-
tat de conservació no és gaire bo però, precisament 
gràcies a la seva destrucció parcial, vam poder com-
provar les transformacions que havia patit. Com a l’1, 
només hi restava una part de la cambra de combustió i 
el praefurnium. La fàbrica de tovot i el mur de paredat 
que la protegeix pel costat meridional indiquen que la 
construcció d’aquest forn i la del precedent van ser co-
etànies. Durant la primera fase d’utilització va tenir un 
fun cio nament idèntic al del forn 1. És a dir, la graella 
recolzava en una successió doble d’arcades, sostingudes 
per estreps situats en els laterals i l’espina de la cam-
bra de foc, i els conductes d’aireig i sortida de fums 
eren entre els estreps. En una segona fase, però, el giny 
va patir una reparació que va afectar tant el paviment 
com les parets perimètriques. 

Així, es va elevar la cota del pis 27 centímetres 
mitjançant una capa d’argila refractària. Amb aquest 
mateix material es van regruixar les parets, a excepció 
de la septentrional, i es van amagar tant els estreps ori-
ginals com el sòcol inclinat, cosa que va fer que que-
dessin tapats els primitius canals laterals d’aireig, que 
només vam poder apreciar en el tall superior dels murs 
arrasats. Tot això motivà la perfora ció d’una entrada 
d’aire nova en la paret nord, diametralment oposada 
a la boca del prae furnium. Aquesta obertura, de perí-
metre subcircular, comunicava amb una gran xeme-
neia tallada en el terreny natu ral, de 2,60 metres de 
diàmetre i forma troncocònica invertida. Les parets 
d’aquesta xemeneia es van trobar enrogides per efecte 
de la calor i amb gran quantitat de carbonets adherits. 
D’altra banda, no presentava cap acabat característic i 
el fons era a 12 centímetres per sota de l’obertura a la 
paret del forn. D’aquesta manera, l’aire necessari per a 
la combustió, en lloc de circu lar pels laterals, passava 
per l’eix longitudinal de la cambra de foc, a través de la 
xemeneia i la boca del prae furnium.

D’altra banda, el costat de llevant del forn 2 es va 
veure afectat per l’obertura d’un pou, a la segona mei-
tat del segle xvii, el qual en va tallar els paviments, l’es-
pina central i el mur de llevant. La troballa d’aquesta 
mena de pous a Darró no és un fet insòlit. Durant la 
mateixa campanya de 1986 se’n van localitzar quatre, 
dels quals el descrit és el més petit. Aquestes es truc tures 
estan relacionades amb l’explotació agrícola inten siva 
desenvolupada a l’indret entre mitjan segle xvii i els 
primers decen nis del xx, unida a la poca fondària de 
la capa freàti ca.

Dimensions dels vestigis descoberts:
Llargària exterior de la cambra 
de combustió 4,60 m
Llargària interior de la cambra 
de combustió 3,62 m
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Gruix de les parets de la cambra 
de combustió 0,86 m
Llargària de l’espina central  2,86 m
Amplària de l’espina central 0,58 m
Llargària del praefurnium 2,84 m
Amplària del praefurnium 1,20 m
Gruix de les parets del praefurnium 0,52 m
Alçària màxima de les restes conservades  0,45 m

El rebliment intern de la cambra de combustió 
d’aquest forn constava d’un sol estrat, format per una 
barreja d’elements refractaris molt fragmentats: tovots 
recuits i algunes ceràmiques dels mateixos tipus que 
les del forn 1, tot això acompanyat d’argila marronosa 
i arena. Aquesta capa d’aban dó era força tova. Els ma-
terials que contenia daten del final del segle i.

2.4. La dependència annexa

Al sud de les dues estructures descrites, es va do-
cumentar un recinte rectangular, construït amb reble 
i fang, les dimen sions del qual eren 12,30 metres de 
llargària per 40,42 d’amplà ria. Els costats menors eren 
a orient i a occident; al nord s’obrien les boques dels 
prae furnia i al sud hi havia una porta. Suposem que 
aquesta dependència servia per protegir els conductes 
d’alimentació dels forns, per emmagatzemar la llenya i 
per dipositar les cendres procedents de la neteja de les 
cambres del foc.

La paret septentrional recolzava en el terreny verge 
i prote gia la cara meridional dels dos forns, l’única que 
no es trobava en contacte directe amb l’argila natural 
retallada. El tram de ponent de la paret de migdia del 
recinte també recolzava sobre el sòl verge. La resta dels 
panys de paret descansaven sobre un rebliment, sen-
se banquetes ni encai xos. L’accés de la paret sud, que 
va aparèixer tapiat, era a la meitat de llevant del mur, 
davant la boca del praefurnium del forn 1. Interior-
ment, el precedia un graó de lateres de 20 centímetres 
de costat.

El paviment original de la dependència era el terra 
natural, anivellat amb la intenció de posar-lo a la ma-
teixa cota que l’interior dels forns. Contràriament, la 
base dels murs es trobava una mica més alta, sobre l’ar-
gila natural intacta. Aquest desnivell va motivar la col-
locació del graó interior de la porta. L’extracció d’argi la 
per configurar l’àrea interna de la dependència es va 
fer molt barroera ment, ja que el perímetre presentava 
un ostensible talús cap a dins. En el centre hi havia un 
pilar de 0,90 metres de costat i 1,08 d’alçària màxi-
ma conservada. La seva funció de carre gar la coberta 
la complementaven una pilastra en el mur meri dional 
i la paret septentrional, de considerable amplada. Tots 
aquests elements recolzaven directament en el terreny 
natural. Dins la construcció es va trobar, en primer lloc, 
un estrat format com a conseqüència de l’enderroca-

ment de la superestructura dels forns i de la tàpia de les 
parets d’aquesta dependència. Contenia molt poques 
pedres, la qual cosa suggereix que l’alçària original dels 
sòcols dels murs no excedia de molt la conservada. A 
sota, en una disposició força horitzontal, va aparèixer 
una unitat amb un bon nombre d’escòries ceràmiques 
grans i mitjanes i algunes restes de ceràmica comuna 
local. Segurament aquest nivell es va acumular en ne-
tejar les cambres de combustió i cocció després de les 
darreres fornades; com que els forns ja no es van tornar 
a utilitzar, els detritus van restar acumulats fins al mo-
ment de la troballa. Finalment, ja en contacte amb el 
terreny natural, que feia la funció de sòl, aparegué una 
successió de capes lenticulars d’argila, d’1 centímetre 
de gruix, superposades a unes altres de cen dres, també 
irregulars i poc definides. Aquesta disposició fa pensar 
en les restes de successi ves neteges dels forns que, en 
trepitjar-les entre fornada i fornada, després d’haver-
se retirat els residus més volumino sos, van crear una 
mena de paviments fortuïts i canviants.

2.5. La bassa de decantació

Al nord-est dels forns, es va descobrir un recinte 
quadrangu lar de 3,70 per 3,65 metres, de parets bar-
roeres, construï des amb reble i morter de calç. La cara 
externa no era vista, ja que s’adossava al terreny. A 
l’interior, en l’angle nord-oest, hi havia una agrupació 
de tègules col·locades planes que donaven la impres-
sió de ser graons. El paviment era de terra batuda; els 
murs estaven emblanquinats amb calç i presentaven 
una rebava a l’altura de terra. Dins la bassa es va do-
cumentar l’estrat d’enderroc i un sòl de terra precedit 
de dos estrats de preparació que posseïen abundants 
pedres petites, col·locades intencionalment per facili-
tar el drenatge de l’aigua. Aquesta preparació cobria un 
estrat de rebliment, ric en ceràmica ibèrica i romana 
local. Aquesta capa s’introduïa per sota de tots els murs 
de la construcció. Potser era el rebliment d’un pou per 
a l’extrac ció d’argila o d’una bassa anterior semblant 
a la que descrivim, o bé només una regularització del 
terreny natural, de les que són freqüents a l’antiga 
zona d’aigua molls en què es va aixecar la terrisseria. 
Els aspectes constructius descrits i els materials desco-
berts indiquen que aquest element fou una bassa per 
depurar de sorres i graves les argiles que apareixen en 
el subsòl d’a quest sector del jaciment, les quals van ser 
utilitzades com a matèria primera de la bòbila. La fun-
dació es pot situar cap a final del segle i aC i l’abandó 
uns cent anys més tard. 

2.6. Les àmfores

2.6.1. Formes
Com hem vist, els estrats que amortitzaven aques-

tes instal·lacions i els abocadors veïns van proporcionar 



124. V . gr. alguns centres que van produir pastes grogues o beix: Sant Boi de Llobregat (Pascual 1977: 50; López Mu llor 1990; López 
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un bon nombre de fragments amfòrics corresponents 
a les formes Pasc. 1, Dr. 7-11, Ob. 74 i Dr. 1 cite-
rior, a més d’una sèrie de difícils d’identificar, per la 
seva vora peculiar i el seu estat de fragmentació, alguns 
dels quals, potser, podrien classificar-se dins la forma 
Dr. 2-4. De la forma Pasc. 1 se’n van localitzar alguns 
exemplars gairebé complets el 1982, al llarg de l’es-
mentada excavació al carrer d’Alexandre de Cabanyes. 
Després, en van aparèixer molts més a la terrisseria i 
en altres indrets del jaciment (fig. 15-17). De la for-
ma 7-11 en tenim nombrosos fragments, que donen 
una idea força aproximada del perfil (fig. 17). La Dr. 1 
citerior (fig. 15) es va identificar anys després de la tro-
balla del centre terrissaire, en comparar-la amb peces 
semblants procedents de l’àrea laietana. Darrerament, 
a més, aquest tipus s’ha descobert a diversos indrets de 
l’ager de Tarraco. El tipus Ob. 74, tot i tenir-ne frag-
ments apareguts als anys vuitanta, es va palesar més 
clarament en dur a terme la darrera campanya d’exca-
vació a la pars rustica de la vil·la, el 1998 (fig. 17).

La pasta de totes aquestes peces és molt semblant 
a la de les manu factures ibèriques originàries del ja-
ciment. Segons els casos, però sense vinculació direc-
ta amb una forma determina da, pot ser beix, rosada, 
groga, verdosa o bicolor amb combi nacions dels tons 
anteriors. El desgreixant és molt fi, de partícules blan-
ques, rogenques i de mica daurada. Aquests trets tec-
nològics s’a llunyen dels que identifiquen, per exem ple, 
les àmfores de la regió laietana, sobretot les del nord 
d’aquesta àrea; les més conegudes. Tot i això, segons 
es comprova en diversos jaciments, els envasos de la 
Tarraconense no han de tenir forçosament la pasta roja 
amb grans de quars.124 Lògicament, les matèries pri-
meres disponibles en cada lloc i les tècniques de cocció, 
semblants però no idèntiques, van influir, sens dubte, 
en la coloració dels productes, que no degué consti tuir 
un argument decisiu per introduir-los al mercat.

2.6.2. Cronologia
Ja hem dit que, per ara, les dades sobre l’inici de la 

produc ció són escasses. Tot i això, no sembla impru-
dent de situar-lo cap als anys 50-40 aC, atès l’abandó 
en aquell moment del poblat ibèric i de la presència a 
la figlina de fragments de la forma Dr. 1 citerior. Pel 
que fa al final de l’activitat de la terrisseria, és evident 
que, en restar abandonades les instal·lacions, hom no 
va netejar els forns ni molt menys la resta de les depen-
dències. Per tant, els fragments apareguts als estrats 

d’amortització deuen correspondre a les darreres for-
mes que s’hi van produir. L’estudi d’aquests fragments 
palesa que, segurament cap al final del segle i, conti-
nuava l’elaboració dels tipus Pasc. 1, Dr. 7-11 i potser 
l’Ob. 74 i un de semblant al Dr. 2-4. Les diferents 
capes de cendra, deixalles i trossos d’àmfora dipositats 
a la dependència annexa que, un cop aplanades, van 
constituir els paviments successius indiquen el ma-
teix.

Pel que fa al tipus Dr. 1 citerior (fig. 15), el més 
antic localitzat al jaciment, la seva pasta és de color 
beix molt clar, gairebé idèntica a la que és pròpia de les 
àmfores ibèriques locals. Potser, alguns fragments que 
vam publicar fa temps com a Dr. 2-4 poden pertànyer 
a aquesta mateixa forma o a una variant de la Tarraco-
nense 1.125 Tot i això, com que en posseïm únicament 
les vores, que no són uniformes, no podem entrar a 
comparar-les amb gaires paral·lels. Aquestes peces de-
uen ser coetànies dels primers temps de la figlina, que 
datem cap als anys 50-40 aC, i van aparèixer dins un 
estrat de rebliment, anterior a la bassa de decantació 
d’argiles, bastida en un moment relativament avançat 
de la producció de la bòbila, quan la forma predo-
minant era la Pasc. 1. Les produccions més antigues 
d’àmfores citeriors, que van imitar les grecoitàliques 
i les Dr. 1 A, cal situar-les entre el c . 125 aC i el c . 75 
aC. En aquesta darrera data ja es devia haver iniciat 
–potser un decenni abans– la manufactura dels tipus 
Dr. 1B, 1C i 1 citerior. Aquest darrer, que és el que ara 
ens interessa, va tenir l’expansió màxima entre el 75 i 
el 50 aC, aproximadament, tot i que va conviure amb 
les formes Tar. 1 i Pasc. 1, i que de manera cada cop 
més residual va arribar fins a un moment indeterminat 
proper al canvi d’era.126 

Quant a les àmfores Pasc. 1, sempre de pasta beix 
i algunes de tonalitat verdosa, de moment no sabem 
quan se’n va iniciar la producció al jaciment, tot i que 
les hem trobat en capes de cap al començament de 
l’època d’August, en el sector de la pars rustica de la vil-
la excavat el 1998. D’altra banda, ja hem vist que, en 
el moment d’abandó de la figlina, aquesta forma estava 
en producció, encara que no en sabem el percentatge. 
De la cronologia d’aquest tipus ens n’hem ocupat ex-
tensament en tractar del centre productor de Sant Boi 
de Llobregat, i per tant ens remetem a allò que hem 
dit més amunt.

La forma Dr. 7-11, com hem vist també en des-
criure el material de Sant Boi, està prou documentada 
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Figura 15. Àmfores de les formes Dr. 1 citerior (1-5) i Pasc. 1 A (6-8) procedents del centre productor de Darró. 
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Figura 16. Àmfores de la forma Pasc. 1 A procedents del centre productor de Darró. 
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al llarg de la costa catalana. A Darró, de moment, no-
més podem precisar que la bòbila es va posar en marxa, 
com ja s’ha dit, als anys 50-40 aC, i que va prolongar 
l’activitat fins a la darreria del segle i de la nostra era. 
La producció de les àmfores Dr. 7-11 sembla iniciar-
se en un moment relativament recent, que potser cal 
situar al període augustal avançat, atesa la pasta, ma-
joritàriament de color groc verdós. No obstant això, 
de moment no en podem indicar el final.127 Sortosa-
ment, altres jaciments catalans donen datacions més 
precises. A la terrisseria de Llafranc (Palafrugell), que 
es va utilitzar des dels anys 25-15 aC fins a mitjan segle 
iii,128 la forma es localitza del final del segle i a mitjan 
ii.129 Al Collet de Sant Antoni (Calonge) el període 
d’activitat de la bòbila s’ha situat des del darrer terç o 
el darrer quart del segle i aC fins als anys 60-65.130 A 
Can Balençó (Argentona) l’estrat en què va aparèixer 
el fragment de Dr. 7-11 es data en el darrer decenni del 
segle i aC.131 Al Vilarenc (Calafell) no coneixem l’arc 
cronològic complet, ja que, segons Revilla, no se sap 
l’emplaçament de la terrisseria i fins ara només s’hi han 
excavat abocadors. Tot i això, se’n documenta l’activi-
tat fins al primer quart del segle i.132 Finalment, tant 
als Antigons (Reus) com al Mas del Catxorro (Benifa-
llet), sembla palesar-se’n la producció a l’època d’Au-
gust, més o menys avançada.133

Datacions similars proporcionen els jaciments gàl-
lics,134 o bé el dipòsit de La Longarina (Òstia).135 El 
derelicte Diano Marina (Imperia), en canvi, se situa a 
mitjan segle i.136 Finalment, les troballes de Pompeia 
no s’han datat, però compten amb el proverbial t . a . q . 
del 79 dC.137 Tot això abraça un arc cronològic que, 
de moment, s’inicia al penúltim o l’últim decenni del 
segle i aC i arriba a mitjan segle i de la nostra era, llevat 

d’alguns exemplars de Llafranc, trobats en estrats del 
segle ii, que potser eren residuals.

Del tipus Ob. 74 en tenim, per ara, pocs frag-
ments, però són de pasta típica del jaciment (fig. 17). 
Aquesta forma s’ha palesat al territori de l’actual Ca-
talunya, de manera no gaire abundant, en dues àrees 
determinades. Una de septentrional, amb terrisseries 
a l’Empordà, la Selva i potser el Maresme, i una de 
meridional, amb centres a l’ager de Tarraco i prop de 
la riba de l’Ebre. Entre els primers, cal esmentar la 
figlina de Llafranc (Palafrugell), amb un repertori de 
formes molt ampli, en el qual s’ha inclòs no fa gai-
re la que ens ocupa.138 No gaire lluny es troba la del 
Collet de Sant Antoni (Calonge), l’activitat de la qual 
se situa entre el darrer terç o el darrer quart del segle 
i aC i els anys 60-65 de la nostra era.139 Al Mares-
me se’n va assenyalar la producció ja fa temps a Sant 
Vicenç de Montalt,140 i a les comarques meridionals 
cal fer esment, en primer lloc i per ordre geogràfic, 
de les àmfores del Vilarenc (Calafell), els trets de les 
quals, però, són ben peculiars, encara que no se’n 
conegui cap de sencera.141 Tot seguit, hi ha diversos 
centres, no gaire llunyans entre si, fins ara poc estudi-
ats: Tomoví (Albinyana-Santa Oliva)142 i el Mas d’en 
Gras143 i la Canaleta,144 els dos a Vila-seca. D’aquí es 
passa a l’Aumedina (Tivissa)145 i el Mas del Catxorro 
(Benifallet).146 Aquest darrer grup no quedaria com-
plet sense afegir-hi el Mas d’Aragó (Cervera del Ma-
estrat), amb una producció molt semblant a la de les 
officinae del curs baix de l’Ebre, tant per l’aspecte com 
pel repertori tipològic.147 Tots els productes d’aques-
ta àrea tenen pastes clares, molt diferents de les típi-
ques “laietanes”, pròpies de l’àrea entre la Tordera i el 
Besòs, i d’alguns centres vallesans que també en van 
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produir. En altres àrees de la Tarraconense també es 
coneix la producció de la forma, i se n’han identificat 
uns quants centres des del País Valencià a la Rioja.

La datació d’aquesta forma es pot arribar a esbri-
nar a partir de les poques dades proporcionades per 
les zones de producció, a les quals se n’afegeixen algu-
nes de procedents dels indrets de consum. D’aquesta 
manera, un dels referents més antics és el derelicte 
Sud-Caveaux 1 (Marsella), que es va enfonsar cap al 
30 aC, encara que la peça que s’ha publicat tingui una 
vora una mica allunyada del que és normal en el tipus 
Ob. 74.148 Tot seguit, cal esmentar la Casa dels Pardo 
(Saragossa), on apareix la forma, atribuïda al centre de 
Tivissa, en un estrat que va dels anys 25-23 als anys 
15-12 aC.149 Als pous de Vieille-Toulouse, de datació 
de vegades complicada, tant s’hi assenyala una data 
del començament de la nostra era com de mitjan se-
gle i aC.150 A Llafranc i el Vilarenc, en el supòsit que 
aquesta forma fos de les primeres que s’hi van produir, 
es podria datar a partir del 30 o el 25 aC fins, com 
a mínim, a l’època tiberiana, però les excavacions en 
ambdós llocs encara no han proporcionat prou dades 
per formular una afirmació tan categòrica. A Carta-
go, aquest tipus s’ha situat entre els anys 40-20 aC i 
20-30 dC, cosa que, juntament amb l’aparició al mur 
d’àmfores de Byrsa, anterior al 10 aC, ens dóna un  
t . p . q . de, com a mínim, el 20 aC;151 el mateix que 
proporcionen les troballes de Lió,152 que fins i tot po-
drien ser una mica més antigues.

Tot seguit, hi ha una sèrie de jaciments on es do-
cumenta una data des del darrer decenni del segle i 
aC fins a la primeria del segle i de la nostra era: En-
serune (Hérault), August;153 Saint-Jean-de-Castex 
(Vic-Fesenzac, Gers), darrer decenni del segle i aC;154 
Mas del Catxorro (Benifallet), època d’August, des 
d’abans del 10 aC; Tarraco, final de l’època augustal i 

principat de Tiberi;155 Oberaden, de l’11 a 10-8 aC; 
Haltern, 5 aC-9 dC. I per acabar, uns quants llocs on 
pot assolir, com a mínim, la meitat del segle i de la 
nostra era: Celsa (Velilla de Ebro), del 41 a 45-48;156 
El Palao (Alcanyís), 54-60,157 i Hofheim, de Claudi a 
Vespasià.158 Aquestes informacions ens indiquen que 
la forma Ob. 74 produïda a la Tarraconense es pot 
datar, ara com ara, entre el c. 30 aC i els anys 50-60 
dC.159 El floruit de la producció s’hauria de situar en-
tre el darrer decenni del segle i aC i el segon del segle 
i de la nostra era. 

Estant en dubte la presència de la forma Dr. 2-4 en 
el jaciment, de moment no ens estendrem en la seva 
anàlisi. Tot i això, cal considerar que en les producci-
ons meridionals, com ara les del centre veí de Tomoví 
(Albinyana-Santa Oliva), són molt abundants les vo-
res de secció triangular, com també als Antigons160 i 
a les Planes del Roquís, totes dues a Reus.161 Aquests 
pocs exemples podrien constituir l’exponent d’una 
norma més o menys general, segons la qual la vari-
ant Dr. 2A devia correspondre a les produccions més 
septentrionals, des del Garraf cap al nord, i la Dr. 2B 
podria ser la pròpia dels centres meridionals. Pel que 
fa a la cronologia del tipus, podem dir que les àmfores 
Dr. 2-3 o 2-4 produïdes al territori de l’actual Cata-
lunya fan l’aparició als mercats cap als anys 15-10 aC. 
Experimenten una expansió notable, tant per la mei-
tat nord de la península Ibèrica –encara que també 
arriba al sud en molta menys quantitat162–, com per 
les Balears, les Gàl·lies, Britània, el limes germànic i 
sobretot Itàlia, en la qual té el punt àlgid entre l’època 
de Tiberi i un xic més enllà de mitjan segle i.163 Entre 
el 60 i el 70, algunes figlinae resten abandonades,164 
cosa que fa pensar en una possible disminució de la 
producció, que no devia ultrapassar gaire la data fi-
nal de la majoria dels derelictes localitzats en la ruta 
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Figura 17. Àmfores de la forma Dr. 7-11 (1-8) i Ob. 74 (9), procedents del centre productor de Darró. 
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cap a la costa tirrènica d’Itàlia. Malgrat tot, és un fet 
comprovat que, al llarg del període flavi i fins i tot a 
començament del segle ii, aquesta forma se segueix 
constatant en diversos llocs tant de producció com 
de consum. 

Cal afegir que, com s’ha comprovat a bastament,165 
la producció valenciana de Dr. 2-4 és més tardana 
que la catalana. D’aquesta manera, sembla iniciar-se 
a l’època de Neró i perdurar fins al tercer quart del se- 
gle ii. A més, des del punt de vista tipològic, les àmfo-
res d’aquella procedència són clarament diferenciables, 
ja que, a més de posseir pastes distintes, el perfil és una 
mica més esvelt, i sobretot la boca més oberta, amb el 
llavi girat cap enfora.166 Dins aquesta àrea, el centre del 
Mas d’Aragó (Cervera del Maestrat) podria representar 
una excepció, probablement per la seva vinculació als 
situats una mica més al nord, tant pel que fa al reper-
tori de formes produït (Pasc. 1, Dr. 2-4, Dr. 7-11 i Ob. 
74) com a la cronologia d’aquestes.167 També s’han pa-
lesat produccions de la forma Dr. 2-4 a les Gàl·lies, 
relativament abundants, i a Cartago.168

2.6.3. Contingut dels envasos
Fa temps que vam proposar que les àmfores de ti-

pus PE 15 produïdes a Darró podrien haver transpor-
tat vi. També pensem que els ibers van produir aquesta 
beguda.169 En conseqüència, aquesta tradició tindria 
la seva continuïtat en els envasos Dr. 1 citerior i Pasc. 
1, sobre la condició vinatera dels quals hi ha un acord 
unànime, extensible a la forma Dr. 2-4, de dubtosa 
presència en el nostre centre. No passa el mateix amb 
el tipus Dr. 7-11. S’ha demostrat que les d’origen bè-
tic van contenir salaons i s’han interpretat com una 
evolució de certs tipus púnics que tenien la mateixa 
funció.170 A la Tarraconense, però, aquesta conclusió 
no es pot aplicar automàticament. Alguns dels centres 
productors eren a la costa, com ara Empúries, on és 

plausible que es manufacturés la forma Dr. 8 i, a més, 
hi ha instal·lacions salaoneres.171 D’altra banda, a la 
vil·la de Tolegassos (Viladamat), situada molt a prop, 
s’hi va trobar una àmfora d’aquesta mena amb escates 
de peix.172 El mateix emplaçament costaner el tenen 
les officinae de Can Lloverons (Castell-Platja d’Aro), 
Fenals (Lloret de Mar), Sant Boi de Llobregat –anti-
gament situat a la desembocadura del riu–, la de Dar-
ró mateix i la del Vilarenc (Calafell), tot i que en cap 
d’aquests indrets s’han descobert dipòsits relacionats 
amb la salaó del peix, i els altres envasos que s’hi van 
produir eren normalment vinaters. D’altra banda, 
hi ha un bon grapat d’officinae situades terra endins: 
esteses per l’Empordà, la Selva, el Maresme, el Baix 
Llobregat, el Camp de Tarragona i el Baix Ebre. En 
aquestes la transformació dels productes pesquers ens 
sembla una mica difícil, ateses les circumstàncies de 
l’època, a més de no haver-s’hi identificat fins ara cap 
instal·lació relacionada amb aquestes tasques. Tampoc 
no disposem de cap anàlisi del contingut d’aquestes 
àmfores a casa nostra. 

D’altra banda, però, segons T. Silvino i M. 
Poux,173 les àmfores Dr. 7-11 anteriors a mitjan segle 
i dC podrien haver contingut vi en lloc de salses de 
peix, conclusió a què arriben després de prendre en 
consideració algunes anàlisis i llargs estudis estadístics 
i espacials sobre un bon nombre de contexts gàl·lics 
on apareixen aquestes àmfores. En tot cas, l’opinió 
d’alguns autors, que creuen possible l’ús d’àmfores fe-
tes a l’interior per contenir salses,174 xoca una mica, ja 
que la situació mateixa dels centres productors podria 
fer pensar que aquests contenidors van transportar un 
altre líquid, com ara el vi, la producció del qual sí 
que és ben palesa en moltes de les villae associades a 
les figlinae en què també es va fer la forma Dr. 7-11. 
Si bé és cert, però, que no calia produir un tipus nou 
per envasar un producte que ja tenia els seus envasos 
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específics. Potser s’hauria de pensar en la possibilitat 
que, a més de les salses, aquestes àmfores, sobretot 
les produïdes relativament lluny de la costa, hagues-
sin transportat una classe ben determinada de vi o 
un altre producte espirituós.175 Per tant, davant de 
la controvèrsia evident, el tema queda obert a noves 
troballes.

Per acabar, quant al tipus Ob. 74, cal recordar que 
P. Izquierdo176 ja va reflexionar sobre el seu contingut 
i va palesar la dissensió entre els tituli picti trobats a 
les Ob. 74/Dr. 28 de Portvendres II, els quals en pa-
lesaven el contingut vinater177 –atribució que a hores 
d’ara s’ha generalitzat–, i per una altra banda l’opinió 
d’H. Dressel, que creia que havien contingut garum. F. 
Zevi defensava la mateixa idea i hi afegia els mol·luscs, 
la mel i les olives com a altres continguts possibles.178 
De moment, l’única prova clara procedeix del derelicte 
esmentat i cal esperar-ne de noves que esclareixin de-
finitivament la qüestió. En tot cas, però, és ben sabut 
que aquesta àmfora és coetània d’altres de vinateres per 
excel·lència, com ara les Tar. 1, Pasc. 1 i Dr. 2-4, que, si 
més no, es van anar succeint en el temps, cosa que ens 
fa pensar, com apuntàvem a propòsit del tipus 7-11, 
que l’Ob. 74, també minoritari, devia transportar una 
classe ben determinada de vi. 
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Resum
L’objectiu d’aquest estudi és plantejar un estat de la qüestió sobre la producció vinària i d’àmfores en època 
romana a l’àrea de l’ager Tarraconensis i les terres de l’Ebre (possiblement corresponents al territorium de 
Dertosa), intentant posar en relació el testimoni arqueològic sobre els elements de transformació agrícola 
(premses, dipòsits) i la producció i distribució de les àmfores. S’ha pogut documentar una producció pri-
merenca d’àmfores de la forma Dressel 1 en època tardorepublicana, reduïda pel que ara sabem a la zona 
de l’Alt Camp, i potser també present a la zona de Dertosa (forn del Mas d’Aragó). Tanmateix, la producció 
més important correspon a l’època altimperial. En època d’August es documenta l’aparició dels tallers 
de l’ager Dertosanus, així com a la part oriental de l’ager Tarraconensis (Darró, el Vilarenc) i al taller de la 
Canaleta (Vila-seca), on es produïren àmfores de la forma Oberaden 74. Tanmateix, fou en plena època 
julioclàudia quan les figlinae de l’àrea del Baix Camp es posaren en marxa, amb la producció d’àmfores de 
les formes Dressel 2-4 i 7-11. Aquesta producció es relaciona amb el vi de Tarraco al qual fan referència 
les fonts escrites llatines, i arqueològicament sembla que es pot perllongar almenys fins a final del segle ii 
i inici del iii.

Paraules clau
Vi tarraconense, ager Tarraconensis, ager Dertosanus, àmfores.

Abstract
The objective of this study is to look into the question of wine and amphora production during the Roman 
period in the area of the ager Tarraconensis and the River Ebro (possibly corresponding to the territorium 
of Dertosa). We attempt to link the archaeological evidence of agricultural processing equipment (presses 
and deposits) to the production and distribution of amphoras. An early production of Dressel 1 amphoras 
has been documented in the Late Republican period, although the evidence we have so far confines it to 
the Alt Camp and possibly the area of Dertosa (the Mas d’Aragó kiln). However, the largest production 
corresponds to the Early Imperial period. During the time of Augustus, workshops were opened in the ager 
Dertosanus, in the eastern part of the ager Tarraconensis (Darró, El Vilarenc) and at La Canaleta (Vila-seca), 
where Oberaden 74 amphoras were manufactured. Nevertheless, it was in the full Julio-Claudian period 
when the figlinae in the Baix Camp area began to operate, producing Dressel 2-4 and 7-11 amphoras. This 
production was linked to the Tarraco wine referred to in the Latin written sources and, archaeologically, it 
appears to have continued at least until the end of the 2nd and beginning of the 3rd centuries.

Keywords
Tarraconense wine, ager Tarraconensis, ager Dertosanus, amphoras.



100

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

1. Delimitació geogràfica

Com indica el títol, ens ocuparem aquí de l’anti-
ga producció vinícola a la zona de Tarraco i Dertosa. 
Pel que fa la primera ciutat, encara que no coneixem 
els límits del seu territorium, abastava sens dubte les 
comarques del que (segurament com a record d’aques-
ta antiga ordenació) es coneix encara com a Camp de 
Tarragona (actuals comarques del Tarragonès, l’Alt 
Camp i el Baix Camp). Pel nord s’ha suggerit que el 
seu límit podria ser a l’interior a la zona del pont del 
Diable de Martorell, vers on hi havia l’antiga mansio 
de la Via Augusta coneguda amb el significatiu nom de 
Fines (Alföldy 1991, 50-51; Dupré 1994, 252), i a la 
costa, al massís del Garraf (López et al . 1992, 49). Per 
tant, devia abastar les actuals comarques de l’Alt i el 
Baix Penedès i el Garraf. Vers el sud, devia limitar amb 
el territorium de Dertosa al coll de Balaguer, prop de 
Vandellòs (Alföldy 1991, 50). A l’interior, encara que 
s’ha suposat un límit imprecís en la zona muntanyosa 
entre Valls i Montblanc (Alföldy 1991, 50), és possible 
que el territorium abastés també l’actual comarca de la 
Conca de Barberà. Es tracta, doncs, d’un gran territo-
rium, molt adequat per a una capital provincial com 
era Tarraco .1 

Tot i que en el títol hem fet esment de l’ager Der-
tosanus, convé fer una puntualització prèvia. Els lí-
mits del territorium de Dertosa (com, d’altra banda, 
de tots els de les nostres ciutats en època romana) no 
es coneixen amb precisió, però sembla que l’esmentat 
territorium abastava una bona part del nord del País 
Valencià, la major part de l’actual província de Cas-
telló, probablement fins al riu Millars, i que limitava 
al nord-est amb el territorium de Tarraco segurament 
(com hem dit) al coll de Balaguer. En canvi, no és tan 
clar el seu límit cap a l’interior, que podria arribar fins 
al Matarranya, com s’ha suggerit (Pons 1994, 383-
388; Miravall 2004, 20), i aigües amunt de l’Ebre, 
possiblement fins al Pas de l’Ase (Genera 1998, 213), 
que alguns investigadors (Jacob 1985; Genera 1992) 
han considerat que podria ser el límit de l’antiga Iler-
cavònia.2 Probablement Dertosa tenia, doncs, un gran 
territorium, que sembla haver estat un dels més grans 
(si no el més gran) de la Hispania romana. Cal tenir en 
compte, però, que es trobava dins l’antiga Ilercavònia, 
i que en aquesta regió i havia altres ciutats romanes, de 
les quals en destacaven dues, Bisgargis i Tiar Iulia, que 
no sabem on estaven situades, i que podrien remun-
tar la seva municipalització (com possiblement també 
Dertosa) fins a Juli Cèsar (Pons 1994, 71 i 151; Járrega 

2000). Per tant, quan ens referim les terres de l’Ebre, 
malgrat que, simplificant una mica, hem fet esment en 
el títol de l’ager Dertosanus, hem de dir que no tenim 
la certesa que tots els centres dels quals ens ocuparem 
(singularment el de Tivissa) formessin part del seu ter-
ritori, ja que podrien pertànyer a alguna de les ciutats 
que hem esmentat. En qualsevol cas, es tracta de cen-
tres radicats a la Ilercavònia, per la qual cosa podríem 
plantejar la possibilitat de referir-nos al vi ilercavó, 
com argumentarem més endavant.

2. El vi de Tarraco: coneixements actuals  
a partir de les fonts i de l’arqueologia

L’existència del vi de Tarraco ens ve atestada tant 
per les fonts clàssiques (Plini, Naturalis Historia XIV, 
71; Marcial, Epigrammae, I, 26.9; VII, 53.6 i XIII, 
118; Sili Itàlic, Punica III, 369-370; XV, 177, i Publi 
Anneu Florus, P . Anni Flori Vergilius orator an poeta; 
vegeu R. Grosse, Fontes Hispaniae Antiquae, VIII, 
Barcelona, 1959) com per via arqueològica. Cal pa-
rar atenció en el fet que actualment s’ha produït un 
petit embolic, ja que és habitual, des de l’estudi fun-
dacional de Tchernia i Zevi (1974), en els autors que 
estudien el vi en època romana, referir-se al “vi tar-
raconense” en un sentit ampli, englobant les diver-
ses produccions que es feien en el que actualment és 
Catalunya. En canvi, ben segur que Plini (Naturalis 
Historia XIV, 71), quan esmentava (i en certa manera, 
contraposava per la seva qualitat) el vi laietà i el tar-
raconense, tenia molt clar que s’estava referint a dues 
produccions diferents, i és evident que per “vi tarraco-
nense” entenia el que es feia a l’àrea de Tarraco. Així, 
per tant, i encara que sembli una subtilesa, hauríem 
de bandejar la referència genèrica al “vi tarraconense” 
o a les “àmfores tarraconenses” en el sentit ampli que 
abans indicàvem, perquè porta a confusió. Malaura-
dament, ja deu ser massa tard per canviar el que ha 
esdevingut un hàbit en la historiografia arqueològica, 
però creiem que tant com sigui possible caldria deixar 
clar a quin vi ens estem referint, i reservar l’expresió 
vi tarraconense (si es pot, més acuradament, vi de Tar-
raco) per al que es produïa a l’àrea d’aquesta ciutat, 
mentre que vi de la Tarraconense podria ampliar-se a 
qualsevol producció que s’hagués situat dins aques-
ta antiga província romana que –tot i que l’epigrafia 
ens demostra que durant l’alt Imperi la seva denomi-
nació oficial fou Provincia Hispania Citerior (Alföldy 
1975)– el mateix Plini (Nat . Hist ., III, 6) diu que se 

1. En la present aportació ens ocuparem dels centres de producció ubicats al Camp de Tarragona (especialment al Baix Camp), ja que la 
zona del Baix Penedès i el Garraf l’estudia el Dr. Albert López en un altre treball d’aquest mateix volum.

2. No sabem si aquesta suposició és correcta o no, car és molt probable que els ilercavons s’endinsessin més amunt al llarg de l’Ebre; 
tanmateix, és evident que el Pas de l’Ase és un accident geogràfic prou important per haver estat un límit territorial, que podria molt bé haver 
correspost al límit de Dertosa.
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l’anomenava també (potser de forma més oficiosa que 
oficial) Tarraconensis. 

El vi de Tarraco, més enllà de les referències clàssi-
ques, ha estat (i en bona part, encara és) un gran desco-
negut. Des d’inicis del segle xix es coneixen referències 
sobre la troballa de tallers d’àmfores, però en la seva 
major part han romàs inexplorats fins a l’actualitat. És 
en aquests moments que, precisament, s’estan produ-
int recerques arqueològiques que afecten aquests ta-
llers. D’altra banda, la producció vinària massa sovint 
s’ha volgut rastrejar només a partir de l’elaboració i 
comercialització d’àmfores, negligint els elements que 
ens atesten la producció pròpiament dita, com poden 
ésser restes de premses, dipòsits (lacus) i magatzems de 
dolia. Bé és cert que aquestes estructures són difícils 
d’interpretar si no es fan excavacions en extensió, i que 
tot i així poden ésser difícils de datar; però s’han de 
tenir en compte per poder conèixer el procés produc-
tiu, que és tan important com ho puguin ésser les àm-
fores. Tanmateix, aquestes darreres continuen essent 
(hem de reconèixer-ho) els elements més visibles que 
ens permeten estudiar la producció i (especialment) la 
comercialització del vi en època romana.

2.1. Els centres de producció

Com dèiem, fa anys que es tenen proves de l’exis-
tència de forns ceràmics al Camp de Tarragona. Van 
recollir referències d’autors com Salvador i Lluïsa Vi-
laseca (en diverses notes puntuals) o mossèn Serra Vi-

laró (1932, 102), els quals, però, se centraren en altres 
aspectes de l’arqueologia de la zona i van esmentar els 
forns només de passada. Ja en els anys vuitanta del se-
gle xx, Jordi Miró va fer un primer recull (merament 
bibliogràfic) de les restes conegudes i elaborà una pri-
mera llista de les terrisseries romanes de la zona (Miró 
1988). Posteriorment, s’han succeït diverses aportaci-
ons, com les prospeccions dutes a terme per un equip 
catalanobritànic en part de l’ager Tarraconensis (Carre-
té, Keay, Millet 1995). Jaume Massó va presentar un 
estudi de conjunt sobre els forns romans del Camp de 
Tarragona (Massó 1998). Nosaltres mateixos hem dut 
a terme diversos treballs de síntesi, inclòs l’estudi de 
les restes amforals conservades al Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca i al Museu Municipal de Riudoms 
(Járrega 1995, 1996, 1998 i 2002). Víctor Revilla, a 
més d’estudiar el taller de l’Aumedina (Tivissa, Ribe-
ra d’Ebre) (Revilla 1993), ha efectuat també algunes 
aportacions a partir de la bibliografia existent (Revi-
lla 1995a i b; Revilla 2007). Igualment, Pere Gebe-
llí (1996, 1998 i 2007) ha dut a terme estudis sobre 
la producció amforal al Camp de Tarragona, en què 
destaquen les seves aportacions sobre els tallers de la 
Canaleta (Vila-seca, Tarragonès) i les Planes del Ro-
quís (Reus-Riudoms, Baix Camp). Actualment, s’està 
duent a terme un projecte d’estudi sobre l’ager Tarra-
conensis (dirigit pels Drs. Josep Guitart i Marta Pre-
vosti) que està permetent, a partir de les prospeccions 
efectuades, recollir nous indicis sobre, entre d’altres, la 
producció vinària i d’àmfores romanes.

3. Segons ens indica Josep Francesc Roig, director de l’excavació, s’han excavat diversos forns, però no s’ha trobat gaire material ceràmic 
ni tampoc els abocadors. Tanmateix, en aquest lloc s’hi produïen àmfores de la forma Dressel 2-4, com ho demostra la troballa d’exemplars 
crus, sense coure, anys enrere, i que s’havien atribuït erròniament al proper jaciment del Burguet (Járrega 1995, 180; Járrega 1996, 479; 
Járrega 1998, 433; Massó 1998, 284; Járrega 2002, 432-433; Massó 2001, 85-86). 

Figura 1. Mapa de l’ager 
Tarraconensis amb situació 
dels tallers d’àmfores (mapa 
de base elaborat per Hèctor 
Orengo). 1. La Clota (Creixell, 
Tarragonès); 2. els Antigons 
(Reus, Baix Camp); 3. Muebles 
Aterco (Vila-seca, Tarragonès);  
4. la Canaleta (Vila-seca, 
Tarragonès); 5. el Brugar (Reus, 
Baix Camp); 6. el Vilar-Hort 
Lluny (Reus, Baix Camp); 7. 
la Buada (Reus, Baix Camp); 
8. Mas d’en Corts-les Planes 
del Roquís (Riudoms-Reus); 
9. Mas de Gomandí (Riudoms, 
Baix Camp), i 10. el Vila-sec 
(Alcover, Alt Camp).
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Les referències contingudes en aquests treballs es 
basen majoritàriament en prospeccions de superfície o 
en treballs arqueològics poc acurats, davant l’absència 
d’excavacions precises. Fins avui, només un dels ta-
llers, el de les Planes del Roquís-Mas d’en Corts, al lí-
mit dels actuals termes municipals de Reus i Riudoms 
(Baix Camp), ha estat objecte de treballs d’excavació, 
que han estat publicats (Vilaseca, Adiego 1998-1999, 
2000 i 2002; Gebellí 2007). D’altra banda, troballes 
molt recents estan ampliant ràpidament aquest pano-
rama. Així, s’ha excavat el taller terrisser de la Canale-
ta, esmentat més amunt (Bru, Pociña 2004) i molt més 
recentment (estiu de 2007) s’han dut a terme treballs 
d’excavació al taller del Vila-sec (Alcover, Alt Camp).3 

El centre de les Planes del Roquís té l’interès que, 
en la part excavada (atès que es tracta d’un centre pro-
ductor molt ampli, d’una superfície calculada d’uns 
4.000 metres quadrats, i potser és encara més gran), no 
s’han documentat forns ni testers, sinó diverses estruc-
tures relacionades amb el tractament de l’argila (basses 
de decantació, a més d’altres dependències) que ens 
il·luminen sobre aquest aspecte de la producció. En 
canvi, tant a la Canaleta com al Vila-sec s’han excavat 
restes de forns. Un cas a part és el dels Antigons, on 

les excavacions d’urgència varen permetre documentar 
l’existència de dos forns (Capdevila, Massó 1976-77 
i 1978) que malauradament varen ésser seguidament 
destruïts, per la qual cosa només en resta la documen-
tació gràfica. 

Segons s’ha pogut constatar a partir de les troballes 
associades (sempre en superfície, però prou eloqüents), 
en aquests forns no solament es feien àmfores, sinó 
també altres productes, concretament ceràmica comu-
na, dolia, material constructiu laterici i fins i tot, en 
algun cas, antefixes. És a dir, que la producció és for-
ça diversificada, i encara que les àmfores en poguessin 
ésser una part molt important, queda clar que no ens 
trobem davant d’una indústria especialitzada en aques-
tes. A més, sembla que, quan va cessar la producció 
d’àmfores, varen seguir en actiu les altres produccions 
als mateixos forns, fins i tot de sigil·lada hispànica, 
com ho indiquen els motlles trobats a Mas d’en Corts-
les Planes del Roquís (Riudoms-Reus) (Vilaseca, Adie-
go 1998-99, 272 i 274, fig. 7; Vilaseca, Adiego 2000, 
279 i 283, fig. 11; Vilaseca, Adiego 2002, 219-220 i 
227, fig. 10).4 

L’estudi d’aquestes terrisseries es troba tot just en 
una fase inicial, ja que hi ha encara un bon potenci-

4. Al Mas de Gomandí (Riudoms) es va trobar un suposat motlle de sigil·lada hispànica (Bermúdez, Massó 1984-85, 66-67; Juan Tovar 
1984, 43; Massó 2001, 84), amb la representació d’un lleó. Tanmateix, a diferència dels de les Planes del Roquís, tenim (després d’haver vist 
la peça) els nostres dubtes que realment correspongui a sigil·lada hispànica, tant per la seva grandària com per l’estranya decoració, que no 
correspon als models coneguts. Creiem que cal no descartar altres possibilitats, com per exemple que es tracti d’un motlle de pastisseria.

Figura 2. Interpretació de la planta de les estructures excavades a la terrisseria de les Planes del Roquís, segons Gebellí 2007 (a partir 
de Vilaseca, Adiego 1998-99).
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al per aprofundir en el seu coneixement, si es té en 
compte l’existència d’elements com els espectaculars 
forns de la Buada (Reus, Baix Camp), que no han estat 
encara objecte de cap excavació arqueològica.

Des d’un punt de vista tipològic, els forns pròpi-
ament dits s’han pogut estudiar només a la Buada, el 
Brugar, els Antigons (tots ells en el terme municipal 
de Reus) i, més recentment, la Canaleta (Vila-seca). 
A la vil·la romana dels Antigons es varen trobar dos 
forns grans, de planta rectangular (5,5 per 4,5 metres 
i 8 per 5 metres, i uns 1,80 metres d’alçada), del ti-
pus Fletcher 3a i 4a respectivament (Capdevila, Mas-
só 1978, 312; Járrega 1995, 181; Massó 1998, 284; 
Massó 2001, 85), fets amb tovot i semiexcavats en 
el terreny geològic.5 Malauradament, foren destruïts 
després d’acabades les excavacions. A la Buada (Sanz 
1975; Járrega 1995, 181-182; Massó 1998, 283; Mas-
só 2001, 83-84), s’han trobat dos forns de planta rec-
tangular, un dels quals correspon al tipus Fletcher 4a, 
mentre que l’altre està massa malmès per enquadrar-lo 
tipològicament; tanmateix (com dèiem més amunt), 
encara es conserven, i el primer està en bon estat. Fi-
nalment, al Brugar (Bermúdez, Massó 1984-85, 66; 
Massó 1998, 285; Massó 2001, 86-87) hi ha notícies 
d’haver-se trobat un forn de planta rectangular cor-
responent també al tipus Fletcher 4a, actualment no 
visible. En tots aquests forns es feien àmfores, així com 
altres materials, com ceràmica comuna, elements late-
ricis (molt evidents en els rebutjos de cocció que s’ob-
serven a la Buada) i fins i tot antefixes.

2.2. La producció vitivinícola: les estructures  
de transformació

A l’ager Tarraconensis es coneixen diverses estruc-
tures que podem relacionar amb la producció de vi en 
època romana.6 Així, coneixem l’existència de contra-
pesos de premsa (probablement vinaris) als jaciments 
de la Urbanització El Mirador (Salou) i l’anomenat 
Vil·la Ceratònia (Tarragona, segons interpretació de 
M. Prevosti; aquest contrapès és un pedestal amb 
inscripció reutilitzat). Al jaciment dels Aragalls (Vila-
seca) s’ha trobat un dipòsit amb empremtes que indi-
quen l’existència d’un torcularium. 

Hi ha dipòsits de líquids (tot i que és difícil de ve-
gades distingir si es tracta de cisternes o de basses de 
decantació, i en aquest cas, si eren vinàries o olieres) als 
jaciments de Mas d’en Bosc (Constantí), el Velòdrom 
(Mont-roig; dues cisternes i petits dipòsits), Camí de 
la Pedra Estela-Porpores (Reus), la Burguera (Salou), 
Barranc de Sales (la Selva del Camp), Mas d’en Bertran 

(la Selva del Camp), Paret Delgada (la Selva del Camp; 
un d’ells de vers el canvi d’era; podrien ser cisternes), el 
Vilar de la Font de l’Albelló (la Selva del Camp; podria 
ser una cisterna) i el Vilar de la Quadra del Paborde 
(la Selva del Camp; podria també ser una cisterna). En 
cap d’aquests casos tenim elements de datació precisos, 
i com s’ha indicat, alguns podrien haver estat tant bas-
ses de decantació com cisternes.

Tenim constància de l’existència de magatzems de 
dolia a Centcelles (Constantí), concretament en la fase 
i (segles i-ii), així com als jaciments de Mas d’en Bosc 
(Constantí), els Antigons (Reus), Barenys (Salou), la 
Burguera (Salou) i Mas d’en Gras (Vila-seca), així com 
abundància de fragments de dolia en altres jaciments.

Malauradament, es tracta sempre d’estructures do-
cumentades molt parcialment, que no han estat objecte 
d’excavació arqueològica o en què, en tot cas, d’aquesta 
se’n sap ben poc (com passa al Mas d’en Bosc de Cons-
tantí). Per tant, la majoria d’aquestes estructures no 
han pogut ésser datades, per la qual cosa la seva relació 
amb el període en què el vi de Tarraco fou envasat i 
comercialitzat en àmfores no es pot establir amb segu-
retat. Són, però, restes força eloqüents de la producció 
vinícola a l’ager de Tarraco en època romana.

2.3. tipologia i cronologia de la producció

A manca de dades arqueològiques basades en es-
tratigrafies contrastades, hem de seguir fiant-nos de 
la tipologia dels materials. Cal tenir en compte l’exis-
tència d’àmfores de la forma Dressel 1 produïdes 
indubtablement a Catalunya, com ho indiquen les 
característiques de la pasta i, especialment, les inscrip-
cions dels segells ibèrics que presenten algunes d’elles, 
i que, òbviament, no s’han pogut interpretar. Aques-
ta producció local d’àmfores de la forma Dressel 1 és 
prou ben coneguda a la comarca del Maresme (Coll, 
Járrega 1986, 15; García, Gurri 1996; Comas et al . 
1998; Martín, García 2007), on fins i tot s’han docu-
mentat algunes imitacions de la forma Lamboglia 2 
(García, Gurri 1996). A l’Alt Camp (Carreté, Keay, 
Millet 1995, 80-82, 160, 165, 257-258 i 277) se n’han 
trobat (en prospeccions superficials) alguns exemplars 
(precisament aquells que presenten els segells amb text 
ibèric); tot i que no s’ha pogut demostrar la seva pro-
ducció local (ja que alguns presenten una cuita exces-
siva, però no hi ha cap exemplar deformat), cal dir que 
s’han documentat prop de la zona de Fontscaldes, on 
hi hagué una important indústria ceràmica en època 
ibèrica tardana (Lafuente 1992), és a dir, contemporà-
nia d’aquesta producció amforària (segle i aC). 

5. També es va trobar als Antigons un petit forn per produir ceràmica comuna romana (del qual només es conservava una paret lateral), 
així com un forn de calç, però ambdós semblen de cronologia tardana i no relacionables amb les àmfores.

6. Tot i que la majoria d’aquestes estructures estan recollides en la bibliografia, la seva recopilació ha estat fruit de les prospeccions 
efectuades dins el programa d’estudi de l’ager Tarraconensis (concretament, a la dreta del riu Francolí) dirigit pels Drs. Josep Guitart i Marta 
Prevosti (a qui agraïm la informació), estudi que està en fase de realització.



7. S’ha indicat també la producció d’àmfores locals de la forma Dressel 1 a la Riera de Sant Simó i les Casetes (Mataró, Maresme), la Salut 
(Sabadell, Vallès Occidental) i Mas Vendrell (Santa Eulàlia de Ronçana, Vallès Oriental) (cf. García, Gurri 1996, 411-414), però només es 
tracta de troballes d’àmfores d’aquesta producció als jaciments esmentats, i no es pot provar la seva producció en aquests.

8. Aquesta denominació pot comportar problemes, ja que aquestes àmfores creiem que poden assimilar-se al conjunt de les Dressel 1B, i 
a més, la denominació de citerior (evidentment referent a la Hispania Citerior) no té sentit si no va acompanyada del referent geogràfic.
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Darrerament, en les excavacions dutes a terme a la 
vil·la romana del Vilar (Valls), s’ha excavat un aboca-
dor en el qual destaquen les imitacions locals d’àmfores 
itàliques de la forma Dressel 1A, que tenen una pro-
funda inflexió a la meitat del llavi i pastes depurades, 
amb desgreixant abundant i visible de quars (Adserias, 
Ramón 2003, 194). Moltes són de mida normal, però 
algunes són petites; segons les seves excavadores, veri-
tables àmfores en miniatura. No s’ha pogut localitzar 
el tester, però sembla que devien ésser produïdes a la 
rodalia. Tampoc no s’han publicat en detall aquests 
materials.

Ara com ara, la zona on apareix més ben atestada la 
producció d’àmfores de la forma Dressel 1 és la comar-
ca del Maresme. Fins i tot s’han documentat forns on 
es fabricaven aquestes àmfores a Can Portell (Argen-
tona), on s’han trobat rebuigs de cocció que així per-
meten assegurar-ho,7 i molt especialment a Ca l’Arnau 
(Cabrera de Mar), on s’ha documentat la producció 
d’imitacions d’àmfores grecoitàliques, àmfores de les 
formes Dressel 1A i C i, molt especialment, del que els 
seus excavadors anomenen “Dressel 1 citerior” (Mar-
tín, García 2007).8 No sabem si la producció d’àmfo-
res locals del tipus Dressel 1 que sembla documentar-se 
també a l’Alt Camp (com podem deduir dels indicis 
abans esmentats) tingué un volum ni una difusió gaire 
important, ja que, encara que és lògic suposar que es 
devien dirigir vers Tarraco per a una hipotètica difusió 
exterior, no coneixem per ara proves que ens permetin 
indicar-ho. 

D’altra banda, aquestes àmfores són difícils de da-
tar, i la mera tipologia (Dressel 1, generalment del ti-
pus B) ens dóna un marc (el segle i aC) massa ample 
per intentar qualsevol interpretació de tipus històric, 
tot i que sembla que es tracta de produccions més aviat 
tardanes, de cap a mitjan o segona meitat del segle i 
aC. Per aquesta raó, s’han de situar convenientment en 
el marc històric del moment, que és el de les guerres 
civils i la victòria cesariana. Tanmateix, la producció 
de l’esmentat taller de Ca l’Arnau es data a partir del 
segle ii aC (Martín, García 2007, 81), però no podem 
saber per ara l’abast que tingué, ni si aquesta datació 
és vàlida per a les altres zones; la producció majoritària 
d’àmfores del tipus Dressel 1B (les “Dressel 1 citerior” 
que hem esmentat més amunt) fa pensar més aviat en 
una cronologia del segle i aC.

Les àmfores clarament associades a la producció vi-
nària de Tarraco ens porten ja a un moment més tardà 
(l’època d’August) i corresponen a les Oberaden 74, 
les Dressel 7-11 i, molt especialment, la forma Dressel 

2-4. Pel que fa a la forma Pascual 1, que és, junta-
ment amb l’anomenada Laietana 1 o Tarraconense 1 
la forma més antiga de la mal anomenada “producció 
tarraconense” (en realitat, com hem dit, producció de 
la Tarraconense), està perfectament atestada a la cos-
ta central catalana des d’època triumviral o els inicis 
d’August, però no tenim per ara cap evidència sobre la 
seva producció als forns del Camp de Tarragona. En-
cara que s’ha fet esment de la seva presència, l’escassa 
quantitat en què es documenta (juntament amb l’ab-
sència de rebutjos de cocció) fa pensar que es tracta 
d’un producte forà. 

Cal plantejar-se si l’absència de la forma Pascual 1 
té o no un significat cronològic, o si pot respondre a 
altres factors, com la utilització de tipus amfòrics de-
terminats per identificar classes de vi diferents. Tanma-
teix, a l’àrea laietana sembla que hi hagué una fase de 
producció conjunta de les formes Pascual 1 i Dressel 
2-4 (Revilla 1995a, 47-49), la qual cosa creiem que di-
ficulta en aquest cas que servissin per envasar vins dife-
rents, almenys pel que fa a una hipotètica procedència 
diversa. Per tant, ens inclinem a pensar que l’absència 
de la forma Pascual 1 als tallers de l’ager Tarraconen-
sis (tret de la zona nord-oriental, com evidencien les 
troballes de Darró, a Vilanova i la Geltrú) té una sig-
nificació cronològica, i que el gruix de la producció és 
més tardà en aquesta zona que en altres properes, com 
hem proposat en altres ocasions (Járrega 1995, 185; 
Járrega 1996, 482; Járrega 1998, 433; Járrega 2002, 
434, 438-439 i 442). Aquesta sospita ve reforçada pel 
fet que la forma Dressel 2-4 no apareix als nivells au-
gustians del teatre romà de Tarragona i del solar cone-
gut com a PERI 6 d’aquesta ciutat (Gebellí 1996, 73). 
D’altra banda, l’abocador documentat al jaciment de 
la Clota (Creixell, Tarragonès) proporciona una data 
entorn dels anys 40-70 dC aproximadament (Vilaseca, 
Carilla 1998, 197; Gebellí 1998, 223-224). Pel que fa 
a la seva difusió exterior, l’anomenada “segona muralla 
d’àmfores” de Cartago (en la qual s’han identificat se-
gells de possible procedència tarraconense) es data vers 
el segon quart o mitjan segle i (Freed 1998, 353), tot i 
que aquesta darrera dada l’hem de considerar amb pre-
caució, per les raons que s’exposaran més endavant. 

Totes aquestes dades evidencien que l’aparició 
d’aquesta forma, almenys pel que fa als tallers del 
Camp de Tarragona, es data a final d’època d’August o 
ja en època de Tiberi i Claudi. Desconeixem les causes 
d’aquest aparent retard en relació amb altres àrees de la 
costa catalana, i no podem saber quan començà la pro-
ducció vinària en aquesta zona, però amb les dades que 



9. S’ha posat en dubte aquesta interpretació (Revilla 2007, 96) tot adduint la producció al Camp de Tarragona de les àmfores Dres- 
sel 1, Oberaden 74 i Dressel 7-11. Pel que fa a les Dressel 1, ja hem vist que no hi ha proves (només indicis) de la seva producció a l’Alt Camp, 
i en tot cas, no es pot establir automàticament un lligam entre aquestes àmfores i les d’època imperial. La producció d’àmfores de la forma 
Oberaden 74 (de clara cronologia augustiana) està, per ara, limitada (al Camp de Tarragona) al taller de la Canaleta, ja que és absent en els 
altres tallers. Pel que fa a la forma Dressel 7-11, és cert que la seva producció comença en època d’August, però això no permet ni molt menys 
atribuir a aquesta cronologia les àmfores d’aquesta forma produïdes al Camp de Tarragona, ja que sabem que les Dressel 7-11 perduren al 
llarg del segle i dC. Per tant, creiem que les dades existents confirmen, en comptes de rebutjar-la, la versemblança de la nostra hipòtesi.
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tenim sembla raonable suposar que no es va començar 
a comercialitzar fins a un període comprès entre final 
de l’imperi d’August i l’època de Claudi.9 

Tanmateix, el que acabem d’indicar té un matís im-
portant, ja que sembla clar que l’àmfora que es va pro-
duir al forn de la Canaleta (Vila-seca) és l’Oberaden 
74. Aquesta forma, encara que s’ha datat d’una forma 
àmplia entre el darrer quart del segle i aC i la dinastia 
julioclàudia (Gebellí 1996, 75; Gebellí 1998, 226), té 
una cronologia molt clara d’època d’August, com in-
diquen les troballes del jaciment alemany d’Oberaden 
que li dóna nom, i que es poden datar entre els anys 11 
aC i 16 dC (Miró 1988, 95), sense que hi hagi indicis 
de la seva producció posterior. La forma Oberaden 74 
es produïa també a l’Aumedina (Tivissa), forn amb el 
qual el de la Canaleta té també altres punts de contac-
te, com després veurem. Per tant, en època d’August 
tenim atestada la producció d’àmfores destinades a 
envasar el vi de Tarraco, tot i que, ara per ara, el de la 
Canaleta és l’únic forn d’aquesta cronologia (i també 
l’únic on es va fer aquest tipus d’àmfores) del Camp 
de Tarragona.

Malgrat aquest precedent (fins ara aïllat), la resta 
de tallers del Camp de Tarragona produïren només la 
forma Dressel 2-4 (majoritàriament) i en alguns casos 
també la Dressel 7-11. Contrastant la presència d’unes 
formes i l’absència d’altres, així com l’absència de la 
forma Dressel 2-4 en nivells augustians de Tarraco i 
la datació del taller de la Clota entre els anys 40-70 
dC, creiem que es confirma la datació més moderna 
(entre el final de l’imperi d’August i l’època de Tiberi 
i Claudi) del gruix de la producció a l’àrea rural de 
Tarraco. Possiblement, a partir d’un moment donat es 
produí un boom de la producció tarraconense, que po-
dem associar hipotèticament a l’aparició en el mercat 
d’un vi de més qualitat que el que s’estava elaborant 
a l’àrea laietana (d’acord amb l’afirmació de Plini) i 
potser també que el de les terres de l’Ebre.

Basant-nos en la producció d’àmfores, podem pen-
sar que l’eclosió econòmica del vi de Tarraco i la seva 
difusió exterior és un fenomen relativament tardà, que 
podem situar molt a final de l’imperi d’August o, més 
probablement, ja en temps de Tiberi (o fins i tot de 
Claudi). Això explicaria que l’àmfora utilitzada per en-
vasar aquest vi sigui la forma Dressel 2-4, d’inspiració 
itàlica (i més remotament, ròdia), que es generalitza a 
tota la costa catalana a partir d’aquests moments, co-
incidint amb un canvi de mercats per al vi d’aquesta 

zona, ja que en època d’August el vi (bàsicament laietà) 
es va exportar a la Gàl·lia i el limes germànic, amb un 
paper redistribuïdor molt important del port de Narbo 
(Miró 1987; Bergé 1990; Christol, Plana 1997; Tre-
moleda 1998), mentre que en època de Tiberi i Claudi 
el mercat preferent passa a ésser Roma (com indiquen 
les troballes d’aquesta ciutat i d’Òstia), per al qual 
s’utilitza la ruta d’alta mar per l’estret de Bonifacio, 
que separa Còrsega i Sardenya, com ho indiquen els 
nombrosos derelictes documentats (Corsi-Sciallano, 
Liou 1985).

En alguns casos (els Antigons, la Buada, Mas de 
Gomandí) es documenta, juntament amb la forma 
Dressel 2-4, la producció d’àmfores de la forma Dres-
sel 7-11. Això ens planteja el problema del contingut 
d’aquesta darrera àmfora, produïda també a la Bètica, 
i que generalment es considera com un envàs per a 
salaons, segons es desprèn de les dades proporciona-
des pels tituli picti (Beltrán 1970). De tota manera, la 
llunyania dels tallers tarraconenses del mar és un ele-
ment que ens permet dubtar que aquest sigui el seu 
contingut; el taller dels Antigons està força allunyat del 
mar, però encara ho està més el de Tivissa, on també es 
feien àmfores de la forma Dressel 7-11. Una explicació 

Figura 3. Fragments d’àmfores del taller dels Antigons (Reus, 
Baix Camp): 1. Dressel 2-4; 2 i 3. Dressel 7-11, i 4. pivot amb 
un grafit que sembla representar la lletra R.
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seria que en aquests centres es produís només l’envàs, 
que seria comercialitzat com a tal i traslladat fins a la 
costa per al seu ús. Això va lligat a la problemàtica de 
la relació entre l’envàs i el producte envasat, i cal tenir 
present que sempre es pensa (potser adequadament, i 
potser no) que les àmfores es feien per als productes 
procedents del mateix fundus (Revilla 1995a, 149-155; 
Revilla 1995b, 321-325 i 333-334). Això ens plante-
ja un problema en el cas de les àmfores de la forma 
Dressel 7-11 de l’àrea tarraconense, que eventualment 
podien haver servit per envasar altres productes, com 

fruites o olives o, per què no, un tipus de vi diferent 
del que s’envasava en la Dressel 2-4. Malauradament, 
però, no podem fer altra cosa que especular.

La forma Dressel 7-11 planteja també problemes 
de tipologia, ja que constitueix una classificació massa 
heterogènia que inclou àmfores molt diferents, en les 
quals l’únic nexe d’unió és la tipologia de llavi exvasat 
o a corolla, raó per la qual foren unificades per Lambo-
glia. De fet, quan s’estudien les àmfores bètiques sovint 
es fan distincions entre les Dressel 7, 8, 9, 10 i 11, com 
passa amb les produccions de la badia de Cadis, que 

Figura 4. Fragments d’àmfores dels Antigons i Mas de Valls (Reus, Baix Camp). 1. Dressel 2-4 (els 
Antigons); 2. Dressel 7-11 (els Antigons); 3. Dressel 2-4 tardana (els Antigons), i 4. fragment informe 
amb la marca KATO (Mas de Valls).



10. La marca LCM present en una nansa apareguda en aquest jaciment no sembla ser d’origen tarraconense; vegeu nota 14.
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majoritàriament es daten en època d’August i durant 
el període julioclaudi, encara que semblen arribar fins 
a l’època flàvia (García Vargas 1998, 77-93 i 321-322, 
fig. 3-4; per a la cronologia final d’aquesta forma, ve-
geu també Zevi 1966, 242). Pel seu cos fusiforme, les 
produccions catalanes s’apropen més a la forma Dres-
sel 8, de manera que fins i tot s’ha proposat anomenar 
les produccions de la zona d’Empúries com a tipus 
“Dressel 8 emporità” (Nolla 1974). La forma Dressel 
8 bètica sembla haver començat a produir-se en època 
d’August (poc abans del canvi d’era) i presenta la seva 
major distribució en època de Claudi, tot i que arriba 
fins a època flàvia, com ho demostren les troballes de 
Pompeia i Bas-de-Loyasse, a Lió (García Vargas 1998, 
84). Pel que fa al tipus “Dressel 8 emporità” sembla 
tenir una datació del segle i, que podria arribar a final 
de l’i i inici del ii (Tremoleda 2000, 128), cronologia 
potser una mica tardana.

La difusió exterior de les àmfores Dressel 7-11 pro-
duïdes a Catalunya és molt poc coneguda, i caldria 
destriar-la de les produccions bètiques. Tanmateix, al 
dipòsit augustià de la Longarina (Òstia) s’han docu-
mentat tres exemplars de la forma Dressel 9, amb pas-
ta aparentment de tipus tarraconense (Hesnard 1980, 
147, làm. 5, núm. 1-2); uns altres quatre exemplars 
s’han trobat al derelicte de La Chrétienne H (Saint-
Raphaël, Var) (Corsi-Sciallano, Liou 1985, 91-92, i 
93, fig. 73-74). La datació d’aquest derelicte és poc 
clara, perquè, juntament amb una presència àmplia-
ment majoritària d’àmfores Dressel 2-4 (de procedèn-
cia laietana, segons s’extreu dels segells), hi ha també 
una àmfora de la forma Pascual 1, així com una de 
tradició púnica, una ròdia (Dressel 43) i una bètica de 
la forma Dressel 20 antiga. A jutjar per la presència de 
la forma Pascual 1 (contrastada, com hem dit, pel clar 
predomini de la Dressel 2-4), la datació podria situar-
se entorn dels anys 15-25 dC (Corsi-Sciallano, Liou 
1985, 94). 

La cronologia de la producció catalana de la forma 
Dressel 7-11 no es pot determinar per ara més enllà de 
la seva associació amb les àmfores de la forma Dressel 
2-4, tot i que sembla força paral·lela a la de la produc-
ció bètica. La datació de final del segle i i el segle ii 
que s’ha atribuït tant al tipus Dressel 7-11 català com 
a l’anomenat “Dressel 8 emporità” (Tremoleda 2000, 
126-128) sembla massa tardana.

És important tenir present que a més de la seva pro-
ducció al taller de Llafranc (Palafrugell) i, potser, Plat-
ja d’Aro, al nord-est de Catalunya (Tremoleda 2000, 
125) la producció d’àmfores de la forma Dressel 7-11 
es concentra al sud de Catalunya, tant a l’àrea de Tar-
raco (Darró, els Antigons, la Buada, Mas de Gomandí) 
com a la de Dertosa (l’Aumedina, Mas del Catxorro, 
Mas d’Aragó), tal com veurem més avall. Això sem-

bla indicar una especificitat de la producció d’aquestes 
àmfores majoritàriament a l’àrea meridional catalana, 
la qual cosa pot guardar relació amb el seu contingut, 
que, tret del cas de Darró (López et al . 1992, 65-66; 
López 1993, 69-70, i 71, fig. 9, núm. 5, 6 i 11-16), és 
difícil que pogués servir per a salaons, tenint en comp-
te la distància al mar dels centres productors.

Pel que fa a les característiques físiques de les àmfo-
res de l’ager Tarraconensis, podem dir que la coloració 
de les argiles varia entre el beix-ocre i el rosat-ataronjat. 
Les pastes són sempre de fractura granulosa; el des-
greixant és compost bàsicament per grans de quars, 
feldspat, pedra calcària i (en menor quantitat) mica, 
tot molt triturat. Aquestes pastes han estat descrites 
a nivell macroscòpic (Járrega 1995, 184-185; Járrega 
1995, 432-433; Járrega 2002, 436) i s’han proposat 
dues tipologies de les argiles (Carreté, Keay, Millett 
1995, 292, tipus 12 i 13; Gebellí 1996, 70-71; Gebellí 
1998, 224-225, tipus 1, 2 i principalment 3), que de 
tota manera tan sols presenten petites variacions. Ge-
neralment, no tenen engalba. S’ha dut a terme també 
una anàlisi per difracció de raigs X de la composició 
mineralògica de les pastes del 35% de les àmfores del 
derelicte de Berà conservades al Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona, que ha permès identificar la 
presència de quars, calcita, diòpsid, feldspat, mica, 
analcima i gehlenita (Pérez Martín 2007, 55). Els dià-Els dià-
metres de les vores també són variables, i oscil·len en-
tre els 15 i els 21 centímetres en les Dressel 2-4, encara 
que la majoria se situen entorn dels 17 centímetres; 
en les Dressel 7-11 oscil·len entre els 18,5 i els 20,5 
centímetres.

Cal dir que, pel que sabem, sembla que la majo-
ria d’àmfores produïdes al territorium de Tarraco no 
tenien segells, com es pot deduir de les recerques du-
tes a terme a les terrisseries dels Antigons (Reus, Baix 
Camp) i la Clota (Creixell, Tarragonès), on no n’ha 
aparegut cap. Tanmateix, s’han documentat alguns 
segells (poc abundants) en jaciments situats a la co-
marca del Baix Camp (Járrega 1995, 1996, 1998 i 
2002; Massó 1998), encara que amb algunes inexacti-
tuds que caldrà aclarir. 

Un cas a part, tant per tipologia amforal (Obera-
den 74) com pel segell, així com per la seva cronolo-
gia (clarament d’època d’August), és el de la Canaleta 
(Vila-seca, Tarragonès), on igual que a l’Aumedina 
(Tivissa, Ribera d’Ebre) apareix documentat el segell 
SEX.DOMITI (Gebellí 1996 i 1998). D’aquest segell 
ens en tornarem a ocupar més avall, en parlar de la 
producció de la zona de l’Ebre. 

La marca EVPRA apareix al jaciment de la Timba 
del Castellot (Riudoms, Baix Camp), del qual sabem 
que era una vil·la romana però no tenim cap indici 
que permeti situar-hi una terrisseria.10 A la Buada 



11. És l’únic cas conegut d’àmfora tarraconense amb un segell al pivot, per la qual cosa podria tractar-se d’un producte aliè al forn, 
procedent de l’àrea laietana, o bé indicar una tendència gens abundant (pel que sabem) en la producció de Tarraco .

12. Aquest jaciment està en fase d’estudi.
13. Agraïm la informació al Dr. Cèsar Carreras, que ha estudiat aquests materials.
14. Materials en procés d’estudi per nosaltres mateixos en col·laboració amb els arqueòlegs Antoni Martín i Oliveras i Carles Velasco 

Felipe, directors de les excavacions, a qui agraïm la informació.
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s’han documentat els segells IR, CR i P (tots al coll 
de l’àmfora) i SVA (al pivot).11 Al jaciment riudo-
menc de Mas de Gomandí es documenta una marca 
que anteriorment havia estat llegida com a PILVAM, 
però que possiblement s’ha d’interpretar com a [S]
ILVAN(i), amb la S retrògrada, car la primera lletra 
no es conserva bé; aquesta marca apareix sobre el coll 
de l’àmfora, així com la marca P (també al coll), que 
també es troba (com hem vist) a la Buada. De més 
fàcil lectura és la marca GALLIC, documentada tant 
al Mas de Gomandí com a Mas d’en Corts-les Planes 
del Roquís. Com podem veure, existeixen dos casos 
en què una mateixa marca correspon a dos jaciments, 
i es documenta el segell P a la Buada i al Mas de Go-
mandí, i GALLIC en aquest darrer jaciment i a Mas 
d’en Corts-les Planes del Roquís. Aquesta repetició no 
sabem si es deu a la presència de la mateixa marca en 
dos tallers diferents, cosa probable, ja que ho tenim 
documentat a Can Tintorer (el Papiol) i Can Pedre-
rol de Baix (Castellbisbal), al Baix Llobregat (Berni, 
Carreras 2001), a més del cas més proper de la marca 
SEX.DOMITI, present tant a l’Aumedina (Tivissa) 
com a la Canaleta (Vila-seca). Tanmateix, com que 
es tracta de troballes casuals, no podem descartar que 
s’hagi produït una atribució equivocada de procedèn-
cia a un dels dos tallers.

Les marques que acabem d’esmentar no poden 
relacionar-se amb seguretat amb una forma ceràmi-
ca coneguda, perquè es troben en exemplars molt 
fragmentaris; tan sols GALLIC i [S]ILVAN poden 
atribuir-se amb seguretat a la forma Dressel 2-4 (Já- 
rrega 1995, 190-191, fig. 4.3 i 5.3); possiblement totes 
corresponen a aquesta mateixa forma, encara que no 
podem descartar que en alguns casos corresponguessin 
a exemplars de la forma Dressel 7-11. 

Manquen encara dades que ens permetin plantejar 
quin és el moment final d’aquesta producció. Molt so-
vint (possiblement massa) es relaciona aquesta fi amb 
el controvertit edicte de Domicià, que no sabem quin 
abast real va tenir. En qualsevol cas, cal tenir en compte 
que a final del segle i no sols entra en crisi la comercia-
lització de vi en àmfores a la zona laietana (on aquest 
fet sembla evident), sinó també a la mateixa Itàlia, on 
en els contextos d’inici del segle ii davalla de forma 
espectacular (Tchernia 1986, 260-264). D’altra ban-
da, cal pantejar-se què s’entén per aquesta “crisi”. No 
necessàriament ha de correspondre a un final de la co-
mercialització, sinó que també podria entendre’s com 
una reestructuració i explicar-se per un canvi d’envàs, 

com poden ésser els bots de fusta (Tchernia 1986, 
285-292; Tchernia, Brun 1999, 58-59; Brun 2003, 
104-106) o els bocois de cuir, com els que apareixen 
representats dalt d’un carro al mosaic d’Icàrios, a Pafos 
(Xipre), d’inici del segle iii (Tchernia, Brun 1999, 58, 
fig. 65), i que és un tipus d’envàs de vi utilitzat àm-
pliament en les cultures mediterrànies antigues (Brun 
2003, 100-101). D’altra banda, en altres àrees, com el 
País Valencià, sembla que hi ha una continuïtat en la 
producció amforal durant el segle ii (Gisbert 1998). 
Al Camp de Tarragona les úniques dades provenen del 
taller de les Planes del Roquís, on segons els seus exca-
vadors la producció d’àmfores acaba en època flàvia (es 
detecta presència de sigil·lada gàl·lica i absència d’his- 
pànica), tot i que sembla continuar la producció de 
ceràmica comuna o fins i tot de sigil·lada hispànica 
fins al segle ii (per associació amb l’aparició de frag-
ments de sigil·lada africana A), encara que en aquells 
moments ja no s’hi feien àmfores (Vilaseca, Adiego 
2000, 278-279). 

D’altra banda, hi ha una producció tardana d’àmfo-
res tarraconenses, que es distingeixen per tenir un llavi 
amb un perfil marcadament quadrangular, i sembla 
que també per unes dimensions més grans de l’àmfora. 
Aquesta producció ha estat documentada per primera 
vegada a la vil·la romana dels Munts (Altafulla, Tarra- 
gonès), en un context datable cap a final del segle ii 
(Otiña 2005, 95, 248 i 325). Posteriorment, l’hem 
observat en altres jaciments, com la propera vil·la de 
Mas d’en Gras (Vila-seca, Tarragonès), en el context 
d’abandonament dels balnea de la vil·la, que es poden 
datar vers l’inici del segle iii (Járrega 2003, 165, fig. 
15, núm. 7 i 9), així com en un abocador també d’inici 
del segle iii documentat a la propera vil·la romana dels 
Antigons (Reus).12 Tanmateix, aquest tipus d’àmfores 
es troben també més al nord, ja que s’han documen-
tat a Barcino13 i en altres jaciments, com el Veral de 
Vallmora (Teià, Maresme), en aquest darrer cas en un 
context de cap a mitjan segle ii.14 Des del punt de vista 
de l’anàlisi macroscòpica, podríem pensar que aquesta 
producció tardana es va fer a l’àrea de Tarraco, però no 
en podem estar segurs, perquè no se n’ha documentat 
amb seguretat cap centre de producció. 

La solució de continuïtat d’aquesta producció tar-
dana amb les Dressel 2-4 del segle i, caracteritzades 
per tenir una vora de perfil semicircular o (ocasional-
ment) triangular, no resta gens clara, i podríem hipo-
tèticament relacionar-ho tipològicament amb algunes 
produccions itàliques d’època medioimperial (segles 



15. Arthur (1987, 402 i 404, fig. 1) publica un titulus pictus sobre una d’aquestes àmfores que inclou una datació consular de l’any 
216 dC. D’altra banda, Bencivenga data en la segona meitat del segle iv o inici del v el conjunt de Gricignano (que correspon a àmfores 
reutilitzades com a enterraments) per la presència d’un bol (usat com a tapadora d’una àmfora) que atribueix a la forma Rigoir 6b de la 
producció paleocristiana grisa (o “D.S.P.”) (Bencivenga 1987, 396 i 399, fig. 2, núm. 4-b), atribució que, atenent-nos al dibuix publicat, ens 
sembla dubtosa. L’exemplar del Palmar Hotel (Premià de Mar) fou reutilitzat també per a un enterrament, però no disposem d’una datació 
precisa, tot i que el conjunt funerari no sembla tampoc ésser tan tardà. Per tant, ara com ara, no tenim cap dada que ens permeti perllongar 
la producció d’aquestes àmfores més enllà del segle iii.

16. Vegeu nota 15.
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ii-iii) documentades a Itàlia per Arthur (1987) que 
ocasionalment arriben a les nostres contrades, com ho 
demostren les troballes efectuades a Barcino i el jaci-
ment del Palmar Hotel (Premià de Mar). En aquest dar-
rer cas, l’àmfora estava reutilitzada com a enterrament 
(Coll, Járrega 1993), igual com s’ha constatat a Grici- 
gnano (Caserta), a la Campània (Bencivenga 1987), 
per la qual cosa la cronologia d’aquesta producció 
itàlica pot datar-se en ple segle iii i potser (però dub-
tosament) allargar-se fins al segle iv i potser el v.15 
Pel que fa a la producció tarraconense de Dressel 2-4 
tardanes, la podem datar, amb les dades aportades per 
les troballes dels Munts, Mas d’en Gras, Veral de Va-
llmora i els Antigons, entre la segona meitat del segle 
ii i inici del iii, segurament en paral·lel a la producció 
itàlica esmentada més amunt.16

2.4. Difusió exterior

Les àmfores Dressel 1 de producció local o regional 
(s’accepti o no que es feien a l’Alt Camp, cosa que no 
s’ha demostrat) sembla que (també les del Maresme) 
tingueren un abast només de tipus regional, per la qual 
cosa deuen correspondre a un primer i discret procés 
de comercialització del vi de la costa de la Hispania 
Citerior, que segurament encara no va més enllà del 
comerç d’intercanvi a l’àrea costanera catalana. 

La marca SEX.DOMITI, que ja podem conside-
rar, amb una certa seguretat, com a procedent de la 
terrisseria de la Canaleta, presenta una important di-
fusió exterior a la Gàl·lia (com veurem més endavant), 
però el fet que s’utilitzés també en àmfores procedents 
del taller de Tivissa (Ribera d’Ebre) fa pensar que una 
bona part (si no totes) de les atestacions d’aquest segell 
fora d’Hispania corresponen al centre ebrenc. 

Val a dir que al sud de França s’han documentat sis 
exemplars d’àmfores (quatre a Lió, un a Saint-Roman-
en-Gal i un de procedència desconeguda conservat al 
Museu del Perigord) tipològicament assimilables a la 
forma Dressel 12 amb el segell SEX.DOMITI (Des-
bat, Schmitt 1998). Aquesta forma amforal és inèdita, 
ara com ara, a Catalunya, corresponent a la producció 
bètica de salsamenta. Tanmateix, les anàlisis químiques 
dutes a terme permeten associar aquests exemplars 
amb la producció d’àmfores tarraconenses; presenten 
l’argila de color beix, i com a desgreixant s’hi aprecien 
fragments de quars, feldspats alcalins i roques graníti-

ques; en tot cas, no es poden associar a la producció 
de Tivissa, que presenta una composició diferent. Per 
tant, és possible que les àmfores de la forma Dressel 12 
amb aquesta marca procedissin del taller de la Canale-
ta; no obstant això, el fet que un dels quatre exemplars 
trobats a Lió (abans esmentats) presenti una minera-
logia diferent (pedra calcària, roques volcàniques i mi-
neral de piroxè) ens fa ésser molt curosos amb aquesta 
atribució. A tall d’hipòtesi, pensem que la marca SEX.
DOMITI es troba en més d’un taller (de moment, te-
nim documentats l’Aumedina i la Canaleta), i no des-
cartem que es documenti també en alguna producció 
itàlica, com fa pensar la composició de l’exemplar lio-
nès abans esmentat. El contingut d’aquestes àmfores és 
totalment desconegut.

D’altra banda, el segell PHILODAMVS, present 
també en àmfores de la forma Oberaden 74 i de proce-
dència poc clara, és atribuït hipotèticament per Gebe-
llí també al taller de la Canaleta (Gebellí 1996).

El fet que Plini consideri el de Tarraco un vi de 
qualitat sembla indicar que fou objecte d’exportació. 
Tenint en compte que la majoria dels tallers produïen 
sobretot àmfores de Dressel 2-4, i que podem pensar 
que corresponen majoritàriament a l’època julioclàu-
dia plena, podem suposar que la destinació final de la 
seva exportació devia ser Roma, com està atestat per a 
la producció laietana. Els indicis més clars per resseguir 
aquesta comercialització són els segells. Tanmateix, el 
fet que aquests siguin molt escadussers en la produc-
ció de Tarraco dificulta enormement seguir la difusió 
d’aquesta producció per aquesta via. 

El seguiment bibliogràfic de la presència dels pocs 
segells tarraconenses ens ha portat a plantejar la possi-
ble presència de vins de Tarraco a Cartago, a partir de 
la troballa de suposats segells tarraconenses en aquella 
ciutat nord-africana. La troballa en l’anomenada “se-
gona muralla d’àmfores” (de la qual procedeixen més 
de 2.000 exemplars) de les marques IR, LCM i P en 
exemplars del que Freed (1998, 353) anomena am- 
phoras in cream fabric (que, amb tota prudència, po-
dem associar perfectament amb les característiques de 
la producció de Tarraco) així ho fa pensar. Tanmateix, 
aquesta identificació presenta problemes, com passa 
amb la referència a l’associació, en un mateix exemplar, 
de les marques LCM i P. La marca P apareix indistin-
tament a les terrisseries de la Buada (Reus) i el Mas de 
Gomandí (Riudoms), al coll (o potser l’espatlla) de les 
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17. La marca P, que hem documentat als tallers de la Buada i Mas de Gomandí, també és present en terrisseries de l’àrea laietana (Pascual 
1991, 107-108, núm. 164). El fet de tractar-se d’una marca tan senzilla, reduïda a una lletra, no ens permet tractar d’establir relacions entre 
els centres laietans i el tarraconense, com òbviament es pot fer amb la marca SEX.DOMITI, que correspon conjuntament als tallers de 
l’Aumedina (Tivissa) i la Canaleta (Vila-seca). Tanmateix, cal dir que en les produccions laietanes la marca P apareix al pivot, a diferència de 
les de Tarraco, on (tret d’un cas) es troba sempre al coll (o potser l’espatlla).

18. Tenim molts dubtes que la marca LCM sigui d’origen tarraconense. La seva documentació al Camp de Tarragona es redueix a una 
nansa amb aquesta marca en cartel·la rectangular, trobada al jaciment de Molins Nous (Riudoms), i al fet que és un producte que, per les seves 
característiques, tot i que és de procedència poc clara, sí que és evidentment aliè a l’àrea de Tarraco. D’altra banda, la marca LCM apareix amb 
certa abundància documentada en nanses d’àmfores bètiques de la forma Dressel 20 (base de dades CEIPAC, http://ceipac .ub .edu), encara que 
l’exemplar de Cartago no sembla ser un producte bètic; per tant, resta per determinar la seva procedència concreta.

àmfores. Per aquesta raó, creiem que un exemplar de la 
forma Dressel 2-4 trobat a Fos-sur-Mer (França), que 
presenta la marca P a les espatlles de l’àmfora (Amar, 
Liou 1974, p. 194, làm. 6, fig. 85), podria ésser d’ori-
gen tarraconense.17 Pel que fa a la marca LCM, present 
en una nansa d’àmfora trobada al jaciment de Molins 
Nous (Riudoms), creiem que no es tracta d’un pro-
ducte tarraconense, per la qual cosa no podem utilitzar 
aquest segell per reconèixer (per via bibliogràfica) pos-
sibles productes tarraconenses a l’exterior.18 De tota 
manera, resta oberta la possibilitat que l’exemplar amb 
la marca IR sigui d’origen tarraconense, encara que el 
repertori de segells publicat per Freed (1998, 355, fig. 
2 i 3) demostra la preeminència numèrica dels vins 
laietans sobre els de Tarraco .

D’altra banda, com ja ha estat publicat, sembla 
que podem documentar també la presència d’aquestes 
àmfores al sud-est hispànic, concretament a Cartagena 
(Pérez Bonet 1996, 42-43 i 47; Remolà 1997, 351), 
on s’han trobat exemplars anepígrafs però amb carac-
terístiques físiques i factura típiques de la producció 
de Tarraco. Aquesta dada permet refermar la possibi-
litat d’una distribució marítima en direcció sud de les 
àmfores de Tarraco, a la qual podrien correspondre les 
àmfores de la “segona muralla d’àmfores” de Cartago 
anteriorment esmentades, tot i que la seva atribució 
sigui insegura.

Una altra font per al seguiment de la difusió exte-
rior del vi de Tarraco és l’estudi dels derelictes. Davant 
la zona de Berà i Creixell (pocs quilòmetres al nord-est 
de Tarragona) es coneix (tot i que no en detall) l’ano-
menat derelicte de Berà (Berges 1968-70; Pérez Mar-
tín 1982; Corsi-Sciallano, Liou 1985, 153; Liou 1987, 
274; Izquierdo 1993a, pàssim; Nieto, Raurich 1998, 
119-120; Pérez Martín 2007, 52-55 i 233-244). Es-
tava compost per un carregament d’àmfores de la for-
ma Dressel 2-4; les característiques formals i físiques 
d’aquestes àmfores corresponen a les de la producció 
de Tarraco, la qual cosa prova la seva difusió marítima, 
en consonància amb les referències proporcionades pels 
autors romans Plini, Marcial i Florus. Tanmateix, no 
hi ha indicis que ens permetin saber cap on es dirigia 
aquest carregament, encara que se l’hagi relacionat hi-
potèticament (Nieto, Raurich 1998, 127) amb la ruta 
directa cap a Itàlia per l’estret de Bonifacio, sense tenir 
en compte que el seu carregament devia procedir d’un 

lloc molt proper, per la qual cosa no és possible establir 
hipòtesis sobre la direcció que portava el vaixell. 

A la costa catalana només s’ha trobat un altre de-
relicte amb presència d’àmfores de la forma Dressel 
2-4, a la costa de Calella, al Maresme (Nieto, Raurich 
1998, 119; 136, fig. 10); tanmateix, no hi ha prou da-
des per determinar si corresponen a la producció de 
Tarraco o d’algun altre dels centres productors de la 
costa catalana, la qual cosa sembla el més probable, te-
nint en compte la ubicació del vaixell i que el Maresme 
fou una important àrea de producció de vi laietà. Ara 
com ara no tenim dades que ens permetin documen-
tar arqueològicament l’arribada d’àmfores amb vins de 
Tarraco a la Gàl·lia; en aquest sentit, hem de tenir en 
compte que les àmfores trobades als tres derelictes més 
ben coneguts (La Chrétienne H, Grand-Rouveau i 
Sud-Lavezzi 3) procedien, segons es desprèn de l’estudi 
dels seus segells, dels tallers de Can Tintorer i Can Pe-
drerol, al Baix Llobregat (Corsi-Sciallano, Liou 1985, 
159-166; Nieto, Raurich 1998, 125), per la qual cosa 
corresponen sens dubte a la producció laietana, no a la 
tarraconense, i devien tenir el seu principal centre de 
distribució marítima a Barcino (Berni, Carreras 2001). 
D’altra banda, ja hem fet esment abans de la possi-
bilitat que un exemplar trobat a Fos-sur-Mer pogués 
procedir de l’àrea de Tarraco, encara que això no és 
pas segur.

L’abundància d’àmfores de la forma Dressel 2-4 
a l’illa de Menorca, així com els derelictes localitzats 
a Còrsega, documenten l’ús de la ruta marítima que 
des de les costes de la Hispania Citerior es dirigia vers 
Roma tot passant per l’estret de Bonifacio (Nieto, 
Raurich 1998, 127). Malauradament, ni entre aquests 
materials ni en les col·leccions de la mateixa ciutat de 
Roma podem individualitzar la producció de Tarraco, 
per la qual cosa la presència dels seus vins a la capital 
de l’Imperi (suggerida per les referències de les fonts 
escrites) resta encara mancada de contrastació arque-
ològica.

Cal destacar la coincidència cronològica de l’inici 
de la producció en el territorium de Tarraco de les àm-
fores de les formes Dressel 2-4 i Dressel 7-11 amb el 
canvi d’orientació del comerç dels vins de la Hispania 
Citerior (Járrega 1998, 433), que, tot i que durant la 
primera meitat del govern d’August es dirigien prefe-
rentment a les Gàl·lies i al limes germànic, a partir de 



19. En el marc del Projecte ager Tarraconensis (vegeu nota 6); agraïm a la Dra. M. Prevosti la seva col·laboració i l’autorització per 
estudiar-lo.
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finals del període d’August i en temps de Tiberi s’ori-
enten principalment en direcció cap a Itàlia, tal com 
s’aprecia perfectament a la ruta marcada pels derelic-
tes que s’han localitzat (Corsi-Sciallano, Liou 1985). 
Tanmateix, no tenim la prova que els vins produïts al 
Camp de Tarragona formessin part d’aquest corrent 
d’exportació, encara que això sembla força probable; 
l’esmentat derelicte de Berà tendeix a confirmar aques-
ta hipòtesi. 

A partir del que s’acaba d’exposar, podem dibuixar 
(a tall d’hipòtesi) una ruta marítima que es dirigia vers 
el sud, tot seguint la costa mediterrània fins a Cartage-
na, i probablement continuant per alta mar des d’allà 
vers l’Àfrica, des d’on es devia resseguir la costa fins a 
Cartago; en aquest supòsit, seria interessant comprovar 
la possible presència d’aquests productes en centres tan 
importants com Caesarea de Mauritània, la qual cosa 
resta encara per comprovar. Tanmateix, tampoc no po-
dem descartar una ruta en direcció sud vers Cartago a 
partir de l’estret de Bonifacio, o una redistribució a 
través de ports itàlics. És més que probable el trans-
port de vi de Tarraco a Roma i potser vers el sud de 
les Gàl·lies (l’únic indici fins ara són les àmfores de la 
forma Oberaden 74 amb la marca PHILODAMVS), 
però això resta per demostrar, i en tot cas es trobaria, 
sens dubte, en inferioritat numèrica en relació amb els 
productes laietans, que –recordem-ho– eren de mala 
qualitat però abundants, segons Plini.

2.5. El problema de la propietat del producte  
i la seva comercialització

En arqueologia sovint ens limitem a rastrejar la di-
fusió d’un producte sense entrar en més profunditat, 
però si volem arribar a comprendre el sentit comercial 
que aquesta difusió tingué, més enllà de la simple iden-
tificació empírica dels materials, ens hem de plantejar 
com es va produir aquesta difusió, i quina trascendèn-
cia tingué per a l’economia i la societat de l’època. 

Els segells ibèrics identificats en les àmfores de la 
forma Dressel 1 local, fos produïda o no a l’àrea de 
l’Alt Camp, ens indiquen molt possiblement una im-
portància de l’element indígena en aquesta primera 
fase de la producció. 

Malauradament, pel que fa a la fase imperial tenim 
molt poques dades, perquè si bé és un fenomen gene-
ral en les Dressel 2-4 de la costa catalana que l’epigrafia 
amforària sigui més aviat escassa, podem dir, amb les 
dades actuals, que al Camp de Tarragona pràcticament 
no es varen segellar les àmfores. Dels pocs exemplars 
que coneixem, molts són de difícil identificació; mal-
grat això, en els casos en què es poden reconèixer els 

noms, corresponen probablement a individus d’origen 
servil: GALLIC, SILVAN i EVPRA, que corresponen 
als noms Gallicus, Silvanus i, potser, Eupranor. Un cas a 
part és el forn de la Canaleta, on en àmfores de la forma 
Oberaden 74 s’han documentat els segells PHILOD i 
SEX.DOMITI. El primer s’havia suggerit (sense fona-
ments) que es podria haver produït al Sot del Camp 
(Sant Vicenç de Montalt, Maresme), on s’ha trobat 
un fragment amb aquesta marca (Tchernia 1971, 65; 
Miró 1982, 337; Miró 1988, 230-233; Pascual 1991, 
114, núm. 175). El segell SEX.DOMITI es troba tam-
bé a Tivissa, la qual cosa planteja una problemàtica a la 
qual després ens referirem; malgrat tot, Gebellí (1996) 
considera que ambdós segells corresponen al taller de 
la Canaleta, i les dades proporcionades per les recents 
excavacions arqueològiques, tot i no ésser concloents, 
semblen donar-li la raó. 

El taller de la Canaleta, en tot cas, correspon a 
l’època d’August, moment en què és freqüent trobar els 
nomina (cas de Porcius) o els cognomina dels qui (pos-
siblement) eren els propietaris del fundus en els segells 
(Revilla 1995a, 100). En canvi, les altres marques es-
mentades (GALLIC, SILVAN, EVPRA) corresponen, 
probablement totes elles, a la forma Dressel 2-4, en les 
quals és habitual, ja a partir d’època de Tiberi i Claudi, 
que els segells siguin molt senzills i que hi apareguin 
sovint noms d’origen servil (Revilla 1995a, 102-103). 
En aquest context quadra perfectament la producció 
del Camp de Tarragona, en la qual els esclaus encar-
regats dels tallers, com Gallicus i Silvanus, es devien 
ocupar de la producció en terrisseries de les quals ig-
norem el nom dels propietaris. Això sembla també una 
confirmació indirecta del fet que les àmfores del Camp 
de Tarragona són posteriors a l’època d’August.

Recentment19 hem pogut documentar un segell in-
èdit, en un coll d’àmfora indeterminada, on en cartel-
la rectangular apareix el nom KATO. Aquest fragment 
ha estat trobat al jaciment de Mas de Valls (Reus, Baix 
Camp). Encara que tingui ressonàncies aparentment 
llatines clàssiques, aquest Kato possiblement no és altra 
cosa que un esclau, que devia ésser el responsable de la 
producció d’àmfores en un forn proper, que podria ser 
o no al Mas de Valls, on les dades conegudes tan sols 
ens documenten l’existència d’una vil·la romana (Car-
reras 1945 i 1948), però sense indicis de cap producció 
d’àmfores.

A més dels segells, cal destacar la presència (més 
abundant en aquest cas) de grafits, situats al pivot. 
Aquest grafits, efectuats abans de la cuita del material, 
representen aspes, així com signes que semblen cor-
respondre força clarament a les lletres R i IL (Járrega 
1995, 190, fig. 4, núm. 1 i 2). La interpretació més 
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20. Els papirs d’Oxirinc (Pap . Oxy. L 3595, 3596 i 3597) que permeten documentar aquest tipus de relacions no hem d’oblidar que 
fan referència a un moment (mitjan segle iii) i un lloc (Egipte) molt concrets, i tot i que són indicatius no els podem, ni de bon tros, 
extrapolar automàticament a tots els altres períodes i províncies de l’Imperi, com s’ha proposat (Revilla 1995a, 109-112), la qual cosa és una 
simplificació d’una realitat que degué ésser molt més complexa.

lògica d’aquests grafits és que, més que senyals d’iden-
tificació de taller, corresponguin a elements de control 
intern dins del procés de producció.

Realment, en absència de segells amb nomina de 
ciutadans, es fa molt difícil efectuar hipòtesis sobre 
la propietat de la producció vinària, així com sobre la 
implicació d’aquesta propietat en el procés de comer-
cialització. Revilla (1995a, 154-155; Revilla 2007, 
108) ha relacionat l’augment de poder de les elits his-
pàniques a Roma a partir d’època flàvia amb l’esment 
del vi de Tarraco pels autors antics, que precisament 
corresponen al període flavi. Tanmateix, això ens plan-
teja problemes, ja que la documentació arqueològica 
ens permet datar la producció d’àmfores tarraconen-
ses fonamentalment en el període julioclaudi, tret dels 
casos de perduració posterior als quals s’ha al·ludit. 
Per tant, la comercialització d’aquest vi entre finals 
d’època d’August i l’època de Neró, aproximadament, 
que coincideix amb la datació dels derelictes coneguts 
(cf. Corsi-Sciallano, Liou 1985), és clarament anterior 
al període flavi. D’altra banda, tot i que resulta lògic 
suposar que les elits urbanes de Tarraco invertissin en 
la producció de vi, no tenim cap dada que permeti 
comprovar-ho, i no podem descartar la implicació de 
petits propietaris en aquest procés.

Un fet realment interessant és la presència (docu-
mentada en el cas del Mas d’en Corts-les Planes del 
Roquís, i més que probable –per la seva extensió– en 
el cas del Mas de Gomandí) de centres especialitzats en 
la producció d’àmfores, veritables bòbiles que troben 
paral·lels en altres indrets de Catalunya, com a la co-
marca de la Selva, a la terrisseria de Fenals (Buxó, Tre-
moleda 2002) o al Maresme, al centre del Morer, també 
conegut com el Morè ([Morè] 1997). Aquests centres 
autònoms, sense relació física aparent amb cap vil·la ro-
mana, permeten plantejar el problema de la seva relació 
amb la propietat. No sabem si es tracta de dependències 
d’un fundus o si podrien haver estat en terrenys privats 
o públics però amb autonomia respecte a les vil·les, i 
ser gestionats directament des de la ciutat. En canvi, 
en altres casos la relació amb una vil·la romana sembla 
força evident, com en el cas dels Antigons, tot i que no 
coneixem bé el seu moment fundacional. Aquest cas 
podria relacionar-se amb el de Torre Llauder (Mataró, 
Maresme), on els tallers d’àmfores són anteriors a l’èpo-
ca tiberiana (Prevosti, Clariana 1987, 200) i semblen 
anteriors a la fundació de la vil·la (almenys, de les es-
tructures que coneixem) i no es coneix l’hàbitat amb el 
qual es podrien relacionar, si no és que es tracta també 
d’una terrisseria gestionada directament des del nucli 
urbà d’Iluro. Per tant, es planteja una possible duali-

tat de models, amb tallers sense relació (aparent) amb 
vil·les i d’altres que, tot i que sembla que sí que en te-
nen, tampoc no ho podem determinar amb seguretat.

En els casos en què es tracta de terrisseries espe-
cialitzades, la seva relació amb el sistema de la vil·la i 
les formes de propietat i gestió esdevenen força difícils 
d’esbrinar. No podem relacionar-ho massa automàti-
cament amb la implicació de les elits de Tarraco en el 
procés, ja que no podem descartar l’existència d’altres 
fórmules que puguin implicar la presència en el procés 
productiu i comercial de petits o mitjans propietaris 
agrícoles, amb una hipotètica existència de primitives 
cooperatives. En tot cas, la presència de segells amb 
noms d’esclaus o lliberts permet efectuar un paral·lel 
amb altres tipus de produccions, com les sigil·lades 
aretines (en les quals podem destacar els diversos 
centres productors propietat d’Ateius) o la sigil·lada 
gàl·lica de La Graufesenque, on sembla que podem 
confirmar l’existència d’un sistema cooperatiu (Dan-
nell 2002, 236-239). Tanmateix, la solució més lògica 
(però no pas l’única possible) és que el propietari del 
fundus encarregués el treball de les terrisseries a un per-
sonal subaltern, que és el que apareix als segells, segons 
el sistema de la locatio-conductio que documenten els 
textos clàssics.20 

Figura 5. Forns d’àmfores de l’àrea ilercavona (mapa de base 
elaborat per Hèctor Orengo). 1. L’Aumedina (Tivissa, Ribera 
d’Ebre); 2. Mas del Catxorro (Benifallet, Baix Ebre), i 3. Mas 
d’Aragó (Cervera del Maestrat, Baix Maestrat). 



21. Cal recordar que el vi saguntí tampoc no és esmentat per Plini, mentre que sí que l’esmenta el seu coetani Marcial; el testimoni més 
conegut és el de Corneli Frontó, autor ja més tardà, de l’època de Marc Aureli, en la segona meitat del segle ii. D’altra banda, les àmfores 
Dressel 2-4 de producció saguntina s’han documentat arqueològicament a partir de l’època d’August; cf. Aranegui, Mantilla 1987; Aranegui 
1992; Aranegui 2004, 206-216.
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3. La producció vinícola i amforal a l’àrea 
ilercavona

3.1. Els centres de producció. tipologia

Aquesta producció, a diferència de la de Tarraco, 
no està documentada en les fonts escrites, per la qual 
cosa el seu coneixement és estrictament arqueològic. 
Concretament, tenim constància de l’existència de 
tres centres de producció: l’Aumedina (Tivissa, Ribe-
ra d’Ebre), Mas del Catxorro (Benifallet, Baix Ebre) i 
Mas d’Aragó (Cervera del Maestrat, Baix Maestrat). 
Aquest darrer centre ja és al País Valencià, però tant 
per la tipologia de la producció com (i especialment) 
per la proximitat, creiem que cal relacionar-lo amb els 
altres dos esmentats, ja que molt probablement fou 
dins el territorium de Dertosa.

Aquests tres centres es troben en el que antigament 
fou la regio anomenada Ilercavònia. Tant el Mas del 
Catxorro com el Mas d’Aragó sembla segur (o molt 
probable) que fossin en el territorium de Dertosa. En 
el cas de l’Aumedina no en podem estar segurs, ja que 
es troba a la cubeta de Mora, zona de romanització 
intensa (cf. Noguera 1999), més enllà del Pas de l’Ase, 
el qual sembla que podria haver estat el límit territo-
rial de Dertosa aigües amunt de l’Ebre, la qual cosa 
no deixa d’ésser una hipòtesi fonamentada pels condi-
cionants geogràfics. Per tant, és possible que el taller 
de l’Aumedina no pertanyés al territorium de Dertosa, 
sinó al d’alguna altra ciutat propera, potser Bisgargis o 
Tiar Iulia. 

En tot cas, com hem dit, els tres tallers se situen 
a l’antiga àrea ilercavona, per la qual cosa ens sembla 
ben probable que, així com Plini i altres autors es-
menten el vi laietà i el de Tarraco, aquesta producció 
es conegués en el seu dia com a vi ilercavó. La seva 
absència en les fonts escrites ens impedeix, en tot cas, 
comprovar-ho.

Dels tres tallers, el més ben conegut és el de l’Aume-
dina (Tivissa), que també fou el primer a ésser docu-
mentat (Nolla, Padró, Sanmartí 1980; Revilla 1993). 
És conegut des d’inici del segle xx, però no fou objecte 
d’excavacions arqueològiques fins als anys 1977-1978 
i 1986. S’hi va poder identificar un sector dedicat a les 
activitats productives, amb una instal·lació de premsat, 
al costat de la qual es varen trobar dos grans lacus, amb 
una capacitat d’11.000 litres; s’ha trobat material d’en-
tre els segles i i iv (Revilla 1993; Revilla 1995a, 165). 
Encara que s’ha suggerit que la cronologia d’aquestes 
estructures és el segle iii (Pallarès, Gracia, Munilla 
1996, 30-31), a partir de la troballa de petits fragments 

de sigil·lada clara, sembla que no és possible datar-les 
amb precisió; en tot cas, la varietat cronològica dels 
materials (que no han estat, però, mai estudiats) sem-
bla indicar l’existència d’un establiment rural de llarga 
durada, probablement una vil·la. 

En un altre sector, a uns 30 metres al nord-oest 
d’aquestes estructures, s’han trobat les restes d’una 
terrisseria, de la qual s’ha identificat un forn de plan-
ta circular i pilar central (del tipus I/a de Cuomo di 
Caprio), amb una cambra de foc i un praefurnium de 
2,90 metres de llargada; s’associava a unes estructures 
mal conservades i de finalitat poc clara. A prop i més 
al nord es varen documentar les restes d’un altre forn, 
de planta rectangular; tot i que estava molt malmès, 
possiblement correspon al tipus II/a o II/c de Cuomo 
di Caprio.

A uns 10 metres a l’est del primer forn es va lo-
calitzar un abocador, format per àmfores, tègules, 
ceràmica comuna i dolia. En aquest taller es varen 
produir quatre formes amforals: Oberaden 74, Pas-
cual 1, Dressel 2-4 i Dressel 7-11. La forma Obera-
den 74 té (com hem dit més amunt) una cronologia 
clarament augustiana, així com la Pascual 1; aquesta 
darrera apareix tant aquí com al Mas del Catxorro (el 
cas de la seva hipotètica producció al Mas d’Aragó 
no és tan clar), a diferència del que sembla que passa 
al Camp de Tarragona. Creiem que això indica que 
el “vi ilercavó” s’estava comercialitzant ja en època 
d’August; tanmateix, és possible que no tingués la 
mateixa perduració o difusió que el vi tarraconense o 
el laietà, la qual cosa podria explicar la seva absència 
en les fonts.21 

Pel que fa als segells amb què es marcaven aquestes 
àmfores, s’han trobat diversos testimonis, però tret de 
dos casos són massa fragmentàris o poc clars (...ATIO, 
...I o T i LVI) o no es pot assegurar que siguin d’aquest 
taller (MEEVI). De tota manera, hi ha dues marques 
perfectament llegibles, que sens dubte foren les més 
importants. Destaca, en primer lloc, la marca TIBISI, 
que s’ha documentat en les formes Pascual 1 (al llavi i 
al coll), Dressel 2-4 i Dressel 7-11 (al coll). A més de 
les àmfores, s’ha documentat esporàdicament en dolia 
(Revilla 1995a, 166) i en un fragment de tègula trobat 
a Tortosa (Genera, Járrega 2000, 54-56). 

Sempre s’ha considerat que TIBISI correspon a un 
topònim antic (que evidentment ha generat l’actual 
de Tivissa); evidentment, el text dels segells està en 
genitiu, per la qual cosa el nom en nominatiu al qual 
es refereix ha d’ésser Tibisus (o menys probablement, 
Tibisius). Creiem que cal considerar la possibilitat que 
es tracti d’un antropònim, un suposat Tibisus del qual 



22. Un cas similar podria ser el de les àmfores africanes d’època medioimperial, que presenten la marca COL HAD, corresponent 
a la Colonia Hadrumetum, però en la qual hi ha també el nom d’un personatge, Fannius Fortunatus, mentre que les de TIBISI no van 
acompanyades de cap altre nom.

23. Sabem que el tipus Dressel 28 pròpiament dit és una producció bètica, i en tot cas la troballa de Calahorra hauria de correspondre 
a la forma Oberaden 74, que és la que es va fer a la Hispania Citerior. Tanmateix, el dibuix publicat (que, malgrat el que s’ha dit, correspon 
solament al coll i al llavi) no pertany a cap dels dos tipus, i dubtem que es tracti d’una àmfora: podria correspondre a una gerra de mida gran.

24. A la vall mitjana de l’Ebre hi ha diversos topònims antics que fan referència a uns galli dels quals no coneixem pas l’origen. Aquests 
topònims són el pagus gallorum esmentat en un bronze trobat a la zona del poble actual de Gallur (topònim que evidentment deriva del 
nom antic); el flumen Gallicum (actual riu Gállego); la mansio de Forum Gallorum (potser l’actual Gurrea de Gállego), esmentada a l’Itinerari 
d’Antoní i al Ravennate; Gallicum (possiblement l’actual Zuera), i Gallica Flavia (que tradicionalment es redueix a Fraga).
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no hi ha cap paral·lel onomàstic, però que no per això 
s’ha de descartar. Si realment la marca fa referència 
a un topònim, seria, com diem, un cas força atípic, 
i caldria plantejar-se la raó que un nucli de població 
sencer sigui el que segelli com a tal una àmfora.22 
Malgrat tot, coneixem un cas molt interessant (encara 
que també poc conegut) que reforça la possibilitat que 
Tibisus correspongui a un topònim: és la troballa a 
Calahorra (la Rioja) d’una suposada àmfora gairebé 
sencera que s’ha atribuït al tipus Dressel 2823 amb un 
segell a la base del coll que presenta el text FIIGGA-
LOR, que es pot interpretar com F(iglina) duorum 
GAL[L}OR(um). Hipotèticament es pot relacionar 
aquest segell amb diversos topònims antics de la vall 
mitjana de l’Ebre,24 i no es pot descartar que es pro-
duís a la zona de l’antiga Calagurris (Beltrán 1987, 
59 i 67, fig. 9; Luezas 2000, 18). Cercant un paral·lel 
amb el cas dels topònims abans al·ludits, Tibisus po-
dria ser un nucli menor (probablement un vicus o un 
pagus), no pas una civitas, de la qual no tenim cap 
referència antiga, i seria molt interessant plantejar la 
possibilitat que tant en el cas de la Rioja com en el de 
Tivissa ens trobéssim davant primitives cooperatives, 
tal com succeeix amb la producció (aproximadament 
contemporània del cas que ens ocupa) de sigil·lada 
gàl·lica a La Graufesenque. De tota manera, i malgrat 
la manca de paral·lels, creiem que la teoria de l’an-
tropònim és força més versemblant, encara que, es-
tranyament, no hagi estat plantejada amb anterioritat 
per cap dels autors que s’han ocupat del tema.

L’altra marca important, coneguda des de fa temps 
(Tchernia 1979), que es troba en aquesta terriserria és 
SEX.DOMITI, en cartel·la rectangular i en el coll de 
la forma Oberaden 74. Tanmateix, cal recordar que 
ja hi ha prou dades per afirmar que aquesta marca es 
va produir també al forn de la Canaleta (Vila-seca, 
Tarragonès), la qual cosa ens impedeix saber a quin 
dels dos tallers corresponen els exemplars trobats als 
llocs abans esmentats, tot i que la també àmplia dis-
tribució de la marca TIBISI (possiblement, la succes-
sora en el temps de SEX.DOMITI) fa pensar que és 
probable que, almenys en gran part, siguin del taller 
de Tivissa.

Del taller de Mas del Catxorro (on es va excavar 
entre els anys 1987 i 1990) s’ha descobert un tester 
d’àmfores, en el qual les més abundants eren les de la 

forma Pascual 1; a més, s’han documentat exemplars 
de la forma Dressel 2-4, i en menor quantitat, Dressel 
7-11 i Oberaden 74, que, per les característiques de 
la pasta (idèntiques a les de la Pascual 1), deuen haver 
estat produïdes en aquest taller (Izquierdo 1993b). 
S’han trobat també tres contrapesos de premsa, però 
tenint en compte la perduració de l’assentament fins a 
l’antiguitat tardana (Benet et al . 1993), i a manca de 
dades estratigràfiques més evidents, no podem posar-
ho en relació amb el període de la producció d’àm-
fores. D’altra banda, cal tenir en compte que aquest 
taller, tot i que no s’han localitzat els forns, guarda 
una evident relació amb una vil·la romana que tingué 
una important perduració almenys fins al segle vi. A 
més, cal recordar que se situa al punt on es pot accedir 
a l’Ebre des de la zona del Pinell de Brai (Terra Alta), 

Figura 6. 1. Coll i nanses d’àmfora Pascual 1, amb el segell 
C. MVSSID. NP, del Mas del Catxorro (Benifallet, Baix Ebre) 
(segons Izquierdo, 1993b). 2. Vora d’àmfora Dressel 7-11, amb 
el segell LEVHER, del Mas d’Aragó (Cervera del Maestrat, 
Baix Maestrat) (segons Fernández Izquierdo, 1995).



25. Sobre els primers tria nomina de les àmfores de la Hispania Citerior, vegeu Pena 1998. El Fulvius Herophilus que esmentem està 
recollit a l’Année Epigraphique 1997, 0394 i 1998, 0378 (agraïm a la Dra. Diana Gorostidi el seu ajut en aquesta identificació).
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que potser havia estat ja en època romana un centre 
vinícola important (Izquierdo 1993b).

Al jaciment de Mas del Catxorro s’ha trobat un coll 
amb la marca C. MVSSIDI NEP, que té una àmplia 
distribució a França (golf de Fòs, Rouen, Vaison), i 
que es troba també al limes germànic (Haltern) i Itàlia 
(Òstia i Roma), a més d’indrets propers, concreta-
ment a Tortosa i les illes Columbretes, davant la costa 
de Castelló (Callender 1965, núm. 399; Miró 1988, 
219-220; Revilla 1995a, 172). No obstant això, un sol 
exemplar dificulta poder afirmar que la terrisseria on 
es va fer aquesta àmfora sigui precisament el Mas del 
Catxorro, però el fet d’haver-se documentat també a 
Tortosa i les Columbretes fa pensar que és possible que 
el centre productor es trobés a la zona de l’Ebre.

Ja en terres valencianes, al jaciment de Mas d’Aragó 
(Cervera del Maestrat) s’ha documentat la presència 
de quatre forns (un de planta ovoide, dos circulars i 
dos rectangulars) i la producció d’àmfores, especial-
ment de les formes Dressel 2-4 i 7-11, aquesta darrera 
sembla que en proporcions més grans (Fernández Iz-
quierdo 1995, 212), la qual cosa no deixa d’ésser estra-
nya. S’hi ha trobat un fragment de la forma Dressel 1 
que podria ser de producció local, a més d’un impor-
tant conjunt corresponent a una producció local de la 
forma Lamboglia 2 que, com hem dit més amunt, a la 
zona que estudiem s’havia detectat només al Maresme; 
a més, s’ha documentat la producció en aquest taller 
d’àmfores de les formes Pascual 1, Oberaden 74 i un 
tipus que es podria relacionar amb la Tarraconense I 
(Fernández Izquierdo 2006, 276-282) o potser amb la 
Haltern 70. S’ha trobat un exemplar de vora i coll de 
la forma Dressel 7-11 amb un segell que inicialment 
(Fernández Izquierdo 1995) s’havia llegit LEVHERO, 
així com un coll de la forma Dressel 2-4 on apareix, 
més simplificat, el texto HERO. Això s’ha volgut rela-
cionar (sense fonament) amb l’Herennius Optatus que 
apareix en segells de tègules, que estan distribuïdes al 
llarg de la Mediterrània occidental (Bermúdez 1998), 
i del qual tenim un testimoni proper, a la vil·la ro-
mana de Barrugat (Bítem, Tortosa), al Baix Ebre (Ge-
nera, Pérez Suñé 2002). Tanmateix, una nova lectura 
(Fernández Izquierdo 2006, 280 i 290-291) interpreta 
aquest segell com a L.FVL.HERO, en què HERO 
probablement és l’abreviatura d’un cognomen, i es pot 
relacionar amb altres casos de tria nomina que s’han 
documentat en la fase inicial de la producció de les 
àmfores de la Hispania Citerior. A Aeclanum (Itàlia), es 
va trobar una inscripció precisament d’època d’August 
que fa referència a un llibert anomenat Lucius Fulvius 
Herophilus, que potser podríem relacionar amb aquest 
segell, si més no com a paral·lel onomàstic.25 També 
cal indicar que el segell L.FVL.HERO ha estat iden-

tificat també en una àmfora de la forma Tarraconense 
I trobada de manera casual sota el mar, al golf de Fòs 
(França) (Pena 1998, 318, fig. 1.9; Fernández Izquier-
do 2006, 290), que ara podem suposar hipotèticament 
que es devia produir al taller de Mas d’Aragó. Com 
hem dit abans, en aquest jaciment es feien també (com 
a Tivissa) àmfores de les formes Pascual 1 i Oberaden 
74, cosa que fa pensar que el moment més important 
de la producció d’aquesta terrisseria és el principat 
d’August. Probablement, aquest centre era dins el ter-
ritorium de Dertosa, un altre motiu pel qual el podem 
relacionar amb els tallers ebrencs. 

Com en el cas del Mas del Catxorro, la terrisseria 
del Mas d’Aragó (que fou objecte d’excavacions entre 
els anys 1982 i 1987) es troba sens dubte en l’àmbit 
d’una vil·la romana, de la qual ha estat descoberta una 
natatio (o potser un gran dipòsit) i un tresoret mone-
tari del segle iii, així com altres materials que indiquen 
una llarga continuïtat fins a l’antiguitat tardana (Bor-
ràs 1987-88; Borràs, Selma 1989). La producció d’àm-
fores s’ha de posar en relació amb la producció vinícola 
d’aquest jaciment, que d’altra banda està allunyat del 

Figura 7. Fragment de vora i coll d’àmfora Dressel 2-4, amb 
el segell TIBISI, de la vil·la romana de Can Montagut (Marçà, 
Priorat).



26. Agraïm al Sr. Pere Rofes, de Marçà, l’amabilitat d’haver-nos mostrat aquesta peça, que està dipositada al Museu Municipal de Marçà.
27. També al centre agrícola del Morer (Sant Pol de Mar, Maresme), on està documentada sens dubte la producció d’àmfores, hi aparegué 

un fragment de vora i coll de la forma Pascual 1 amb el segell P.VALER.TVTIC, que segons un recent estudi (Tremoleda 2005) correspon 
a P . Valerius Tuticanus, personatge principal de la ciutat de Verona (Itàlia). Encara que l’àmfora clarament no és itàlica sinó de l’àrea catalana 
(o potser del sud de la Gàl·lia), la troballa d’un sol exemplar, sense cap tipus de defecte de cocció, no té per què pressuposar que hagués estat 
produïda al forn del Morer.
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mar, per la qual cosa segurament les àmfores devien te-
nir una exportació (que desconeixem) seguint el camí 
que obre la rambla de Cervera vers el mar (distant 12 
quilòmetres del jaciment), on devia embarcar-se per la 
zona de Vinaròs, Benicarló o Peníscola.

Malauradament, l’escàs coneixement que tenim so-
bre el poblament romà al Baix Maestrat ens impedeix 
aprofundir en aquesta qüestió.

3.2. Cronologia i difusió

La producció d’àmfores de la forma Lamboglia 2 (i 
potser també Dressel 1) a la terrisseria del Mas d’Aragó 
permet suposar un inici de la producció d’aquest taller 
en època tardorepublicana, potser vers mitjan segle i 
aC. La forma Oberaden 74 produïda als tallers de Ti-
vissa i Mas d’Aragó té una cronologia, com ja s’ha dit 
abans, clarament augustiana, així com la Pascual 1, tot 
i que aquesta darrera pot arribar a l’època de Tiberi. En 
canvi, les formes Dressel 2-4 i 7-11, tot i que apareixen 
també en època d’August, tenen una més llarga conti-
nuïtat en el temps, potser fins a època flàvia. Per tant, no 
sabem quina perduració podrien haver tingut aquestes 
terrisseries, si tenen una durada breu o no. Tanmateix, 
hi ha algun indici, que comentem més avall, relacionat 
amb la distribució d’aquestes àmfores.

La marca SEX.DOMITI presenta una àmplia di-
fusió a França (Cébezan, Vivies, Enserune, Vaison, 
Carpentràs, Saint-Paulien, Rodès, Héry, Lió, Saint-
Roman-en-Gal, Llemotges), a Suïssa (Basilea, Lugano, 
Nyon) i també al limes germànic (Dangstetten, Neuss 
i Oberaden) (Callender 1965, núm. 1602; Miró 1988, 
171; Pascual 1991, 136-139, núm. 216; Revilla 1995a, 
166; Gebellí 1998, 226). En un exemplar trobat a Lle-
motges (França) apareix associada al nom SATVRIO. 
La seva absència a Itàlia s’explica perfectament pel fet 
de tractar-se d’una producció d’època d’August, en la 
qual les àmfores de producció tarraconense s’exporten 
exclusivament (via Narbona) a la Gallia i el limes.

El segell TIBISI (present en les formes Pascual 1, 
Dressel 2-4 i Dressel 7-11) té també una important 
difusió, ja que es troba a Empúries, Lleida, Mallor-
ca (Can Pujades, terme de Sant Llorenç), Menorca 
(l’Hospitalet Vell, Manacor), sud de França (Port-la-
Nautique, Fos-sur-Mer, Marsella, Saint-Cyr-sur-Mer), 
Itàlia (Pompeia) i fins i tot Tunísia (Cartago) (Pascual 
1991, 145-146, núm. 231; Revilla 1995a, 166; vegeu 
també la base de dades CEIPAC, http://ceipac .ub .edu). 
El fet que es documenti també a Itàlia i a Tunísia fa 
pensar que és posterior a la marca SEX.DOMITI, o bé 

que perdurà més que aquesta darrera, coincidint en el 
temps (època julioclàudia) amb les àmfores que trans-
portaven el vi de Tarraco. 

Val a dir que a Catalunya coneixem un exemplar 
(fins ara inèdit) de la marca TIBISI en un coll d’àm-
fora de la forma Dressel 2-4, procedent de la vil·la ro-
mana de Can Montagut (Marçà, Priorat), la qual cosa 
ens indica una difusió d’aquesta marca cap a l’interior, 
com ho indica també la seva presència a Lleida.26

D’altra banda, l’exemplar d’àmfora de la forma 
Tarraconense I amb la marca L.FVL.HERO trobat al 
golf de Fòs fa pensar que també les produccions de 
Mas d’Aragó degueren exportar-se, tot i que no podem 
descartar que aquest segell s’utilitzés també en algun 
altre centre terrisser de qual no tinguem dades.

 Per tant, les dades existents ens permeten suposar 
un origen de la comercialització del vi ilercavó equi-
parable al de l’àrea laietana, probablement dels dar-
rers decennis abans del canvi d’era, com indiquen tant 
l’aparició de formes tipològicament antigues (Obera-
den 74 i Pascual 1) com la de segells amb nomina que 
semblen també correspondre a aquell període (SEX.
DOMITI, C. MVSSIDI NEP, L.FVL.HERO). La 
distribució itàlica de la marca TIBISI fa pensar que 
és més moderna que les altres (possiblement, la suc-
cessora de SEX.DOMITI) i ens permet constatar la 
continuïtat de l’exportació de vi ilercavó en època ju-
lioclàudia, almenys pel que fa al taller de l’Aumedina. 
No podem saber, per tant, si la producció acaba abans 
que la de la Laietània o el Camp de Tarragona o bé si 
segueix un procés paral·lel.

3.3. Els propietaris i la comercialització  
dels productes

A diferència del que succeeix al Camp de Tarrago-
na (amb l’excepció del forn de la Canaleta), a l’àrea 
de l’Ebre l’epigrafia amforària ens proporciona dades 
molt interessants per reconèixer els propietaris i saber 
quelcom sobre el procés de comercialització del vi. 
Efectivament, a Tivissa s’ha documentat, en la for-
ma Oberaden 74, la marca SEX.DOMITI, és a dir, 
uns duo nomina típicament itàlics. D’altra banda, s’ha 
posat en relació amb el taller de Mas del Catxorro la 
marca amb el text C. MVSSID.NEPOS, en àmfores 
de la forma Pascual 1 (Izquierdo 1993b), tot i que, 
com hem dit, no ens sembla suficientment demostrat 
que aquesta marca correspongui al taller d’àmfores que 
hi havia en aquest indret, pel simple fet d’haver-se’n 
trobat un exemplar.27 Aquest segell és prou interessant 



28. Sobre la gens Mussidia, cf. Barreda 1999.
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per documentar l’interès de determinats aristòcrates 
itàlics,28 que s’interessen, en un moment donat de l’im-
peri d’August, per la comercialització del vi de l’est de 
la Hispania Citerior. Si bé es pot discutir quina relació 
tenien aquests personatges amb el procés productiu, 
podem pensar que eren els propietaris dels terrenys on 
es produí i s’envasà el vi, encara que no es pot descartar 
que compressin el producte i l’envasessin al seu nom. 

En el cas de Tivissa, resulta suggeridor suposar un 
hipotètic canvi de propietat, que potser va passar de 
mans del Sextus Domitius que esmenten els segells (i 
que no podem assegurar que sigui el propietari dels 
terrenys) a les de l’hipotètic Tibisus, que donaria nom 
al fundus que ha perdurat en el topònim Tivissa. D’al-
tra banda, cal subratllar la importància del fet que la 
marca SEX.DOMITI aparegui als territoria de dues 
ciutats diferents, una que podria ser Dertosa (o més 
probablement alguna altra) i Tarraco, amb dos centres 
clarament diferenciats com són els de la Canaleta i Ti-
vissa, per la qual cosa, en el cas d’ésser Sextus Domitius 
el propietari dels terrenys, ens trobaríem davant d’una 
mostra de multiplicitat de fundi d’un mateix propie-
tari, el qual, atesa la cronologia, potser ni tan sols re-
sidia a Hispania, com en altres casos que ha posat en 
relleu Pena (1998), i especialrment l’Usulenus Veiento 
de Narbo (Christol, Plana 1997; Tremoleda 1998) i 
el Baebius Tuticanus de Verona (Tremoleda 2005). La 
presència del segell SEX.DOMITI en àmfores associa-
bles a la forma Dressel 12 trobades a França, de possi-
ble procedència catalana en gairebé tots els casos, però 
potser també d’Itàlia per la presència de materials vol-
cànics en la composició d’una d’elles (Desbat, Schmitt 
1998), referma aquesta idea.

Aquesta circumstància, la probable presència de 
propietaris que resideixin en altres províncies (als quals 
potser podem sumar el Fulvius de Mas d’Aragó), fa 
pensar que, considerant la cronologia d’aquests segells, 
aquests personatges devien acaparar terres fora d’Itàlia 
aprofitant el caos que havien creat les guerres civils, 
com suggereix Pena (1998, 315). En tot cas, aquest 
sembla un fenomen que es limità en el temps a l’època 
d’August. L’absència d’aquests personatges (i dels no-
mina corresponents a ciutadans, tret d’alguna excep-
ció) en la producció posterior, tot i que pot explicar-se 
també per altres factors, sembla indicar més aviat que 
aquestes propietats extraprovincials degueren ésser 
efímeres, i que al cap de poc temps (coincidint amb 
l’estabilització de l’imperi d’August) devia canviar la 
titularitat de les terres, que van passar probablement 
a mans de propietaris més propers, residents possible-
ment a Dertosa, i entre els quals podria haver-hi l’hipo-
tètic Tibisus al qual ja ens hem referit.

4. Conclusions

Malgrat les incerteses encara existents (i que potser 
són encara més abundants que les certeses) podem pre-
sentar tot un seguit de conclusions que ens permeten 
plantejar l’estat actual dels coneixements sobre la pro-
ducció de vi i d’àmfores a les àrees estudiades, així com 
posar en relleu els problemes interpretatius que encara 
romanen sobre aquesta producció.

El vi de Tarraco ens és conegut per autors fona-
mentalment de finals del segle i (Plini el Vell, Marcial, 
Sili Itàlic, Publi Anneu Florus), especialment d’època 
flàvia, mentre que la producció d’àmfores vinàries cor-
respon a un període anterior, la qual cosa ens planteja 
la problemàtica de la continuïtat dels recipients am-
forals.

La qualitat que el vi de Tarraco tenia segons Plini en 
relació amb altres que considerava inferiors (concreta-
ment el laietà), encara que ha estat considerat un topos 
literari, probablement té una base real, ja que Plini fou 
un administrador de la Hispania Citerior i la seva obra 
no té finalitat literària, sinó descriptiva, encara que no 
sempre és fiable com a font.

En contrast, no coneixem cap esment escrit del vi 
produït a l’àrea de Dertosa i l’Ebre, que ha estat docu-
mentat per la troballa de terrisseries que produïen àm-
fores vinàries. Malgrat això, per la ubicació d’aquests 
forns podem hipotèticament considerar aquesta pro-
ducció com a vi ilercavó o de la Ilercavònia, de la 
mateixa manera que el de la costa central catalana és 
anomenat “vi laietà” per Plini.

Coneixem diversos assentaments rurals (fonamen-
talment vil·les) a l’ager de Tarraco on apareixen dipòsits 
de líquids i magatzems de dolia que podrien relacionar-
se amb la producció vinària; malauradament, la majo-
ria no han estat datats, ni podem estar segurs que, en 
cas d’estar relacionats amb el procés d’elaboració del 
vi, corresponguin a una activitat exportadora o d’au-
toabastiment, ni es poden relacionar amb la producció 
d’àmfores.

Es coneixen diversos jaciments on s’ha documentat 
la producció d’àmfores (sempre juntament amb altres 
elements, com dolia, lateres, tègules i fins i tot antefi-
xes). Algunes d’aquestes bòbiles semblen estar en rela-
ció amb vil·les (els Antigons) però d’altres (Mas d’en 
Corts-les Planes del Roquís, i potser Mas de Goman-
dí o la Canaleta) semblen veritables centres terrissers 
no relacionables amb un nucli habitat concret. Això 
deixa oberta la problemàtica de la propietat i la gestió 
d’aquests centres, que tant podrien ésser part d’un fun-
dus (la qual cosa implicaria la presència d’un dominus) 
com ésser reflex d’una activitat cooperativa, com es 
constata en altres centres terrissers (La Graufesenque).
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Pel que fa a les àmfores vinàries, a l’ager de Tarra-
co és dubtosa la presència de produccions de la forma 
Dressel 1, que en tot cas apareixen bàsicament a l’Alt 
Camp, on podrien haver-se fabricat, com indiquen 
les troballes fetes a la zona de Valls. La seva crono-
logia concreta és desconeguda (bàsicament, segle i 
aC), així com la seva distribució, que no sembla gaire 
important. S’ha dectat també una possible producció 
d’aquesta forma a la terrisseria de Mas d’Aragó, on 
també es feien àmfores de la forma Lamboglia 2, de les 
quals desconeixem el contingut.

L’època d’August marca l’eclosió de la producció 
amforària a la costa catalana. Aquest fenomen es cons-
tata als forns de l’àrea de l’Ebre, per la producció de les 
formes Pascual 1 i Oberaden 74, mentre que a l’ager 
de Tarraco sembla només limitada al centre productor 
de la Canaleta, on es feren també (i sembla que única-
ment) àmfores de la forma Oberaden 74.

La producció d’àmfores vinàries a l’ager de Tarraco 
sembla patir un retard en relació amb la resta de la cos-
ta catalana, començant possiblement molt a final de 
l’època d’August o, ja més probablement, en temps de 
Tiberi, si no ja en època clàudia. Això es constata per la 
virtual absència de la forma Pascual 1, ja que es va pro-
duir majoritàriament la forma Dressel 2-4 i també (en 
menor quantitat) la Dressel 7-11. Això coincideix amb 
el canvi d’orientació dels vins procedents de l’actual 
Catalunya, que en època augustiana es dirigien sobre-
tot a la Gàl·lia, però que a partir de mitjan segle i dC 
es dirigiren preferentment cap a Itàlia. Desconeixem la 
causa d’aquest aparent retard en l’inici de la comerci-
alització (ben segur que no de la producció) dels vins 
de Tarraco, amb l’única excepció de l’esmentat taller 
de la Canaleta.

La presència de la forma Dressel 7-11 entre les 
produïdes als tallers de la zona de Tarraco i de l’Ebre 
planteja interrogants molt interessants, com el del 
seu contingut (dubtosament per a salaons, tenint en 
compte la localització de les terrisseries), que podria 
haver estat algun tipus de vi o algun altre element 
(potser fruita?). Tot i tenir en compte que la Dressel 
7-11 és una forma tipològicament poc homogènia, 
crida l’atenció el fet que (tret d’algun cas localitzat al 
nord-est de Catalunya) aquesta forma es va produir, a 
la costa catalana, majoritàriament a la zona de Tarraco 
i de l’Ebre, i que sigui absent a la important àrea pro-
ductora de la Laietània, la qual cosa es deu sens dubte 
a alguna raó que se’ns escapa.

Els tria nomina i nomina documentats en les mar-
ques (Sextus Domitius de Tivissa i la Canaleta, Caius 
Mussidius Nepos de Mas del Catxorro, el L.FVL.HERO 
–tal vegada Lucius Fulvius Herophilus– del Mas d’Ara-
gó), apareixen majoritàriament a la zona de l’Ebre, 
mentre que no hi són a l’ager de Tarraco (tret del cas, 
precoç, de Sextus Domitius). Poden correspondre a pro-
pietaris o negotiatores que acapararen capitals a causa 

de les guerres civils. En tot cas, es documenten només 
en temps d’August (especialment abans del canvi d’era) 
i desapareixen en l’epigrafia d’època julioclàudia; els 
noms que apareixen després (Philodamus, Gallicus, Sil-
vanus, Kato, el també difícil d’interpretar EVPRA) són 
els que es documenten exclusivament a l’ager de Tarra-
co, i corresponen gairebé amb seguretat a personatges 
d’origen servil, fet que denota que són els encarregats 
del procés productiu, però no els propietaris.

Resta encara per determinar la relació entre els pro-
pietaris de la terra i la comercialització del vi. En la 
visió tradicional segons la qual el dominus encarregava 
a personatges subalterns (que podien o no ser d’origen 
servil) la gestió de les terrisseries (seguint el sistema de 
locatio-conductio, documentat pels papirs d’Oxirinc), 
no podem descartar el paper que hi poguessin jugar 
els petits propietaris, així com la possible presència de 
sistemes cooperatius, suggerits pel poc clar segell TI-
BISI, que tanmateix podria correspondre també a un 
dominus de cognomen fins ara desconegut.

La constatació que la marca SEX.DOMITI corres-
pon tant al forn de la Canaleta (situat a l’ager Tarra-
conensis) com al de l’Aumedina (Tivissa, a les terres de 
l’Ebre) ens planteja uns molt suggestius interrogants 
sobre el paper de la propietat i la gestió d’aquests tallers, 
cosa que es podria posar en paral·lel amb les terrisseries 
laietanes de Can Tintorer i Can Pedrerol de Baix, que 
també comparteixen les mateixes estampilles.

Desconeixem el moment final i les causes de la 
desaparició de la producció d’àmfores vinàries, així 
com l’abast real de l’edicte de Domicià, amb el qual 
s’han volgut posar en relació. Alguns centres terrissers 
(Mas d’en Corts-les Planes del Roquís) semblen haver 
canviat, a final del segle i, el seu repertori productiu, i 
dedicar-se a fer altres productes (com la sigil·lada his-
pànica). Tanmateix, cal tenir en compte que això és un 
fenomen general, que sembla afectar també les àrees 
productores itàliques, i arqueològicament no podem 
valorar la possibilitat de la continuïtat del transport en 
bots de fusta o bocois de cuir, aquests darrers utilitzats 
des de la més remonta antiguitat.

Malgrat el que s’acaba de dir, s’ha constatat la conti-
nuïtat d’una producció d’àmfores vinàries de la forma 
Dressel 2-4, caracteritzades per una major capacitat i 
per un llavi de perfil marcadament quadrangular. No 
se n’ha pogut localitzar cap centre productor, tot i que 
el tipus d’argila suggereix un origen a l’àrea de Tarra-
co. La seva distribució (sembla que no gaire abundant) 
es localitza a la costa catalana, des del Maresme fins a 
l’àrea de Tarragona. S’ha pogut datar la seva presència 
en contextos de la segona meitat del segle ii i l’inici del 
iii. Aquesta producció (que es pot posar en paral·lel 
amb algunes àmfores itàliques d’època medioimperial) 
és encara poc coneguda, però és un indici de la conti-
nuïtat en la producció vinària (i potser també en l’ex-
portació) durant tot el segle ii i l’inici del iii.
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La distribució de les àmfores de la forma Oberaden 
74 amb la marca SEX.DOMITI és important a la Gàl-
lia, com correspon a les produccions de la costa cata-
lana d’època d’August. La difusió de la marca TIBISI, 
tot i ésser també present a França, està ja més dirigida 
cap a Itàlia, com es constata per a la resta de producci-
ons de la costa catalana (singularment les laietanes), i 
permet documentar la continuïtat de la producció am-
foral i vinària de les terres de l’Ebre al llarg del segle i.

La pràctica absència de segells en les àmfores de 
l’àrea de Tarraco dificulta enormement el coneixement 
de la seva exportació. Malgrat això, per les seves carac-
terístiques físiques, se’ls poden atribuir algunes àmfo-
res de la zona Dressel 2-4 trobades a Cartagena, així 
com potser algunes de les documentades a l’anomena-
da “segona muralla d’àmfores” de Carthago. Possible-
ment podem pensar en una distribució vers el sud, a 
la qual corresponen tant les troballes de Carthago com 
les de Carthago Nova. Resta per documentar la seva 
presència a Itàlia, tot i que resulta força probable, tant 
si la contrastem amb la d’altres produccions de la costa 
catalana com si tenim en compte que el seu esment per 
part de Plini i Marcial ho fa força probable.
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VI tARRACoNENSE AL PAíS VALENCIÀ. 
UNA MIRADA DES DELS FoRNS D’ÀMFoRES. 

ARqUEoLoGIA DE LES VIL·LES I DERELICtES 
DE LA CoStA DE DiaNium (DéNIA)

 Josep Antoni Gisbert Santonja 
 Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia

Resum
A la plana més costanera del territorium de Dianium assistim, durant els segles i i ii, a una explotació 
agrícola intensiva de l’ager. El conreu de la vinya i la producció de vi sostenen l’economia de les villae. La 
producció de vi genera excedents que es comercialitzen. La recerca arqueològica permet seguir el rastre 
d’aquest comerç, detectar el tràfec d’aquestes mercaderies. La seqüència productiva del centre terrissaire 
de l’Almadrava permet reconstruir el comportament de la producció d’àmfores del hinterland de Dianium 
durant l’Alt Imperi. Els derelictes o vaixells enfonsats de la costa de Dénia atesten la intensitat del comerç 
del vi durant els segles i-iii dC. Aportem un breu panorama de les dades existents sobre instal·lacions vinà-
ries i olieres al País Valencià, així com del mosaic de dades fragmentàries sobre els espais, les instal·lacions 
i les tècniques emprades en el procés d’elaboració de vi de què disposem en el nostre àmbit de recerca: el 
territorium de Dianium.

Paraules clau
Derelictes, vaixells enfonsats, costa de Dénia, àmfores de vi, territorium Dianium, comerç vi tarraconense, 
País Valencià, cellers vinaris, premses, dipòsits.
 

Abstract
We find intensive farming of the ager on the plain nearest the coast of the Territorium of Dianium dur-
ing the 1st and 2nd centuries. The villae economies were supported by vine cultivation and winemaking. 
Surplus wine production was sold. Archaeological research allows us to follow the trail of this trade and to 
detect the traffic of such merchandise. The productive sequence of the Almadrava pottery centre allows us 
to reconstruct the amphora production in the hinterland of Dianium during the early-Roman period. The 
wrecked or sunken vessels on the coast of Dénia testify to the intensity of trade in wine during the first, 
second and third centuries AD. We give a brief overview of the existing data available to us on wine and 
olive oil production facilities in the Valencian Country, as well as of the mosaic of fragmentary data on the 
places, facilities and techniques used in the winemaking process in our area of research – the territorium 
of Dianium.

Keywords
Shipwrecks, sunken vessels, the Dénia coast, wine amphoras, territorium Dianium, Tarraconense wine 
trade, Valencian Country, cella vinaria, presses, deposits.
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1. Pròleg

A la plana més costanera del territorium de Diani-
um assistim, durant els segles i i ii, a la implantació de 
mecanismes que generen l’explotació agrícola intensi-
va de l’ager.

El conreu de la vinya i la producció de vi és, sens 
dubte, l’activitat que sustenta l’economia de les villae. 
Aquesta especialització no ha d’enfosquir el fet que les 
vil·les compten amb una certa diversitat quant a pro-
ducció agrària. Cap a la meitat del segle i és palesa la 
comercialització d’oli, a més del vi.

La producció de vi genera excedents que es comer-
cialitzen. El transport per mar forma part de la xarxa 
econòmica. La recerca arqueològica permet seguir el 
rastre d’aquest comerç i detectar el tràfec d’aquestes 
mercaderies, així com avaluar el seu impacte en els hà-
bits de consum. Aquests indicis arqueològics es multi-
pliquen durant els segles i al iii dC.

L’Almadrava és una de les terrisseries d’àmfores 
més singulars de la producció tarraconense i la seua 
seqüència productiva permet reconstruir el compor-
tament de la producció d’àmfores del territorium de 
Dianium durant l’Alt Imperi.

Els derelictes o vaixells enfonsats de la costa de Dé-
nia i, en particular, els localitzats en el segment del li-
toral entre l’Almadrava i Dénia atesten la intensitat del 
comerç del vi durant els segles i-iii dC (Gisbert 2006, 
en premsa).

Tanmateix, els registres ceràmics dels contexts ar-
queològics de Dianium ofereixen una mirada sobre la 
incidència del vi local en el consum alimentari de la 
ciutat, així com imatges il·lustratives dels usos de les 
àmfores després d’haver estat desestimats com a con-
tenidors amfòrics viners. Aquesta és, però, una altra 
qüestió que no esbrinarem en aquesta col·laboració. 

Al hinterland de Dianium disposem d’una infor-
mació certament privilegiada pel que fa a l’elaboració 
de les àmfores de vi. Malauradament, els coneixements 
sobre els espais, les instal·lacions i les tècniques empra-
des en el procés d’elaboració de vi són molt limitades 
i fragmentàries. Alguns d’aquests aspectes els presen-
tàrem al seminari organitzat per la Casa de Velázquez, 
a Madrid, el novembre de 1995: “Estructuras de pro-
ducción y economía de los litorales hispánicos bajo el 
Imperio Romano”, coordinat per Jean Gerard Gorges. 
Dissortadament, no es féu efectiva la publicació de les 
actes. La nostra aportació girava a l’entorn de la pro-
ducció de vi i d’oli al territorium de Dianium i incloïa 
l’anàlisi d’elements singulars i amb significació econò-
mica de l’arqueologia de les vil·les. 

L’interés d’aquesta reunió científica, titulada El vi 
tarraconense i laietà . Ahir i avui, per a abordar la qüestió 
dels cellers vinaris, ens mou a esbossar un breu pano-
rama de les dades existents sobre instal·lacions vinàries 
i olieres al País Valencià, així com sobre el mosaic de 

dades fragmentàries de què disposem en el nostre àm-
bit de recerca: el territorium de Dianium.

2. Història de la investigació

Els inicis de la recerca arqueològica sobre la pro-
ducció d’àmfores en el País Valencià té la seua data 
de naixement el 1977, quan el Servei d’Investigació 
Prehistòrica de la Diputació de València publica una 
monografia sobre el taller d’àmfores d’Oliva (Enguix, 
Aranegui 1977). Amb aquesta, veia la llum el primer 
estudi al voltant de la producció amfòrica al sud de 
la Tarraconense. El 1981, Carmen Aranegui oferia al-
guns aspectes d’aquesta problemàtica, a la llum de les 
encara exigües troballes (Aranegui 1981). Aleshores, 
un primer mapa de distribució de les terrisseries asse-
nyalava al nord de Castelló, a Sagunt i a Oliva, al nord 
del territorium de Dianium, les troballes més notòries. 
Paral·lelament, veien la llum les primeres referències 
a inspeccions en la costa, orientades a la detecció de 
jaciments arqueològics submarins (Enguix 1976).

El 1984 s’iniciaven les excavacions arqueològiques 
a la terrisseria de l’Almadrava (els Poblets), sector ar-
tesanal d’una gran vil·la marítima. La singularitat dels 
vestigis del complex terrisser i l’interés dels contexts ar-
queològics prompte van veure la llum (Gisbert 1986). 
Les ponències als dos congressos El vi en l’antiguitat, 
celebrats a Badalona, oferiren els resultats de les exca-
vacions de l’Almadrava i presentaren un mapa del ter-
ritorium de Dianium amb quinze terrisseries disperses 
pel litoral (Gisbert 1985; 1998). Sobre l’Almadrava, 
també s’enllestí l’estudi de les troballes epigràfiques i 
numismàtiques (Abascal, Gisbert 1990-1991; 1992), 
així com el de la producció de materials de construc-
ció ceràmics (Gisbert 1999a). Alhora s’avançava en 
l’anàlisi i sistematització de la tipologia d’alguns tipus 
amfòrics (Aranegui, Gisbert 1992; F. Laubenheimer, 
Gisbert 2001).

De les quinzes terrisseries (Gisbert 1998), tan sols 
Oliva, l’Almadrava i Vinyals (Ondara) han comptat 
amb excavacions arqueològiques, sistemàtiques o d’ur-
gència. De la resta disposem de la informació emana-
da d’inspeccions o prospeccions arqueològiques, amb 
la consegüent valoració i interpretació de les troballes 
(Gisbert 1992). Estudis posteriors han permés l’ela-
boració d’un mapa de distribució de villae, en relació 
amb les terrisseries i les vies de comunicació (Gisbert 
2003). La interpretació d’aquests factors ha estat cru-
cial per a establir els trets o línies d’un mapa econòmic 
del territorium; de l’ager Dianensis.

Els dos col·loquis de Badalona titulats El vi a l’an-
tiguitat . Economia, producció i comerç a la Mediterrània 
occidental, celebrats el 1985 i el 1998, constituïren una 
eina efectiva per a actualitzar les dades sobre la recerca 
del binomi àmfores-vi. Després de la celebració del se-
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gon assistirem a anys de sequera i de silenci. Sols algu-
nes recopilacions de marques elaborades a la Provença 
o les notícies disperses mantingueren la flama.

L’any 2005, es convocaren a Barcelona unes jor-
nades d’estudi titulades La producció i el comerç de les 
àmfores de la província Hispània Tarraconensis, en ho-
menatge pòstum a Ricard Pascual Guasch. Amb indi-
cadors que manifestaven un cert declivi quant a dades 
i novetats en aquests indrets, presentàrem la ponència 
“La difusió de les àmfores de la Tarraconense a les zones 
perifèriques de l’Imperi. L’altra perifèria”. Recopilàrem 
les novetats entorn de la troballa i presència d’àmfores 
catalanes en la costa valenciana, així com sobre la difu-
sió de les àmfores dels territoris de Saguntum i Diani-
um. A la fi, publicàvem la troballa a la costa de Dénia, 
en el context d’un derelicte amb càrrega de dolia, d’un 
segell de plom per a marcar taps de putzolana, amb el 
nom del mercator Tiberius Claudius Amiantus, de Tàr-
raco, personatge documentat en un pedestal d’estàtua 
provinent del fòrum (Gisbert 2005, en premsa). Un 
exemple ben il·lustratiu del comerç meridional del vi 
de l’entorn de Tarraco.

En el marc de les V Jornades d’Arqueologia Suba-
quàtica, organitzades per la Universitat de València i 
celebrades a Gandia el novembre de 2006, hem oferit 
un conjunt de troballes arqueològiques subaquàtiques 
adscrites bé a derelictes o vaixells enfonsats amb càrre-
gues relacionades amb el transport o comerç d’oli o de 
vi, bé a restes relacionades amb deixalles localitzades 
en punts d’ancoratge o a l’interior del port de Dénia 
(Gisbert 2006, en premsa). L’anàlisi de les empremtes 
de càrregues de vaixells enfonsats amb càrrega de dolia 
o d’àmfores vinàries ens permet veure l’impacte a la 
costa de Dénia del comerç del vi durant el període tar-
dorepublicà i l’Alt Imperi, que tot seguit descriurem.

Com a empremta de comerç de vi itàlic, destaquem 
el vaixell enfonsat just al nord de l’escullera del port 
[INVJASUB 831-838] al segon quart del segle i aC. 
Compta amb una grossa càrrega d’àmfores Dressel 1 
B, tres amb marca L.M, que ens atesten la seua provi-
nença del golf de Nàpols i el seu contingut: vi de l’ager 
Falernus. La càrrega complementària del vaixell eren 
ceràmiques de vernís negre campanianes, de les deno-
minades B-oides (Gisbert 2006, en premsa). 

El més destacat, si més no excepcional, és la densi-
tat de vaixells enfonsats amb càrrega d’àmfores vinàries, 
detectats i documentats en el segment de costa existent 
al nord del port de Dianium, entre el nord de la badia 
de l’Almadrava i la platja de les Marines. El denomina-
dor comú de les restes de les càrregues d’almenys quatre 
derelictes són el transport de vi de producció tarraco-
nense; l’un provinent del hinterland de Tarraco, un altre 
de vi de Saguntum i els altres de vi del territorium de 
Dianium, probablement de l’Almadrava.

Just ara, durant la redacció d’aquesta contribució, 
fruit de les fortes pluges que hem sofert i dels can-

vis que ha experimentat el litoral, ens han comunicat 
una nova descoberta arqueològica al sud de la Punta 
dels Molins: les restes d’un altre derelicte amb càrrega 
d’àmfores vinàries Dressel 2-4 de l’ager de Dianium. 
La notícia de la seua troballa la incloem en aquesta 
ponència.

3. Derelictes de la costa de Dénia que 
transportaren vi durant els segles i i ii dC

La detecció de materials arqueològics en diversos 
punts de la costa de Dénia, sota criteris i indicadors 
estrictes com l’homogeneïtat tècnica i tipològica dels 
materials, han permés la individualització de restes de 
càrregues pertanyents a naus enfonsades (fig. 1). Des-
taquem aquelles que tenen com a factor comú oferir 
informació sobre el tràfic marítim de vi i oli. Vins ori-
ginaris de l’ager Falernus, d’època romana republicana, 
[INVJASUB 831-838] (Gisbert 1985; 2006, en prem-
sa); del nord de la Tarraconense, [INVJASUB 818]; de 
Saguntum [INVJASUB 819], o del mateix territorium 
de Dianium, [INVJASUB 813], en els segles i i ii dC. 
A més a més, troballes a l’interior del port ens endin- 
sen en tot un ventall de situacions derivades de la pre-
sència de vins provinents de llocs llunyans, o bé del seu 
paper com a centre distribuïdor de la producció del 
mateix territori circumdant.

Presentem els derelictes amb càrrega de vi més sig-
nificatius.

Figura 1. Costa de Dénia, amb situació de troballes arqueo-
lògiques subaquàtiques. Vestigis de derelictes amb càrrega de 
vi i oli. 1. [INVJASUB 801]: àmfores itàliques, segle i aC; 2. 
[INVJASUB 818]: càrrega de dolia amb matriu de segell de 
Tiberius Claudius Amiantus, de Tarraco; 3. [INVJASUB 819]: 
càrrega d’àmfores Dressel 2-4 de Saguntum; 4. [INVJASUB 
813]: càrrega d’àmfores Dressel 2-4 local, del territorium de 
Dianium; 5. [INVJASUB 845]: càrrega d’àmfores jonicomas-
saliotes; 6. [INVJASUB 831-838]: càrrega d’àmfores Dressel 
1B del golf de Nàpols, segle i aC, i 7. Càrrega d’àmfores Dressel 
20 bètique, segle ii dC (Gisbert 1996, en premsa). 
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INVJASUB 818 . Almadrava Nord . Dolia, derelicte 
Romaní . 

Càrrega de vi tarraconense en dolia, amb segell per 
a marcar taps de Tiberius Claudius Amiantus .

Cronologia: segle i dC (darrer quart) o inicis del 
segle ii dC. 

(Figura 1,2)
Dos dolia encara romanen trencats i embotits en el 

sòl marí. L’absència de restes significatives d’àmfores en 
aquest context suggereix que la càrrega principal de la 
nau eren aquestes grans gerres, opus doliare, que s’em-
praven com a contenidors per al transport marítim de 
vi. També pertanyien a aquest context el cèrcol d’una 
àncora, de plom, i un gran còdol ovoïdal perforat en 
un dels extrems, que s’interpreta com a contrapés de 
caps o com a àncora lítica.

En aquest context es localitzaren dos objectes de 
plom, de forma circular i de secció en trapezi (figura 
2,3). Les dimensions de l’exemplar més ben conservat 
són 82,5 mil·límetres de diàmetre i una gruixa d’entre 
11 i 2,7 mil·límetres. Mentre que la cara del revers és 
rugosa i llisa, sense empremta d’haver tingut ansa de 
subjecció, l’altra, l’anvers, presenta una inscripció epi-
gràfica, amb les lletres majúscules i capitals, en relleu i 
retro (Gisbert 2005, en premsa; 2006, en premsa).

El camp epigràfic ocupa un dels costats de l’objec-
te, amb un diàmetre d’entre 83 i 84 mil·límetres. Pre-
senta el text disposat en dos espais: un, en l’orla que 
circumda la vora de la peça, amb una alçària de lletra 
d’11 mil·límetres; l’altre, en el centre del camp epigrà-
fic, on el text es distribueix en quatre línies i l’alçària 
de les lletres és de 9,5 mil·límetres.

La transcripció de l’orla, que coincideix amb la del 
centre del camp, on el text es distribueix en diverses 
línies, és la següent: Ti(berii) . Claudi(i) . Amianti.

Les interpuncions assenyalades són, en realitat, xi-
cotetes línies corbades que ens permeten imaginar els 
contorns de dofins, motiu molt habitual en aquests ins-
trumenta domestica. El text en qüestió, que es repeteix 
en l’orla i en el centre de l’objecte, correspon al praeno-
men, nomen i cognomen, és a dir, el nom d’un personat-
ge (Gisbert 2005, en premsa; 2006, en premsa).

Quant a la interpretació de l’objecte, concloem que 
es tracta d’un segell per a marcar taps, d’argila o put-
zolana, que segellaven les àmfores (Gianfrotta 1994; 
Hesnard, Gianfrotta 1989). El nostre personatge és el 
mercator, qui comercialitza el vi.

L’associació d’aquesta troballa amb una càrrega de 
dolia, segons el que l’arqueologia ens manifesta, ja era 
una línia de connexió amb el comerç del vi català. Un 
percentatge de les naus que transportaven vi tarraco-
nense ofereixen la singularitat de tindre dolia com a 
contenidors exclusius, sense la presència d’àmfores 
en la seva càrrega. Els estudis realitzats sobre vaixells 
afonats amb càrrega de vi català confirmen l’existència 
de naus on els contenidors, quasi exclusius, eren dolia. 
Així és en els derelictes de Diano Marina, descobert 
en la província d’Imperia (Itàlia), que contenia catorze 
dolia, junt amb àmfores Dressel 2-4, i el d’Île-Rousse, 
al nord de Còrsega (França), que transportava exclusi-
vament dolia (Corsi-Sciallano, Liou 1985; Gianfrotta 
1998).

La raó de disposar de dues peces, la que hem descrit 
i una altra de mal conservada i amb la grafia quasi es-

Figura 2. Segell de plom per a marcar taps, d’argila o putzola-
na, que segellaven les àmfores. INVJASUB 818. Dibuix: M. 
Ortolà. 

Figura 3. Segell de plom per a marcar taps, d’argila o putzola-
na, que segellaven les àmfores. INVJASUB 818. Foto: Bernat 
Ferrer. 
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vaïda, cal explicar-la pel fet que Tiberius Claudius Ami-
antus devia tindre una matriu o motlle d’argila, pedra o 
metall, en què devia fondre noves peces de plom, a me-
sura que es produïa el lògic desgast d’aquests segells.

L’excepcionalitat de la troballa no sols radica a ha-
ver descobert a la costa de Dénia un personatge que 
fou partícip del comerç del vi tarraconense. A més 
a més, l’epigrafia d’Hispània ens ofereix un únic cas 
d’un Tiberius Claudius Amiantus (Abascal 1994, 271), 
arrelat precisament a Tarraco; la capital de la provín-
cia Tarraconense (Alföldy 1975, R.I.T. 421). Aquesta 
dada confirma i estableix Tarraco com a punt d’origen 
del vi transportat pel navili (Gisbert 2005, en premsa; 
2006, en premsa).

L’epígraf, conservat en el Museu Nacional d’Arque-
ologia de Tarragona, és un pedestal d’estàtua, esculpit 
en un gros bloc de pedra calcària. La tipologia d’aquest 
monument epigràfic, segons els experts, confirmava 
que el seu emplaçament originari seria el Fòrum de 
Tarraco. La transcripció és la següent:

L(ucio) Perpenae
Numisiano
IIIIIIviro
Augustal(i)
Ti(berius) Claudius
Amiantus
amico optimo(o)

La data de l’epígraf de Tarraco, segons G. Alföldy, 
podria ser els últims anys del segle i i el primer terç del 
segle ii dC (Alföldy 1975, R.I.T. 421).

La presència d’aquesta matriu per al marcatge de 
taps, de Tiberius Claudius Amiantus, mercator de Tar-
raco, actor del comerç del vi tarraconense, en un dere-
licte de la badia de l’Almadrava, en les proximitats de 
Dianium, contribueix a valorar la difusió meridional 
del vi català, cap al sud de la província Tarraconense, 
fora dels circuits de difusió tradicionals.

INVJASUB 819 . Derelicte Cloquell . Vi de Sagun-
tum .

Càrrega de vi de Saguntum en àmfores Dressel 
2-4.

Cronologia: segle i dC (cap a la meitat).
(Figura 1,3)
Es disposa d’un conjunt de més de 20 terços supe-

riors de les àmfores, a més de nombrosos fragments, 
que podem adscriure a la forma Dressel 2-4, amb una 
notable homogeneïtat quant a pasta i a trets tipològics i 
metrològics. Pertanyen al tipus estandarditzat de Dres-
sel 2-4 local, amb algunes variables que les diferencien 
de produccions com la de l’Almadrava; terrisseria casu-
alment emplaçada a pocs metres del derelicte. 

Algunes de les àmfores compten amb segells impre-
sos sobre el fang verd. S’han documentat els següents 
segells: Q.F.SALVI, GEM, LADI i M.P[.M]. Això per-

met la seua relació amb terrisseries del territorium de 
Saguntum. La seua associació en el context de la càrre-
ga d’un derelicte ens ofereix una informació certament 
excepcional (figures 4 i 5).

Aquest dipòsit arqueològic cal interpretar-lo, per 
tant, com la càrrega única d’una nau que transportava 
vi de Saguntum.

Les quatre marques o segells presents en el derelicte 
de Dénia ofereixen una interessant distribució (Manti-
lla 1987-1988; Aranegui, 1990; 1992; 2004, 209, fig. 
7, 10, i 215). Es constata, a més de la seua presència en 
els registres de la mateixa ciutat i port de Saguntum i en 
el seu territorium, la seua difusió, al nord, en el golf de 
Lleó i el litoral gal i, pel sud, pel litoral de Dianium i 
fins a Cartago Nova. Q.F.SALVI està testificada en Leu-
cata (Les Salants, Aude) i Cassis (Cassidaigne, en B. du 
Rh.) (Rouquette 2000) i en villae del sud de la Tarraco-
nense (Márquez, Molina 2005). GEM[INI] en el Grau 
Vell de Sagunt i Olonzac (Saint-Félix, l’Hérault). MPM 
presenta, amb reserves, una amplíssima difusió. Desta-
quem la seua presència en La Nautique, Narbona.

Els coneixements sobre la difusió del vi de Sagun-
tum han experimentat un notable avanç durant els 
darrers anys (Mantilla 1988; Rouquette 2000; Már-
quez, Molina 2005). Carmen Aranegui ens ofereix el 
quadre de distribució més actualitzat (Aranegui 2004), 
tot i algunes incerteses quant a la seua filiació i datació 
(Gisbert 2006, en premsa).

INVJASUB 813 . Derelicte els Molins . Mut/Roselló . 
Vi de l’ager de Dianium .

Càrrega de vi del territorium de Dianium en àmfo-
res Dressel 2-4.

Cronologia: del segle i dC (darrer terç) al segle ii 
(primera meitat). 

(Figura 1,4)
Aquest derelicte es descobrí casualment l’any 1970. 

El Museu Arqueològic de Dénia comptava amb el ca-
tàleg de diverses àmfores procedents de diverses col-
leccions privades, publicades recentment (Gisbert 
2006, en premsa). El jaciment, durant la inspecció re-
alitzada el 1985 i 1986, palesava un fort deteriorament 
per espoli. És just davant la Punta dels Molins, a unes 
dues milles de la costa i a 18 metres de profunditat. La 
inspecció visual assenyalà una concentració d’àmfores 
en una superfície d’uns 25 metres quadrats, algunes 
parcialment soterrades i alineades (Fernández, Gisbert 
1992, 82; Gisbert 2006, en premsa).

És, sens dubte, la càrrega d’una nau; d’àmfores 
Dressel 2-4 vinàries. La pasta, la tipologia i la metro-
logia suggereixen un origen únic (figura 6). L’absència 
de marques no permet establir el nexe amb algunes de 
les terrisseries conegudes en el sud de la Tarraconense. 
Certs trets tipològics suggereixen la seua procedència 
de l’Almadrava o d’una altra terrisseria amb una pro-
ducció semblant.



130

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

Figura 4. Àmfores Dressel 2-4 local amb marques impreses de Saguntum. INVJASUB 819. Dibuix: M. Ortolà. 1. Fragment amb 
segell LADI; 2. Fragment amb segell MPM. 

Figura 5. Segells o marques impreses sobre àmfores Dressel 2-4 
local, de producció saguntina, procedents del derelicte INVJA-
SUB 819. Dibuix: M. Ortolà. 
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Figura 6. Àmfores Dressel 2-4 local, procedents del derelicte 
INVJASUB 813. 

Figura 7. Àmfores Dressel 2-4 local, del territorium de Dia-
nium, provinents del derelicte descobert recentment davant la 
platja dels Molins (Dénia). Dibuix: M. Ortolà. 

INVJASUB S . N . Derelicte els Molins . Català Bolu-
fer . Vi de l’ager de Dianium

Càrrega de vi del territorium de Dianium en àmfo-
res Dressel 2-4.

Cronologia: segle i dC (cap a la meitat).
És una recentíssima descoberta arqueològica, rea-

litzada l’octubre del 2007. És al sud de la Punta dels 
Molins, a uns 4 metres de profunditat. Són, indub-
tablement, les restes d’un altre derelicte amb càrrega 
d’àmfores vinàries Dressel 2-4 de l’ager de Dianium.

El descobridor, Antoni Català Bolufer, ens asse-
nyalà la presència d’almenys cinc àmfores Dressel 2-4 
fragmentades, que es concentren, pràcticament ali-
neades, sobre el sòl marí. Ateses la factura i tipologia 
semblants, són producció del territorium de Dianium, 
amb trets característics del període més primerenc de 
la producció de l’Almadrava. 

Hem inclòs aquesta troballa en el Catàleg de ja-
ciments arqueològics subaquàtics. Així mateix, s’ha 
sol·licitat a Assumpció Fernández, del Centre d’Arque-
ologia Subaquàtica de la Generalitat Valenciana, una 
inspecció per a avaluar l’entitat d’aquestes restes, així 
com la possibilitat d’una prospecció sistemàtica. 

Presentem el dibuix de tres de les peces descobertes 
casualment i que han estat ingressades al fons del Mu-
seu Arqueològic de la Ciutat de Dénia (figura 7).

Troballes d’àmfores vinàries al portus de Dianium
El paper del port de Dénia, i del municipium com 

a eix distribuïdor de la producció de vi i d’oli del ter-
ritorium de Dianium, és quelcom evident, encara que 
no és fàcil comptar amb informació arqueològica que 
ho corrobore. Si disposàrem de dades més abundants, 
serien crucials per a precisar els límits de l’ager Dia-
nensis, del territori econòmic de la ciutat. No obstant 
això, sí que comptem amb alguns indicis il·lustratius 
en aquest sentit. 

L’àmfora Dressel 2-4 local localitzada a l’interior del 
port amb la marca SE, un punxó clarament vinculat 
a la producció de la terrisseria d’Oliva de mitjan segle 
i dC, és ben eloqüent (Gisbert 1998, fig. 4,1 i fig. 9, 
17; 2006, en premsa). Un altre exemple simptomàtic 
és l’àmfora G.4, amb pasta clarament local i gran sem-
blança formal a la producció de l’Almadrava. La seua 
descoberta dintre de l’espill del port constata el seu pa-
per (Gisbert 2006, en premsa). A més a més, s’han do-
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cumentat diversos fragments d’àmfores Dressel 20 sim. 
(tipus Oliva 3), contenidors d’oli local, probablement 
procedents de les terrisseries d’Oliva i l’Almadrava.

La troballa d’àmfores produïdes al territorium de 
Dianium és bastant habitual en la costa de Dénia. Les 
raons són òbvies, per la proximitat de les terrisseries 
d’origen, així com pel fet constatat de la comercialitza-
ció de vi i oli locals en el mercat regional. El transport 
per mar és un fet evident. Àmfores Dressel 2-4 local, 
Dressel 20 sim. (tipus Oliva 3) i G.4 consten sovint 
en els registres de troballes de qualsevol segment de la 
costa (Gisbert 2006, en premsa).

4. El territorium de Dianium 

L’ager Dianensis està configurat per una extensa 
planura al·luvial oberta al mar i delimitada, a l’oest, 
per una serralada muntanyenca. Els rius d’Alcoi, el Gi-
rona i el Gorgos, són els cursos d’aigua més importants 
i cal remarcar el seu paper com a elements estructu-
rants del poblament. Es correspon amb els límits de 
dues de les comarques centrals valencianes, la Marina 
Alta i la Safor. Rius, vies de comunicació, ports i punts 
d’ancoratge de navilis són els elements que estructuren 
el poblament rural i són cabdals en la vertebració del 
territori.

Dues vies de comunicació travessen el territori i 
uneixen les principals ciutats i assentaments de l’oest i 
del nord amb la ciutat de Dianium: l’antiga via, d’ori-
gen ibèric, que uneix Saetabis amb Dianium, i la via 
litoral que, des de Valentia, paral·lela a la costa, uneix, 
en direcció nord-sud, portum Sucrone amb Dianium. 
Discorre vora de les més extenses vil·les marítimes de 
l’ager (figura 8).

El territorium de Dianium compta amb uns 155 
nuclis de poblament rural romà. D’aquests, 68 són vil- 
lae i la resta assentaments. A catorze de les vil·les es 
detecta activitat terrissaire i es produeixen contenidors 
amfòrics vinaris (Gisbert 1999c; 2003).

L’activitat dels forns ceràmics, dedicats a la produc-
ció d’àmfores per a l’envasament i la comercialització 
del vi, ens ofereixen una informació certament desta-
cada per a esbrinar el mapa econòmic d’aquest territo-
rium (figura 9).

Les catorze terrisseries, associades a villae, cons-
titueixen un factor distintiu en relació amb altres 
campanyes circumdants. La dispersió i densitat és re-
presentativa de la resposta a una necessitat del procés 
de producció agrícola de la campanya. La seua loca-
lització selectiva tocant a algunes de les vil·les més ex-
tenses del territori, amb cotes sobre el nivell del mar 
que en cap cas superen els 65 metres, conformen un 
aprofitament agrícola gairebé especialitzat en el conreu 
de la vinya i en l’elaboració de vi. Els vinyars es devien 
estendre per les terres més fèrtils i vora mar, evitant 

marjals i aiguamolls. Aquesta informació ens dibuixa 
un mapa on les vinyes s’estenen per una banda que, 
des de la riba de la mar, tindria una amplitud d’entre 
sis i huit mil metres. 

El conreu de l’olivera acompanyà en la planura cos-
tanera els vinyars i devia ocupar, junt amb el forment, 
les zones més altes i els peus de les serralades que, per 
occident, tanquen el hinterland de Dianium (Gisbert 
2007). Així, l’arqueologia ens permet reconstruir els 
trets del paisatge i de la geografia dels primers segles de 
la romanització.

5. La producció d’àmfores al territorium  
de Dianium

Els orígens de la producció d’àmfores en Oliva 
i l’Almadrava, tal com en la resta de terrisseries del 
territorium de Dianium, se situa cap a la meitat del 
segle i dC, entorn de Claudi (41-54 dC). Les seqüèn-
cies estratigràfiques i estructures més representatives 
d’aquest moment les proporciona el centre terrisser 
d’Oliva, durant les excavacions realitzades sota la di-
recció de Vicent Burguera Sanmateu. L’Almadrava 
compta amb un forn i un abocador amb aquest espec-
tre cronològic. 

Les villae són el marc de gestació i desenvolupa-
ment de les terrisseries. Aquestes són un sector artesa-
nal específic i s’emplacen, bé adjacents o bé en els seus 
voltants (Gisbert 1987; 1998; 2003).

En l’ager Dianensis s’han detectat un total de quin-
ze centres de producció ceràmica. La majoria inicien la 
seua activitat cap al 40 dC i perduren fins a època flà-
via o, com a màxim, antonina (Gisbert 1987; 1998). 
En els contexts més antics de l’Almadrava i d’Oliva 
l’índex d’àmfores supera el 85% de la producció glo-
bal ceràmica. Entre les àmfores, el pes específic de les 
vinàries és de 9 a 1 amb relació a les olieres.

El primer gran període de la seqüència producti-
va s’esdevé entre el regnat de Claudi i la fi dels flavis, 
entorn del 100 dC. Aquesta etapa coincideix amb el 
zenit de l’exportació de vi tarraconense. Els conteni-
dors de vi més representatius són l’àmfora Dressel 2-4 
(figura 11) i l’àmfora de base plana Gauloise 4, a més 
d’alguns fenòmens d’imitació no rellevants (Gisbert 
1987; 1998). L’àmfora Dressel 20 similis (tipus Oliva 
3), contenidor olier, completa el registre dels moments 
més primerencs (figura 10).

L’àmfora Dressel 2-4 és el contenidor tipus de la 
irrupció en el mercat itàlic i en el sud de França dels 
vins laietans i tarraconenses tres dècades enrere. Cal 
assenyalar la seua presència en els depòsits d’Haltern 
i Longarina entorn del 10 dC i la seua exportació és 
massiva durant la primera meitat del segle i dC (Gis-
bert 1998, 391-392). No obstant això, no disposem 
de dades que permeten constatar l’inici de les produc-
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Figura 8. Mapa de l’ager de 
Dianium amb el traçat de 
les vies de comunicació que 
vertebren el territori. 

Figura 9. Mapa de la Marina 
Alta amb l’emplaçament de 
vil·les i d’alguns dels centres 
terrissaires que produeixen 
àmfores Dressel 2-4, empra-
des per al transport de vi. 
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cions de Dressel 2-4 en els territoria de Saguntum o 
de Dianium amb anterioritat al 40 dC. La producció 
d’aquest contenidor a l’Almadrava es prolonga fins al 
tercer quart del segle ii dC. 

L’àmfora G.4, de base plana, és el segon conteni-
dor més rellevant. Naix en sintonia amb la producció 
narbonesa, a mitjan segle i dC. A les nostres terrisse-
ries, mentre que a Oliva està constatada la seua pre-
sència cap al 50 dC, a l’Almadrava sorgeix com una 
producció ja estandarditzada en contexts dels anys 
65-70 dC. Es consolida notablement amb els Anto-
nins, durant el primer terç del segle ii dC, en temps 
de Trajà i Adrià.

La seua tipologia experimenta alguns canvis for-
mals al llarg del temps, que es perllonga fins a avançat 
el segle ii dC, sempre en convivència amb la Dressel 
2-4 (Gisbert 1998, 394-397). Hem tingut un interés 
certament especial per a analitzar conjuntament les 
produccions de G.4 de l’Almadrava i la narbonesa; en 
concret, la de Sallèles d’Aude. L’estudi tipològic i me-
trològic ha permés individualitzar la nostra producció 
i ha oferit resultats certament transcendents (Arane-
gui, Gisbert 1992; Laubenheimer, Gisbert 2001).

Les terrisseries d’Oliva i de l’Almadrava ens oferei-
xen un interessant repertori de segells impresos, fona-
mentalment sobre àmfores Dressel 2-4 (Gisbert 1987; 
1998). Tipològicament, són molt semblants als de les 
àmfores catalanes, amb una, dues, tres i quatre lletres. 
S’interpreten com els cognomina abreujats dels gerents 
o dels encarregats del procés de producció. Es relacio-
nen amb noms grecs, o bé llatins característics de clas-
ses poc afavorides. Així, el segell PHI de l’Almadrava, 
imprés sobre una àmfora vinària Dressel 2-4 descoberta 
al costat de la matriu de terracota d’aquest, ens remet 
a Philodamus, Philomusus o Philoxenus. L’àmfora G.4 
de l’Almadrava també presenta marques impreses que 
ofereixen una interessant problemàtica. Destaquem la 
troballa de Cal[purnii] Cis[si] Fi[glinae], amb el nomen 
i cognomen del gestor del taller terrissaire o figlina (fi-
gures 12 i 13).

L’àmfora Almadrava IV és un tipus específic, indi-
vidualitzat en el registre de l’Almadrava. És un testi-
moni vital de la producció en ple segle iii dC. La seua 
producció es manté durant el període comprés entre 
el 220 i el 270 dC, conjuntament amb la Gauloise 4 
(amb trets evolutius). Àmfores de tipologia semblant 
són presents en contexts sincrònics lusitans i del nord 
de la Tarraconense (Gisbert 1998, 396-397).

La persistència de les villae i l’absència de produc-
ció d’àmfores des del 270 dC, aproximadament, no 
ha d’interpretar-se, necessàriament, con un símptoma 
de reconversió de conreus o d’abandó de la producció 
de vi. L’arqueologia no sempre ens proporciona una 
lectura històrica evident i immediata.

6. Territorium: altres proves de producció  
de vi i d’oli en les villae

El conreu de l’olivera i l’elaboració d’oli ocupen el 
segon lloc, amb diferència, en la producció agrícola del 
territori. En la producció del territorium de Dianium 
hi ha àmfores, en especial la Dressel 20 similis/tipus 
Oliva 3, que són contenidors oliers. 

Davant la riquesa del panorama de la producció dels 
contenidors ceràmics, és palesa l’escassetat de dades so-
bre altres aspectes del procés de l’elaboració del vi.

Al sud de la Tarraconense, a l’àmbit del País Valen-
cià, no comptem amb cap celler vinari ben identificat 
i datat. Tan sols disposem de dades fragmentàries que 
evidencien l’existència, als assentaments rurals, de vi-
llae, d’artefactes i maquinària lligada a l’elaboració del 
vi i l’oli. Tant com la presència de moles, orbes, de tra-
peta, emprats per a trepitjar les olives, disposem d’un 
interessant mapa de dispersió d’elements vinculats a 
premses horitzontals. L’ús d’aquestes es feia, indistin-
tament, en cellers vinaris i oliers (figura 14).

Com que ara i aquí el vi és protagonista, davant 
la impossibilitat d’individualitzar l’ús específic de les 
premses, presentem, per una banda, un breu vol per les 
troballes, publicades o identificades al País Valencià, bé 
mitjançant la recensió bibliogràfica, bé mitjançant la 
inspecció directa de les restes arqueològiques. Per l’al-
tra, oferim una anàlisi descriptiva d’aquestes troballes a 
l’àmbit del territorium de Dianium, a fi de presentar en 
un espai amb un bon nivell de coneixement del món 
rural durant l’època romana la seua dispersió i relació 
amb la xarxa de vil·les de l’ager. 

Som a un país on els estudis sobre el poblament 
rural romà han sofrit un retard considerable. Encara 
coneixem ben poques plantes de vil·les, ni tan sols par-
cials, i les estructures de la pars agricola sempre han estat 
marginades en relació amb les d’edificis termals, atris o 
peristils de la part residencial dels conjunts edilicis.

Els elements de premsa que tot seguit tractem so-
vint han estat localitzats mitjançant visites o inspecci-
ons als jaciments arqueològics i en casos comptats han 
estat associats a estructures i contexts definits. Pel seu 
excepcional volum són sovint abocats als llindars de 
les parcel·les o formen part de la fàbrica dels marges 
d’una instal·lació agrícola. La seua transcendència en 
publicacions és molt limitada, atesa la dificultat de la 
seua adscripció i l’interés restringit per la seua avalu-
ació. 

Les grans premses horitzontals que acompanyaven 
les instal·lacions d’un celler olier o vinater eren, fona-
mentalment, de fusta i de pedra. Els estudis desenvolu-
pats a la Provença i al nord d’Àfrica, fonamentalment, 
ens permeten tenir un coneixement bastant precís 
d’aquests artefactes (Akerraz, Lenoir 1981-1982; Mat-
tingly 1988; Brun 1986).
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Figura 10. Àmfores vineres de la 
terrisseria de l’Almadrava (Gisbert 
1998). Dressel 2-4, Gauloise 4 i Al-
madrava IV. 

Figura 11. Exemples d’àmfores Dres- 
sel 2-4 de la terrisseria d’Oliva. 
Pertanyen al mateix context pro-
ductiu. 
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Figura 12. Marques impreses o segells sobre 
àmfores vineres provinents de l’Almadrava 
(Gisbert 1987). 

Figura 13. Marques impreses o segells sobre 
àmfores vineres provinents d’Oliva (Gisbert 
1998). 
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Els grans i pesats blocs de pedra tallada i desbastada 
s’empraven, bé com a pondera o contrapesos subjectats, 
mitjançant cochlea, al prelum de la premsa, bé com a 
basaments per a fonamentar els arbores . D’altres peces 
de pedra no ens en fem ressò, per la impossibilitat d’as-
segurar la seua cronologia.

De l’estructura on s’ancorava la premsa es docu-
menten restes dels dipòsits per a vessar líquids, ad-
jacents a aquesta, que tenen la particularitat d’estar 
folrats d’un gros enlluït d’opus signinum. Sovint, la 
concentració de fragments d’opus signinum o l’aflora-
ment de l’estructura en un talús permet la seua docu-
mentació i avaluació.

En els blocs de pedra tallada i desbastada cal dife-
renciar els contrapesos i els basaments. De contrapesos, 
n’hi ha de cilíndrics, cúbics i altres de més irregulars. 
Els cilíndrics presenten dues mosses en trapezi en l’an-
gle entre una de les cares i la paret corbada, una de 
les cares amb una perforació central poc profunda i 
l’altra amb un reafonat en relació amb la base plana. 
Els contrapesos cúbics compten, també, amb mosses 
en trapezi en l’angle entre la cara superior i les laterals 
i, puntualment, altres mosses i rebaixos de reforç.

Altres carreus paral·lelepípedes, amb una o dues 
ranures perforades a una de les cares, fonamentaven i 
subjectaven els arbores o pals que sostenien el prelum. 
De vegades, aquestos carreus eren substituïts per per-
foracions realitzades en el paviment d’opus signinum de 
l’edifici industrial.

6.1. Elements de premsa al País Valencià (figura 14)

Antonio Valcárcel Pío de Saboya, el 1852, en la 
seua obra Inscripciones y antigüedades del Reino de Va-
lencia, ens aporta un preciós text que constitueix un 
interessant precedent de l’avaluació d’aquests artefac-
tes. En la descripció de l’arqueologia d’Almenara i les 
troballes arqueològiques de la muntanyeta dels Es-
tanys, seguint la notícia de l’erudit Cortés, ens regala 
el següent relat:

“[…] cerca del camino de este puerto, se halló una 
gran piedra de más de quinientas arrobas de peso, que 
sirvió para molino de aceite, la cual se colocó probable-
mente en aquel sitio antes de la venida de los romanos, 
por cuanto a que se encontraron pegados a la misma 
piedra ladrillos sepulcrales de los usados en tiempos 
del imperio y la mencionada redomita de bronce. A 
más de esto, en la falda del mencionado montecito 
había otra piedra de igual configuración aunque algo 
menor, y creen que ambas son obras de fenicios, que 
ejercitaron o enseñaron a los españoles el arte de espri-
mir las olivas”.

Dissortadament, no ens descriu la forma d’aquest 
gros bloc de pedra existent a la rodalia del complex 

monumental dels Estanys d’Almenara (Arasa 1999); 
sens dubte un potent contrapés de premsa.

6.1.1. Contrapesos de premsa en forma de gros 
cilindre amb mosses
Tal com hem descrit, cal destacar la troballa de quatre 

contrapesos cilíndrics en la vil·la romana de la Torrassa 
(Vila-real, Betxí) (Doñate 1969, 223, làm. IV; Arasa 
2003) (figura 15). A la Torre Motxa (Nules) sabem, 
per gentilesa de Vicent Felip, que n’hi ha un altre.

A l’ager de Saguntum, a més del contrapés descrit 
per A. Valcárcel als Estanys d’Almenara, coneixem la 
vil·la apel·lada amb l’il·lustratiu topònim del Trull 
dels Moros (Sagunt), on se situava una instal·lació 
que es considerà oleícola (Pingarrón 1981; Aranegui 
coord. 1996). A la rodalia de Saguntum, a la interven-
ció arqueològica de Parc Sagunt I, a prop de la vil·la 
romana de l’Advocat, sabem, per gentilesa de Juan 
Carlos Carreras, que es descobriren dos contrapesos 
cilíndrics. 

Com a troballes més recents, segons notícia de 
Vicent Escrivà, apuntem la d’uns altres dos contrape-
sos cilíndrics en una vil·la romana al terme de Riba-
roja.

Pel que fa als contrapesos de premsa en forma cúbi-
ca o de paral·lelepípede amb mosses, tal com hem des-
crit, tenim una dispersió semblant. A la vil·la romana 
d’Uixó (la Vall d’Uixó) sabem, per gentilesa de María 
Luisa Rovira, que se’n descobriren dos. Restaven asso-
ciats a les estructures d’un torcularium, que comptava 
amb paviment d’opus signinum, dipòsits, etc. Aquest 
assentament rural, d’origen tardoibèric, és en activitat 
durant els segles i i ii dC.

A la rodalia de Saguntum, a la riba del riu Palància, 
es descobrí un contrapés cúbic, segons notícia de Juan 
Carlos Carreras.

Recents excavacions a la vil·la romana de l’Horta 
Vella (Bétera), segons notícies de José Luis Jiménez, 
han documentat, sobre les restes del caldarium d’unes 
termes, la instal·lació d’un torcularium, A més del di-
pòsit per al vessament de líquids i del paviment d’opus 
signinum, hi ha un contrapés cúbic.

A l’orient de la Vall d’Albaida, al hinterland de Sae- 
tabis, coneixem almenys sis contrapesos cúbics. Tres 
exemplars a la vil·la romana de l’Ermita de Sant Martí 
(Quatretonda) i la resta a diversos assentaments rurals 
romans a Llutxent, Benigànim i Bèlgida, tots ells inè-
dits.

6.1.2. basaments per a fonamentar els arbores de la 
premsa
Tal com hem descrit, són presents ocasionalment a 

la bibliografia. Destaquem els dos de la vil·la romana 
de la Punta de l’Arenal (Xàbia), al territorium de Di-
anium (Martín, Serres 1970, 36, làm. XXXII) (figura 
16). Coneixem altres exemplars inèdits a la vil·la de 
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Figura 14. Vil·les romanes al País Valencià amb elements de premsa o estructures de cellers vinaris i oliers. 1. La Torrassa (Vila-real-
Betxí); 2. la Torre Motxa (Nules); 3. Uixó (la Vall d’Uixó); 4. els Estanys d’Almenara (Almenara); 5. Riba del riu Palància (Sagunt); 6. 
Trull dels Moros (Sagunt); 7. Parc Sagunt I (Sagunt); 8. l’Advocat (Sagunt); 9. l’Horta Vella (Bétera); 10. Riba-roja; 11. Llutxent; 12. 
Ermita de Sant Martí (Quatretonda); 13. Benigànim; 14. Bèlgida; 15. Illeta del Campello (el Campello); 16. Parque de las Naciones 
(Alacant); 17. Tossal de Manises-Lucentum (Alacant), i 18. la Canyada Joana (Crevillent).
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Figura 15. Contrapesos de premsa cilíndrics descoberts a 
la vil·la romana de la Torrassa, publicats el 1969 (Doñate 
1969). 

Figura 16. Basaments per a fonamentar els arbores d’una 
premsa, de la vil·la romana de la Punta de l’Arenal, publi-
cats el 1970 (Martín, Serres 1970). 
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la Illeta del Campello (Alacant) i Lucentum (Tossal de 
Manises, Alacant).

Al sud del País Valencià comptem amb les instal-
lacions vinàries i olieres més ben documentades arque-
ològicament. La vil·la romana de la Canyada Joana 
(Crevillent) ens ofereix un conjunt homogeni i cohe-
rent d’estructures que il·lustren, com cap altra del sud 
de la Tarraconense, una celler olier, en activitat du-
rant el segle iv i els primers anys del segle v dC (Trelis 
1999). 

Al jaciment del Parque de las Naciones (Alacant), 
vil·la rústica emplaçada a l’entorn de Lucentum (El 
misterio… 1991), s’han documentat arqueològicament 
vestigis d’un celler vinari o olier. Una plataforma ele-
vada amb paviments superposats d’opus signinum, amb 
elements que atesten la ubicació de dues premses ho-
ritzontals, un gran dipòsit per a la recollida de líquids, 
de 2,50 per 7,50 metres, i un magatzem amb dolia de 
300 metres quadrats de superfície són algunes de les 
estructures més destacades. L’activitat d’aquest celler se 
situa en la segona meitat del segle iv i, també, durant la 
primera meitat del segle v dC (El misterio… 1991).

Malgrat que aquest jaciment, junt amb el de la Ca-
nyada Joana, és el paradigma de la pars rustica d’una 
vil·la romana, i que la bibliografia sempre ha interpre-
tat aquestes troballes com a instal·lacions lligades a la 
producció d’oli, a mesura que avancen les investigaci-
ons sobre aquestes restes arqueològiques, que comp-
ten amb un inusitat desenrotllament a la Provença i, 
més recentment, a l’àrea catalana, aquestes ens perme-
ten suggerir que la pars rustica del Parque de las Na-
ciones podria tractar-se, en realitat, d’un celler vinari 
i que seria un àmbit o espai per a l’elaboració de vi. 
Les dimensions del dipòsit o els trets del magatzem de 
dolia són alguns dels trets que ho indiquen (Gisbert 
2007).

6.1.3. elements de premsa a les vil·les del territorium 
de Dianium
El territorium de Dianium compta amb uns 155 

nuclis de poblament rural romà. D’aquests, 68 són vi-
llae i la resta assentaments. A catorze de les vil·les es 
detecta activitat terrissaire i es produeixen contenidors 
amfòrics vinaris (Gisbert 1999c; 2003).

Doncs, a tretze de les vil·les es detecten bé elements 
tallats en pedra que adscrivim a les grans premses, bé 
estructures, sovint dipòsits, on l’opus signinum és el 
protagonista, que suggereixen la seua pertinença a un 
torcularium (figura 17).

 Així, d’entre els elements que pertanyien a les grans 
premses horitzontals, destaquen contrapesos cilíndrics 
o cúbics. Hi ha altres blocs i plaques de pedra amb 
rebaixos per a la fonamentació i subjecció dels arbores 
de la premsa (Gisbert 2003; 2007).

6.1.4. Contrapesos de premsa en forma de gros 
cilindre
Amb les característiques mosses o rebaixos, són 

també presents a les vil·les romanes de l’Estanyó (Dé-
nia) (Gisbert 2003; 2007), Benimadrocs (Xàbia) (Bo-
lufer 1992) i Cais (Vilallonga de la Safor). Aquest tipus 
és bastant generalitzat a la Mediterrània occidental, en 
especial a la campanya de Provença (Brun, 1986, 111, 
fig. 60A, núm. 56) i al nord d’Àfrica, on destaca la 
presència a la ciutat de Volubilis. Pertanyen a part del 
mecanisme d’una premsa horitzontal d’oli, torculari-
um, amb un prelum de més de 9 metres de longitud 
estimada (Akerraz, Lenoir 1992).

6.1.4.1. Contrapés cilíndric de Cais (Vilallonga de la 
Safor)
[INVJA 040] . Vil·la romana (figura 18)
Bloc monolític de pedra calcària blanquinosa amb 

abundants vetes negres. Procedeix d’una pedrera dels 
voltants. El tractament de la pedra és bastant unitari; 
desbastada. El bloc és quasi cilíndric, de planta lleu-
gerament ovoïdal, amb diversos rebaixos per a l’anco-
ratge del fustam. Als costats i en l’angle amb la cara 
superior presenta les dues característiques mosses en 
forma de trapezi i en bisell, a més d’una altra més gran. 
A la cara inferior, la base plana està lleugerament en 
declivi cap a un dels costats, potser pel desgast de la 
fricció. Al centre té una perforació quadrada de 10,3 
per 11 centímetres. 

dimensions 
Altura: 1,18 metres.
Diàmetre cara inferior: entre 1,08 i 1 metres.
Pes estimat: 2.990 kg (Akerraz, Lenoir 1992).
El descobriment d’aquest element motivà una exca-

vació arqueològica d’urgència. Es documentà un edi-
fici de planta rectangular. L’estatge, a l’interior, de 10 
per 5,60 metres de costat, presentava indicis d’haver 
allotjat una premsa horitzontal i de pertànyer a un tor-
cularium. A un dels extrems d’aquest es conservava la 
fonamentació dels pilars de sustentació dels pals, arbo-
res, de la premsa. El moment de construcció d’aquest 
edifici se situa al primer quart del segle i dC, amb un 
període d’activitat restringit que no devia superar els 
anys 70-80 dC. La intervenció arqueològica fou diri-
gida per J. Bolufer i J. Boronat.

6.1.4.2. Contrapés cilíndric de Benimadrocs (Xàbia)
[INVJA 192] . Vil·la romana (figures 21 i 22)
Bloc monolític de pedra calcària de color gris i de 

probable origen local. El tractament de la pedra és un 
desbastat que cobreix la superfície. És cilíndric, amb 
una perforació quadrada en la cara d’un dels extrems. 

dimensions
Altura: 1,20 metres.
Diàmetre: 0,85 metres.
Pes estimat: 1.883 kg (Akerraz, Lenoir 1992).
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6.1.4.3. Contrapés cilíndric de l’Estanyó-Càmping 
Diana (Dénia)
[INVJA 197] . Vil·la romana (figures 19 i 20)
Bloc monolític de pedra calcària de color blanqui-

nós i clar origen local. Té un desbastat uniforme que 
cobreix la superfície corbada del cilindre. De la part 
superior n’han saltat algunes esquerdes que deixen 
entreveure els trets geològics de la pedra. És cilíndric. 
Als costats i en l’angle amb la cara superior presenta 
dues mosses, alineades, en forma de trapezi i en bi-
sell. La superfície de la cara superior no és plana. És 
lleugerament convexa, bombada cap a l’interior. Al 
centre, presenta una perforació quadrada, de 7 per 7 
centímetres. La cara inferior forma una mena de peu 
anular de secció quadrada amb el fons intern (excepte 
el peu) reafonat, amb parets inclinades i base interior 
plana.

dimensions 
Altura: 1,55 metres.
Diàmetre: 1,22 metres.
Pes estimat: 5.015 kg (Akerraz, Lenoir 1992).

6.1.5. Contrapesos de premsa en forma cúbica o de 
paral·lelepípede
Amb les característiques mosses o rebaixos, són 

també presents al territorium de Dianium. Destaquem 
el de la vil·la romana de Buixerques (Vilallonga) i un 
altre a la vil·la de l’Alter-Recunxent (Vilallonga). Re-
centment, a Cascalls (Tormos) s’ha descobert un con-
trapés prismàtic, encara que no cúbic, en el context 
d’una vil·la romana dels segles i i ii (Gisbert 2007).

6.1.5.1. Bloc cúbic de Buixerques (Vilallonga)
[INVJA 032] . Vil·la romana (figura 23)

Figura 17. Vil·les romanes del territorium de Dianium amb elements de premsa o estructures de cellers viners i oliers.
1. La Granja-Rebolta (Lloc Nou de Sant Jeroni); 2. Buixerques (Vilallonga); 3. l’Alter-Recunxent (Vilallonga); 4. Cais (Vilallonga);  
5. Cascalls (Tormos); 6. les Plantaes (Benidoleig); 7. Font de Català (Benimeli); 8. Caems (Sanet i els Negrals); 9. l’Estanyó-Camping 
Diana (Dénia); 10. Tossal de la Rambla (Dénia); 11. Punta de l’Arenal (Xàbia); 12. Mont-roig (Pedreguer); 13. els Ecles (Gata de 
Gorgos), i 14. Benimadrocs (Xàbia). 
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Figura 18. Contrapés cilíndric de la vil·la romana de Cais (Vi-
lallonga). 

Figura 19. Contrapés cilíndric de la vil-
la romana de l’Estanyó-Càmping Diana 
(Dénia). Seccions i alçats. Dibuix: M. 
Ortolà. 



143

VI tARRACoNENSE AL PAíS VALENCIÀ. UNA MIRADA DES DELS FoRNS D’ÀMFoRES

Figura 20. Contrapés cilíndric de la vil·la romana de l’Estanyó-Càmping Diana (Dénia). 

Figura 21. Contrapés ci-
líndric de la vil·la romana 
de Benimadrocs (Xàbia). 
Seccions i alçats. Dibuix: 
M. Ortolà. 
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Bloc monolític cúbic, tallat en pedra calcària blan-
quinosa. El desbastat abasta tota la superfície. Està en-
castat en un marge i presenta, tan sols, una de les cares 
visible. Té tres rebaixos o mosses en el costat visible, en 
els tres casos de secció en U, poc profundes. L’extrem 
superior coincideix amb l’angle del bloc.

dimensions 
Amplada cara visible: 1,03 metres.
Altura: 0,70 metres.
Les mosses, d’esquerra a dreta, presenten les se-

güents particularitats:
1. Altura: 0,50 m. Amplada: 11,5 m. 2. Altura: 

0,47 m. Amplada: 11,5 m. 3. Altura: 0,46 m. Ampla-
da: 13 m.

6.1.6. basaments per a fonamentar els arbores de la 
premsa
També són presents a les vil·les del hinterland de 

Dianium. Es tracta d’elements d’adscripció més fe-
ble però indubtablement lligats, en la seua majoria, a 
aquests afers. S’interpreten com a basament per a fo-
namentar un pilar de fust, arbor, de l’estructura de la 
premsa. Són presents a les vil·les romanes de la Granja-
Rebolta (Lloc Nou de Sant Jeroni), Mont-roig (Pedre-
guer), Tossal de la Rambla (Dénia) (Bolufer 1992) i 
Punta de l’Arenal (Xàbia) (Martín, Serres 1970). 

6.1.6.1. Placa amb rebaix de la Granja-Rebolta, Lloc 
Nou de Sant Jeroni
[INVJA 001] . Vil·la romana (figura 24)
Placa de pedra de color blanquinós groguenc i tex-

tura granulosa. Procedeix d’una pedrera local, empla-
çada probablement a la rodalia.

Fragment de placa calcoarenítica o marga, de 65 
per 69 centímetres, amb una gruixa de 24 centíme-
tres. A una de les cares té un rebaix o perforació, amb 
un reafonat de tan sols 3,8 centímetres del plànol de 
la placa. Esta perforació, de 41 per 17 centímetres, és 
rectangular amb angles arrodonits.

6.1.6.2. Placa amb rebaix de Mont-roig, Pedreguer
[INVJA 255] . Vil·la romana (figura 25)
Bloc de pedra calcària (67per 32 centímetres). Per-

foració quadrada, de 10,5 centímetres de costat, reafo-
nada sols uns 5 centímetres.

6.1.6.3. Bloc amb rebaix del Tossal de la Rambla, 
Dénia
[INVJA 194] . Vil·la romana
Bloc de pedra calcària de color gris blanquinós. 

Aquest bloc és tal com s’extragué, a excepció de la cara 
superior, on presenta una banda d’uns 18 centímetres 
d’amplada amb símptomes de desbastat i amb em-
premtes de la ferramenta emprada. És bastant regular, 
quasi cúbic, de 60 per 55 per 72 centímetres. Té a una 
de les cares l’empremta d’una perforació rectangular 

amb angles arrodonits, de 36 per 18 centímetres de 
costat i reafonada tan sols 8,5 centímetres.

6.1.6.4. Plaques amb rebaixos de la Punta de l’Arenal, 
Xàbia
[INVJA 148] . Vil·la romana (figura 16)
Gabriela Martín i María Dolores Serres publiquen 

dos blocs de pedra calcària, de forma rectangular, amb 
dues perforacions paral·leles; un d’aquests amb per-
foracions rectangulars i l’altre amb perforacions més 
complexes, en forma de C (Martín, Serres 1970, 36, 
làm. XXXIII). No coneixem les seues dimensions. Hi 
ha peces semblants a la vil·la romana de la Illeta del 
Campello i al Tossal de Manises (Alacant).

6.1.7. Vestigis de dipòsits
Tanmateix, a les vil·les, ocasionalment, es detecten 

vestigis de dipòsits, fortament enlluïts amb opus signi-
num, que són característics d’un torcularium. Mentre 
que la intervenció arqueològica d’urgència a la vil·la 
romana de les Plantaes (Benidoleig) ens ofereix, en un 
context dels segles iv i v dC, un gran dipòsit que in-
terpretem darrerament com a part d’un celler vinari 
(Gisbert 1990; 1996), la inspecció i prospecció de les 
vil·les romanes dels Ecles (Gata de Gorgos) (Bolufer 
1992), Font de Català (Benimeli) o Caems (Sanet i els 
Negrals) ens documenten restes de dipòsits de volum 
més restringit, que cal relacionar amb instal·lacions 
olieres o vinàries, sense més precisions.

6.1.7.1. Gran dipòsit de les Plantaes (Benidoleig)
[INVJA 126] . Vil·la romana (figures 26, 27 i 28)
La intervenció arqueològica d’urgència desenvo-

lupada el 1986 a les Plantaes de Benidoleig exhumà 
un gran dipòsit amb enlluït intern d’opus signinum 
(Gisbert 1990). L’estructura és de planta rectangular, 
d’11,60 per 6,70 metres, amb una superfície interior 
de 77 metres quadrats, i està excavada en el sòl geolò-
gic. Els murs perimètrics tenen una espessor mitjana de 
0,60-0,62 metres i són de sòlida fàbrica de maçoneria, 
amb pedres de paredat i còdols units amb abundant 
lletada de calç. Presenta un gros enlluït que cobreix el 
sòl i el parament interior dels murs. Les juntes entre 
el paviment i els murs, així com els angles entre murs, 
han estat segellats mitjançant una motllura perimètri-
ca de secció triangular o lleugerament arrodonida. El 
paviment presenta, al centre, una cubeta rodona amb 
remodelacions i dues fases d’ús ben definides.

Es tracta d’un dipòsit per a la decantació i magat-
zem de líquids. Certs detalls de la seua arquitectura, 
com la pilastra i la remodelació de la cubeta, així com 
la seua volumetria, suggereixen la seua relació amb un 
celler vinari, com a dipòsit per al vessament i magat-
zem de vi, durant el procés d’elaboració. En publicar 
els resultats d’aquesta intervenció arqueològica, lligà-
rem aquesta estructura a un celler olier (Gisbert 1990), 
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Figura 22. Contrapés cilíndric de la vil·la romana de Benimadrocs (Xàbia). 

Figura 23. Contrapés cúbic de la vil·la romana de Buixerques (Vilallonga).
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Figura 24. Basaments per a fonamentar els arbores d’una premsa, de la vil·la romana de la Granja-Rebolta (Lloc Nou de Sant Jeroni). 

Figura 25. Basaments per a fonamentar els arbores d’una premsa, de la vil·la romana de Mont-roig (Pedreguer). 
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Figura 26. Gran dipòsit d’una probable cella vinera, de la vil·la 
romana de les Plantaes (Benidoleig). Dibuix: M. J. Aparisi. 

Figura 27. Detall del gran dipòsit d’una probable cella vinera, 
de la vil·la romana de les Plantaes (Benidoleig). Cubeta. 

Figura 28. Detall del gran dipòsit d’una probable cella vinera, 
de la vil·la romana de les Plantaes (Benidoleig). Angle amb re-
forç de motllures; opus signinum .

encara que els paràmetres i volumetria del dipòsit, 
amb el recent avenç de la coneixença d’aquesta qües-
tió, aconsellen vincular-lo a una instal·lació vinícola. 
La cronologia o període d’activitat d’aquest dipòsit se 
situa en la segona meitat del segle iv i el primer terç 
del segle v dC.

6.1.7.2. Dipòsit dels Ecles (Gata de Gorgos)
[INVJA 123] . Vil·la romana
Estructura de planta rectangular (o quadrada). 

L’interior presenta un fort enlluït d’opus signinum. Es 
documenta al tall d’un talús o desnivell entre bancals 
o terrasses de conreu. L’amplada interior del dipòsit és 
d’1,20 metres, davant dels 1,75 metres d’amplada de 
les restes. L’altura conservada és de 0,82 metres. Els 
murs i la grossa preparació del paviment presenten una 
forta fàbrica de maçoneria unida amb abundant mor-
ter de calç. Presenta un enlluït intern que cobreix tot 
l’interior i els angles o junta entre parets i paviment 
són corbats. Aquest dipòsit té, almenys, dues fases o 
períodes d’ús. A la segona fase s’alça la cota del sòl mit-
jançant un segon paviment que segella l’anterior.

6.1.7.3. Vestigis de paviment de probable dipòsit de 
la Font de Català (Benimeli)
[INVJA 181] . Vil·la romana . Activitat
Paviment d’opus signinum. Conté codolets rodats 

de mòdul petit junt amb alguns fragments de tègules, 
fortament units amb morter de calç. No compta amb 
preparació. Està fonamentat directament sobre la roca 
mare i sembla que el sòl geològic ha estat parcialment 
excavat per a la seua construcció.

6.1.7.4. Vestigis de paviment de probable dipòsit de 
Caems, Sanet i els Negrals
[INVJA 188] . Vil·la romana
Paviment d’opus signinum, molt consistent, d’uns 

6 centímetres de gruixa. Conté ceràmica triturada. Té 
una grossa preparació de més de 0,70 metres de potèn-
cia, amb diverses filades de pedres de paredat en dispo-
sició pseudohoritzontal unides amb morter de calç. La 
longitud conservada i visible és de 2,70 metres. 
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Figura 30: Basament de l’estructura lígnia d’una premsa de la 
vil·la romana. Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia.

Figura 31: Fragment d’un contrapés de torcularium de la vil·la 
romana de Cascalls. Tormos. Museu Arqueològic de la Ciutat 
de Dénia.

Figura 29: Restes de dipòsit del celler vinari/olier de la vil·la romana dels Ecles. Gata de Gorgos. Mu-
seu Arqueològic de la Ciutat de Dénia.
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Resum
Es presenten tres casos d’instal·lacions vinícoles, una a Barcino i dues a Baetulo, totes elles ubicades en ple 
medi urbà i cadascuna vinculada a una domus . El cas de Barcino és un centre productor de vi situat al nord-
est d’una gran domus que dóna al forum i que ocupa uns 600-634 metres quadrats de superfície. Disposa 
d’espais per trepitjar el raïm (calcatorium), premsa, lacus de decantació i fermentació i una cella vinaria. 
La seva datació se situa entre la segona meitat del segle iii i principis del segle iv dC. En el cas de Baetulo 
s’han documentat dos centres de producció o manipulació de vi en dues domus situades molt a prop del 
fòrum i obertes al cardo maximus. En una de les domus es conservaven tres lacus, un petit forn i diverses 
fileres d’àmfores situades boca avall. A l’altra domus s’hi van trobar tres lacus i els fonaments d’una premsa. 
La cronologia per a ambdues instal·lacions es pot fixar a finals del segle i aC.

Paraules clau
Instal·lacions vinícoles, medi urbà, domus, Barcino, Baetulo .

Abstract
We present three cases of wine-producing facilities, one in Barcino and two in Baetulo, all three located in 
a completely urban setting and linked to a domus . That of Barcino is a winemaking facility located to the 
north-east of a large domus facing the forum and occupying an area of approximately 600/634 m². It has 
areas for grape treading (calcatorium), a press, a decanting and fermentation lacus and a cella uinaria. It 
dates to the between the second half of the 3rd century and the beginning of the 4th century AD. In the case 
of Baetulo, two wine production and handling centres have been documented in two domus located close 
to the forum and giving onto the cardo maximus. In one of the domus there are three lacus, a small kiln and 
various rows of amphoras placed upside down. In the other domus, three lacus and the foundations of a 
press were found. Both facilities can be dated to the end of the 1st century BC.

Keywords
Winemaking facilities, urban setting, domus, Barcino, Baetulo .
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1. Produccions de vi en medi urbà

Normalment, i al món romà, les instal·lacions de 
producció es localitzen al medi rural, escampades per 
tot el territori i generalment vinculades a villae. Si par-
lem de cetaria, instal·lacions que hem de suposar que 
produïen pudor i certes molèsties, se n’han descobert 
algunes aïllades dels nuclis habitats i al llarg de la línia 
de la costa, però també a l’interior de ciutats, com per 
exemple Barcino, Baelo Claudia i també la factoria de 
Gijón, les instal·lacions de San Nicolás a Algesires o 
les de la ciutat d’Olisipio, per citar-ne només algunes 
(Beltrán de Heredia, 2007b). Pel que fa a les instal-
lacions vinícoles, també n’hi ha exemples en medis 
urbans. Tenim els casos ben coneguts de Barcino i les 
dues instal·lacions de Baetulo, totes tres perfectament 
integrades a la trama urbana de la ciutat i relacionades 
amb domus. 

En el cas de Barcino, el centre productor de vi se 
situa contigu a una factoria de garum, i les dues instal-
lacions se situen a la mateixa insula al nord-est d’una 
gran domus que donava al forum. Les característiques 
arquitectòniques de la domus indiquen que va pertà-
nyer a un membre important de la comunitat barcino-
nensis, el qual era el propietari de la zona de producció. 
La indústria es troba en la part posterior de la domus, 
molt a prop de la muralla i d’una porta d’entrada a la 
ciutat (la porta septentrional) i té sortida a un cardo mi-
nor (fig.1). La banda nord-est donava a l’intervallum; 
de fet, la indústria vinícola va ocupar la totalitat del 
tram contigu d’aquest vial amb la construcció d’una 
bateria de lacus i d’altres estructures que s’adossaven 
directament al parament interior de la muralla.

Quant al cas de Baetulo, s’han documentat dos cen-
tres de producció o manipulació de vi en dues domus 
situades a la part alta de la ciutat, en una zona privile-
giada, tocant a l’àrea del fòrum. Ambdues cases, ano-
menades Casa dels Dofins i Casa de l’Heura, presenten 
característiques arquitectòniques molt semblants, amb 
unes estructures típiques de les cases de tipus pompeià: 
un ampli atri amb un impluvium, al voltant del qual 
s’obrien diverses habitacions embellides amb mosaics 
tessel·lats i d’opus sectile i pintures a les parets. En el cas 
de la Casa dels Dofins, es va documentar un peristil al 
sud de la casa amb un estany allargat. 

Les dues domus s’obren al cardo maximus, un car-
rer de 7 metres d’amplada, aproximadament (fig. 2) . 
El carrer conservava restes de la pavimentació original 
i s’hi podien observar les empremtes d’uns fonaments 
quadrats, de prop de 50 per 50 centímetres, del que de-
vien ser unes columnes o suports que devien aguantar 
una porxada. Per tant, es podria tractar d’un carrer por-
ticat amb un cert aspecte monumental, com correspon 
a un dels carrers més importants de la ciutat. Ambdós 
conjunts estan perfectament integrats en l’àrea de la casa 
destinada a aquesta activitat industrial i també en la tra-

ma urbana de la ciutat. Les dues instal·lacions, que com 
hem dit tenien una àmplia sortida al cardo maximus, 
permetien la càrrega i descàrrega del raïm que arribava 
de les vinyes properes, de les àmfores per envasar el vi 
i d’altres elements necessaris per portar a terme tots els 
processos per a una important producció de vi. 

Però aquests tres casos no constitueixen un fet aï-
llat: a més de les estances dedicades a la producció de 
vi vinculades a domus de Pompeia i Herculà, podem 
fer esment d’altres exemples més propers com els de 
Tarraco i Iesso. En el cas de Tarraco, la situació topogrà-
fica és bastant semblant a la de Barcino, ja que la facto-
ria vinícola localitzada en l’actual carrer Sevilla, núm. 
12, se situa “en una zona cèntrica, propera al forum, i 
a escassos metres del traçat occidental de la muralla” 
(Díaz, Macias, Teixell 2005). Pel que fa a la instal·lació 
de Guissona, l’antiga Iesso, les estructures ocupen part 
del cardo maximus de la ciutat (Uscatestu 2004, 21). 
En aquest cas, podem veure una vegada més l’ocupació 
d’espais públics durant l’antiguitat tardana, un feno-
men ben documentat a Barcino (Beltrán de Heredia 
2001b, 98-100)

2. Les explotacions vinícoles de Barcino  
i Baetulo: una mica d’història

La instal·lació de Barcino va ser excavada l’any 
1954, tot i que una gran part de les seves estructures 
van ser soterrades de nou. Únicament es va incorporar 
un petit sector, com a espai arqueològic visitable, con-
cretament les restes pertanyents a la cella vinaria, ales-
hores interpretada com un espai de producció d’oli. La 
resta de les estructures van quedar reblertes per terres, 
i l’espai segellat per un paviment de lloses. Les noves 
sales van ser inaugurades l’any 1960. 

El treballs de revisió del jaciment, que van comen-
çar l’any 1996, van posar de manifest tot un seguit de 
contradiccions interpretatives i cronològiques, segons 
la font bibliogràfica consultada. A més, la majoria de 
les vegades, les argumentacions no estaven sustentades 
en raonaments arqueològics. Davant d’aquesta situa-
ció i de la necessitat d’abordar un nou projecte museo-
gràfic per mostrar les restes al públic d’una manera més 
entenedora, es va decidir posar en marxa un projecte 
de recerca. Les primeres dades sobre l’existència d’una 
instal·lació vinícola molt completa i ben conservada, 
així com els resultats preliminars de l’estudi de resi-
dus, es van presentar al Segon Col·loqui d’Arqueolo-
gia Romana, El vi a l’antiguitat: economia, producció i 
comerç al Mediterrani occidental, que es va celebrar al 
Museu de Badalona (Beltrán de Heredia 1998; Juan 
1998). Posteriorment, en la monografia del jaciment 
de la plaça del Rei, De Barcino a Barcinona . Les restes 
arqueològiques de la plaça del Rei de Barcelona, que va 
aparèixer l’any 2001, es van aportar noves dades arque-
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Figura 1. Topografia del quadrant nord-est de la colònia de Barcino amb la indicació de la domus i les instal·lacions industrials. 1. 
Instal·lació de vi; 2. factoria de salaó i garum; 3. tinctoria, i 4. fullonica. 
Dibuix: E. Revilla-MHCB
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Figura 2. Planta de la Casa dels Dofins i de la Casa de l’Heura separades pel cardo maximus (Baetulo) .



154

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

ològiques (Beltrán de Heredia 2001a). L’estudi de re-
sidus que s’havia realitzat al jaciment es va publicar en 
profunditat l’any 2005 a la revista Quarhis del Museu 
d’Història de la Ciutat, juntament amb les dades ex-
tretes dels estudis arqueomètrics realitzats també a Bae- 
tulo i al centre productor del Morè de Sant Pol de Mar 
(Beltrán de Heredia et al . 2005). La posada en comú 
de dades dels tres jaciments va permetre extreure noves 
conclusions i aportar una visió més completa del que 
podria haver estat la producció de vi a l’època romana. 
Va ser molt interessant localitzar, en totes tres instal-
lacions, residus dessecats de most (fitòlits i tartrats), 
llavors de raïm, llevats i altres elements, com llavors de 
figues (Ficus carica L .) i de fenigrec, calç, fibres d’es-
part, diatomees marines (aigua de mar), canyella, etc., 
productes que coneixíem només pels tractats vinícoles 
d’autors clàssics com Cató, Plini, Varró i Columel·la. 

Posteriorment, en el cas de Barcino, nous estudis 
han ajudat a establir d’una manera més precisa els sis-
temes de premsat, així com a localitzar elements tan 
importants com ara les bases de dues premses o lapis 
pedicium amb els seus foraminae i un contrapès mòbil 
(Beltrán de Heredia, en premsa). 

Les dues domus de Baetulo es van excavar en dife-
rents èpoques. La Casa dels Dofins la va descobrir l’any 
1927 J. de C. Serra Ràfols, i els paviments d’opus sectile 
del triclinium i de les altres estances pavimentades amb 
mosaics tessel·lats es van arrencar i es van dipositar al 
Museu Arqueològic de Barcelona. Els resultats es van 
publicar en l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans el 
mateix any 1927. Al sud de la casa i en un nivell més 
baix, es van documentar diverses habitacions, entre 
les quals hi havia un oecus d’amples proporcions, que 
donaven a un passadís amb restes de columnes i que 
es va interpretar com un possible peristil. L’any 1992, 
en una excavació d’urgència davant d’aquesta mateixa 
zona, es va descobrir un estany allargat que confirmava 
l’existència d’aquest peristil. 

L’any 1984 es va trobar, a la part posterior de la 
casa, un gran pati a l’aire lliure amb un conjunt de 
restes que indicaven l’existència d’una activitat relaci-
onada amb l’elaboració o la manipulació de vi: l’em-
premta d’una gran premsa, un petit forn, unes fileres 
d’àmfores de vi de la forma Pascual 1 i tres grans dipò-
sits. Els resultats es van presentar en el Segon Col·loqui 
d’Arqueologia Romana, El vi a l’antiguitat: economia, 
producció i comerç al Mediterrani occidental, celebrat a 
Badalona (Puerta, Rodríguez 1987). 

Les anàlisis arqueobotàniques realitzades en els 
dipòsits de la Casa dels Dofins van confirmar la pre-
sència de tartrats i, per tant, indicaven que el líquid 
emmagatzemat era vi. D’altra banda, en els sediments 
del desguàs d’un dels dipòsits s’hi van trobar llavors 
de raïm cultivat i algunes concentracions de manats 
de rafidis, restes ben característiques de les fulles de la 
vinya que podrien haver format part d’un emparrat so-

bre els dipòsits per resguardar-los del sol. Els resultats 
es van publicar l’any 2002 en el congrés Vivre, pro- 
duire et échanger: reflets méditerranéens . Mélanges offerts 
à Bernard Liou (Comas, Juan 2002).

Aquesta domus és, en l’actualitat, un dels exemples 
més clars que hi ha a Catalunya d’una casa romana 
urbana, vinculada a unes instal·lacions vinícoles en la 
mateixa domus. El conjunt està molt ben conservat i 
presenta, perfectament visibles, les diverses estances 
de la domus i els espais exteriors lúdics i industrials. 
Actualment s’està acabant el projecte museogràfic que 
permetrà una visita completa al jaciment, il·lustrada 
amb vídeos i un ampli suport gràfic i escenogràfic. 

Quant a la Casa de l’Heura, que està situada davant 
mateix de la Casa dels Dofins, separada pel cardo maxi-
mus, es va descobrir en les excavacions realitzades l’any 
1999 i, com l’anterior, també presentava un conside-
rable desnivell (prop de 40 centímetres), unes terrasses 
en direcció NE-SO, per salvar la topografia del terreny 
i adaptar-s’hi.

La seva tipologia és molt semblant a la de la Casa 
dels Dofins: també té un atri amb un impluvium de 
planta rectangular i un tetràstil confirmat per les em-
premtes deixades als seus quatre angles, d’on es devi-
en arrencar els suports de les columnes. Es coneixen 
vuit àmbits de la casa, dels quals cinc són habitacions 
que donen a l’atri, algunes amb el sòl pavimentat amb 
mosaics de tessel·les blanques i negres. En una cota 
més baixa i sense connectar amb l’àrea de l’atri, hi ha 
tres habitacions, una de les quals fa més de 63 metres 
quadrats i té el sòl pavimentat amb un opus signinum 
tessel·lat que marca l’espai del triclini. 

En un lateral de la casa, en un pati a l’aire lliure, 
en línia amb el pati industrial trobat a la Casa dels 
Dofins, es va descobrir una zona on també hi havia di-
versos elements que indicaven l’existència d’una zona 
industrial destinada a la producció de vi: dipòsits, des-
guassos, premsa, etc. Es tracta, doncs, d’una casa amb 
uns equipaments industrials quasi exactes als de l’altra 
domus. Actualment, la Casa de l’Heura està en procés 
de restauració i no és visitable.

Els resultats de les excavacions realitzades en aques-
ta domus encara no s’han publicat, però sí que s’han 
publicat els resultats de les anàlisis arqueobotàniques, 
que com ja hem apuntat, es varen efectuar en els dipò-
sits d’ambdues cases, amb el resultat positiu respecte al 
fet que el líquid que havien contingut els lacus havia 
estat vi (Comas, Juan 2002).

3. L’organització

3.1. Barcino

La instal·lació de Barcino ocupa aproximadament 
600-634 metres quadrats de superfície i disposa de totes 



1. No entrarem aquí en els resultats d’aquest estudi realitzat per Jordi Juan Tresserras, de la Universitat de Barcelona, ja que ha estat 
publicat d’una manera detallada. Remetem els interessats a Juan 1998; Beltrán de Heredia et al. 2006.

2. Aquest sector es localitza en el subsòl de l’edifici veí, el Palau del Lloctinent, i les obres d’adequació de l’edifici per instal·lar-hi l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó van comportar la construcció de soterranis. 
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les estances necessàries per desenvolupar els processos 
bàsics vinculats a la producció de vi, com ara espais per 
trepitjar el raïm (calcatorium), premsa o torcular, lacus 
de decantació, fermentació i transvasament, i un celler o 
cella vinaria. L’organització de les diverses piletes apro-
fita el desnivell existent en aquest punt de la topografia 
de la ciutat (recordem que la colònia romana es va as-
sentar sobre un petit turó). Aquest desnivell permetia 
que el most circulés per gravetat. Destaca l’existència de 
conductes per transvasar el most d’uns lacus a uns altres, 
concretament de la part alta de la instal·lació a la bateria 
de lacus que es localitzen a la part més baixa. En general, 
podem dir que la instal·lació vinícola de Barcino és molt 
completa i que, tot i haver-hi alguns buits arqueològics, 
està molt ben conservada. A través de les seves restes, 
es pot comprendre molt bé tot el procés de producció 
del vi en època antiga. Un projecte molt ampli d’anà-
lisi de residus orgànics dut a terme a la instal·lació ha 
proporcionat dades de gran interès.1 La seva organitza-
ció respon al model descrit per Pal·ladi, autor del segle 
iv dC, i aquesta data concorda amb la seva cronologia, 
que és més aviat tardana, de final del segle iii a inici del 
segle iv dC. A la instal·lació es poden veure reflectides 
moltes de les recomanacions que ens fa aquest autor en 
el seu tractat Opus Agriculturae, sobre com han de ser els 
espais de producció de vi: per exemple, que les premses 
s’han de situar al nord per tal de buscar un lloc fresc i 
ombrejat, la conveniència de disposar de conductes per 
transvasar el most d’uns lacus a uns altres, la menció de 
lacus connectats entre si per canonades o conductes i la 
disposició de piletes múltiples.

3.1.1. les estructures de l’angle sud: un calcatorium?
De l’angle sud de la instal·lació n’hi ha molt po-

ques dades arqueològiques,2 però, tot i que en alguna 
ocasió s’havia apuntat la possibilitat que existís una 
premsa en aquesta zona, la posterior troballa, al nord 
de la instal·lació, d’elements propis d’una premsa, com 
ara un contrapès i una base amb els foraminae, ens fa 
pensar en una altra mena d’organització. Si tenim en 
compte la localització d’un conducte de transvasament 
del most (fig. 3,4), podríem situar en aquest sector un 
espai per trepitjar el raïm, un calcatorium amb el típic 
paviment d’opus signinum (fig. 3,21). El most es devia 
dirigir cap al conducte de sortida (fig. 3,4) i devia anar 
a parar a un lacus de transvasament (fig. 3,6), situat en 
una cota inferior.

3.1.2. el lacus i els conductes de transvasament
Com ja hem comentat, hi ha diferents conductes 

que permeten fàcilment la circulació del most d’un 

lloc a un altre. Normalment, estan fets d’obra amb un 
perfil en U (fig. 3,4-5) i totalment recoberts per una 
capa d’opus signinum en l’interior, on s’havien conser-
vat llavors de raïm i residus dessecats del most. La co-
berta era de pedres planes i no gaire grans per permetre 
l’accés i el manteniment més fàcilment. El lacus (fig. 
3,6) presenta, en la cara nord-oest i arran del fons, un 
conducte de sortida de plom, en el qual s’havien em-
palmat un seguit de peces, segurament tubuli fictili, 
que –prenent la forma d’un colze– anaven a parar al 
forat d’entrada situat en la tapa de la conducció (fig. 
3,7). Tot i que aquestes peces no s’han conservat, es 
poden veure reflectides als croquis i dibuixos fets a 
l’època. Aquest sistema, facilitat pel pendent natural, 
feia arribar el most a la zona de fermentació, situada al 
nord, a tocar del parament interior de la muralla.

3.1.3. els lacus de fermentació del most
A la instal·lació s’han conservat cinc o sis piletes; 

la majoria se situen al nord, el lloc més indicat per 
a la fermentació del most, segons ens indica Pal·ladi. 
Aquestes piletes, que, d’origen i a l’hora de planificar 
l’espai de producció, devien tenir funcions distintes, 
també podrien haver arribat a ser multifuncionals, en 
moments determinats (lacus-calcatoria), per exemple, 
bloquejant els conductes de sortida en operacions 
concretes, com ja han plantejat altres autors (Uscates-
cu 2004, 18). Davant de la premsa de cargol (fig. 3,9), 
es localitza un lacus que només conserva el sòl d’opus 
signinum allà on hi ha el forat (fig. 3,3). Al seu interior 
es van trobar fibres d’espart abundants, la qual cosa 
ens ha portat a plantejar que, a sobre del sòl d’opus 
signinum es devia situar un llit fet d’espart que fes la 
funció de colador. Per una banda, devia actuar com 
a tamís retenint les pells, la polpa i les llavors, amb 
les quals es devia fer un segon premsat; i, per l’altra, 
permetia que el most passés a un dipòsit inferior o bé 
a un altre situat una mica més al nord-oest, al qual 
podia arribar per mitjà d’alguna mena de conducte o 
canalització. 

A la zona de l’intervallum, que a Barcino i a partir 
del segle ii dC va començar a perdre la seva funció ori-
ginal, es van construir un seguit de lacus. Se’n conser-
ven dos (fig. 3, 11-12) i hi ha indicis d’un tercer (fig. 3, 
18). Tot i així, aquest espai comprès entre el parament 
interior de la muralla i la façana de l’insula, i limitat al 
nord-oest per un mur (fig. 3, 26), ocupa una superfície 
important, prop de 115 metres quadrats. Arqueològi-
cament, se’n coneix només una part molt petita, per la 
qual cosa l’organització en aquest sector podria haver 
estat molt més complexa, com ara exposarem. 
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3.1.4. la premsa i el gran lacus associat
Al costat d’aquest espai que acabem de descriure i 

una mica més al nord, es conserven les restes arqueo-
lògiques d’una premsa de palanca i contrapès disposa-
da sobre una plataforma de premsat d’opus signinum 
(fig. 3,2). Es conserva el negatiu del contrapès mòbil 
ben rematat amb una mitja canya d’opus signinum (fig. 
3,8), i la base de la premsa o lapis pedicium (fig. 3,19) 
amb els foraminae per encaixar els arbores (fig. 4). Ma-
lauradament, no queden restes de l’ara (fig. 3,20), ja 
que la zona està molt afectada per les construccions 
medievals. En relació amb aquesta premsa, se situa un 
gran lacus vinarius o cup receptor del vi que sortia de la 
premsa, que presenta unes dimensions importants (fig. 
3,1). Tot i que està incomplet, només la part conserva-
da ja permet rebre 4.422 litres de most.

L’existència d’una altra base amb foraminae de di-
mensions similars (fig. 4) ens ha portat a pensar que 
hi devia haver una segona premsa contigua, totes dues 
disposades com en bateria, amb una paret divisòria 
(fig. 3,26) perquè el líquid s’hi vessés en sentint diver-
gent, cap als cups situats en els extrems (fig. 3, lacus 1 
i 18). Aquesta disposició és una hipòtesi no compro-
vada arqueològicament, però que es pot veure en altres 
instal·lacions de l’època.

3.1.5. la premsa de cargol
A l’oest de la premsa de palanca i contrapès i del 

gran lacus vinarius associat, s’hi localitza la base d’una 
petita premsa de torsió o de cargol vertical. La base està 
formada per una plataforma d’opus signinum limitada 
per un cordó de mitja canya (fig. 3, 9). Al costat de la 
plataforma i unida a la base per un segment de plom 
de secció semicircular, se situa una petita cubeta feta 
amb una àmfora retallada (fig. 3,10), segurament per 
recollir els residus de la premsa més fàcilment. Creiem 
que, en aquesta premsa més aviat petita, si ho jutgem 
per les dimensions de la base (2,70 per 1,75 metres), 
es realitzava una segona premsada a partir dels residus 
de la primera. 

3.1.6. el celler o cella vinaria
Aquesta estança, que té, com altres de la instal-

lació, una planta en forma de L, ocupa una superfície 
de 67 metres quadrats i és un dels espais arqueològics 
més ben conservats. Al seu interior i al voltant de les 
parets perimetrals es van disposar onze dolia3 amb una 
capacitat total de 9.680 litres, prop de 18 culleus de vi 
(fig. 5). El paviment de la cella és d’opus signinum i tot 
ell presenta un pendent cap a un desguàs per facilitar la 
neteja de l’espai (fig. 3,13) connectat a una claveguera. 
En el paviment també es localitzen dos recipients fets 
amb àmfores retallades per sota de les nanses (fig. 3,14-
15) que servien per tenir a mà productes que s’afegi-

en al vi, com ara sal marina (que servia per clarificar 
el vi i provocava una reacció química que precipitava 
els tartrats) o bé mel, un preparat d’almívar de fruites 
(segurament figues, per les restes conservades) i canye-
lla, que servien per endolcir-lo. Tota la cella està ben 
segellada amb el paviment hidràulic i amb bordons de 
mitja canya i quart de cercle que se situen al voltant 
dels dolia, dels recipients i en les juntes de les parets. 
Al paviment s’han pogut individualitzar un seguit de 
negatius quadrangulars, testimoni d’uns peus drets se-
gurament d’una estructura auxiliar de fusta, ancorada 
en part en el paviment i en part en la paret, que hem 
d’imaginar com una mena de plataforma elevada des 
d’on es devia poder accedir fàcilment als dolia i realit-
zar les operacions que ens descriu Porci Cató en el seu 
De Agricultura .

3.1.7. la sortida i la circulació de vi 
La part conservada de la cella vinaria no presenta 

cap mena de porta per a la sortida del vi. Pensem que 
es devia situar cap a l’est, davant d’un paviment de 
lloses de pedres, tot i que podria haver-n’hi un altre 
cap al sud-est, en relació amb l’estança 21. L’esmentat 
paviment (fig. 3,16) presenta un pendent molt pro-
nunciat i s’ha reparat nombroses vegades amb pegats 
d’opus sigininum i tègules amb les ales retallades. La 
nostra hipòtesi és que el vi devia sortir del celler en bó-
tes; el pendent devia facilitar la seva mobilitat i el pes 
desplaçat sobre el paviment podria justificar les esquer-
des i les nombroses reparacions del terra. Ens podem 
imaginar un celler com el que es representa en un baix 
relleu funerari d’Augsburg (fig. 6), on es poden veure 
uns homes empenyent bótes (Darembert, Saglio 1875; 
Marlière 2002, 147). Al sud-est del paviment 17, una 
mena de passadís distribuïdor (fig. 3,27) devia perme-
tre la connexió entre diverses estances. Una vegada que 
el vi ha sortit de la cella, és lògic pensar en un recorre-
gut cap al cardo minor passant per l’estança 17. 

3.1.8. altres espais per tractar i emmagatzemar el vi
A la instal·lació hi ha un seguit d’estances que només 

conserven les parets perimetrals (fig. 3,23-25), la qual 
cosa dificulta la seva interpretació. S’ha de contemplar 
la possibilitat que, en aquests espais, s’hagués disposat 
un seguit de bótes o cupae, tal com podem veure, de 
nou, en la part superior del baix relleu d’Augsburg (fig. 
6), potser recolzades sobre uns suports de fusta per te-
nir una estabilitat més gran, com també queda reflectit 
en un monument funerari de Neumagen, conservat en 
el Landesmuseum de Trèves, d’inici del segle iii dC 
(Marlière 2002, 130) (fig. 7). Aquest fet, que devia 
proporcionar més capacitat d’emmagatzematge, pot 
justificar l’existència de dues premses i potser d’una 
tercera, cosa que suposa uns mitjans mecànics exces-

3. S’ha fet el càlcul de capacitat d’un dolium, que és de 880 litres.



157

INStAL·LACIoNS VINíCoLES VINCULADES A Domus: ELS ExEMPLES DE barCiNo I baeTulo

Figura 3. Planta de la instal·lació de Barcino amb indicació de les distintes estances. Dibuix: E. Revilla-MHCB. 
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sius per a una producció d’únicament 10.000 litres, és 
a dir, la capacitat que té la cella vinaria . Aquest possi-
ble estoc de contenidors devia augmentar la quantitat 
de vi que calia produir i que faria que la instal·lació 
rendís al màxim.

3.2. Baetulo

Les instal·lacions descobertes a les dues domus de 
Baetulo no tenen una espectacularitat tan gran com les 
de Barcino, ja que no s’han conservat tots els elements 
que devien conformar les indústries documentades en 
els patis d’ambdues cases i, per tant, no es pot saber 
amb precisió la seqüència que devia seguir el procés 
per a la producció de vi.

3.2.1. la Casa dels Dofins

3.2.1.1. Els tres lacus
Els tres dipòsits estan orientats en direcció NE-

SO i se situen a diferents altures, el del mig és el que 
presenta un desnivell més marcat (fig. 8). Estan pa-
vimentats amb opus signinum i presenten l’acabament 
característic en mitja canya en la unió amb les parets. 
Aquestes parets tenen un gruix de 0,40 centímetres, es-
tan construïdes amb pedra petita i morter, i presenten 
el típic aïllador de cendres entre els murs i l’arrebossat. 
El dipòsit situat a la cota més baixa tenia en un dels 
angles una canalització feta amb una pedra ben tallada, 
que donava directament a una claveguera i que devia 
servir de desguàs per netejar el dipòsit. Cada dipòsit 
té una superfície de 2,60 per 2,60 metres i una alçària 
aproximada de 0,90 metres, amb una capacitat d’apro-
ximadament 6.000 litres cadascun i un total de 18.252 
litres entre tots tres. Sobre d’una de les parets exteriors 
d’aquests dipòsits, es conserven restes d’opus signinum 
que podrien pertànyer al paviment del sòl del pati. 

3.2.1.2. Petit forn
A 0,20 metres de distància dels dipòsits, van apa-

rèixer les restes molt malmeses del que es va interpretar 
com un petit fogar, del qual només es conserva l’em-
premta deixada en l’argila natural (fig. 9). És de forma 
circular, d’un metre de diàmetre amb una petita pro-
longació en un dels extrems i amb una petita cavitat, 
també circular, de 0,35 metres en el centre. No hi ha 
prou elements per interpretar la funció d’aquest petit 
forn, però els seus excavadors van indicar que podria 
haver servit per bullir una petita part del vi abans d’en-
vasar-lo (Puerta, Rodríguez 1987).

3.2.1.3. Fileres d’àmfores
Al sud-est del forn esmentat, es van trobar 18 colls 

d’àmfores de la forma Pascual 1, situades boca per 
avall i distribuïdes en dues filades paral·leles (fig. 9). 
A un metre d’aquestes filades, n’hi havia una altra for-

mada per cinc àmfores més, i a l’extrem nord-oest hi 
aparegueren 4 àmfores més disposades en dues fila-
des, que sumaven en total 27 àmfores de vi de la for-
ma Pascual 1. Algunes conservaven també les nanses, 
i la separació entre cadascuna era de 0,16 metres; per 
tant, les panxes es devien tocar.

L’estrat que cobria aquestes fileres d’àmfores pre-
sentava restes de fusta, la qual cosa va fer pensar que es 
podia tractar d’algun tipus de suport per mantenir-les 
dretes, però també podrien haver tingut alguna altra 
funció. És interessant recordar aquí que l’any 1996, 
en l’excavació realitzada al jaciment conegut amb el 
nom de Can Peixau, a un quilòmetre de la ciutat de 
Baetulo, es van descobrir les restes d’un centre produc-
tor d’àmfores. Entre els diversos elements que confor-
maven aquest espai industrial, es van documentar una 
sèrie de colls d’àmfores alineades, 79 en total, totes 
de la forma Pascual 1 i dipositades boca per avall. En 
aquell cas, les filades d’àmfores es van relacionar amb 
un sistema de murs de tancament d’uns abocadors, 
igual que unes filades d’àmfores trobades a Dénia. 
També hi ha altres exemples, com els del jaciment ru-
ral de Can Soleret a Mataró, on les fileres d’àmfores es 
van interpretar com un límit de propietat, igual que 
les trobades a Sept Fonts a Saint-Pons-de-Mauchiens 
(Hérault). En canvi, les trobades a la vil·la del Burguet 
a Alcover es van interpretar com un estoc d’àmfores 
que es devien estar assecant, i, en el cas de les àmfores 
de Can Feu a Sant Quirze del Vallès, es va suggerir 
que les fileres servien per tancar un espai on s’emma-
gatzemava llenya. Com es pot comprovar, doncs, la 
troballa de fileres d’àmfores en instal·lacions vinícoles 
és relativament freqüent i ha tingut diferents interpre-
tacions (Padrós 1997).

3.2.1.4. Premsa
Entre les filades d’àmfores i els lacus, es va trobar 

una gran cavitat de 2,20 metres de diàmetre per 0,65 
de fondària. En un dels extrems hi havia un encaix de 
0,20 metres d’amplada i, en el centre i lleugerament 
desplaçada, s’hi trobava una altra cavitat de 0,60 me-
tres d’amplada per 0,20 de fondària. Aquest element 
va ser interpretat pels seus excavadors com l’empremta 
d’una possible premsa de la qual es desconeix la tipo-
logia (fig.10).

3.2.1.5. Desguassos
De la zona industrial descrita, en sortien una sè-

rie de petits col·lectors que anaven a desguassar a la 
claveguera principal del cardo maximus, on igualment 
desguassava un dels dipòsits, el que estava situat en 
una cota més baixa. Això suposa que hi havia prevista 
una vertadera infraestructura per portar a terme d’una 
manera pràctica i còmoda les feines relacionades amb 
el buidatge i la neteja dels elements que s’havien d’uti-
litzar en la manipulació del vi.
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Figura 4. Bases de premsa amb el seus foraminae i contrapès 
trobats a la instal·lació. Fotografia: MHCB. 

Figura 5. Restitució de la cella vinaria. Dibuix: E. Revilla-MHCB.
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Figura 6. Baix relleu funerari d’Augsburg en què hi ha representat un celler on els operaris estan 
empenyent unes bótes. 

Figura 7. Monument funerari de Neumagen on es pot veure 
una cupa recolzada en un suport segurament de fusta. 

Figura 8. Dipòsits de vi de la Casa dels Dofins (Baetulo) . 

Figura 9. Empremta del possible forn i de la filera d’àmfores de 
la Casa dels Dofins (Baetulo) . 

Figura 10. Empremta de la premsa de la Casa dels Dofins (Ba-
etulo) . 
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3.2.1.6. La sortida del vi pel cardo maximus
Encara que no s’ha conservat l’empremta de cap 

porta ni la senyalització de cap entrada, és evident 
que l’arribada del raïm i la sortida natural del vi de les 
instal·lacions de la Casa dels Dofins havia de ser for-
çosament pel cardo maximus, ja que el pati donava di-
rectament a aquest carrer . El vi devia arribar en carros 
des de les vinyes properes i en aquests espais situats a la 
part del darrere de les domus es devia fer el premsat (en 
els dos conjunts s’ha trobat l’empremta de premses) i 
la fermentació en els grans dipòsits, com demostren 
les concentracions de llevats, indicadores del procés 
de fermentació del vi, i les diatomees marines (Cosci-
nodiscus sp ., Melosira sp .), així com els carbonats, que 
podrien correspondre a nòduls calcaris emprats possi-
blement en les operacions de tractament del vi. Potser 
també es portava a terme l’envasat en aquestes instal-
lacions, com semblen indicar les fileres d’àmfores de vi 
de la forma Pascual 1 trobades en l’àrea industrial de 
la Casa dels Dofins. Posteriorment, les àmfores plenes 
devien ser traslladades a la zona d’embarcament per ser 
transportades en vaixells cap a altres mercats .

3.2.2. la Casa de l’Heura

3.2.2.1. Els lacus
La situació dels dipòsits d’aquesta casa està en línia 

amb els de la Casa dels Dofins i presenten una gran 
similitud en la seva construcció. Els dipòsits tenen mi-
des diverses i alguns no es conserven complets. Hi ha 
una gran piscina, de la qual només es coneixen les mi-
des completes d’un dels quatre murs laterals, que me-
sura 7 metres, mentre que, dels dos murs que fan angle 
amb aquest, només se’n conserven 5 metres en un cas 
i 3,70 metres en l’altre (fig. 11). Per tant, no sabem 
les dimensions totals d’aquest dipòsit, però devien ser 
molt considerables. Els murs tenen un gruix de 0,90 
centímetres i devien estar pintats amb color vermell a 
l’interior, per la qual cosa es va interpretar que, en un 
primer moment, devia servir com a piscina per embe-
llir el jardí. En un dels angles hi ha una claveguera de 
desguàs per facilitar la neteja i també hi ha una entrada 
d’aigua neta. 

En un moment posterior, es fa una remodelació 
d’aquesta gran piscina i se’n reconverteix la utilitat: 
es divideix en dos dipòsits més petits que es constru-
eixen adossant les seves parets en els murs del gran 
dipòsit, no pas aprofitant-les (fig. 12). El més gran 
d’aquests dos dipòsits és rectangular i mesura 5,50 
metres de llargada per 2,40 d’amplada; en un dels an-
gles té una sortida de residus cap a l’exterior i al cen-
tre hi ha un orifici d’entrada. Quant als dipòsits, el 
més petit, amb el qual es comunica, mesura 2,40 per 
2,60 metres i els murs tenen un gruix de 0,65 metres. 
Davant d’aquests dos dipòsits hi ha les restes d’un 
altre dipòsit, aïllat i sense connexió amb els altres, 

sobre el qual només tenim constància de la llargada 
d’un dels murs, que mesura 2,60 metres. Tots els di-
pòsits tenen el paviment d’opus signinum i presenten 
la mitja canya característica. 

3.2.2.2. La premsa
Prop dels dipòsits es van excavar els fonaments 

d’una possible premsa de planta rectangular d’1,26 per 
0,95 metres, feta de pedres petites lligades amb calç i 
reforçada amb uns murs laterals (fig. 13). 

Figura 11. Piscina de la Casa de l’Heura (Baetulo) . 

Figura 12. Dipòsits de vi de la Casa de l’Heura (Baetulo) . 

Figura 13. Empremta de la possible premsa de la Casa de 
l’Heura (Baetulo) . 
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4. L’àmfora i la cupa com a envasos  
de transport

A Baetulo, el contenidor per excel·lència per enva-
sar el vi que s’hi produïa és, sense cap dubte, l’àmfora, 
un envàs que des de l’antiguitat ha estat el contenidor 
més utilitzat per transportar productes, sobretot l’oli i el 
vi. És, a diferència d’altres ceràmiques, un recipient es-
tretament lligat a la propietat de la terra, a la producció 
agrícola i al transport marítim, i porta, per tant, tota 
una càrrega al darrere que ens parla d’un sistema econò-
mic establert, un esquema molt estructurat del treball i 
una complicada xarxa comercial. 

És imprescindible assenyalar la xifra tan extraordi-
nària d’àmfores que s’han trobat a les excavacions de la 
ciutat de Baetulo al llarg dels anys. En tots els nivells 
estratigràfics apareixen les àmfores d’una forma majo-
ritària, de vegades aclaparadora, en comparació amb 
les altres ceràmiques. Aquesta gran quantitat d’àmfores 
que està dispersa per tot el jaciment, indica, en primer 
lloc, l’existència d’una gran producció de vi en el ter-
ritori de Baetulo, però també indica el paper destacat 
que Baetulo va haver de tenir en aquest negoci viníco-
la, possiblement com a punt centralitzador de la pro-
ducció d’una gran part del vi que devia arribar de les 
zones més properes i que, des de Baetulo, s’embarcava 
per ser exportat sobretot a la Gàl·lia.

El tipus amforal més abundant és la forma Pascual 
1, un tipus que hem trobat en les instal·lacions viníco-
les de la Casa dels Dofins i que segurament va envasar 
el vi que s’hi produïa. A Baetulo, en aquesta època de fi-
nal del segle i aC, no hem trobat altres contenidors que 
servissin per envasar el vi, com ara bótes o cupae, etc., i 
no serà fins gairebé un segle després que es començaran 
a documentar els grans dolia que serviran per transportar 
el vi en grans quantitats en els vaixells cisterna. 

A Barcino, no tenim cap contenidor amfòric que es 
pugui vincular a la instal·lació, i pensem que, tal com 
hem comentat, la cupa va tenir un paper important 
tant per comercialitzar el vi com per emmagatzemar-
lo a la instal·lació. De fet, es pot dir que, a partir dels 
segles iii-iv dC, la bóta de fusta guanya definitivament 
el paper de protagonista que havia tingut l’àmfora pel 
que fa al transport. Els estudis realitzats per A. Desbat i 
A. Tchernia a la Narbonense, o les aportacions al tema 
de J.-P. Brun (2005) per a Saint-Romain-en-Gal, per 
exemple, així com l’exhaustiu treball de recerca rea-
litzat per É. Marlière (2002) sobre la bóta de fusta i 
l’odre en l’Occident romà, mostren com el paper de 
la bóta en la producció i el transport està molt ben 
documentat. D’altra banda, la iconografia és una font 
molt important; un bon recull en aquest sentit es pot 
veure en Marlière (2002, 117-157). A Hispania les re-
presentacions de bótes de fusta són més aviat escas-
ses (Marlière 2002, 184-185). En el cas de Barcelona 
es coneixen bé les cupae com a monument funerari, i 

també en tenim un bon exemple en la necròpolis de 
Vila de Madrid (Beltrán de Heredia 2007a), tot i que 
no segueixen el model de realisme que podem veure a 
les cupae funeràries d’Évora, a Portugal. Els problemes 
de conservació que presenta la fusta ens han creat una 
visió deformada sobre l’ús de la bóta en època roma-
na. Tot i així, l’estudi i l’establiment d’una tipologia a 
partir de les restes conservades a Bretanya, la Gàl·lia i  
Itàlia, entre altres indrets, ens apropen a una realitat 
arqueològica molt rica que s’ha de tenir en compte, 
tot i que pel fet de tractar-se de matèria orgànica no es 
troba sovint a les excavacions (Marlière 2002, 43). 

5. La cronologia

5.1. Baetulo i el vi de la Laietània

Quant a la cronologia per als dos conjunts indus-
trials lligats a les dues domus de Baetulo, hi ha un ter-
minus post quem proporcionat pel nivell anterior a la 
construcció dels dipòsits de la Casa dels Dofins i tam-
bé pels nivells de circulació de l’àrea de treball de la 
Casa de l’Heura, que s’ha pogut fixar en l’últim quart 
del segle i aC. Pel que fa a la construcció dels dipòsits 
mateixos, la cronologia és indeterminada per la manca 
de material datable. Però la descoberta, prop dels di-
pòsits de la Casa dels Dofins, de 18 àmfores de vi de 
la forma Pascual 1 distribuïdes en dues fileres ens ha 
proporcionat una datació per a elles mateixes que va 
de l’últim quart del segle i aC fins a la primera meitat 
del segle i dC. Per tant, a partir del terminus post quem, 
podem donar una datació al voltant de final del segle i 
aC o principi del segle i dC per al desenvolupament de 
les activitats vinícoles d’aquest conjunt industrial.

Si sumem les quantitats de vi emmagatzemades per 
a la seva fermentació en ambdós conjunts industrials, 
ens trobem amb més de 18.000 litres en els tres dipò-
sits de la Casa dels Dofins, i més de 17.000 litres en 
els dos dipòsits de la Casa de l’Heura. Aquest volum 
de vi ens parla d’una producció considerable de vi, que 
devia tenir lloc en el centre de la ciutat, en unes domus 
que devien pertànyer a dos grans productors o negoci-
ants que es van enriquir, precisament, amb el comerç 
i la producció de vi i que, per aquest motiu, podien 
disposar d’unes cases benestants com aquestes.

La presència d’aquests dos conjunts industrials 
vinculats a dues domus tan importants i la confirma-
ció, després de les anàlisis efectuades, que les esmen-
tades instal·lacions estaven dedicades a la producció, 
manipulació, fermentació i producció de vi, és un fet 
relativament singular pel fet de trobar-se en un hàbi-
tat urbà, en dues domus perfectament tipificades com 
a residències de famílies acomodades, ja que és més 
habitual que aquestes instal·lacions vinícoles es trobin 
en vil·les allunyades dels centres urbans. Diem que és 
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singular perquè sembla que els personatges que habita-
ven aquestes grans cases no devien confraternitzar amb 
unes instal·lacions que, en principi, comportaven bru-
tícia, olors desagradables, soroll i desordre, però de fet, 
com ja hem vist, en tenim alguns exemples en altres 
ciutats romanes de Catalunya. La presència d’aquestes 
instal·lacions urbanes, doncs, aporta noves dades sobre 
el que devia ser aquest fabulós negoci del vi que va 
determinar el desenvolupament de moltes ciutats de 
la Laietània.

És important també el període en què es desenvo-
lupa l’activitat en les dues instal·lacions vinícoles de les 
dues domus de Baetulo, és a dir, des de l’últim quart del 
segle I aC fins al primer quart del segle i dC. Aquest 
període coincideix perfectament amb l’auge econòmic 
més important que mai s’hagi documentat a Baetulo i 
fa evident l’extraordinària importància que va tenir la 
producció i la comercialització de vi en el territori de 
la Laietània, on va esdevenir un dels negocis més pròs-
pers i econòmicament més rendibles de la zona. 

Sembla lògic pensar que totes les persones vincu-
lades a aquest negoci, tant els propietaris com els pa-
gesos, terrissaires, comerciants, negotiatores, etc., van 
adquirir un notable nivell de riquesa que va contribuir 
a la gran esplendor d’alguns nuclis urbans, entre els 
quals destaca d’una manera especial la ja esmentada 
ciutat de Baetulo . A més, la ubicació geogràfica de la 
ciutat, situada en una serralada de pendent suau, amb 
un clima benigne durant gairebé tot l’any, amb bones 
comunicacions i sobretot pròxima al mar, va propiciar 
la sortida fàcil del vi cap als mercats de la Mediterrà-
nia i la consegüent arribada de diners. Aquests diners 
van permetre als amos de les dues domus de Baetulo 
construir uns habitatges tan luxosos i amb unes es-
tances tan àmplies i ben equipades com les que hem 
descrit. 

Analitzant l’activitat d’aquests dos propietaris, 
no podem deixar de pensar en el conegut personatge 
documentat a Baetulo en aquesta mateixa època, ano-
menat Marcus Porcius, el nom del qual trobem imprès 
en més d’un centenar d’àmfores de vi de la forma Pas- 
cual 1. Les àmfores amb el nom d’aquest negociant s’han 
trobat en moltes de les excavacions realitzades a la ciutat 
i també en una gran quantitat de jaciments dispersos 
per tota la Gàl·lia. Aquest propietari o comerciant de 
vi, que sabem que desenvolupava la seva activitat a la 
ciutat de Baetulo en un moment cronològic que coinci-
deix exactament amb l’època de construcció de les cases 
romanes que acabem de descriure, podria ser perfecta-
ment l’amo d’una d’aquestes domus esmentades. 

5.2. La instal·lació tardoantiga de barcino

La cronologia de la instal·lació de Barcino es pot 
situar cap a la segona meitat del segle iii i principi 
del segle iv dC, com indiquen les àmfores retallades 

i reaprofitades com a recipients en la cella vinaria, i 
en relació amb la premsa de torsió; es tracta d’àmfo-
res Dressel 23/Keay XIII i Dressel 20 petita (fig. 14). 
D’altra banda, la base de la premsa s’havia fet a partir 
d’un bloc de pedra reaprofitat que, en el seu moment, 
va formar part d’un monument funerari, la qual cosa 
també indica una datació tardana per a la instal·lació. 
Aquest fenomen de desmuntatge de necròpolis altim-
perials per reaprofitar el material en altres obres es 
dóna a Barcino cap a final del segle iii i inici del iv dC. 
La relació espacial amb les estructures que l’envolten, 
com la cetaria, i amb la domus i posterior residència 
episcopal, confirmen la cronologia proposada. Tot i 
que no es coneixen gaires instal·lacions de vi tardanes 
a Catalunya, hem d’esmentar la instal·lació vinícola de 
Iesso del segle v dC (Uscatescu 2004, 49-50). 

En el cas de la de Barcino, es dóna la particulari-
tat que pensem que es tracta del “celler episcopal”. La 

Figura 14. Àmfores retallades reaprofitades com a recipients en 
la instal·lació.
1 i 3: Dressel 23/Keay XIII.
2. Dressel 20 petita. 
Dibuix: A. Martín / MHCB.
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6. Pel que fa al tema de la propietat, i per problemes d’espai, no ens podem estendre més; per als interessats, vegeu en concret els capítols 
“Factoría y propiedad: ¿una instalación ligada a la oligarqueia eclesiástica?”, a Beltrán de Heredia, en premsa[a], i “Una explotació vinícola de 
propietat episcopal?”, a Beltrán de Heredia, en premsa.

instal·lació podria haver passat, en un acte d’everge-
tisme, del propietari de la domus a mans de l’Església 
(Bonnet, Beltrán de Heredia 2001). L’activitat edilí-
cia posterior a la destrucció de la instal·lació vinícola 
està en relació amb l’ampliació del grup episcopal. No 
es tracta d’un cas únic: a Hispania comença a docu-
mentar-se arqueològicament una vinculació de les seus 
episcopals o espais de caràcter clerical amb el comerç i 
amb espais de producció.6
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VI. SIStEMES DE tRANSPoRt I DIStRIBUCIó DEL VI 
EN èPoCA RoMANA, L’ExPANSIó CoMERCIAL

Resum
Ja fa uns anys des que J. Miró va publicar el seu llibre sobre les àmfores de la Tarraconense; des d’alesho-
res noves proves han canviat el panorama d’aquestes àmfores romanes catalanes. El present article tracta 
d’actualitzar el nostre coneixement actual sobre la pauta de consum i de distribució d’aquests envasos. 
Nous mètodes i dades quantificades i ben datades (per exemple, segells i fragments d’àmfora) ens permeten 
reconsiderar la distribució d’aquesta àmfora per l’occident de l’Imperi romà. 

Paraules clau
Àmfores, distribució, quantificada, segells, consum.

Abstract
Some years have passed since J. Miró published his book on the amphoras of the Tarraconense. Since then, 
new evidence has come to light that has changed our view of these Catalan Roman amphoras. This paper 
attempts to update our current knowledge of the use and distribution patterns of these vessels. New meth-
odologies and quantified and accurately dated information (e.g. stamps and amphora shards) allow us to 
take a fresh look at the distribution of these amphoras in the west of the Roman Empire. 

Keywords
Amphoras, distribution, quantified, stamps, consumption.



1. Així tenim que en Le Petit-Congloué I només un 10% de les àmfores estan marcades, mentre que a La Chrétienne C són al voltant 
d’un 60%, amb algunes àmfores que presenten més d’una marca. 
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Ja fa uns anys de l’obra de Miró (1988) en què feia 
una visió global de la producció i comerç de les àm-
fores de vi de la Tarraconense. Si bé molts dels seus 
pressupòsits mantenen vigència en l’actualitat, noves 
dades i mètodes ens permeten tenir noves visions sobre 
el comerç del vi de la Tarraconense. Aquest article pre-
tén mostrar algunes d’aquestes dades i mètodes, i fer-
nos reflexionar sobre com poden modificar la imatge 
de la comercialització dels vins tarraconenses en època 
romana i què ens poden oferir de nou. 

Per il·lustrar-ho s’han escollit dos jaciments, un 
centre productor com el Mujal (Calella) i un lloc de 
consum distant com Xanten (prop de Düsseldorf ), 
que podrien mostrar tota la xarxa comercial de distri-
bució del vi de la Tarraconense. 

El Mujal (Calella): intervenció de 1988 

En l’any 1998 es va fer una intervenció d’urgèn-
cia al Mujal, en la qual es va identificar un abocador 
d’àmfores situat en el cantó est i restes d’estructures 
d’un mur de la possible terrisseria en el cantó oest. La 
intervenció dirigida per Albert Martí es va dur a terme 
d’urgència després que s’hagués destruït parcialment el 
jaciment de forma intencionada uns dies abans. 

El jaciment del Mujal és només a uns 300 me-
tres de la terrisseria del Roser, excavada entre 1981 i 
1982 per Albert López Mullor. Sembla que ambdós 
jaciments formen part del mateix centre productor o 
figlina. La intervenció de 1988 afectava uns 2.000 me-
tres quadrats, dels quals 400 o 500 conformaven els 
abocadors, que no van poder-se excavar en tota la seva 
fondària, i per tant no es documenten els estrats més 
antics. Pel que fa a les estructures, només es va excavar 
una petita part dels estrats d’abandó. Sembla que la 
terrisseria va estar en funcionament des del 40 aC fins 
a la segona meitat del segle i dC.

El volum de material recuperat era ingent. Es cal-
cula que per fragments diagnòstics (vores, pivots i nan-
ses) es poden reconèixer un nombre mínim de 3.000 
individus. La producció en l’aspecte tipològic compre-
nia àmfores Tarraconense 1, Pascual 1 i Dressel 2-4, 
però no hi ha imitacions antigues típiques de la vall de 
Cabrera (Dressel 1, Lamboglia 2...).

L’estratigrafia de l’abocador permet fer-se una idea 
de la seqüència de producció de cada tipus. Així, el 
Mujal és un dels primers llocs que testimonia la Tarra-
conense 1 en estrats anteriors a la Pascual 1, de la qual 
s’han documentat uns 200 individus i molt poca epi-
grafia. Excepcionalment apareix la marca L.FVLVI.

La Pascual 1 està força ben documentada, amb uns 
500 individus, però també amb pocs segells, en què 

destaca la marca IVLI.PAP. Sembla que la Pascual 1 es 
produeix simultàniament a la Dressel 2-4, perquè s’in-
tercalen estrats d’ambdós tipus. Finalment, la Dressel 
2-4, amb 600 individus, és el tipus amb més exemplars, 
perquè s’han excavat precisament els estrats d’abando-
nament. També és la que apareix amb més segells. 

Precisament, la distribució de les marques del Mu-
jal ens permet inferir la possible distribució dels vins 
envasats amb les àmfores d’aquesta figlina. La Gallia, 
en la seva ruta de l’Aude-Garona o del Roine, sembla 
ser l’àmbit de distribució preferencial. A continuació 
donem les marques del Mujal i el seu lloc de desco-
berta:

AMARANTHI El Mujal (1 ex.).
AEMILI El Mujal (4 ex.).
MAX El Mujal (2 ex.), Port-la Nautique (1) i Ca-

net de Mar (1).
CHI Frejús (1 ex.).
STE Gilbertés (Roanne) (1 ex.).
ACASTI El Mujal (2 ex.).
HILARI El Mujal (2 ex.), Strasburg (1), Potiers 

(1), Port-la-Nautique (1), Frejús (1), Perduto (1) i  
Diano Marina (1).

IVLI.PAP El Mujal (1 ex.).
LFVLFI El Mujal (1 ex.), Empúries (1).
PHIL El Mujal (1 ex.). En aquest cas hi ha altres 

terrisseries que també produeixen aquesta marca (ho-
monímia).

Embarcament de les àmfores: marques  
i derelictes

Ja fa uns anys, Corsi-Sciallano i Liou (1985) apro-
fitaven l’estudi dels derelictes d’àmfores de la Tarra-
conense al golf de Lleó per crear un mètode d’anàlisi 
del port d’origen dels vaixells a partir de les marques 
d’àmfora trobades. En ocasions, les marques proveni-
en de tallers situats a l’interior de la Laietània, com 
Can Tintorer o Can Pedrerol, i en d’altres de centres 
localitzats en la costa, com el mateix Mujal. En aquella 
època es coneixia l’origen d’un 20% de les marques 
tarraconenses, mentre que el treball de camp en els 
darrers anys ha permès localitzar l’origen d’un 30%, 
la qual cosa ens permet analitzar la complexitat de la 
composició dels carregaments dels derelictes i el seu 
origen (Carreras, Berni 2002). 

Cal tenir en compte que les marques d’àmfora són 
elements arqueològics complicats per treballar, ja que 
el seu nombre no està directament relacionat amb el 
volum de producció d’un taller ni amb l’èxit de les 
seves mercaderies.1 En alguns casos, sabem que la ma-



2. Aquesta intervenció de l’any 2004, realitzada per l’empresa Arqueociència, i més concretament per Jordi Morera, està encara inèdita 
a l’espera de la seva publicació.
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teixa marca es produïa a més d’un taller. És el fenomen 
d’homonímia, que només es pot resoldre amb l’estu-
di petrològic o fisicoquímic de les marques per tal de 
discriminar els orígens. Geogràficament el comporta-
ment dels tallers resulta molt diferent. Hi ha zones en 
què es segella una bona part dels envasos, com poden 
ser les terrisseries del Baix Llobregat, mentre que en 
altres regions, com el Camp de Tarragona, les marques 
són excepcionals. 

Per caracteritzar l’origen dels carregaments, s’hauria 
d’estudiar la procedència de les marques, i completar-
ho amb estudis petrològics o fisicoquímics dels enva-
sos sense marca del mateix derelicte. Tenint en compte 
aquestes mancances, a hores d’ara només disposem de 
les marques per tenir una imatge parcial dels itineraris 
i rutes marítimes dels vaixells que exportaven els vins 
de la Tarraconense. Això sí, les marques ens permeten 
només una primera aproximació. 

Seguint la documentació proporcionada per Nieto 
i Raurich (1998), actualitzada amb més dades sobre 
l’origen d’algunes marques i algun derelicte, a conti-
nuació es mostren alguns casos de vaixells en els quals 
les marques ens ajuden a identificar el seu itinerari. A 
continuació es detallen les marques presents en alguns 
derelictes exemplificatius:

a) Els Ullastres. Calella (datació: 25-0 aC)
A – Documentada al taller de Montcada-Princesa 

(Barcelona) (Berni, Carreras 2001).
H  – Documentada al taller de Can Feu (Sant Quir-

ze del Vallès) (Pascual 1991; Revilla 1995).
P – Documentada al taller de Vila Vella (Sant Boi) 

(Pascual 1991; Revilla 1995).
F – Documentada recentment al taller del Mercat 

(Sant Vicenç dels Horts),2 i apareixia associada amb 
les marques QVA i TH de Vila Vella i Can Tintorer 
(Pascual 1991; Revilla 1995).

T – Documentada a Ca l’Arnau en un estrat antic 
(amb Tarraconense 1E i Pascual 1).

Interpretació: sembla que aquest petit vaixell, d’uns 
14 metres d’eslora i amb una capacitat de 600-800 
àmfores (Nieto, Raurich 1998, 122), devia fer diver-
ses escales en la seva navegació de cabotatge, i recollir 
una part del carregament al delta del Llobregat, una 
altra a la costa on hi hauria posteriorment la colònia 
de Barcino, i a Baetulo, d’on segurament arribaven els 
productes de Can Feu, de la zona interior del Vallès, 
a través dels rius Ripoll i Baetulo. Una darrera escala 
podria ser el Maresme, potser Iluro, com així sembla 
suggerir la marca T trobada de Ca l’Arnau.

b) Cap de Volt. El Port de la Selva (10 aC-5 dC)
A, C – Documentades al taller de Montcada-Prin-

cesa (Barcelona) (Berni, Carreras 2001) i la C també 
a Ca l’Arnau.

H – Documentada al taller de Can Feu (Sant Quir-
ze del Vallès) (Pascual 1991; Revilla 1995).

F – Documentada recentment al taller del Mercat 
(Sant Vicenç dels Horts), i apareixia associada amb les 
marques QVA i TH de Vila Vella i Can Tintorer (Pas-
cual 1991; Revilla 1995).

QFS – Documentada al jaciment d’Argenteria 
(Barcelona) (Berni, Carreras 2001).

V – Pasta del Pla de Barcelona (Berni, Carreras 
2001) i també a Ca l’Arnau. 

THEOP – Documentada al taller de Can Rever-
ter (Sant Vicenç dels Horts) (Pascual 1991; Revilla 
1995).

L – Documentada al taller de Cal Ros de les Ca-
bres? (el Masnou) (Pascual 1991; Revilla 1995).

MPORCI – Documentada a Badalona (Comas 
1997).

T – Documentada a Ca l’Arnau en un estrat antic 
(amb Tarraconense 1E i Pascual 1).

VAS – Documentada al taller de Can Collet? (Pas-
cual 1991; Revilla 1995).

D, G, I, S – Marques sense origen conegut. 
Interpretació: sembla que es podria tractar d’un al-

tre petit vaixell de cabotatge d’uns 13-14 metres d’es-
lora (Nieto, Raurich 1998, 122), que devia fer escales 
al delta del Llobregat, Barcino, Baetulo, al taller de Cal 
Ros de les Cabres (el Masnou) i Iluro, que podria ser el 
punt de sortida de les àmfores de la zona de Caldes de 
Montbui (Vallès Oriental).

c) La Chrétienne C. Saint-Raphaël (15 dC–20 
dC)

En el cas de La Chrétienne hi ha casos amb més 
d’una marca per àmfora, per la qual cosa es podria 
intuir l’origen d’algunes marques. Ara bé, per evitar 
errors d’homonímia, només s’han considerat aquelles 
que s’han trobat vinculades amb un taller.

CA, CE – Documentades a la vil·la de la Salut (Sa-
badell) (Pascual 1991; Revilla 1995).

CE – Documentada a Can Feu (Sant Quirze de 
Vallès) (Pascual 1991; Revilla 1995).

PATI, QVA, SAP, TH – Documentades a Vila Ve-
lla (Sant Boi) (Pascual 1991; Revilla 1995).

EPH – Documentada a Santa Caterina (Barcelona) 
(Aguelo, Huertas, Carreras 2006).

N, R – Documentades a Can Reverter (Sant Vi-
cenç dels Horts) (Pascual 1991; Revilla 1995).

AND, CELS, GRAE, PR – Documentades a Can 
Pedrerol (Castellbisbal) (Pascual 1991; Revilla 1995).



3. La marca AC també està associada a les mateixes àmfores a on apareixen les marques SC i PHIK que provenen de Can Tintorer (el 
Papiol) (Corsi-Sciallano, Liou 1985, 161).

4. La marca A de Diano Marina té un format diferent de la del taller de Montcada-Princesa de Barcelona. Per tant, es tracta d’un cas 
d’homonímia, i pel que fa a aquesta segona variant no es coneix el seu origen. 

5. Només hi ha dos derelictes de Laietana 1 que s’hagin documentat fins ara (Nieto, Raurich 1998, 136, fig. 12). 
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F – Documentada recentment al taller del Mercat 
(Sant Vicenç dels Horts), i apareixia associada amb les 
marques QVA i TH de Vila Vella i Can Tintorer (Pas-
cual 1991; Revilla 1995).

ACA, ACAN, AD, AND, CALAM, CELS, CIAS, 
CLAR, FIR, FRIV, HIL, LEAN – Documentades 
a Can Tintorer (el Papiol) (Pascual 1991; Revilla 
1995).

AC – Documentada al Morè? 
A, THA, ACAS, AM, AN, APO, BAR, CAQ, D, 

F, FE, GEM, IT, IV, NLL, OPT, PYR, QAE, EVST, S, 
SC, SANAP, SAT, STAB, TA, TLIC, VIC – Marques 
sense origen conegut.

Interpretació: es tracta d’un altre vaixell de petites 
dimensions, uns 15 metres d’eslora (Nieto, Raurich 
1998, 122), però en una navegació d’altura. Amb 
l’única excepció de la marca AC, que potser no és del 
Morè,3 la resta es troben en tallers del Baix Llobregat 
amb possible embarcament en el delta del riu, a Bar-
cino i en tallers del Vallès Oriental amb possible sorti-
da per Baetulo. Algunes marques d’origen desconegut 
semblen estar associades en la mateixa àmfora proce-
dent de Can Tintorer (GEM, PHIL, SC), Can Pedre-
rol (AM, VIC) o Vila Vella (OPT, QAE). A més a més, 
hi ha paral·lels de marques a l’ancoratge de les Sorres 
(Izquierdo 1987), com les marques A, IV, STAB. 

d) Giraglia. Bacaggio (20 aC–20 dC)
A – Documentada al taller de Montcada-Princesa 

(Barcelona) (Berni, Carreras 2001).
R, PR – Documentades a Can Reverter (Sant Vi-

cenç dels Horts) (Pascual 1991; Revilla 1995).
CEL, N, NYS, PR – Documentades a Can Pedre-

rol (Castellbisbal) (Pascual 1991; Revilla 1995).
CELS, CIAS, HIL, LEAN – Documentades a Can 

Tintorer (el Papiol) (Pascual 1991; Revilla 1995).
F, NYS – Documentades al Mercat (Sant Vicenç 

dels Horts). 
PH – Documentada a Santa Caterina (Barcelona) 

(Aguelo, Carreras, Huertas 2006).
T – Documentada a Ca l’Arnau en un estrat antic 

(amb Tarraconense 1E i Pascual 1).
CQM, E, EP, EE, FRV, LLL, LO, LP, RI, RVST, 

SRA, TH, TT – Marques sense origen conegut.
Interpretació: sembla que el vaixell parteix d’un 

únic punt i com a màxim té una escala d’embarcament 
d’àmfores en el seu trajecte. La majoria de marques són 
dels tallers del riu Llobregat i un parell de la ciutat de 
Barcino. No es pot saber si totes les àmfores eren em-
magatzemades en els horrea de la colònia de Barcino, o 

bé van ser prèviament embarcades en algun ancoratge 
del delta del Llobregat com el de les Sorres. 

e) Diano Marina. Ligúria (circa 50 dC)
HILARI – El Mujal (Calella) (Pascual 1991; Revi-

lla 1995).
PATIC – Sant Miquel de Martres (Pascual 1991; 

Revilla 1995).
PTE – Sant Crist (Pascual 1991; Revilla 1995).
A,4 APO, ASCL, BAR, CPF, EAB, QV, RACI, 

RIM, ST, TYR – Marques sense origen conegut.
Interpretació: aquest vaixell de 22-20 metres d’eslo-

ra (Nieto, Raurich 1998, 123) sembla que va fer una 
o dues escales per completar el seu carregament. La 
primera a l’altura d’Iluro, punt natural de sortida de les 
mercaderies dels tallers propers a Caldes de Montbui 
(Vallès Oriental) i una segona al Mujal. 

A partir d’aquests cinc exemples es pot veure que, 
si en un primer moment els vaixells de petites dimen-
sions recollien les àmfores en els diversos ports fent 
nombroses escales en la seva navegació de cabotatge, a 
partir dels anys 20 aC-20 dC, sembla que els vaixells 
més grans seran més comuns. Aquests vaixells tenen 
una major capacitat de càrrega, i redueixen al mínim 
possible les seves escales, per la qual cosa sembla que hi 
ha una concentració de l’embarcament de les àmfores 
en un o dos punts. 

Avui en dia es coneixen uns 47 derelictes amb car-
regament principal d’àmfores tarraconenses (Nieto, 
Raurich, 1998; Parker 1992), predominantment de 
dos tipus, Pascual 1 (23 derelictes) i Dressel 2-4 (16 
derelictes), que van ser les àmfores més comunament 
exportades a altres províncies.5 D’acord amb les da-
tacions d’aquests derelictes, el moment de major co-
merç de les àmfores tarraconenses coincideix amb el 
primer quart del segle i dC (0-25 dC). També en el 
cas de les marques d’àmfora tarraconense, el major 
nombre se situa en aquest període del primer quart 
del segle i dC (0-25 dC). Ara bé, cal tenir en compte 
que tenim datacions només d’un 30%, i que aquesta 
datació moltes vegades s’ha fet a partir dels mateixos 
derelictes. Finalment, l’estudi de contextos ben da-
tats de Lió-Vienne (Saint-Romaine-en-Gal, Bas-de-
Loyasse i Rue de Fargues) (Desbat, Martin-Kilcher 
1989; Desbat, Lemaître 2000) ens proporciona una 
visió alternativa de l’exportació del vi de la Tarraco-
nense, en què novament la fase dels anys 15-20 dC és 
quan es constata el nombre més gran d’importacions 
en aquesta regió. 



6. Ja fa temps que es troben força Dressel 2-4 locals en contextos del segle ii dC en centres urbans com Baetulo o Barcino, si bé encara no 
s’han pogut documentar en relació amb algun taller. 
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Malgrat que les àmfores Pascual 1 tenen una fase 
de producció que va dels anys 40-30 aC fins als anys 
60-70 dC (López, Martín 2007) i que les Dressel 2-4 
semblen produir-se des dels anys 15-10 aC fins a l’inici 
del segle ii dC6 (López, Martín 2007), el darrers dere-
lictes d’àmfores de Tarraconense es daten cap al 50 dC 
i els contextos més tardans amb àmfores tarraconenses 
se situen cap al final del segle i dC o principi del ii dC 
(Crypta Balbi i Via Nova: 64-68 dC; Crypta Balbi: 80-
90 dC). A més, tal com veiem, el fenomen de l’eclosió 
de l’exportació del vi de la Tarraconense sembla con-
centrar-se en el primer quart del segle i dC.

Segurament aquests canvis en l’exportació i consum 
dels vins tarraconenses estan directament relacionats 
amb els mercats als quals es dirigien aquests productes 
i la competència existent amb altres vins, com els ità-
lics, gals, bètics i grecs. Per saber les destinacions finals 
dels vins resulta summament interessant analitzar el 
lloc de troballa dels derelictes, que van patir el naufragi 
mentre anaven en ruta cap a aquesta destinació. 

La figura 3 ens mostra la diferent distribució dels 
derelictes de les Pascual 1 (datació de 40-30 aC a 60-
70 dC) i les Dressel 2-4 (de 15-10 aC a inici del segle 
ii dC). Per una banda, els derelictes de Pascual 1 es 
troben quasi exclusivament en la costa catalana, i no 
més lluny de Port-la-Nautique a excepció de la troballa 
de Mounine (Provença) i Cala Figuerola (Menorca). 
Sembla, doncs, que la ruta preferencial de les Pascual 1 
era el mercat de Narbona, i des d’allà, com ja es veurà 
més endavant, continuaven el seu itinerari seguint el 
curs de l’Aude i la Garona fins a l’Aquitània i el mar 
exterior (l’Atlàntic). D’altra banda, la distribució dels 
derelictes de Dressel 2-4 ja apunta a altres rutes i mer-
cats, amb una presència a tota la costa del sud de la 
Gallia, i amb una important concentració a les boques 
del Roine; per tant, direccionades per ser transporta-
des riu amunt cap al limes germànic i rètic. També es 
localitzen derelictes a les illes Balears; per tant, els vai-
xells seguien rutes en altura en direcció cap a l’estret de 
Bonifacio (entre Còrsega i Sardenya) com a pas obli-
gat en el seu objectiu d’arribar a Roma. Ara cal veure 
si allò que s’intueix en la distribució dels derelictes es 
confirma en la distribució de les àmfores. 

Destinacions del vi de la Tarraconense:  
els consumidors

Durant molt de temps, els mapes de troballes oca-
sionals d’àmfores eren l’única referència dels possibles 
llocs de consum del productes transportats. Avui en 
dia ja tenim altres mètodes més elaborats per identifi-
car les rutes de difusió i els llocs de consum a partir de 

les quantificacions de marques i àmfores, i la interpo-
lació dels seus resultats. Però comencem pels mapes de 
troballes ocasionals, dels quals no se sap quina quanti-
tat real d’àmfores tarraconenses hi havia.

Els darrers treballs de Comas (1998) proporcionen 
uns mapes molt detallats sobre les troballes d’àmfores 
Pascual 1 a la Gallia i la Britània, sobretot amb una 
concentració de punts en l’eix de l’isthme gauloise (rius 
Aude-Garona), rius Loira i Roine, i costa de la Breta-
nya, mentre que les troballes a les illes Britàniques es 
localitzen a la costa sud i est. L’estudi de les Pascual 1 a 
Gran Bretanya ja l’havien fet Revilla i Carreras (1993), 
que havien localitzat Pascual 1 en contextos d’edat del 
ferro de les tribus britanes en el sud i est de les illes. Pel 
que fa a l’àrea de Germània i la vall del Roine, el treball 
de Remesal i Revilla (1991) identificava troballes als 
principals centres militars de la zona. 

Pel que fa a les distribucions de les Dressel 2-4, els 
mateixos autors han generat mapes de difusió. En el 
cas de Comas (1998), la distribució de les Dressel 2-4 
a la Gallia es concentra en l’eix del Roine, amb alguns 
troballes en la zona central, vall del Loira i l’Aude-Ga-
rona i la zona de Bretanya. Això sí, s’observa un can-
vi de rutes que ja s’havia detectat en les localitzacions 
dels derelictes. En el cas de Britània, conquerida per 
Claudi el 43 dC, s’observa que la distribució de les 
Dressel 2-4 tarraconenses es troba no tan sols al sud 
sinó també a la zona central, als campaments militars 
com Chester i York. És interessant que no es trobin 
més al nord, ni a l’espai a on se situarà posteriorment 
el mur d’Adrià ni en els llocs de les campanyes d’Agrí-
cola (78-84 dC). Sembla que cap als anys 50-60 dC les 
importacions tarraconenses es redueixen dràsticament, 
tenint en compte que cap al 61 dC es constaten les 
importacions freqüents de Gauloise 4. En la zona de 
Germània, es manté la pauta de distribució ja existent 
en les Pascual 1. 

A mesura que s’estudien més àmfores en totes 
aquestes regions, el nombre de proves augmenta i el 
mapa de punts esdevé més difícil de llegir. Per això, 
resulta convenient complementar les distribucions 
amb estudis quantitatius de les troballes de marques 
i àmfores.

En el cas de les marques, ja s’esmentava que la 
freqüència de la marca pot variar segons el taller, la 
cronologia i la tipologia d’envàs; per això esdevé un 
material arqueològic complex per a l’anàlisi. Normal-
ment, s’han fet estudis de la distribució d’una sola 
marca, i com que els envasos tarraconenses no es mar-
caven amb freqüència, només s’ha pogut fer de poques 
marques, com M.PORCI. Per aquesta raó, aquí s’han 
agrupat totes les marques tarraconenses en cinc perío-
des encavalcats i datats fonamentalment per derelictes, 



7. Un estudi recent de les marques trobades a Tarraco fet per Roger Pahissa (inèdit) sembla confirmar encara més aquest punt.
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que ens permeten tenir una perspectiva força completa 
de la distribució del vi de la Tarraconense des del 40 
aC fins al 50 dC. 

Fase 1 (40-15 aC). Primer període d’exportació dels 
vins de la Tarraconense en les Laietana 1 i les Pascual 
1. La distribució de marques es concentra en la costa 
catalana, algunes en la vall de l’Ebre, la costa sud de la 
Gallia i alguns punts de la costa d’Aquitània i la Breta-
nya francesa. Els principals centres productors i distri-
buïdors d’aquest període són Empúries (11 marques), 
Badalona (10) i Port-la-Nautique (6). 

Fase 2 (30-5 aC). Aquest segon període és un pri-
mer boom de l’exportació del vi de la Tarraconense 
amb les Pascual 1 a través del port de Narbona. El 
nombre de marques es triplica fins a arribar a 157, i 
n’hi ha una gran concentració a la costa catalana, però 
sobretot a la ruta de l’isthme gauloise (Aude-Garona), 
amb troballes puntuals al limes germànic, vall del Roi-
ne i la Bretanya francesa. La figura 3 il·lustra clarament 
la gran concentració de marques en aquesta ruta de 
l’Aude-Garona, i sobretot en el Port-la-Nautique (48), 
que juntament amb Badalona (36) i Barcelona (12) 
seran els ports de sortida i centres de redistribució de 
les Pascual 1 en aquest període. 

Fase 3 (20 aC-20 dC). Tercer període en què se-
gueix l’exportació massiva d’àmfores Pascual 1 seguint 
la mateixa ruta que el període anterior, l’Aude-Garona, 
però en què comencen a distribuir-se per la ruta del 
Roine. És el moment en què comença la producció 
de Dressel 2-4, si bé estan poc representades encara 
en termes de marques. La principal concentració de 
marques se segueix trobant a Badalona (40), moment 
en què apareix M.PORCI, si bé també n’hi ha concen-
tracions a Port-la-Nautique (4), Ruscino (4), Enserune 
(4) o Neuss (4).

Fase 4 (0-25 dC). És el moment d’inici de la gran 
producció de les Dressel 2-4, que segurament estarà 
acompanyada d’un percentatge més gran de marques, 
sobretot en la zona del Baix Llobregat. De fet, en 
aquesta fase es documenten 432 marques, quasi tres 

vegades més que la fase 2, que era la que tenia més 
marques fins aquell moment. La ruta d’Aude-Garona 
sembla en franc retrocés, igual que Narbona com a 
centre redistribuïdor. En canvi, agafa empenta la ruta 
del Roine, i s’obre una nova ruta cap al Llevant d’His-
pania fins a Cartago Nova .7 La grans concentracions 
de marques es registren en els centres de producció 
del Baix Llobregat com Can Tintorer (17), Sant Boi 
(10) i Sant Vicenç dels Horts (6); en ancoratges com 
les Sorres (4) o ports com Badalona (27) i Barcelona 
(10). Les destinacions dels productes també han vari-
at, ja que es documenten marques a Fos-sur-Mer (5), 
Frejús (4) i Roma (4).

Fase 5 (25-50 dC). Comença el retrocés en les ex-
portacions de vi de la Tarraconense, si més no hi ha 
una reducció en el nombre de marques (91). El sud de 
la Gallia i la seva continuació per la vall del Roine és 
una de les rutes preferents, juntament amb la ruta cap 
a Roma. Quant a centres de producció, sembla que la 
zona de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) –el pos-
sible vi de Lauro– agafa una empenta important. En 
trobem concentracions a centres de producció com el 
Mujal (4) i Caldes (5), ports de pas com Badalona (4) i 
destinacions llunyanes com Frejús (4) i Òstia (3).

La darrera forma d’analitzar la distribució de les 
àmfores tarraconenses és a partir de la quantificació 
de les troballes als diversos jaciments terrestres i la seva 
estandardització d’acord amb les dimensions de l’ex-
cavació. El fet de quantificar tot tipus de fragments fa 
que resulti complicat distingir entre tipus com Pascual 
1 i Dressel 2-4, si bé es podria fer una aproximació a 
partir dels fragments diagnòstics, per la qual cosa s’ha 
decidit sumar totes les àmfores tarraconenses.

D’aquesta manera podem tenir una mesura invari-
able de les quantitats a cada punt de l’Imperi i això ens 
ajuda a distingir punts de ruptura o canvi d’envàs, cen-
tres d’atracció, rutes, consumidors prioritaris i centres 
de producció. Per fer-ho correctament s’ha de disposar 
d’una bona mostra de jaciments, distribuïts per tot el 
territori.

FASE Núm. de marques Princ. jaciments Princ. derelictes

1 (40-15 aC) 59 Badalona, Empúries, Port-la-Nautique Cap Béar 1 i 3, Cavalleria

2 (30-5 aC) 157 Badalona, Port-la-Nautique, Barcelona
Els Ullastres, Anse de Monfort, 

Portvendres 4

3 (20 aC-20 dC) 110 Badalona, Enserune, Neuss, Ruscino Cap de Volt

4 (0-25 dC) 432
Badalona, Can Tintorer, Sant Boi, 

Frejús, Barcelona...

Giraglia, La Chrétienne C, Sud-
Lavezzi 3, Dramont B, Gran Ribaud 

D...

5 (25-50 dC) 91
Badalona, Caldes de Montbui, Frejús, 

Òstia, el Mujal
Diano Marina, Île-Rousse, Petit 
Congloué, Cavallo 1, Perduto 1
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Figura 1. Planta del jaciment del Mujal (Calella). Dibuix: Albert Martí. 

Figura 2. Marques del jaciment del Mujal (Calella). 
Dibuix: Albert Martí. 
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Figura 3. Localització de 
marques tarraconenses de la 
fase 2 (30-5 aC). 

Figura 4. Densitat d’àmfores 
tarraconenses (g/m2). 

La mostra actual és de 167 jaciments (103 brità-
nics), uns 30 de la Gallia i 20 d’Hispania i la resta de 
Germània i Itàlia. Per suposat, no estan coberts tots 
els territoris, però és una bona mostra provisional que 
proporciona una informació que no era pas distingible 
amb altres mètodes. Aquest mètode també té l’incon-
venient de no poder definir clarament horitzons cro-
nològics; per a això caldria tenir bons contexts a tots 
els jaciments de la mostra. 

A partir de les densitats (pesos/dimensions de l’ex-
cavació) es poden fer interpolacions de les possibles 
distribucions d’àmfores tarraconenses com la que apa-
reix en la figura 4. 

Dins del mapa es pot observar que els valors més 
alts se situen en els tallers de producció com Can Feu o 
els ports de la Tarraconense. Una segona gran concen-
tració s’ubica al voltant de Narbona i el primer tram de 
la ruta Aude-Garona. Segurament un cop recorregut 
el riu Aude, el vi podia ser transvasat a un altre envàs 
per continuar el seu camí fins a la seva destinació fi-
nal. Així doncs, la zona de Tolosa devia ser un punt 
de ruptura, com així demostren les grans quantitats de 
Pascual 1 enregistrades. 

Una altra gran concentració es localitza en la zona 
de la Germània Inferior, si bé la disponibilitat d’una 
mostra tan reduïda en aquesta regió fa que calguin més 



8. Sobre la problemàtica de les Haltern 70 i els seus continguts és recomanable Carreras et al. (2004).
9. Aquests tres tipus gals semblen iniciar la seva producció i primers prototips en les primeres dècades del segle i dC, si bé no comencen 

a dominar els mercats militars, sobretot la Gauloise 4, fins a la meitat del segle i dC. 
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dades per entendre si és una pauta generalitzada. En 
aquest cas, els campaments militars romans devien ser 
els principals consumidors del vi de la Tarraconense. 
Pel que fa a la ruta d’accés al limes germànic, no sembla 
que la ruta del Roine-Saona mostri cap concentració 
excessiva, ni cap punt de ruptura a excepció d’algun 
punt a prop de la costa o el port d’Arles. Un altre cop, 
caldria ampliar la mostra per veure si aquesta pauta és 
generalitzable. 

Finalment, la darrera gran concentració es localitza 
en la zona de la Bretanya francesa, quelcom que ja ha-
víem detectat amb les marques i que ara es confirma. 
El més destacat és que, en molts jaciments d’aquesta 
part de la Gallia, les àmfores Pascual 1 són les majori-
tàries respecte d’altres envasos en contexts d’August i 
Tiberi. Especialment rellevant en el cas d’Angers, Ren-
nes i Touffreville. La presència d’aquesta concentració 
d’àmfores sembla respondre a possibles moviments de 
tropes, potser en la construcció de vies o control del 
territori, més que no campanyes, ja que la darrera és 
de M . Valerio Mesala Corvino (27 aC), que sufoca una 
rebel·lió de la tribu dels aquitannii, situats entre el Ga-
rona i els Pirineus. 

Entre el 27 i el 12 aC, en què les legions de la Gallia 
ja es troben en el limes germànic, poc es coneix sobre 
la localització d’aquestes tropes i els seus campaments 
(Ritterling 1906; Whitmann 1974). S’han identificat 
alguns campaments en el nord de la Gallia, en una 
zona que bé es pot correspondre amb la de la distribu-
ció de les Pascual 1 tarraconenses (Reddé 2006). 

Pel que fa a la presència de vi de la Tarraconense a 
Britània, és testimonial, i en aquest cas sí que disposem 
d’una mostra adequada; al contrari que a Itàlia, a on 
caldrien més jaciments per analitzar en detall el seu 
consum per terres itàliques. 

Xanten-Oppidum Cugernorum: una destinació 
llunyana per al vi de la Tarraconense

Igual que havíem agafat el taller del Mujal com a 
exemple d’un lloc de producció de les àmfores de la 
Tarraconense, s’ha escollit el jaciment de Xanten com 
un exemple de lloc de consum llunyà d’aquest vi. Xan-
ten és una colònia romana d’època trajana (Colonia 
Ulpia Traiana Xanten) que es crea a sobre d’un antic 
poblat (Oppidum Cugernorum) amb una comunitat 
mixta de romans (mercaders, soldats) i natius (tribu 
germànica dels cugernii, assentats per Tiberi en la ban-
da occidental del riu), situada a uns 5 quilòmetres del 
campament legionari de Vetera (Birten). Sembla que 

la funció inicial de l’assentament era de port fluvial del 
Rin a partir del qual es desembarcaven les mercaderies 
dirigides a les dues legions establertes a Vetera I.

Sembla que l’establiment inicial, datat en el 12 aC, 
s’organitzava a partir del port fluvial sense cap urba-
nisme ordenat. D’aquest primer horitzó d’ocupació 
tenim l’excavació d’Ost Mauer (76/19), que fonamen-
talment devia concentrar materials d’època d’August 
i Tiberi, si bé hi ha material intrusiu de períodes pos-
teriors. La major part de terra sigil·lada itàlica és de la 
primera dècada i la terra sigil·lada de La Graufesenque 
i Lyon-Muette és de la segona i tercera dècada; mone-
des i fíbules situen la composició d’aquest context en 
època d’August i Tiberi. Malgrat això, tenim aporta-
cions posteriors minoritàries amb monedes (dupondi 
Nero, sesterci i denari d’Antonino Pio), TS Graufesen-
que (amb forquilles cronològiques que poden arribar 
fins a Claudi, Neró i Vespasià) i, fins i tot, àmfores. 

Cal destacar que Ost Mauer (76/19) és una ex-
cavació amb una alta densitat de ceràmica i àmfores, 
ja que segurament feia la funció de zona d’abocador. 
Com passa a molts llocs propers a ports, els envasos o 
mercaderies trencats es llençaven a la vora, amb què es 
creaven dipòsits multiperíode de residus urbans sòlids. 
La densitat d’àmfores (1.795.666 cg/m2) és la més alta 
que tenim de cap altra excavació a Xanten. 

Dintre del ric conjunt d’àmfores documentades i 
quantificades amb diversos mitjans (pes, nombre de 
fragments, percentatge de vora en EVE, nombre de 
pivots o nanses), destaca la gran presència d’àmfores 
Haltern 70 bètiques, salaons de la costa bètica, Dressel 
9 similis de Lió, Dressel 2-4 de Campània, Oberaden 
83-Dressel 20, Dressel 2-4 orientals o ròdies. Per tant, 
un gran ventall de productes de tot l’Imperi (vi, oli, 
salaons, olives-defructum) i amb un important volum. 

Pel que a les àmfores de la Tarraconense, en un 
període que com vèiem anteriorment era de màxima 
exportació dels seus vins, en tenim tan sols documen-
tats 52 fragments, dels quals es desprèn que devien ser 
6 àmfores com a número mínim segons els pivots i 
nanses (NMI – 2 Pascual 1, 3 Dressel 2-4 i 1 Obe-
raden 74). Comparativament, les altres àmfores vinà-
ries tenen una presència més gran a Xanten, tant les 
Dressel 2-4 campanianes (NMI – 10) com les orientals 
(Dressel 2-4 – NMI 4; ròdies – NMI 9), les bètiques 
(Dressel 2-4 – NMI 3; Haltern 708 – NMI 16) o les 
gal·les (Gauloise 2, Gauloise 3 i Gauloise 4).9

Com es pot comprovar en l’exemple de Xanten, 
les àmfores tarraconenses no eren predominants en els 
mercats del limes germànic en el moment de màxima 
expansió del vi de la Tarraconense. La seva presència 
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en aquests mercats era notable però no destacada. Al 
contrari, tal com es detectava en el mapa general de 
distribució, sembla que el vi de la Tarraconense con-
trolava preferentment els mercats del NO de la Gallia 
(Bretanya francesa i Aquitània) i el corredor de l’isthme 
gauloise (Aude-Garonna) en el període 0-25 dC.

La taula (figura 5) que apareix a la pàgina següent 
resumeix totes les quantificacions d’àmfores de l’ex-
cavació.

Conclusions

Al llarg d’aquestes pàgines s’ha volgut mostrar al-
guns dels canvis en la metodologia d’estudi i de no-
ves troballes que permeten analitzar el comerç del vi 
de la Tarraconense des d’una altra perspectiva. En la 
mesura que coneixem més terrisseries com el Mujal 
i la seva vinculació a determinats ports o ancoratges, 
es pot entendre millor la difusió dels derelictes amb 
carregament d’àmfores tarraconenses i les destinacions 
del seu comerç. 

Això sí, una anàlisi acurada de les marques i la seva 
cronologia ens referma en la idea que el comerç de vi 
de la Tarraconense va patir continus canvis des del 40 
aC fins a principi del segle ii dC, tant en els mercats 
de destinació com en el volum d’importacions. Sem-
bla que diferents àrees d’exportació estan vinculades a 
moments concrets, per exemple l’isthme gauloise (des 
del 30 aC fins al canvi d’era), la vall del Roine (període 
posterior), Roma i el llevant de la península.

La dificultat d’interpretar les marques en àmfores 
tarraconenses fa que calguin altres estudis de con-
textos quantificats per confirmar aquestes primeres 
impressions. Aquest podria ser el cas de Xanten, un 
campament militar del limes germànic en què les àm-
fores tarraconenses apareixen des d’època d’August 
fins al període julioclaudi, en què comencen a de-
saparèixer. Les quantificacions de l’excavació d’Ost 
Mauer ens demostren que la importància del vins tar-
raconenses era molt relativa en comparació amb els 
vins orientals i italians, que semblaven predominar 
en aquest moment, i que posteriorment seran subti-
tuïts pels vins de la Gallia representats sobretot per la 
Gauloise 4. 
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Tipologies Pes (cg) Frag. EVE (grau) Pivots Nanses Densitat (cg/m2)

Africana I 230 3 - - - 958

Bètica 101.670 635 - 1 2 423.625

Haltern 70 52.910 266 525 11 31 220.458

Dressel 20 29.760 115 813 8 25 124.000

Dressel 2-4 (bèt.) 1.470 6 71 - 5 6.125

Dressel 28 (bèt.) 340 1 - - - 1.416

Dressel 7-11 (Maris) 970 3 39 1 - 4.041

Campània 570 3 - 1 - 2.375

Dressel 2-4 (cam.) 12.960 95 108 3 20 25.174

Dressel 21-22 (cam.) 170 1 10 - - 708

oriental 21.670 150 - 5 - 90.291

Dressel 2-4 (Orient) 14.990 104 249 4 7 62.458

Ròdia 11.030 85 76 2 18 45.958

Sud hispània 102.940 488 - 10 27 428.916

Dressel 7-11 (S.S.) 13.650 48 1.007 1 1 56.875

Dressel 2-4 (S.S.) 1.010 4 - - 3 4.208

Gàl·lia 32.220 208 - 4 24 134.250

G-2 1.400 12 10 - - 5.833

G-3 180 2 39 - - 750

G-4 310 4 91 - - 1.291

Dressel 2-4 (gaul.) 760 4 31 - 2 3.166

Haltern 70 similis 460 5 109 - - 1.916

Dressel 9 similis (Lió) 18.680 87 453 3 9 77.833

Richborough 527 30 1 15 - - 125

Grupo 2 (germ.) 240 1 30 - - 1.000

tarraconense 3.260 22 - - 1 13.583

Pascual 1 (tar.) 1.170 8 58 - 3 4.875

Dressel 2-4 (tar.) 5.050 21 71 1 6 21.041

Oberaden 74 (tar.) 100 1 23 - - 416

?? 610 3 - - 1 2.541

totAL 430.960 2.390 3.828 55 185 1.795.666

Figura 5. Taula d’àmfores d’Ost Mauer (76/19). 
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Resum
El comerç del vi en època romana es feia gairebé exclusivament mitjançant la navegació i el transport flu-
vial i marítim. Malgrat que els ports de la Tarraconense no són ben coneguts i no han rebut l’atenció dels 
investigadors fins als darrers anys, allò que en sabem permet reconstruir aproximadament les condicions en 
les quals es desenvolupà l’exportació del vi local. La costa d’època romana, molt més retallada que l’actual, 
afavoria la navegació i la càrrega i descàrrega de mercaderies, sota el control fiscal de l’Estat. L’anàlisi de les 
condicions de la navegació evidencien la importància de les illes Balears i les Pitiüses en la redistribució de 
les rutes de navegació que unien la resta de l’imperi amb la Tarraconense i, fins i tot, els extrems nord i sud 
de la província. Probablement, el comerç del vi no fou mai el més important, però el testimoniatge de les 
àmfores permet estudiar-lo i identificar-lo millor que el d’altres productes.

Paraules clau
Navegació, ports, rutes marítimes, comerç, transport, àmfores, vents, clima, productes.

Abstract 
In Roman times wine was transported almost exclusively by sea or river. Although the ports of the Tarra-
conense are not well known and have not received much attention from researchers until recently, what we 
do know allows us to make an approximate reconstruction of the conditions under which local wine was 
exported. The coast in Roman times, much farther out than today, made it easy to ship, load and unload 
merchandise under the fiscal control of the state. An analysis of the sailing conditions shows us the impor-
tance of the Balearic and Pitiuses Islands as a hub for the sailing routes that linked the Tarraconense with 
the rest of the empire and even with the northern and southern ends of the province. Wine was probably 
never the most important trade, but the evidence gleaned from amphoras allows us to identify and study 
it more easily than other products.

Keyword
Sailing, ports, maritime routes, trade, transport, amphoras, winds, climate, products. 
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L’estudi del comerç del vi a l’antiguitat s’ha fet 
tradicionalment basant-se en l’anàlisi de les troballes 
dels envasos que en portaven, les àmfores, i molt par-
ticularment a partir de la dispersió de les marques im-
preses sobre aquestes àmfores (Dressel 1879 i 1899; 
Callender 1963). L’interès pels centres en els quals es 
produïren aquests envasos és molt més recent (Pascual 
1960), i encara més el de les restes dels vaixells que les 
transportaven.

Curiosament, però, allò que és més desconegut, 
perquè està més mal estudiat, és el procés de transport 
i de preparació de lots d’aquests envasos per al seu em-
barcament, i els espais físics on aquests embarcaments 
es produïen, els ports, on calia disposar d’una sèrie de 
serveis per facilitar l’exportació del producte, que es 
feia pràcticament sempre per via marítima o fluvial.

1. El medi físic i la navegació antiga

Per comprendre el funcionament del transport ma-
rítim durant l’antiguitat, és necessari descriure i ana-
litzar el medi físic en el qual es desenvolupava aquesta 
activitat. 

A la zona que ens ocupa, el litoral mediterrani de 
la península Ibèrica des de Portvendres fins al cap de 
Gata, que correspon a l’antiga Provincia Hispania Ci-
terior, les costes són sovint abruptes i hi ha massissos 
muntanyosos paral·lels a la costa que dificulten l’accés 
a l’interior del país. Aquest accés tan sols és fàcil en 
zones molt determinades, sovint coincidents amb els 
principals cursos fluvials.

L’anomenat mare Balearicum, avui mar Catalana o 
mar Balear, és l’espai que queda definit entre aquesta 
costa i les illes Balears i Pitiüses. Al nord i al sud hi ha 
dues àrees amb molt mala reputació marítima: el golf 
de Lleó i la mar d’Alboran.

En aquesta mar hi ha alguns ports naturals de pri-
mer ordre, que han perdurat al llarg de la història, en-
tre els quals destaquen el de Maó i el de Cartagena. 
Però hi ha extensos trams de costa que en l’actualitat 
no disposen de ports naturals, cosa que no acaba de lli-
gar amb algunes fonts clàssiques, com ara Estrabó, III, 
4, 8, que afirma l’existència de ports bons i nombrosos 
a la costa entre Tarragona i Empúries. Actualment, els 
trams en els quals hi ha petits ports de refugi acostu-
men a ser en les zones més abruptes i coincideixen amb 
elevacions que fan penós l’accés cap al rerepaís.

Però hi ha motius sobrats per pensar que la línia 
de costa ha patit alteracions molt importants en els 
darrers dos mil anys, i que la costa d’època antiga era 
molt més retallada que l’actual. Una prova dels canvis 
significatius de la línia de costa la tenim en l’ancoratge 
de les Sorres, el port antic de la desembocadura del 
Llobregat (Izquierdo 1985; 1987; 1992; 1998; 2001), 
on han estat localitzats derelictes i materials propis del 

fons d’una àrea portuària marítima a diversos metres 
per sota del nivell del mar i a una distància de la costa 
actual que arriba a superar els cinc quilòmetres terra 
endins.

En línies generals, la major part dels deltes dels 
rius van quedar submergits sota el mar al llarg del ne-
olític, en la darrera fase de la transgressió flandriana. 
Cal tenir present que el nivell del mar a Catalunya, fa 
12.000 anys, al final de la glaciació del Würm, esta-
va setanta metres per sota del nivell actual. Al neolític 
aquest nivell era encara a dotze metres per sota de l’ac-
tual, mentre que cap al canvi d’era era similar al d’avui 
(Tushingham, Peltier 1992).

Això provocà que tots els deltes quedessin submer-
gits sota les aigües a cada episodi de pujada, i que la mar 
penetrés en les valls baixes dels rius. Damunt les estruc-
tures dèltiques submergides, les aportacions de sedi-
ments d’aquests rius han construït nous deltes (Simó et 
al. 2005) i han farcit la majoria dels entrants costaners, 
aprofitant dos mil·lenaris de relativa estabilitat, que se-
gons sembla estan a punt d’acabar com a resultat de 
l’acció humana sobre el fràgil equilibri climàtic.

En qualsevol cas, és segur que la costa ha patit un 
procés geològic que l’ha regularitzat, a escala quilomè-
trica, afavorit pel règim torrencial dels rius i pel cor-
rent general de la Mediterrània, que en redistribueix 
els sediments del nord cap al sud (Allain 1960). Paral-
lelament a la progradació de la costa en l’interior dels 
antics ports i refugis, les tempestes han anat llimant els 
sortints rocosos, els han fet retrocedir i han accentuat 
la rectificació del litoral.

En aquesta costa els temporals més perillosos són 
els de tramuntana i els de llevant, especialment en 
les zones on els vents bufen contra terra, i en conse-
qüència serveixen com a ports de refugi totes les cales 
protegides d’un d’aquests dos vents, i es poden con-
siderar bons ports aquells punts que ofereixen recer 
de tots dos.

Per conèixer el funcionament de la navegació en 
època antiga és important conèixer el comportament 
del clima i posar-lo en relació amb les capacitats i limi-
tacions tècniques de les naus de l’època (Trevor Hodge 
1983; Ruiz de Arbulo 1990; Díes Cusí 1994; Izquier-
do 1996; Baemer 1998).

El clima general de la Mediterrània està regit per 
quatre factors (Naya 1987): les masses d’aire tropical 
continental que es formen al nord d’Àfrica, les mas-
ses d’aire polar continental procedents de Rússia, les 
masses d’aire atlàntic d’origen subpolar i l’alta tempe-
ratura de la superfície del mar, que origina una gran 
evaporació.

A l’estiu, l’anticicló de les Açores se situa a l’est de 
la Mediterrània occidental, de manera que les depres-
sions afecten com a màxim el golf de Lleó, mentre 
que les costes de la Tarraconense gaudeixen d’un cli-
ma tropical i estable, amb terrals nocturns i marinades 
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diürnes gairebé quotidians. Quan l’estiu s’acosta, aug-
menten les marinades fortes.

Els temporals perillosos de llevant o de tramuntana 
són propis de l’hivern, mentre que la primavera i la 
tardor són dues estacions molt inestables, en què el 
contacte entre masses d’aire de diferents temperatures 
pot formar tempestes molt virulentes.

En època antiga aquest comportament estacional 
de la mar es reflectia en la divisió de l’any, a efectes de 
navegació, entre el mare apertum, inaugurat amb la ce-
rimònia del Navigium Isidis, i el mare clausum, durant 
el qual la navegació no era prohibida, però s’evitava, 
i les naus petites eren avarades, mentre que les grans 
s’havien de refugiar als ports (Rougé 1966; 1975).

En dies clars, orientar-se en aquesta mar no és gens 
difícil, ja que hi ha nombroses elevacions que es poden 
divisar des de distàncies considerables tant al llarg de 
tota la costa com en les illes, especialment a Mallorca. 
El traçat de les rutes de navegació havia d’estar deter-
minat per aquestes referències i el règim de vents, que 
facilitava algunes derrotes i en feia inviables d’altres 
(Izquierdo 1996).

Com que el règim de vents està determinat pels 
quatre factors climàtics esmentats i pel relleu, cal su-
posar que no deu haver experimentat gaires canvis en 
els darrers dos mil anys. En conseqüència, és possible 
analitzar les freqüències dels vents durant el mare aper-
tum en diferents punts de la costa i posar-les en relació 
amb les capacitats tècniques dels vaixells antics (fig. 1). 
Aquestes naus, sovint amb poca quilla i sempre equi-
pades amb veles quadres, podien navegar a bona ve-
locitat amb vents de popa, però devien tenir serioses 
dificultats amb vents de través i tan sols devien poder 
avançar a contravent amb gran dificultat, i només per 
fer maniobres (Izquierdo 1994; 1996).

Una anàlisi de les freqüències actuals dels vents du-
rant l’època de la navegació antiga ens permet entre-
veure en aquest entorn una forta direccionalitat (fig. 
2) que implica l’aprofitament de les illes Balears com a 
veritables redistribuïdors de les rutes marítimes, fins i 
tot d’alguns itineraris interns de la província.

Així, els navegants de la meitat meridional d’aquest 
territori devien anar en direcció a Eivissa o a Mallorca 
si volien arribar a Tarragona o a qualsevol altre punt 
costaner septentrional, i la costa nord de Mallorca i 
Eivissa havien de ser la millor referència per anar des 
del golf de Roses i el nord de Catalunya cap al cap de 
la Nau. També són les Balears les fites que condueixen 
cap a Itàlia per la via directa, a través del perillós estret 
de Bunifaziu o Bonifacio. L’entrada a la província s’ha-
via de fer també per les Balears o Eivissa, per l’extrem 
nord o per la costa sud-oest, i els vents ajuden força a 
costejar cap al nord a partir de la desembocadura del 
Llobregat (Izquierdo 1996).

L’estadística dels derelictes localitzats en aquestes 
costes (fig. 3) ens dibuixa també els grans trets de la 

Figura 1. Freqüències dels vents durant el mare apertum: roses 
dimensionades a la probabilitat de trobar vents favorables en 
una determinada direcció.

Figura 2. Rutes de navegació que tenen vents favorables habitu-
als durant el període del mare apertum. 

història de la seva navegació: els més antics, dels se-
gles vi i v aC, duien carregaments procedents del nord 
d’Àfrica i de Grècia. A partir del segle iv aC i fins al 
canvi d’era, s’incrementen progressivament els derelic-
tes amb carregaments procedents d’Itàlia i de la ma-
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teixa costa de la península Ibèrica. Al segle i hi ha una 
gran quantitat de naus enfonsades amb carregaments 
de procedència local, seguides pels carregaments bètics 
(especialment oli i conserves de peix) i acompanyades 
per alguna nau que procedia de la Gàl·lia. Els carrega-
ments d’origen itàlic desapareixen fins al segle iv. Les 
naus enfonsades en aquestes costes durant els segles ii 
i iii duen totes carregaments bètics i denoten una for-
ta disminució del comerç marítim, que sembla que es 
recupera al segle iv dC, en el qual es daten quatre de-
relictes amb carregament nord-africà i un d’itàlic. En 
el marc del món romà en general, també es produeix la 
disminució en el nombre de derelictes a partir del se-
gle ii, però la crisi del segle iii no és tan marcada, ni hi 
ha indicis de recuperació al segle iv (Parker 1992; Iz- 
quierdo 1994). Gairebé dues terceres parts dels dere-
lictes coneguts a tota la Mediterrània corresponen al 
període entre el 300 aC i el 150 dC.

2. Ports romans

Alguns autors afirmen que la navegació antiga no 
necessitava infraestructures portuàries i que n’hi havia 
prou amb les platges i les desembocadures dels rius 
per dur a terme les tasques de carregar i descarregar 
les naus, i per treure-les de l’aigua en cas de temporal 
(Espinosa et al. 2003, 167). Fins i tot hi ha qui ha pu-
blicat que “Most of the ordinary seaborne trade of the 
Roman Empire was carried out at very simple ports or 
at coastal towns with virtually no man-made facilities” 
(Houston 1988).

Aquesta és una idea que es pot refutar fàcilment 
amb un mínim de coneixement del tema. El cert és 
que en el món antic s’aprofitaven, evidentment, els 
ports naturals, però tot els ports disposaven dels ser-
veis necessaris per a l’avituallament de les naus i dels 
mariners i per facilitar les tasques càrrega i descàrrega, 
que s’havien de fer forçosament amb la nau a l’aigua. 
Per tant, en tots els casos calia que hi hagués molls o 
embarcadors artificials, ni que fos de fusta, així com 
barques per al transport de les mercaderies des de les 
naus de més calat fins a aquests embarcadors. A més, 
quan era necessari, els ports naturals s’ampliaven amb 
obres externes, i en alguns casos es creaven ports del 
no-res mitjançant la construcció d’espigons (Bartocci-
ni 1958; Raban 1984; Zevi, Turchetti 2004).

Entorn dels ports, per donar-los servei, hi solia ha-
ver horrea (magatzems), edificis administratius, tem-
ples, fars, duanes, botigues, tallers de velers, corders i 
mestres d’aixa, banys, grans dipòsits d’aigua, fonts mo-
numentals, edificis d’espectacles, prostíbuls... Conei-
xent l’afany de la cultura romana per monumentalitzar 
el paisatge, no ens pot estranyar que la idea de port en 
època romana s’aproximés a la que representa un fresc 
de Stabias datat entre el 55 i el 79 dC (fig. 4).

Taula comparativa de la procedència i la cronologia dels dere-
lictes més ben publicats de la costa de la Tarraconense.

Figura 4. Fresc trobat a Stabias que representa un port romà 
ideal (55-79 dC).

Els exemples d’infraestructures portuàries en altres 
parts de l’imperi són molt nombrosos (Blackmann 
1982), i en els darrers anys n’han començat a aparèixer 
també a les nostres costes (Nieto et al. 2003; Espinosa 
et al. 2004; Aguelo et al. 2005). Els dos grans ports de 
la Mediterrània antiga eren, sens dubte, Òstia (Des- 
coeudres 2001) i Alexandria (Jondet 1916; De Gra-
auw 2000). Ambdós disposaven de diverses dàrsenes 
especialitzades, espigons de protecció i tots els serveis 
imaginables, i estaven monumentalitzats en conse-
qüència amb el seu paper vital per al funcionament de 
l’economia i de l’Estat. Vinculats a la navegació fluvial 
del Tíber i del Nil, eren els nusos principals dels dos 
grans subsistemes de la navegació mediterrània, l’occi-
dental i l’oriental.

Aquests dos grans ports devien ser el model en el 
qual s’emmirallaven els ports de les ciutats costane-
res, cadascuna a la mesura de les seves possibilitats. 
Un exemple magnífic i publicat des d’antic és el port 
de Leptis Magna (Bartoccini 1958), amb molls que 
aprofiten illots anteriors i delimiten una dàrsena ben 

Segle
Procedència

PHC Bètica Gàl·lia Itàlia Nord d’Àfrica

v aC 0 0 0 0 2

iv aC 0 0 0 1 0

iii aC 2 0 0 1 0

ii aC 1 0 0 4 0

i aC 5 0 0 7 0

i dC 13 6 1 1 0

ii dC 0 4 0 0 0

iii dC 0 2 0 0 0

iv dC 0 0 0 1 3
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protegida i envoltada de construccions monumentals, 
entre les quals grans pòrtics com els que trobem repre-
sentats en un magnífic mosaic del Museu Arqueològic 
de Trípoli. Els molls són construïts en opus quadratum 
i una de les fileres presenta un bloc de cada cinc que 
sobresurt i està perforat verticalment per amarrar-hi 
les naus. Entre cada grup de tres d’aquestes colossals 
argolles hi ha una escala que permetia atansar-se al ni-
vell de l’aigua.

A l’entorn dels ports, els horrea podien presentar 
una diversitat notable en planta i en dimensions, tot i 
que acostumen a disposar d’una o diverses naus allar-
gades. Se n’han identificat, per exemple, a Tarraco, a 
Dianium o al Portus Ilicitanus (Adserias et al. 2000; 
Espinosa 2003), però és segur que n’hi havia a tots els 
ports.

En molts ports hi havia grans superfícies de treball 
pavimentades o rampes d’accés a l’aigua paral·leles als 
molls, com s’han observat al port fluvial de Roma, on 
es distingeixen també blocs perforats per a l’amarratge 
semblants als de Leptis Magna però amb la perforació 
horitzontal (Castagnoli 1980).

Els ports antics estaven sovint fortificats, amb tor-
res de defensa com la de Falasarna, muralles internes 
com el mal anomenat malecón d’Empúries o castella 
com els de Barcino i Forum Iulii (Izquierdo 1997; Her-
nández Gasch 2006).

Si tenim en consideració els perills que amenaçaven 
els navegants i la rica tradició supersticiosa d’aquesta 
professió, no és estrany que als ports o en la seva roda-
lia hi hagués temples com el de Caesarea Maritima o 
els de Portumnus i Hèrcules a Roma.

Un altre element essencial és la disponibilitat d’ai-
gua dolça en abundància per abastir les naus i permetre 
el dessalatge. En els ports antics sempre hi havia grans 
dipòsits d’aigua –algun dels quals tan monumental 
com el de la Bourse de Marsella–, fonts i edificis ter-
mals per als mariners. La proximitat al port podria 
explicar la situació excèntrica de les termes públiques 
de Baetulo, de les termes suburbanes de Barcino, les 
portuàries de Tarraco (Macias, Remolà 2005; Macias 
2007), etc. I després d’un bon bany, els mariners tam-
bé cercaven menjar i lleure (fig. 5).

Les tècniques de navegació i l’organització del co-
merç d’època antiga implicaven disposar d’una zona 
d’ancoratge per a les naus de més calat, i sempre que 
fos possible, d’un ancoratge complementari més o 
menys proper i amb orientació i protecció diferents. 
És un binomi que es repeteix sovint en aquesta cos-
ta: Empúries-Riells (Nieto, Nolla 1982); Montjuïc-les 
Sorres (Izquierdo 1985), Tarragona-Salou...

A l’àrea d’ancoratge és on es carreguen els volums 
més grans de mercaderies, i els materials que cauen o 
es llencen durant aquestes operacions són una font 
d’informació de vital importància per conèixer quina 
mena de mercaderies van circular-hi i en quins perí-
odes. El tractament estadístic comparatiu entre con-
junts d’aquests materials ha de permetre algun dia 
determinar amb força exactitud bona part dels fluxos 
que unien els ports i de les rutes utilitzades.

En qualsevol punt d’embarcament de mercaderies, 
però, hi havia control administratiu, entre altres coses, 
perquè calia recaptar sistemàticament la taxa del por-
torium (Rougé 1975). Aquesta taxa (Balil 1953) cor-
responia a una quadragessima (2,5%), com a la Gàl·lia, 
fins que Galba la rebaixà a la quinquagessima (2%). 
Això implica que d’un carregament tipus de 1.200 
àmfores Pascual 1, per exemple, calia donar-ne 30 a 
l’Estat, o el seu valor equivalent. Estan documentades 
diverses stationes portorii al voltant de la zona d’estudi, 
especialment a les ribes del Guadalquivir i també prop 
de les fronteres terrestes, a Iliberris (Elna) i Lugdunum 
Convenarum (Saint-Bertrand-de-Comminges). És se-
gura la seva existència als ports comercials, encara que 
no ens n’hagin arribat testimonis.

En canvi, hi ha diverses inscripcions que esmen-
ten fins a dues cohorts de l’Ora Maritima, sota el co-
mandament d’un praefectus amb seu a Tarragona. És 
possible que aquest personatge, a més de controlar 
la seguretat de la navegació amb els seus 600 a 1.200 
homes, fos també el màxim responsable de l’adminis-
tració portuària. A la Tarraconense no es coneix cap 
equivalent al dispensator portus Ilipensis, Augustorum 
Nostrorum verna (CIL, II, 1085) documentat a la Bè-
tica, ni tampoc d’encarregats de la navegació fluvial 
similars als procuratores augusti del riu Guadalquivir 

Figura 5. Escena de termopolium trobada a Òstia, on es representa el procés des del desembarcament al port fins al banquet. 
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(CIL, II, 1177, procurator augusti ripae provinciae Bae-
ticae; CIL, II, 1180, procurator augusti ad ripam Baetis; 
i CIL, II, 2129, procurator Baetis), o als prefectes del 
Rhin (CIL, XIII, 6211).

És curiós que en un cas la costa marítima de la qual 
és responsable el praefectus s’esmenta amb l’adjectiu 
laletana. Es tracta d’un important personatge de l’aris-
tocràcia de Badalona, Quintus Licinius Silvanus Gra-
nianus (CIL II, 4225 i 4226), que hi començà el seu 
cursus honorum. La seva luxosa domus era propera al 
port d’aquesta ciutat laietana, i cal pensar que la fortu-
na de la família s’havia forjat en el comerç marítim.

La guarnició militar es devia veure complementada 
amb la presència puntual de la flota imperial, que és 
documentada a Dertosa amb una inscripció funerària 
dedicada a Lucius Numisius Liberalis, mariner cors de 
la trirrem Mart (CIL, II, 4063), pels seus companys de 
la flota de Ravenna.

3. Els ports de la Provincia Hispania Citerior

De nord a sud, la costa de la província comença 
amb una costa abrupta, on els Pirineus es troben amb 
la mar, amb abundància de petits ports naturals. Des-
prés de Portvendres i el seu santuari (Plini, Nat . Hist., 
III, 22), les naus havien d’allunyar-se cap a llevant per 
passar amb seguretat el cap de Creus. Si el terral canvi-
ava a tramuntana, els refugis eren molt escassos i inse-
gurs; en canvi, eren relativament bons i fàcils d’assolir 
si el vent girava a llevant. Si després del llevant entrava 
una tramuntana, llavors alguns d’aquests refugis esde-
venien rateres i el naufragi era gairebé segur. El cas més 
conegut és el de cala Culip, on s’acumulen fins a nou 
naufragis d’època antiga (Nieto et al. 1989).

Un cop passat el perillós cap de Creus, és possible 
trobar refugi de la tramuntana, però el llevant esdevé 
més perillós. Això fa especialment valuosos els ports de 
Cadaqués i de Portlligat, tot i que no s’hi coneix cap 
jaciment romà d’importància (Nolla, Casas 1984, 75-
76). Cal considerar que aquests ports tenen un accés 
molt difícil cap a l’interior del país, i que el seu entorn 
és especialment rocallós, sec i difícil de conrear.

La badia de Roses ofereix un ancoratge immillo-
rable, protegit de tots els vents perillosos, que devia 
complementar el port comercial situat en un entrant 
de mar a l’est de la Ciutadella, encara més arrecerat 
que el conjunt de la badia (Puig 2007).

A partir de Roses i fins a Empúries hi havia una 
extensa zona d’aiguamolls i d’estanys litorals, possible-
ment navegables amb barques de poc calat. Fins a la 
darreria del segle i, el gran port d’aquesta regió era el 
d’Empúries, protegit per un espigó exterior que aprofi-
tava en part els roquers, damunt el qual potser hi havia 
un pòrtic o algun altre monument, ja que s’hi troben 
restes de columnes (Aguelo et al. 2005). Entre el port 

exterior i l’interior, que protegia millor de la tramun-
tana, hi havia el gran mur conegut com a malecón, que 
en realitat probablement correspon a una muralla de 
defensa contra atacs marítims, on es podien emplaçar 
amb comoditat màquines de guerra en posició domi-
nant, pels seus 85 metres de llargada, 6 d’amplada i 
7 d’alçada (Nolla, Casas 1984, 81). En qualsevol cas, 
es tracta d’una construcció antiga sense cap paral·lel 
conegut.

Empúries tenia també un ancoratge complemen-
tari situat un xic més al sud, a Riells-la Clota, amb 
molt bona protecció de la tramuntana, i parcialment 
del llevant, que sembla que s’utilitzà entre el segle ii aC 
i els segles vi o vii dC, protegit també per una fortifi-
cació ciclòpia (Ripoll, Llongueras 1974; Nieto, Nolla 
1982).

Empúries estava connectada amb la xarxa viària 
terrestre i és possible que també servís de base per a la 
navegació fluvial tot remuntant el Ter. 

Al sud del Montgrí, a partir de les Medes i al llarg 
de tota la costa del Baix Empordà, hi ha petits ports 
naturals, alguns dels quals tenen vil·les romanes que 
disposaven de forns d’àmfores i, per tant, envasaven 
vi per exportar-lo per via marítima. Devia ser el cas, 
per exemple, de Llafranc, Palamós, Tossa o Lloret. Cal 
pensar que aquestes cales han perdut superfície nave-
gable a causa de les aportacions de sediments de les 
rieres respectives. L’accés cap a l’interior, però, es veu 
dificultat pel relleu, per la qual cosa alguns bons ports 
de refugi, com ara el d’Aiguablava, encara que molt 
freqüentats, com demostren les recents troballes del 
CASC, difícilment podien tenir una veritable funció 
comercial.

La següent ciutat costanera seria Blanda, situada 
estratègicament a la desembocadura del riu Tordera, 
amb fàcil accés cap a la xarxa viària i l’interior del país. 
Blanes disposa de port natural protegit de tramuntana 
i de llevant, gràcies a la punta de Santa Anna. Del port 
de Blanes havien de dependre els embarcadors dels 
forns d’àmfores d’aquest sector i del nord del Mares-
me, com ara el de Malgrat.

És probable que la costa del Maresme fos bastant 
més sinuosa que l’actual, i que els corrents n’hagin lli-
mat els sortints, mentre que les cales i badies s’han anat 
reblint dels sediments arrossegats per les rieres, que en 
aquest sector es caracteritzen per les seves avingudes 
sobtades. Els sòls granítics poc cohesionats han facili-
tat l’arrossegament de sediments. Els deltes de les rieres 
pròpiament dits sembla que no han progressat, ja que 
sovint hi ha jaciments antics prop la desembocadura, 
però entre aquests deltes hi ha extenses àrees buides de 
jaciments que en època antiga devien ser petites badies. 
Com que és una costa amb sediments tous, es pot con-
siderar que geològicament ha madurat més de pressa.

La modificació del traçat de la costa es detecta, per 
exemple, en la curiosa orientació dels límits suposats 
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de les ciutats romanes d’Iluro i Baetulo, que ens podria 
estar indicant l’existència de badies situades al sud-oest 
d’ambdues ciutats (Izquierdo 1997). Malauradament, 
no han estat descoberts testimonis de les instal·lacions 
portuàries de cap d’aquestes dues ciutats, però sí que hi 
ha indicis d’ancoratges complementaris, com ara el de 
Cabrera, que perpetua el preromà associat a Burriac.

Devien ser jaciments costaners, de nord-est a sud-
oest, els jaciments de Santa Rita i carrer Guillem de Pa-
lafolls (Malgrat de Mar), horta propera a la biblioteca 
de Pineda, sud de l’església de Pineda (Pineda de Mar), 
el Roser-Mujal (Calella), monestir de Sant Pol, centre 
de Sant Pol, poliesportiu municipal, Torre Martina-el 
Farell (Sant Pol de Mar), església parroquial de Canet 
i carrer de la Font (Canet de Mar), Vall de Maria, el 
Turó, carrer de Munt i Torre dels Encantats (Arenys de 
Mar), Can Rius, Sant Pere i Can Sans (Sant Andreu 
de Llavaneres), Hotel Delfín, Taller Hispano-Francès, 
capella de Sant Simó, carrer Colom, església de Santa 
Anna, Torre Llauder i desembocadura de la riera d’Ar-
gentona (Mataró), Santa Margarida de Cabrera, entre 
Santa Margarida i la riera d’Argentona, la Vendrella, 
prop de la riera de Cabrera (Cabrera de Mar), la Tin-
toreria, Rajoleria Robert i sortida de Vilassar (Vilassar 
de Mar), Escoles Nacionals, davant de Can Fitó, Gran 
Via, Can Manent, carrer Prat de la Riba, Palmar Ho-
tel (Premià de Mar), riera de Teià, desembocadura del 
torrent de l’Ase, Bell Resguard, Can Teixidor i Can 
Cusí (el Masnou), Can Ventura, túnel de Montgat, 
Can Cutxet (Montgat), Can Rivière, Can Paxau, Can 
Renom i Bòbila el Submarí (Badalona).

A l’estuari del Besòs possiblement hi havia un an-
coratge complementari del port de Badalona. També 
és probable que la Barcelona romana comptés amb 
una petita badia que es devia endinsar on ara hi ha, 
aproximadament, la part baixa de la Via Laietana. El 
port de Barcelona disposava d’unes termes fora mu-
ralla i estava protegit per un castellum que forma una 
protuberància quadrangular a la cara marítima de la 
muralla.

Abans de l’època d’August, però, el port d’aquest 
sector es devia situar al peu de Montjuïc, a la zona de 
Nostra Senyora del Port, al peu del poblat ibèric del 
castell de Port, caracteritzat per les enormes sitges per 
a cereals, vinculades a la seva exportació marítima (Iz-
quierdo 1997). Aquest port treballava en paral·lel amb 
el de les Sorres, situat a l’hemidelta occidental, i entre 
tots dos donaven sortida al mar a tota la vall del Llo-
bregat. A la darreria de la República és probable que el 
port de Montjuïc quedés inutilitzat pel sediment, cosa 
que justificaria el seu trasllat a la nova Barcino, mentre 
que la producció vinícola de la vall del Llobregat s’ex-
portava a través del de les Sorres.

La pràctica inexistència del delta del Llobregat en 
època ibèrica i romana ha estat argumentada a bas-
tament, i l’estudi d’aquest delta ha posat en qüestió 

moltes de les idees preexistents sobre la sedimentació 
costanera, ja que s’hi ha conservat excepcionalment 
una successió d’estructures dèltiques superposades al 
llarg del quaternari (Gàmez 2007).

En època romana, devien ser jaciments costaners 
els del castell de Port (Barcelona), Santa Eulàlia de 
Provençana (l’Hospitalet de Llobregat), les termes de 
Sant Boi de Llobregat, Santa Maria de Sales (Vilade-
cans), Sant Pere de Gavà, la Roca i Can Valls del Racó 
(Gavà).

El riu Llobregat ha estat històricament navegable 
amb naus de poc calat. En època antiga es pot consi-
derar segura la navegabilitat fins a Martorell, on s’ha 
detectat un probable embarcador monumental esgrao-
nat en l’estrep oriental del pont del Diable (Izquierdo 
2000). Aquest embarcador havia de fer d’intercanvia-
dor entre el transport terrestre canalitzat pels diferents 
brancals de la Via Augusta i el transport fluvial.

L’exportació del vi de la regió circumdant comen-
çava en aquest o altres embarcadors del riu, dels quals 
s’han localitzat restes.

Atès que el procés de vinificació acaba just a l’inici 
del mare apertum, l’hivern devia ser l’època destinada 
a la producció d’àmfores per envasar el vi a l’inici de la 
primavera. Calia tenir-ho tot preparat per aprofitar la 
crescuda de primavera, que és quan el riu té un cabal 
important i estable, gràcies a les pluges i al desglaç. 
En conseqüència, calia disposar de magatzems al port 
d’intercanvi suficients per tenir preparats els carrega-
ments de vi de gairebé tot l’any. Les restes d’aquestes 
instal·lacions s’han de localitzar en els jaciments més 
propers a l’ancoratge, i molt especialment en el con-
junt la Roca-Can Valls del Racó.

Fins allà devien fer cap les embarcacions fluvials, i 
des d’allà es devien utilitzar aquelles mateixes naus o 
altres de poc calat per carregar els vaixells més grans, 
ancorats a una distància prudent de la costa.

Al sud de les Sorres, i fins a arribar al camp de Tarra-
gona, tan sols l’establiment de Darró devia tenir serveis 
portuaris relacionats amb l’exportació del vi. Potser hi 
havia altres embarcadors, però, entre els quals el més 
important sembla que era el d’Altafulla, vinculat a la 
seva gran vil·la romana i a la pedrera del Mèdol. 

Tarragona disposava d’un port natural que ja era 
emprat habitualment pels indígenes, segons es dedueix 
de les fonts. En els darrers anys han aparegut nom-
brosos estudis sobre aquest port, però el traçat de la 
línia de costa en època romana encara és bastant incert 
(Macias 2007). És probable que la desembocadura del 
Francolí formés un estuari i que aquest anés perdent 
qualitats nàutiques a mesura que s’hi acumulaven se-
diments.

El port de Tarragona devia disposar d’un ampli i 
magnífic ancoratge complementari al sud del cap de 
Salou, vinculat a grans vil·les romanes com la de Cal-
lípolis, al terme de Vila-seca (Macias, Tuset 1996).
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Hi ha referències de les restes d’un moll romà a 
la desembocadura del riu Llastres, on se situa la sta-
tio d’Oleastrum. En el tram de costa de l’Ametlla de 
Mar, hi ha diversos petits ports naturals que encara 
s’aprofiten actualment, ja que la sedimentació encara 
no ha aconseguit farcir els estuaris de les rieres. Es trac-
ta d’una zona molt seca i pedregosa, coneguda com a 
desert d’Alfama, de difícil aprofitament agrícola. S’hi 
coneixen restes d’un possible campament militar romà 
situat prop d’alguns d’aquests ports naturals, a Sant 
Jordi d’Alfama (Izquierdo 1997b), on també es trobà 
un mil·liari d’època republicana (Mayer, Rodà 1986).

El port de Tria Capita, a l’Ampolla de Mar, amb 
els ancoratges de refugi del cap Roig, i anteriorment 
els magatzems del Bordissal de Camarles, devien ser 
les darreres instal·lacions portuàries abans de l’entra-
da en l’estuari de l’Ebre. Malgrat que hi ha una in-
tensa discussió sobre l’estat de formació del delta de 
l’Ebre en època antiga, tots els indicis fan evident que 
el port de Dertosa era simultàniament un port fluvial 
i marítim, on s’efectuava el canvi de naus de tot el co-
merç de l’Ebre (Izquierdo 1990). Per aquí devien tenir 
sortida els vins envasats en les àmfores que es fabri-
caven a Tivissa i a Benifallet (Izquierdo 1993), a més 
de molts altres productes de tota la vall de l’Ebre, riu 
que era navegable fins a Vareia (Plini, Nat . Hist ., 3, 
3, 21). El trajecte aigües amunt es devia fer pel siste-
ma d’arrossegament des del camí de sirga que, fins fa 
mig segle, permetia recórrer les ribes. A més del port 
fluvial de Saragossa, hi havia d’haver nombrosos em-
barcadors fluvials, entre els quals els corresponents als 
forns d’àmfores de Tivissa i del Mas del Catxorro de 
Benifallet (Izquierdo 1993). Aquests forns devien do-
nar sortida als excedents de vi de la Terra Alta i de la 
Ribera d’Ebre.

Al sud de l’Ebre, la presència entre els materials 
trobats en ports i ancoratges de les àmfores vinàries 
produïdes a l’actual Catalunya és pràcticament simbò-
lica, per no dir inexistent, cosa que prova que no hi 
passava cap de les rutes importants de comercialització 
d’aquest vi.

La costa del golf de València no disposa, en general, 
de ports naturals arrecerats de les temibles llevantades, 
tret potser del de Peníscola, que es podria vincular a 
l’exportació de les produccions d’àmfores de Cervera 
del Maestrat (Fernández 1995). Calia aprofitar com a 
embarcadors i amarradors els estuaris dels cursos fluvi-
als i les llacunes litorals, o ancorar al mar obert com a 
Torre de la Sal (Fernández 1986).

Saguntum disposava en l’antiguitat d’un gran port 
artificial protegit per un gran espigó conegut en època 
moderna amb el nom de Trencatimons (Giner 2002), 
amb instal·lacions portuàries diverses, utilitzades des 
del segle v aC (Aranegui 2001-2002). En destaca una 
gran torre de vigilància, conservada fins a uns 10 me-
tres d’altura i probablement emprada també com a far, 

que ha estat datada en la darreria del segle iii aC o a 
la primeria del segle ii aC. La representació de proes 
de galeres en les monedes encunyades a la ciutat fins 
a l’alt Imperi denota probablement la presència de la 
flota de guerra.

Al sud de Sagunt, l’albufera de València tingué en 
temps antics una extensió molt superior a l’actual, que 
probablement permetia l’accés de naus de poc calat 
fins a la ciutat mateixa de Valentia, tot aprofitant el 
riu Túria (Rosselló 2005). D’altra banda, el delta del 
Túria sembla que ha avançat uns dos quilòmetres des 
d’època romana, de manera que la ciutat antiga era 
molt més a prop del mar que en l’actualitat (Carmo-
na, 1996). Des del port de Valentia es devia exportar 
la producció vínica d’Edeta (Llíria), on es produïren 
àmfores Dressel 2-4 entre final del segle i dC i inici del 
segle ii (Aranegui 1999, 94-95).

El darrer port important del golf de València, el de 
Dénia, està associat als centres de producció d’àmfores 
d’Oliva i de l’Almadrava a Setla-Mirarosa-Miraflor. En 
el sector de Dénia existeixen algunes cales que presen-
ten un mínim refugi dels temporals de llevant. La més 
important és la que se situa al sud-est de la ciutat i 
que devia donar origen al port antic, del qual s’han 
documentat magatzems portuaris (Gisbert 1999). S’hi 
coneixen diversos ancoratges complementaris d’època 
antiga, a l’Almadrava, davant del forn d’àmfores, a la 
platja de les Marines, a la Caldera, i d’altres més al sud-
est, ja en terme de Xàbia.

Tot al voltant del cap de la Nau hi ha diversos an-
coratges associats a assentaments terrestres, a Xàbia, 
Moraira, Altea, Ifac, Benidorm, el Campello i Calp, 
associat a un forn de Dressel 2-4. Al sud d’aquí, i fins 
al cap de Gata, manquen indicis d’exportacions viníco-
les. A banda de les sempre nombroses àmfores itàliques 
del grup Dressel 1 i especialment de les Lamboglia 2, 
l’únic tipus amfòric vinari que hi abunda són les gal·les 
4, que van ser produïdes també als forns valencians. 
Els ports més importants al sud del cap de la Nau devi-
en ser els d’Allonis (la Vila Joiosa), Lucentum (Alacant) 
i Ilici (Elx-Santa Pola). Tots ells són considerats bons 
ancoratges fins a l’edat moderna i amb instal·lacions 
portuàries antigues parcialment estudiades. En el cas 
de Lucentum es documenten, dins l’Albufereta, sengles 
molls d’època ibèrica i romana (Espinosa et al. 2003; 
2004). Aquest darrer tenia uns cinquanta metres de 
longitud i fins a un i mig de calat, amb pantalans per-
pendiculars, i devia estar destinat a embarcacions me-
nors dedicades a la càrrega i la descàrrega.

En aquestes costes també han estat identificats ma-
gatzems portuaris d’època romana a Garganes (Altea), 
on possiblement hi havia un embarcador de fusta.

Al sud del Portus Ilicitanus, entre les desemboca-
dures del Vinalopó i del Segura, hi havia una extensa 
zona d’estanys i de maresmes, amb una albufera que 
penetrava més de quinze quilòmetres cap a l’interior 
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(Espinosa et al. 2003, 175). A la Mata, prop del cap 
Cerver, s’hi coneix un ancoratge romà i un moll que 
potser també és antic, associats a una zona d’explotació 
salinera.

A partir del Mar Menor, les instal·lacions portuàri-
es es vinculen a l’explotació dels metalls, en particular 
de la plata i el plom, que a més de ser-hi abundants 
tenen bons ports naturals per a la seva exportació. En 
destaquen Portmán, a la Sierra Minera de la Unión i 
Mazarrón (Pérez 1996).

El gran port del sud de la província, que a més de-
via ser un dels millors ports naturals de la Mediter-
rània, era el de Carthago Nova (Roldán et al. 1991). 
Amb una bocana protegida per l’illa d’Escombreras, 
se suposa que el port tenia tres dàrsenes naturals que 
envoltaven la ciutat pel sud, l’oest i el nord i en fe-
ien una veritable península envoltada d’aigües sempre 
tranquil·les (Mas 1986). A Cartagena hi havia un col- 
legium dels piscatores et propolae, que dedicà una ins-
cripció al duumvir de la ciutat, als lars augustals i a 
Mercuri, déu del comerç (CIL II, 5929). L’esment dels 
propolae, interpretats com a venedors ambulants, ha 
estat vinculat a l’important comerç de salaons i conser-
ves de peix de Cartagena (Baratta 2001, 87)

Les illes Balears i les Pitiüses eren plenes de refugis, 
amb magnífics ports naturals com els que estan vin-
culats a les ciutats antigues: Palma, Pollentia, Iamno, 
Mago, Sanisera i Ebusus. Per aquí anaven a cercar la ruta 
de l’estret de Bonifacio totes les naus procedents de la 
península Ibèrica i de l’estret de Gibraltar, però també 
hi passaven les rutes més ràpides i segures per viatjar 
entre les àrees sud i nord de la província (Izquierdo 
1996). A més dels ports de les ciutats, s’hi coneixen 
importants àrees d’ancoratge, com ara la de Cabrera 
o la de la colònia de Sant Jordi a ses Salines (Colls 
1987). Al segle i el comandament militar de les illes 
era a càrrec d’un praefectus insularum Baliarium, càrrec 
documentat en dues inscripcions trobades a Tarragona 
i dues més d’Etrúria (Zucca 1998).

4. El vi entre els productes de la Tarraconense

Cal no perdre de vista que encara que el comerç del 
vi tarraconense hagi centrat l’atenció dels investigadors 
en les darreres èpoques i sigui relativament fàcil de de-
tectar gràcies a les àmfores, aquest producte no era ni 
l’únic, ni el més important, ni el més famós entre els 
productes d’aquesta regió a l’antiguitat.

Si es tabulen tots els esments de productes de la 
Citerior o d’Hispània en general en una base de dades, 
que n’hi ha més de quatre-cents, es pot observar quins 
eren els més coneguts pels autors clàssics.

Allò que feia més famosa i atractiva la península 
Ibèrica a l’antiguitat eren els metalls i els minerals. En-
tre tots dos representen més del 45% de les cites. Els 

aliments tan sols representen menys d’una tercera part 
dels esments de productes tarraconenses, i hi ha una 
presència significativa dels tèxtils, les medecines, els 
animals vius i la ceràmica, per aquest ordre (fig. 6).

Dins dels aliments, els esments del vi no arriben 
a una quarta part de les cites clàssiques, i van seguits 
a curta distància pels cereals. La resta d’aliments es 
reparteix l’altra meitat de les cites, i destaquen el ga-
rum i les conserves de peix, la fruita, l’oli i les ostres. 
També s’esmenten les hortalisses, els pernils, les aus i 
la carn (fig. 7).

En conjunt, doncs, entre tots els esments de les 
fonts clàssiques de productes que s’exportaven des 
d’aquesta província, menys d’un 7% fa referència al 
vi. A falta d’un indicador millor, es pot considerar que 
aquesta xifra s’acosta a la importància real de les ex-
portacions de vi dins l’economia de la Tarraconense al 
llarg de l’antiguitat.
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Figura 6. Estadística dels esments de productes tarraconenses 
o hispànics en general, on s’observa la gran anomenada dels 
metalls i minerals comparada amb el conjunt dels aliments. 

Figura 7. Dels esments en les fonts clàssiques de productes ali-
mentaris tarraconenses, tan sols un xic menys d’una quarta part 
fa referència al vi. 
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Moltes de les exportacions de l’època gairebé no 
han deixat rastre, com ara els peixos salats sencers, els 
cereals, els teixits o les bales d’espart i de lli, que devien 
ser els productes d’exportació de moltes de les vil·les 
romanes de la província, especialment en la meitat sud. 
Les naus enfonsades amb carregaments de minerals i 
de metalls també són difícils de localitzar si no porta-
ven també àmfores. Cal suposar que els carregaments 
més lleugers, com ara els teixits o l’espart de Cartage-
na, devien de ser complementaris dels carregaments de 
metalls.

De fet, la producció de vi destinat a l’exportació 
sembla haver estat restringida a zones molt concretes 
i sempre fàcilment accessibles des de la costa. Els ex-
cedents de vi de les regions interiors, si n’hi havia, es 
devien transportar en bots de pell o en bótes de fusta 
fins als forns d’àmfores.

Per interpretar correctament les dades del comerç 
del vi en l’antiguitat, caldria conèixer com es relacio-
nava aquest amb les rutes i el comerç dels altres pro-
ductes, però la informació que tenim, ara per ara, és 
massa incompleta.

5. Ports i estratègies del comerç vinícola  
per via marítima a la Tarraconense

Les primeres importacions de vi cap a la península 
arriben, procedents del món púnic, des de la primera 
edat del ferro (Sanmartí 1991). Els comerciants púnics 
establiren factories en diversos punts, especialment a 
la vall de l’Ebre, i així construïren una xarxa d’establi-
ments per a l’intercanvi amb els indígenes, i afavoriren 
la creació de nuclis privilegiats que feien funcions d’in-
termediació. A partir dels inicis de l’època ibèrica, el 
comerç es canalitza a través de dos importants establi-
ments colonials, ambdós dotats de bons ports naturals: 
Empúries i Eivissa.

Els ibers crearen el seu propi envàs amfòric, inspi-
rat en el model púnic Mañá B-3, que es va produir en 
forns dispersos arreu de l’àrea ibèrica. Si bé el seu con-
tingut continua sent incert, se suposa que s’utilitzaven 
per envasar vi i conserves de peix (Tsantini 2007). En 
qualsevol cas, les àmfores ibèriques eren presents a la 
majoria de poblats en quantitats considerables, i tam-
bé s’exportaven a altres punts de la Mediterrània occi-
dental (Izquierdo 1987).

Els ibers eren pescadors consumats i bons nave-
gants (Playà 2006); per tant, és lògic pensar que parti-
cipaven també en el comerç marítim, si més no a partir 
de l’ibèric ple i en les rutes de cabotatge. En aquest 
període, els materials dels ancoratges i dels jaciments 
costaners denoten que arribaren importacions de vi 
procedents d’Eivissa, del nord d’Àfrica, de l’Egeu, de 
la península Itàlica i de la regió de Marsella, juntament 
amb elements de prestigi d’orígens encara més diversos, 

però cal no confondre l’origen dels productes amb la 
nacionalitat de les naus, dels navegants i dels comerci-
ants que les movien. Els viatges de retorn es devien fer 
amb carregaments de cereals, metalls, minerals i també 
d’aliments envasats en àmfores i en kalathoi ibèrics.

Els poblats ibèrics costaners se situen en llocs claus 
des del punt de vista marítim. Pràcticament tots dispo-
saven de la seva pròpia àrea d’ancoratge, i en molts ca-
sos la devien dotar d’embarcadors de pedra o de fusta 
per facilitar la càrrega i descàrrega de les mercaderies. 
Hi havia una gran dispersió dels punts portuaris en 
comparació amb èpoques posteriors.

Des del moment de la conquesta, els romans apro-
fitaren els millors ports per establir-hi campaments mi-
litars i, després, per fundar-hi ciutats. En altres casos, 
les ciutats preexistents dotades de bones instal·lacions 
portuàries i situades estratègicament van ser conso-
lidades i romanitzades, com seria el cas d’Empúries, 
Tarragona, Tortosa, Dénia, Alacant, Elx i Cartagena. 
En els primers temps de presència romana, aquests set 
ports serien els punts de concentració del comerç i del 
transport marítims.

A l’hora de fundar noves ciutats, és probable que 
s’intentessin aprofitar sistemàticament els refugis natu-
rals de la costa, fins i tot en els llocs on actualment no 
n’hi ha, com a Badalona, Mataró o València. Les àrees 
d’ancoratge que continuen en ús es vinculen sovint a 
la pervivència dels assentaments indígenes, i en gene-
ral sembla que hi ha una concentració progressiva dels 
punts d’embarcament de mercaderies.

La importació massiva de vi itàlic que s’observa al 
segle ii aC i la primera meitat del segle i aC implica 
una exportació també massiva d’altres productes en di-
recció contrària, pròpia d’un moment d’explotació in-
tensa dels recursos dels nous territoris conquerits. Les 
naus no anaven mai buides, portaven vi d’Etrúria, el 
Laci, la Campània i Apúlia i hi tornaven amb metalls, 
cereals i altres productes tarraconenses.

A partir de mitjan segle i aC, algunes zones costa-
neres de la província comencen a produir excedents 
importants de vi i envasos per exportar-los. Al principi 
s’imiten les àmfores itàliques, però aviat es creen tipus 
propis, possiblement inspirats en les Haltern 70 bèti-
ques.

Els mateixos ports que exportaven aquest vi, però, 
van continuar rebent importacions del mateix produc-
te procedents d’Itàlia i del mar Egeu.

El mare apertum i el règim de vents regulaven l’ex-
portació del vi, que no es podia iniciar fins a més de 
sis mesos després de la collita. En aquestes circums-
tàncies, la concentració dels punts d’embarcament de 
la producció havia de facilitar el control fiscal i l’esta-
bliment d’intermediaris que adquirissin les collites, tot 
emparaulant-les.

En aquest precís moment es funda Barcino, per 
iniciativa de l’emperador August, al mig d’una plana 
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fèrtil i entre les desembocadures del Llobregat i del Be-
sòs, per on sortia bona part de la producció de vi del 
país. És probable que disposés d’un petit port natural 
que aviat devia incloure instal·lacions portuàries i un 
castellum defensiu.

Cap al canvi d’era, s’imposa amb força un tipus 
d’àmfora, el Dressel 2-4, inspirat en models egeus però 
produït arreu de l’Imperi. Es pot suposar que hi ha 
una voluntat de posar al mercat un vi “estàndard”, en 
un envàs que no identificava visualment cap zona de 
producció concreta.

La informació de les fonts denota una aposta pro-
gressiva per la quantitat en detriment de la qualitat, 
malgrat que en la província també s’hi produïen vins 
prestigiosos.

Aquesta aposta per l’exportació massiva de vi 
barat podria explicar la utilització d’un sistema de 
transport molt específic, que permetia estalviar-se la 
producció d’àmfores: les naus equipades amb enor-
mes dolia, que semblen generalitzar-se a mitjan segle i 
dC i que feien de veritables vaixells-cisterna (Hesnard 
1997). Permetien exportar grans quantitats de vi a 
doll que s’havia de carregar i descarregar amb facilitat, 
possiblement tot emprant caragols d’Arquimedes. En 
conseqüència, calia que les infraestructures d’emma-
gatzematge i de càrrega s’adeqüessin al nou sistema. 
Aquest vi es devia envasar a Òstia o a Roma mateix 
dins d’àmfores reaprofitades, per tal de comercialit-
zar-lo al detall.

Estem, doncs, davant d’un sistema de transport 
ideat per reduir costos i posar al mercat molt de vi al 
millor preu possible. Els testimonis marítims de l’ex-
portació dels vins laietans no sembla que vagin més 
enllà del temps de Neró (Corsi-Sciallano, Liou 1985; 
Parker 1990). L’exportació d’àmfores procedents de la 
Tarraconense cap a la capital de l’Imperi segurament 
arriba fins al segle ii, però en quantitats que són, ja, 
pràcticament simbòliques.

A partir de mitjan segle i apareixen a la costa vo-
lums considerables d’àmfores del tipus gal·la 4, que 
fou imitat en alguns forns locals, però que no és fàcil 
de diferenciar a ull nu. En qualsevol cas, el vi gal ir-
romp amb força en el mercat de la Mediterrània occi-
dental, fins i tot a la mateixa Tarraconense.

Això no vol dir, però, que s’acabin les exportacions 
del vi local. Hi ha incomptables senyals que continua. 
Existeix el perill de confondre l’evolució d’un indica-
dor indirecte, com és la troballa d’envasos amforals 
buits, amb la del comerç del producte que contenien, 
en aquest cas el vi. I potser sí que hi ha una correlació, 
però també és possible que en determinats llocs i mo-
ments aquest sistema d’envasament fos substituït per 
d’altres que no han deixat rastre material. 

Potser aquests rastres es podran trobar si s’excaven i 
s’estudien degudament les instal·lacions portuàries.
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VII. PRojECtE Cella ViNaria, 
jACIMENt ARqUEoLòGIC DE VALLMoRA

Resum
El Projecte Cella Vinaria preveu la construcció d’un parc arqueològic a Teià (Maresme, Barcelona) a redós 
del jaciment vitivinícola romà de Vallmora museïtzat, que inclourà, a més, un Centre d’Acollida Turística, 
un futur Museu del Vi Laietà i una vinya romana experimental. El parc vol explicar el fenomen històric de 
la producció vitivinícola intensiva a la regió de la Laietània i el comerç del vi de la Tarraconensis en època 
romana (s. i aC-s. v dC). El jaciment està estructurat en diferents àmbits situats a diferents nivells: cellers 
(cellae vinariae), amb dolia defossa i tres sales de premsat (torculares), amb dipòsits (lacus) associats. El perí-
ode de màxima productivitat va ser entre mitjan segle i dC i final del segle iii dC. Durant les intervencions 
arqueològiques del 2004 es va produir una troballa excepcional, un segell rectangular de plom (signaculum) 
amb lletres en relleu que indicaven que pertanyia a Epictetus (esclau) de Lucius Pedanius Clemens. Els Peda-
nii són una gens molt ben representada en les inscripcions epigràfiques de Barcino (Barcelona).

Paraules clau
Parc Arqueològic Cella Vinaria, celler romà de Vallmora museïtzat, Centre d’Acollida Turística, Museu 
del Vi Laietà, vinya romana experimental, turisme cultural, Laietania regio, torcularia, laci, dolia defossa, 
signaculum.

Abstract 
The Cella Vinaria project envisages an archaeological park in Teià (Maresme County, Barcelona Province), 
at the museumised Vallmora Roman winemaking site. It will also have a visitor reception centre, the future 
Laietanian Wine Museum and an experimental Roman vineyard. The aim of the park will be to explain 
the history of the intensive viticulture and wine production of the Laietania region and the trade in wine 
from the Tarraconensis during Roman times (1st century BC – 5th century AD). The site is divided into 
several areas on different levels: cellae vinariae (cellars) with dolia defossa (storage jars) and three torculares 
(wine press rooms) with lacus (vats). Production was at its height between the mid-1st century AD and the 
end of the 3rd century AD. An exceptional find was made during the archaeological excavations in 2004 
of a rectangular lead seal (signaculum) with letters in relief indicating that it belonged to Epictetus (a slave) 
of Lucius Pedanius Clemens. The Pedanii gens is well represented in the epigraphic inscriptions of Barcino 
(Barcelona).

Keyword
Cella Vinaria Archaeological Park, Vallmora Roman winery museumised site, visitor reception centre, 
Laietanian Wine Museum, experimental Roman vineyard, cultural tourism, Laietania region, torcularia, 
laci, dolia defossa, signaculum.



1. “Entre els (vins) hispans el laietà és famós per la gran quantitat que se’n produeix; d’altra banda, el tarraconense, el lauronense i el 
baleàric de les illes reuneixen una certa elegància comparable a la dels millors (vins) itàlics.»

2. Aquests i altres aspectes relatius al projecte de museïtzació i adequació per a la visita pública del jaciment vitivinícola romà de Vallmora 
(Teià, Maresme) seran tractats en un article específic a tal efecte dins de les actes del V Congreso Internacional de Musealización de Yacimientos 
Arqueológicos: Arqueología, Discurso Histórico y Trayectorias Locales, 24 - 27 de noviembre, Cartagena 2008 [en premsa].

3. Aquest estudi preliminar s’ha centrat bàsicament en la classificació i inventari dels materials, per tal de confirmar en termes de cronolo-
gia absoluta les dades establertes prèviament durant l’excavació mitjançant la seqüència estratigràfica i la identificació de fòssils directors. Val a 
dir que aquesta classificació i inventari de materials ha estat duta a terme per l’arqueòleg Carles Velasco i Felipe, codirector de les excavacions 
arqueològiques, i pel Dr. Ramon Járrega Domínguez, investigador de l’ICAC. Posteriorment és previst de fer un estudi detallat d’aquests 
materials, els resultats del qual seran degudament publicats. 

 4. Vegeu la bibliografia.
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«Hispaniarum Laeetana copia nobilitantur, 
elegantia vero Tarraconensia atque Lauronensia 

et Balearica ex insulis conferuntur Italiae primi.»1

 
 Caius Plinius Secundus, Naturalis Historia XIV, 71

El Projecte Cella Vinaria disposa d’un Pla direc-
tor, d’un Projecte museològic i d’un Projecte muse-
ogràfic, així com de diversos projectes arquitectònics 
específics, i preveu l’execució d’un model d’equipa-
ment complex amb format de parc arqueològic en el 
qual conviuran diferents recursos i serveis: un Centre 
d’Acollida Turístic (CAT), que inclourà un Centre 
d’Interpretació sobre la Romanització a Catalunya; 
una vinya romana experimental, i el jaciment arque-
ològic de Vallmora, museïtzat i adequat per a la visita 
pública. L’execució del projecte museogràfic permetrà 
donar valor a aquest bé patrimonial, relacionant el 
jaciment de Vallmora amb l’origen i el desenvolupa-
ment de l’activitat vitivinícola a l’antiga regió Laieta-
na i l’expansió de la producció i el comerç del vi en 
època romana entre els segles i aC i v dC, i infonent-
hi una projecció cultural, turística i de promoció eco-
nòmica relacionada amb la DO Alella i amb el sector 
vitivinícola de la comarca. 

L’objectiu final d’aquestes intervencions és la re-
integració i recreació in situ d’un celler romà o cella 
vinaria que va tenir la seva màxima activitat produc-
tiva a cavall dels segles i i iii dC i que inclou com a 
màxim atractiu la construcció de les rèpliques de dues 
de les sis grans premses de vi de l’època romana docu-
mentades al jaciment i la recreació d’una vinya roma-
na experimental a partir de les dades subministrades 
pels autors clàssics, les dades científiques obtingudes 
durant l’excavació i les analítiques interdisciplinàries 
posteriors a l’excavació. Aquestes intervencions s’ins-
criuen, doncs, dins d’una dinàmica d’actuació conti-
nuista i finalista que permetrà museïtzar i adequar el 
jaciment per a la visita pública, i dotar-lo de les infra-
estructures bàsiques i mínimes necessàries en l’àmbit 
museogràfic per tal de fomentar el seu coneixement, 
difusió i divulgació.2 

Intentar explicar en un sol article el jaciment vi-
tivinícola romà de Vallmora (Teià, Maresme) és, si 
més no, quelcom complicat considerant la dimensió 
mateixa del Projecte Cella Vinaria, la gran quantitat 
d’informació generada pel programa de recerca al 
llarg de tots aquests anys, 2003-2008, i la informació 
que es continua i continuarà generant en un futur. 
No obstant això, intentarem fer una síntesi de tot el 
que hem publicat fins a dia d’avui, agrupant les dades 
històriques i arqueològiques aportades que conside-
rem més significatives. Aquestes dades són fruit dels 
treballs de documentació, d’excavació i de la recerca 
duta a terme en el gabinet i el laboratori i se centren 
bàsicament en la situació contextual i històrica del ja-
ciment, i en l’estudi de les estructures arqueològiques 
romanents, tant en l’aspecte descriptiu com en l’in-
terpretatiu, sobretot pel que fa a la seva morfologia i 
funcionalitat i a la seva situació cronològica relativa i 
absoluta extreta a partir de la seqüència estratigràfica 
registrada durant l’excavació i de l’estudi preliminar 
i inventari del materials arqueològics recuperats per 
a l’elaboració de la preceptiva memòria d’excavació.3 
Així mateix, es tenen en compte algunes dades de-
rivades dels resultats preliminars dels diferents estu-
dis complementaris i analítiques interdisciplinàries i 
pluridisciplinàries (estudi antropològic, estudi de ca-
racterització de restes vegetals, estudi sedimentològic, 
estudi pol·línic, etc.).4 

D’entre totes les característiques que presenta 
aquest jaciment, destaquen dos aspectes molt sig-
nificatius: d’una banda, la seva llarga pervivència en 
el temps, que abasta, pel que fa a l’època antiga, des 
d’abans de la construcció de la factoria vitivinícola ro-
mana, segles ii-i aC, fins a després del seu abandó i 
amortització en l’antiguitat tardana, segles vi-vii dC, 
i, d’altra banda, la notable superposició d’estructures i 



5. En aquest sentit se’ns diu que Lluís Galera, descobridor del jaciment, parla de l’excavació d’un fons de cabana neolític situat a uns 
56 metres del jaciment en direcció E-NE, fet que explicaria la presència de ceràmica neolítica dins dels nivells romans (Prevosti 1981, 49). 
Aquest suposat fons de cabana neolític no l’hem pogut documentar en les nostres intervencions. El que sí que s’ha pogut documentar ha 
estat nombrosos forats de pal dispersos, alguns dels quals responien a certes alineacions i estaven associats a nivells amb presència de monedes 
de llegenda ibèrica, ceràmica d’importació Campaniana A, ceràmica ibèrica comuna amb torn i també ceràmica feta a mà amb decoració 
de cordons i digitacions; materials tots ells situats en un horitzó estratigràfic i cronològic que, avui per avui, no podem situar mes enllà del 
segle ii aC. 

6. Una vegada enllestides la totalitat de les obres de la superestructura de coberta de protecció de les restes i dels murs i plataformes de 
contenció de les diferents terrasses que configuren el jaciment, s’ha començat a executar la segona fase de l’obra civil, que suposa la construc-
ció de la totalitat de la infraestructura del recorregut de la visita (passeres adaptades, punts d’observació i informació, pavimentació, baranes 
de protecció, etc.). Obres que, a dia d’avui, estan en procés d’execució i finalització. Seguidament es construiran les rèpliques de les dues grans 
premses de biga projectades i la reproducció de la secció constructiva de la coberta romana, i es reintegrarà la resta d’estructures arqueològi-
ques del seu entorn relacionades amb aquestes.

7. Vegeu Untermann (1993, 19-33).
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elements pertanyents a diferents fases d’ocupació i mo-
ments constructius diferents, en què es documenten 
nombroses reformes al llarg del temps.5 

En efecte, per bé que el jaciment vitivinícola romà 
de Vallmora presenta un nivell d’arrasament molt pro-
nunciat, més intens com més al sud, i que el nivell 
de conservació de les estructures és bastant deficient 
en alguns sectors, la seva excavació ens ha permès de 
descobrir una gran instal·lació vitivinícola romana que 
sembla que va produir vi, amb més o menys intensitat, 
durant quasi cinc-cents anys. Tot i aquesta incipient 
destrucció, que en cap moment ens permet d’observar 
en extensió una fase d’ocupació sencera, les estructures 
conservades, encara que pertanyents a diferents fases i 
períodes cronològics, ofereixen una lectura prou cla-
ra i una seqüència estratigràfica i cronològica bastant 
entenedora, si més no, pel que fa a la identificació de 
les grans etapes constructives i de funcionament de la 
factoria vitivinícola romana, com també de les fases 
prèvies a la seva construcció i les fases posteriors des-
prés de l’abandó i amortització d’aquesta. Igualment 
la interpretació funcional de la majoria d’estructures 
productives conservades ha estat satisfactòria i ens ha 
permès d’entendre millor els diferents processos, les 
tècniques i els procediments vitivinícoles a l’època ro-
mana, els quals han esdevingut el fil conductor d’un 
discurs museològic adient desenvolupat per a la valo-
rització, museïtzació i adequació per a la visita públi-
ca del jaciment vitivinícola romà de Vallmora (Teià, 
Maresme).6

1. Context històric i arqueològic 

El celler romà de Vallmora està situat dins de l’an-
tiga regió de la Laietània, el nom de la qual prové del 
terme grec λαιαιτανοί i del posterior terme llatí laeeta-
ni, amb el qual els autors clàssics designaven al poble 
iber que habitava aquest territori abans de l’arribada 
definitiva dels romans a la península Ibèrica l’any 218 
aC, amb motiu de la Segona Guerra Púnica, que els 
enfrontava als cartaginesos.7 La Laietània comprenia 

un territori prou extens que abastava des del massís del 
Garraf fins a la desembocadura de la Tordera (Arnum) 
,seguint la línia de costa, i, vers l’interior, abastava el 
curs baix del Llobregat (Rubricatum) i tota la plana 
vallesana fins a la Serralada Prelitoral. Administrativa-
ment pertanyia a la província romana Hispania Citeri-
or, que tenia la seva capital a Tarraco (Tarragona). 

Serà a partir de la segona meitat del segle ii aC ( si 
fa o no fa, entre els anys 150 i 100 aC), però sobretot a 
l’inici i durant la primera meitat del segle i aC (entre els 
anys 100 i 50 aC), quan, en època republicana i dins 
de l’anomenat procés de romanització, es denota tota 
una sèrie de canvis en tots els ordres, sembla que com 
a conseqüència de l’arribada d’importants contingents 
de població forana, majoritàriament d’origen itàlic. 
Aquests canvis afectaran també el patró d’assentament 
i culminaran, en una primera etapa, amb la fundació 
de dues petites noves ciutats (municipia): vers el 100 
aC, Baetulo, l’actual Badalona, i entre el 75 i el 50 aC, 
Iluro, l’actual Mataró, entorn de les quals s’ordena i 
s’estructura administrativament el territori. Aquestes 
noves ciutats es dissenyen seguint ja un planejament 
de desenvolupament urbanístic igual al de les ciutats 
romanes d’Itàlia. Simultàniament es produeix una 
transformació que substitueix progressivament un pa-

Figura 1. Mapa de situació de la Laietània respecte dels pobles 
veïns, amb les principals ciutats i assentaments coneguts a l’an-
tiguitat. 



8. En aquest sentit Olesti (1995) ens proposa la implantació d’un primer sistema cadastral a mitjan segle ii aC (pels volts del 150 aC), 
inclús abans de la fundació de les ciutats, sobre la base de l’aparició de tota una sèrie d’assentaments agrícoles iberoromans a la plana. 

9. Revilla (1998, 187) creu que la complexitat dels processos artesanals i de les relacions que integren –producció agrícola, propietat i 
gestió artesanal– dificulten les possibilitats de reconstruir els sistemes de producció adoptats i la seva relació amb la comercialització del vi 
hispà; així mateix, el nivell de coneixement del diferents establiments és molt desigual, per la qual cosa és difícil establir pautes generals. 

10. Alguns gentilicis es podrien haver fossilitzat en topònims actuals. En aquest sentit, vegeu Olesti (2005, 163-176).
11. Per a més informació sobre la gens Pedania de Barcino, vegeu Favre, Mayer, Rodà (1997, 102-105).
12. En aquesta primera etapa, diversos autors es fan ressò del desenvolupament incipient de las primeres produccions ceràmiques d’imita-

cions locals d’àmfores Dressel 1. Vegeu García, Gurri (1996-1997), Járrega (1998), Comas, Martín, Matamoros, Miró (1998), Cela, García, 
Martín (2001), López, Martín (2006; 2007). 

13. Vegeu en aquest mateix volum l’article de Cèsar Carreras. 
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tró econòmic anterior d’origen indígena, basat en la 
producció d’excedents cerealístics per al comerç, per 
una economia fonamentada en el desenvolupament 
incipient d’un nou model d’ocupació territorial, basat 
en explotacions agràries especialitzades, en aquest cas, 
de producció vitivinícola intensiva.8

Una segona etapa d’aquest procés la podem situar 
a final del segle i aC, en temps de l’emperador August, 
a l’inici de l’època altimperial. Pel que fa al territori 
laietà, entre l’any 15 aC i l’any 10 aC es funda la colò-
nia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino (Barcelona), 
que, com a conseqüència del seu estatus administratiu 
superior, pren un protagonisme més gran en l’organit-
zació territorial davant del que antany havien tingut 
els petits municipia de Baetulo (Badalona) i Iluro (Ma-
taró). No obstant això, no és fins a la primera meitat 
del segle i dC quan el sistema d’explotacions agràries 
del territori laietà adquireix un major grau d’especia-
lització pel que fa a la producció vitivinícola intensi-
va: es multiplica el nombre d’explotacions com la de 
Vallmora i el de centres productors de grans envasos 
ceràmics de magatzematge i transport de vi: tines (do-
lia) i àmfores (amphorae) destinades a la producció i el 
comerç de vi per a l’exportació.9

Aquests fets suposen l’aflorament d’una nova clas-
se social terratinent que s’agrupa en diverses famílies 
extenses o gens, cada vegada més influents socialment 
i políticament, dins de la mateixa colònia i en el terri-
tori adscrit a aquesta, i amb un poder econòmic molt 
important dins de la societat provincial romana. Fa-
mílies o gens com els Pedanis, els Acilis, els Licinis, els 
Herennis, etc., tindran un paper molt important en 
la vida municipal i provincial, amb connexions, fins 
i tot, amb elements senatorials de l’administració i la 
política imperial romana.10 

La peculiaritat del celler romà de Vallmora és que, 
gràcies a la troballa durant les excavacions d’un segell 
de plom (signaculum), molt probablement utilitzat per 
marcar les etiquetes dels envasos (pitacium), coneixem 
el nom d’un dels seus propietaris: Lucius Pedanius Cle-
mens, i de l’aleshores esclau d’aquest, Epictetus, home 
de confiança i responsable de la producció de la cella 
vinaria de Vallmora. Epictet el trobem alguns anys més 
tard havent aconseguit la seva llibertat i desenvolupant 
un càrrec públic municipal (sevir augustal) a Barcino 

(Barcelona), segons es reflecteix en una inscripció es-
culpida en un pedestal trobat a prop del forum o plaça 
pública de la ciutat romana i que li és dedicada per 
la seva dona, Acilia Arethusa . Pel que sembla, aquesta 
branca dels Pedanius Clemens produïa vi laietà a dojo 
al celler de Vallmora.11

Encara que els autors clàssics (Estrabó, Geografia 
III 4.16; Plini el Vell, Naturalis Historia XIV, 71; Mar-
cial I, XXVI, 9-10, VII, LIII, 6, XIII, CXVIII; Sili Ità-
lic, III 369-370, XV, 176-177; Florus, II, 2, i Juvenal 
V-29-30) no parlen molt favorablement del vi laietà 
respecte de la seva qualitat (hem de recordar que es 
tracta d’un vi de segona classe, de consum popular i 
de tropa), sí que constaten en canvi la gran capacitat 
de producció d’aquest territori. Així, són testimonis 
del gran volum de producció i de la importància del 
comerç del vi laietà i per extensió dels altres vins pro-
duïts a la província Tarraconense les restes d’àmfores 
vinàries de producció local (formes: Dressel 1 citeri-
or, Laietana-Tarraconense 1, Pascual 1 i Dressel 2-4)12 
escampades pels jaciments d’aquest territori i per tot 
l’Imperi romà d’Occident: illes Britàniques (Britan-
nia), Europa central (Gallia, Helvetia, etc.) i al llarg 
del limes del Rin i del Danubi, penínsules Ibèrica (His-
pania) i Itàlica (Itàlia: Roma, Òstia, Pompei, etc.), illes 
del Mediterrani occidental (Corsica, Sardinia i Sicilia) 
i nord d’Àfrica (Mauritania, Numidia, Africa Procon-
sularis, etc .).13 

2. El jaciment de Vallmora: situació  
i antecedents 

El jaciment arqueològic del Veral de Vallmora, 
també conegut amb el nom de Vinya del Sr. Mas, està 
situat a l’oest del Torrent de Vallmora, del qual pren el 
nom, en una àrea aturonada a 93 metres sobre el nivell 
del mar, dins del terme municipal de Teià, molt a prop 
de la confluència d’aquest amb els termes municipals 
del Masnou al sud i d’Alella a ponent, dins de la co-
marca del Maresme, a uns 10 quilòmetres de la capital 
de la comarca, Mataró (Iluro), a 10 de la ciutat de Ba-
dalona (Baetulo) i a uns 20 de la capital de Catalunya: 
Barcelona (Barcino). Aquest jaciment està catalogat 
en l’inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya 



14. Totes aquestes intervencions ja es varen dur a terme sota la gestió administrativa i la inspecció tècnica i científica del Servei d’Arque-
ologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció tècnica 
i científica de l’arqueòleg Josep Fauquet i Palau, de l’empresa Arqueociència Serveis Culturals, SL, i foren finançades per la Junta de Com-
pensació Rials-Garrofers (Fauquet 1999). La darrera fase d’intervenció arqueològica d’urgència corresponent al cobriment temporal de les 
restes es va dur a terme el dia 23.07.1999 sota la direcció tècnica de l’arqueòloga Eva Ferrán Gómez, de l’empresa Arqueociència Serveis 
Culturals, SL.

15. Les intervencions arqueològiques preventives corresponents a l’any 2003 foren promogudes i finançades per l’Ajuntament de Teià 
a partir del patrocini privat d’Acesa-Abertis, Caixa Laietana i Alella Vinícola Can Jonc, i les del 2004, per la seva banda, han estat cofinan-
çades per l’Ajuntament de Teià i la Junta de Compensació Rials-Garrofers, i també han rebut les subvencions ordinàries gestionades per la 
Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Tots aquests treballs han estat dirigits 
pels arqueòlegs Antoni Martín i Oliveras, Carles Velasco i Felipe i Roser Arcos López, aquests dos darrers, aleshores, arqueòlegs de l’empresa 
Arqueociència Serveis Culturals, SL. Els treballs corresponents a la consolidació i protecció de les estructures arqueològiques han estat 
codirigits pel tècnic en conservació i restauració Agustín Gamarra Campuzano i executats per l’empresa Gamarra & García Conservació-
Restauració, SL. Vegeu Martín et al. (2004-2007).
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(IPA 1987, 23-24) i actualment està en procés de muse-
ïtzació i adequació per a la seva visita pública. 

La seva situació topogràfica d’acord amb el sistema 
de coordenades UTM és 31TDF426593 (x = 442621, 
y = 4593523), i pel sistema de coordenades de Green- 
wich, 2° 18´ 45´́  / 41° 29´ 28´́ . Fou descobert l’any 
1966 per l’estudiós local del Masnou Lluís Galera com 
a conseqüència de l’esllavissada d’un marge que posà 
al descobert uns murs i un paviment d’època antiga. 
Galera i els seus col·laboradors feren les primeres exca-
vacions entre 1966-1967 i 1972-1973, i van identifi-
car un assentament agrari d’època romana que aquest 
autor situava en un període des d’abans del segle i aC 
fins al segle iv dC. 

Les següents excavacions d’urgència s’efectuaren el 
1999 per tal de poder desenvolupar un projecte d’ur-
banització a la zona i així conèixer l’extensió i abast 
del jaciment. Considerant l’entitat de les restes desco-
bertes i la impossibilitat de donar-hi una rendibilitat 
immediata, aquest es tornà a colgar per tal de preser-
var-lo.14 No obstant això, l’Ajuntament de Teià declarà 
el jaciment arqueològic del Veral de Vallmora bé cultu-
ral d’interès local (BCIL) el novembre de 2001. L’any 
2003 es posà en marxa el projecte del Parc Arqueològic 
Cella Vinaria. Els primers treballs van consistir en la 
reexcavació dels sectors del jaciment documentats a les 
intervencions arqueològiques anteriors i l’obertura en 
extensió de totes les àrees adjacents per tal de delimi-
tar, ara sí, la seva extensió definitiva. 

    La descoberta de noves restes motivà la pròrroga 
dels treballs d’excavació durant tot l’any 2004, que 
posaren al descobert les diferents estructures produc-
tives corresponents als diferents períodes cronològics 
documentats en aquest gran centre de producció vi-
tivinícola romà.15 El jaciment passà de tenir uns 700 
metres quadrats el 1999 a tenir-ne uns 3.000 després 
de les intervencions de l’any 2004. Resten encara per 
excavar uns 1.000 metres quadrats amb restes arque-
ològiques que estan situades en dues àrees de reserva 
localitzades a ponent i al nord. Entre les estructures 
identificades en aquestes àrees cal destacar la presència 
d’una estructura de combustió de dimensions consi-
derables, corresponent a un forn que, atenent-nos a 

la seva tipologia i situació estratigràfica, tal vegada 
podria estar dedicat a la cocció d’envasos per a vi (àm-
fores). 

El conjunt arqueològic es defineix per tota una sèrie 
d’elements i estructures disposades a diferents nivells, 
que de forma esglaonada es van adaptant a la topo-
grafia en terrasses del terreny. Les estructures semblen 
distribuir-se en tres àrees o ales, formant un conjunt de 
dimensions considerables i de planta rectangular dis-
posat a l’entorn d’un espai central al voltant del qual 
s’organitzen les diferents estances i dependències. L’ala 
que presenta un millor estat de conservació és la nord, 
i és allà on s’han conservat millor els diferents àmbits i 
les estructures productives i d’emmagatzematge. 

S’han localitzat i documentat un total de tres sales 
de premsat o torcularia, que presenten instal·lades dues 
premses de biga cadascuna, cosa que fa un total de sis 
premses documentades en el jaciment, encara que, 
atenent-nos als aspectes cronològics i temporals abans 
esmentats, el seu funcionament simultani sembla re-
duir-se a dos àmbits de premsat i, per tant, a quatre 
premses treballant al mateix temps. 

Una d’aquestes grans premses conserva la pedra 
original (forum) amb els corresponents forats rec-
tangulars (foramines) per encaixar-hi els muntants 

Figura 2. Vista aèria general des del sud del jaciment una vega-
da finalitzades les excavacions. 
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superiors (arbores). La majoria de les premses també 
conserven en els seus extrems inferiors els espais re-
tallats al terreny per encabir-hi el contrapès o muntar 
els diferents sistemes de maniobra amb torn (sucula) o 
cargol (cochlea). Cal destacar també la documentació 
de fins a cinc dipòsits per a la recollida del most (laci), 
tres possibles espais o sales de trepig de raïm (calcato-
ria) i diverses sales d’emmagatzematge cobertes i a cel 
obert (cellae vinariae). Tocant a aquestes tenim altres 
dependències annexes de treball i habitació de la mà 
d’obra. 

Malgrat pertànyer a fases constructives i moments 
cronològics diferents que abasten quasi cinc-cents anys 
de producció ininterrompuda de vi, aquestes restes ens 
permeten d’explicar com era la producció vitivinícola 
en època romana, la qual, conceptualment parlant, no 
ha canviat gens pel que fa als processos i les tècniques 
essencials de producció i comercialització (cultiu, vere-
ma, trepig, premsat, fermentació, tractament-envelli-
ment, emmagatzematge, expedició, transport i distri-
bució), encara que en l’actualitat sí que han evolucio-
nat molt en l’apartat tecnològic, per la seva progressiva 
mecanització i automatització i sobretot en els gustos 
pel que fa al consum. 

Així doncs, la visita al celler romà de Vallmora ens 
permetrà de fer un viatge en el temps per veure, en-
tendre i conèixer de primera mà com s’estructurava 
i organitzava un centre de producció vitícola romà i 
quins eren els processos, les tècniques i la tecnologia 
emprada en la producció i comercialització massiva del 
vi laietà en època romana. 

3. Descripció de les estructures, fases 
constructives i cronologia

Totes aquestes estructures formen part d’un mateix 
conjunt encara que es detecten múltiples reformes al 
llarg del temps, amb una forquilla temporal molt àm-
plia que abasta des del segle ii aC fins a l’inici del segle 
v dC, moment en què es documenta l’amortització, 
abandó i espoli de la majoria dels àmbits i les estruc-
tures corresponents al centre de producció vitivinícola 
romà pròpiament dit, el qual té un funcionament ple 
entre mitjan segle i dC i final del segle iii dC. No obs-
tant això, posteriorment, en època tardoantiga, segles 
vi-vii dC, s’estableix un nou assentament agrari molt 
més modest, sobre les restes de l’antiga factoria.

Cronològicament, pel que fa a l’època antiga, tal 
com ja s’ha avançat, es distingeixen en tot el jaciment 
sis fases d’ocupació i tres grans moments construc-
tius: 

a) Fase 0 (del segle ii aC a la primera meitat del 
segle i aC). Correspon a la fase inicial d’ocupació del 
jaciment que tenim documentada tan sols a partir dels 
materials presents en estrats associats a una sèrie de 

forats de pal alineats formant un angle recte i en els 
estrats de farciment i amortització d’una sèrie de retalls 
que han estat interpretats com a fosses d’extracció d’ar-
giles, amb presència de ceràmica itàlica d’importació, 
ceràmica ibèrica i monedes de bronze amb llegenda 
ibèrica. Totes aquestes estructures estan situades en 
l’extrem SO del jaciment.

b) Fase 1 (de la primera meitat del segle i aC a la 
primera meitat del segle i dC). Es tracta d’una primera 
etapa constructiva documentada en un moment in-
determinat de la primera meitat del segle i aC. Des-
taquen una sèrie d’estructures corresponents a una 
habitació rectangular situada en el sector occidental 
per sota del torcularium 1 i un dipòsit aïllat situat a 
la terrassa inferior. Aquesta habitació pateix vers el 30 
aC una modificació estructural amb l’anul·lació de 
l’accés original i la incorporació de dues estructures de 
combustió (forns) de planta circular en el seu cantó 
nord. L’amortització definitiva del forn situat al cantó 
est se situa a la segona meitat del segle i aC (c. 40 aC), 
moment en el qual sembla que són amortitzats i aban-
donats ambdós forns juntament amb l’estructura d’ha-
bitació. El dipòsit aïllat situat al sud que presenta dos 
esglaons d’accés (lacus 3) continua funcionant com a 
tal fins a mitjan segle i dC, moment en què també serà 
finalment amortitzat. 

c) Fase 2 (de la meitat del segle i dC a la meitat 
del segle ii dC). En plena època julioclàudia se situa 
l’inici de la segona gran fase constructiva, que presenta 
dues etapes: un primer moment associat a la fase fun-
dacional del complex vitivinícola romà, que suposa la 
construcció de com a mínim dues sales de premsat de 
dimensions similars (torcularia 1 i 3) i que presenten 
dues premses cadascuna d’uns 4,5-5,5 metres (aproxi-
madament uns 14-16 peus romans de modulació), amb 
els seus corresponents dipòsits associats per recollir el 
most (lacus 1, 4 i 5). Es construeixen també en aquest 
període les diferents sales d’emmagatzematge o cellae 
vinariae, amb els seus corresponents dolia per transva-
sar el most i perquè aquest es transformi en vi. Un pri-
mer moment de gran intensificació de la producció es 
dóna entre els anys 40 i 70 dC; posteriorment es dóna 
un segon gran moment productiu durant les èpoques 
flàvia i antonina, des de l’últim quart del segle i dC 
fins a la meitat del segle ii dC (c. 150 dC), coincidint 
aquest darrer moment amb l’època d’Epictetus i el seu 
amo, Lucius Pedanius Clemens. 

d) Fase 3 (de la meitat del segle ii dC al primer quart 
del segle iv dC). Correspon a la tercera gran fase cons-
tructiva. A partir de l’any 150 dC es documenten tota 
una sèrie de reformes generals que afecten l’organitza-
ció de tot el complex vitivinícola. Aquest període s’estén 
entre el 150 dC i el 325 dC, i s’inicia coincidint amb 
l’esfondrament del dipòsit o lacus 1 de la sala de prem-
sat occidental o torcularium 1, la qual és amortitzada a 
mitjan segle ii dC. És en aquesta fase quan es constru-
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eixen la gran sala de premsat superior o torcularium 2 i 
les dues grans premses de biga bessones amb sistema de 
maniobra amb torn. A partir del primer quart del segle 
iv dC, vers l’any 325 dC, sembla que la factoria vitivi-
nícola entra en un període de decadència del qual ja no 
es recuperarà. 

e) Fase 4 (del primer quart del segle iv dC a l’úl-
tim quart del segle iv dC). Correspon al període de 
decadència de la factoria. Hi podem distingir dos 
moments: entre el 325 i el 350 dC es reformen les 
arae i els paviments de les dues grans premses de la 
sala superior o torcularium 2. Entre el 350 i el 375 dC 
creiem que es produeix l’amortització definitiva de la 
premsa occidental o premsa 1 i la reforma del sistema 
de maniobra de la premsa oriental o premsa 2, amb la 
construcció d’un mur perimetral en pedra al voltant 
de la fossa quadrada i d’un paviment d’opus signinum 
al seu fons per encabir-hi el mecanisme del sistema 
de maniobra que molt probablement corresponia a 
un contrapès mòbil. Es documenta un funcionament 
d’aquesta gran premsa durant uns vint-i-cinc anys, i 
deixa de funcionar entorn del 400 dC. Durant aquesta 
època també s’amortitza el conjunt de sitges situades al 
costat oriental del complex. 

f ) Fase 5 (del 400 dC al 425 dC). Implica l’abando-
nament total i definitiu del complex i l’espoli sistemàtic 
de les seves estructures, incloent-hi els elements estruc-
turals de la premsa oriental o premsa 2, que és desmun-
tada, a la fi del segle iv o l’inici del segle v dC. 

g) Fase 6 (segles vi-vii dC). Durant aquest període 
s’observa una freqüentació de l’indret i una nova ocu-
pació amb la construcció d’una habitació rectangular 
construïda amb materials petris espoliats dels edificis 
anteriors, que se superposa a les estructures de la fac-
toria vitivinícola ja amortitzades totalment. Destaquen 
en aquesta fase una sèrie de sitges excavades a la roca 
calcària situades en l’àrea on s’ubicaven les dependèn-
cies annexes orientals, a més de la localització de quatre 
estructures funeràries corresponents a una sèrie d’enter-
raments d’inhumació en fossa simple situats a la terrassa 
superior en el seu cantó de llevant. 

Respecte de la cultura material, tot i que les troballes 
no són molt nombroses, es constata una sèrie d’elements 
mobles, que formen un conjunt de materials molt vari-
ats (ceràmica, monedes, metalls, ossos, vidre, etc.), al-
guns dels quals presenten un bon estat de conservació i 
una cronologia molt àmplia i que seran objecte d’estudis 
detallats en el futur. 

Pel que fa a la descripció de les estructures, la fa-
rem seguint un model que respecti, d’una banda, el 
recorregut projectat en el projecte museogràfic per 
a la visita del jaciment, tot aprofitant per descriure 
aquells elements més significatius que són visibles des 
dels diferents punts d’observació i informació, especi-
ficant en cada cas la fase constructiva a què pertanyen 
i la seva cronologia i, d’altra banda, les estructures i 
elements no visibles o desapareguts, que també seran 
descrits i analitzats agrupant-los amb aquelles estruc-

Figura 3. Plànol general de la visita al jaciment on es poden observar les diferents estacions o punts 
d’observació i informació. 



16. En aquest sentit s’ha de dir que algunes de les estructures documentades estan emmascarades per les construccions d’èpoques pos-
teriors i per altres com els murs de l’àmbit rectangular d’època tardoantiga que va excavar Lluís Galera a final dels anys seixanta inici dels 
setanta. Van haver de ser, amb documentació prèvia exhaustiva, desmuntades i eliminades, ja que el seu escàs valor monumental, la seva 
situació enmig del torcularium 2 –que dificultava la visualització i interpretació del jaciment– i la possibilitat de reconstrucció de les premses 
van fer desestimar la seva conservació in situ.

17. Forns circulars de similars característiques els tenim documentats en una pistrina (forn de pa) localitzada en un barri de la Colonia 
Victrix Iulia Lepida/Celsa (Velilla de Ebro, Saragossa). Vegeu Beltrán (1997).

18. Vegeu Juan, Matamala (2004).

200

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

tures conservades que siguin del mateix període cro-
nològic.16

3.1. Des dels orígens fins a la primera factoria 
vitivinícola (segles ii aC-i dC)

Les primeres proves arqueològiques d’ocupació hu-
mana (no visibles) de què disposem al jaciment cor-
responen a una sèrie de forats de pal alineats que for-
men una cantonada en un dels seus extrems, associats 
a estrats amb ceràmica comuna i grisa ibèrica, ceràmica 
campaniana A, àmfora itàlica, àmfora punicoebusitana, 
monedes de bronze amb llegenda ibèrica (un As de Bols- 
kan, l’actual Osca, i un semis de Saiti, l’actual Xàtiva), 
datades entre el segle ii aC i la primera meitat del segle 
i aC, i que estan situats per sota de les construccions 
visibles en pedra, pertanyents a períodes posteriors. 

La primera fase constructiva pròpiament dita cor-
respon a una habitació de forma rectangular lleugera-
ment esbiaixada, feta amb murs de pedra lligats amb 
fang i de funcionalitat inicial desconeguda, la qual 
sembla que fou construïda a mitjan segle i aC i que 
posteriorment fou reformada tot incloent al seu inte-
rior dos forns circulars d’1,5 metres de diàmetre, que, 
atenent-nos a la seva forma i tipus, sembla que eren 
per coure pa, ja que se n’han trobat d’altres de similars 
característiques en altres jaciments i que devien tenir 
aquesta mateixa funcionalitat, encara que es tracta 
d’un tipus d’estructures molt versàtils i funcionals, que 

podien emprar-se per a usos diversos. Cal assenyalar que 
durant les excavacions es varen trobar, dins d’aquesta 
habitació, molt a prop d’aquests forns, un parell de pe-
dres circulars de molí rotatori per moldre gra, la qual 
cosa reforça encara més aquesta atribució.17 

3.2. El torcularium 1 o sala de premsatge occidental 
(de la primera meitat del segle i dC a mitjan 
segle ii dC)

Recolzant-se en aquests forns circulars, en una 
posició més elevada i pertanyents a la segona fase 
constructiva, corresponent a la construcció de la gran 
factoria vitivinícola, podem veure els murs de pedra 
d’una sala de premsatge (torcularium 1) situada en el 
cantó oest del complex. Al seu costat hi ha el dipòsit 
per recollir el most (lacus vinarius 1), amb la canonada 
de desguàs de plom per conduir el most fruit de la 
premsada vers un nivell inferior, on conservem qua-
tre grans tines originals semisoterrades (dolia defossa) 
on, una vegada transvasat el most, aquest continuava 
el procés de fermentació i la seva transformació defini-
tiva en vi. Els resultats de les analítiques del sediment 
trobat a la canonada de plom de desguàs han revelat 
que la darrera evacuació del dipòsit corresponia a vi 
negre.18 Els quatre dolia defossa han estat restaurats i 
reposicionats en el mateix lloc on es van trobar durant 
les excavacions. Aquest primer gran centre de produc-
ció vitivinícola sembla fundar-se en època dels primers 
emperadors de la dinastia julioclàudia, dins de la pri-
mera meitat de segle i (c . 30-40 dC). Aquest àmbit de 
premsatge occidental o torcularium 1 té unes dimen-

Figura 4. Vista zenital de l’alineació de forats de pal formant 
escaire situats al cantó SO del jaciment.

Figura 5. Vista zenital des del SO dels forns circulars. 



19. Vegeu el nostre article publicat en aquest mateix volum: “Cella vinaria de Vallmora (Teià, Maresme, Barcelona). Estudi per a la 
reconstrucció de dues premses romanes” (Martín, Bayés).
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sions internes d’uns 30 metres quadrats de superfície 
pavimentada amb opus signinum, del qual conservem 
una part original adossada al mur de tancament su-
perior. En aquesta sala de premsatge sembla que s’hi 
van instal·lar dues premses de biga (prelum) d’uns 4,5 
metres de llarg, equivalent a uns 14 peus romans de 
modulació (considerant que cada peu romà tenia 29,6 
centímetres). Tot i no conservar les premses originals, 
la prova arqueològica de la seva existència la tenim en 
els dos retalls quadrats situats en el cantó inferior de la 
sala, on devia anar instal·lat el sistema de maniobra de la 
premsa per fer pujar i baixar el prelum. Els punts de fi-
xació o fulcre per a la maniobra d’aquestes premses molt 
probablement estaven situats en sengles encaixos obrats 
en el mur de tancament nord de la sala, que alhora feia 
de contenció de terres de la terrassa superior. 

El dipòsit per recollir el most (lacus vinarius) associat 
a aquesta estança està situat al seu cantó de ponent, i té 
unes mesures de 5,35 per 1,35 per 0,7 metres i una capa-
citat d’emmagatzematge aproximada d’uns 5.000 litres 
(50 hectolitres), aproximadament 10 cullei (193 am- 
phorae). En aquesta primera fase de funcionament de la 
factoria hi distingim dues etapes d’intensificació de la 
producció molt marcades. Una primera etapa entre els 
anys 40-70 dC i una segona etapa entre el 70 i el 150 
dC. La sala de premsatge oest o torcularium 1 sembla 
abandonar-se al final de la primera meitat del segle ii 
dC, moment en què el dipòsit de recollida del most 
s’esquerda com a conseqüència d’un esfondrament del 
terreny, molt inestable en aquest punt, que afecta la 
fonamentació de l’obra. Això és visible encara avui en 
la superfície conservada del dipòsit i en la canonada de 

plom de desguàs, que està separada del paviment ori-
ginal uns 10 centímetres, com a conseqüència d’aquest 
esfondrament. 

3.3. El torcularium 2 o gran sala de premsatge 
superior (de la meitat del segle ii dC a final del 
segle iv dC) i altres dependències annexes

A partir del 150 dC, amb motiu de l’esfondrament 
del dipòsit del torcularium 1 occidental, sembla que 
es produeixen tota una sèrie de reformes generals que 
afecten tot el complex vitícola i que comporten la cons-
trucció de la gran sala de premsatge superior, que ha 
estat objecte d’una reintegració museogràfica més gran 
perquè albergui les rèpliques de les dues grans premses 
de biga documentades durant les excavacions, les quals 
han estat construïdes a partir d’un estudi exhaustiu de 
la resta arqueològica de base, de les fonts escrites i les 
directrius exposades pels autors clàssics, i de la biblio-
grafia i els estudis especialitzats sobre els diferents tipus 
i models de premsa documentats a l’època romana.19 
Aquestes grans premses sembla que mantenen la seva 
producció a ple rendiment com a mínim fins a final 
del segle iii dC i una d’elles, de forma residual, fins 
a final del segle iv dC i inici del segle v dC. Del que 
sí que estem ben segurs és que a mitjan segle v dC el 
celler romà de Vallmora ha estat abandonat i està en 
ruïnes, havent deixat de funcionar com a tal. 

Aquesta gran sala de premsat duplica les capacitats 
productives de totes les estructures i els elements pro-
ductius del model anterior. Així, presenta una superfí-
cie d’uns 65 metres quadrats també pavimentada amb 
opus signinum, en què es documenta la superposició 
de dos paviments. El primer paviment presenta una 
motllura de quart de canya o de quart de bossell invers 
adossat a la confluència d’aquest amb el murs peri-
metrals. El segon paviment està recolzat en dos terços 
de la superfície inferior de la sala sobre aquest primer 
paviment a l’altura de coronament del bossell. També 
es detecten diferents remocions i reparacions d’aquest 
darrer paviment, molt probablement com a conse-
qüència del desgast produït per l’activitat del premsat.

Les dues grans premses documentades en aquesta 
estança, originalment bessones quant a dimensions i 
reproduïdes in situ mitjançant la recerca documental 
de les fonts i els estudis especialitzats, probablement 
són les premses romanes més grans localitzades a Ca-
talunya en els darrers anys. Tenen una longitud d’entre 
8 i 9 metres de biga transversal (prelum), equivalent 
a una modulació de 28 peus romans de llargada i dos 
peus romans de gruix (59,2 centímetres), amb un pes 
aproximat d’entre 2.700 i 2.800 quilos. En la darrera 
etapa de funcionament de les premses, que correspon 

Figura 6. Vista de detall del tub de plom per desguassar el la- 
cus 1. 



20. El brescat és una mena d’estructura de fusta feta amb taulons que serveix per trepitjar el raïm i que presenta un fons reixat que permet 
que el most s’escoli per les escletxes vers el cup. Per facilitar aquesta operació, la majoria de brescats els trobem en els cellers de les masies 
modernes situats a dalt dels cups. 

202

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

als vestigis que avui podem observar en la seva posició 
original, aquestes estaven situades a diferent nivell, se-
parades per un petit mur que, a manera de banqueta 
mitjanera, compartimentava les dues àrees de premsat. 
Cal destacar també les dues grans plataformes circulars 
de premsatge (arae), delimitades per una canalització 
còncava de mitja canya, que mitjançant un canaló de 
connexió menen vers el gran dipòsit de recollida del 
most situat a ponent. Aquest dipòsit o gran lacus 2 es 
constitueix com una de les estructures més espectacu-
lars del complex vitivinícola, d’unes dimensions de 8 
per 1,87 per 0,9 metres i una capacitat d’emmagatze-
matge aproximada d’uns 13.500 litres de most (135 
hectolitres), aproximadament 26 cullei (520 ampho-
rae). Aquestes dades ens donen una idea aproximada 
de la capacitat de producció d’aquestes premses. 

A l’extrem nord d’aquesta gran sala de premsat o 
torcularium 2 cal destacar la localització de dos espais 
que s’han interpretat com dos possibles calcatoria (es-
pais per al trepig de raïm). El calcatorium 1, situat a 
ponent, i el calcatorium 2, situat a llevant. En aquest 
darrer, cal destacar la localització de dos suports qua-
drats encastats en el paviment que hom ha interpretat 
que sustentaven una estructura de fusta a manera de 
brescat per trepitjar el raïm durant la verema.20 

Pel que fa a les dependències annexes situades a lle-
vant, aquestes pateixen diverses reformes i adaptacions 
al llarg del temps dins una cronologia d’ocupació molt 
àmplia que abasta des del moment fundacional fins al 
d’abandó de la factoria (de la primera meitat del segle i 
dC a l’inici del segle v dC). La seva funcionalitat ens és 
desconeguda, tot i que en l’interior d’algunes estances 
s’han trobat llars de foc que poden denotar un cert 
caràcter habitacional, si més no amb caràcter temporal 
durant l’època de la verema. 

3.4. La darrera fase d’ocupació: el petit establiment 
rural, les sitges i els enterraments tardoantics 
(segles vi-vii dC)

Tal com ja s’ha avançat, a partir d’inici o mitjan 
segle v dC la factoria vitícola romana és abandonada i 
està en ruïnes. És a partir d’aquest moment quan s’esta-
bleix un nou assentament agrícola representat per tota 
una sèrie d’estructures i elements, alguns dels quals es 
podran observar durant el recorregut de la visita. 

El primer element destacat, tot i que no el con-
servem, és una construcció d’una sola habitació, de 
planta rectangular, feta amb murs de pedra lligats amb 
morter de calç i sorra, d’uns 10 metres quadrats de 
superfície, que presentava un paviment de terra prem-
sada i una llar de foc al seu interior. Estava construïda 
just a sobre de l’enderroc de la gran sala de premsatge. 
Aquesta habitació es va documentar exhaustivament i 
es va desmuntar durant les excavacions, per tal de faci-
litar la comprensió de les restes corresponents a la gran 
sala de premsatge, les quals es volien museïtzar. 

Tocant a aquesta habitació trobem un conjunt de 
sis sitges per guardar gra de les quals en podem veure 
quatre. Les altres dues són sota els murs i el paviment 
reintegrat del torcularium 3 o sala de premsatge orien-
tal. Es tracta de sitges excavades al substrat natural. La 
més gran té uns 1,8 metres de diàmetre i uns 2 de pro-
funditat i va aparèixer reblerta amb abundants cendres 
i materials ceràmics corresponents a restes de grans ti-
nes de vi (dolia) i material constructiu romà: pedres, 
teules planes (tegulae) i teules corbes (imbrices). 

Figura 7. Vista de detall des del NE del torcularium 2 una vega-
da finalitzat el procés de reexcavació. 

Figura 8. Vista aèria des del sud de l’habitació rectangular 
d’època tardoantiga, feta amb sòcol de pedra i situada a sobre 
del torcularium 2. 



21. Vegeu Pla (2005). 
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Una mica més cap a llevant es van localitzar quatre 
estructures funeràries de fossa (de les quals en podem 
observar tres). Totes eren de planta rectangular i les 
tres que es poden observar presentaven delimitada la 
capçalera i els peus per grans pedres. L’altra fossa era 
de petites dimensions i tenia els extrems arrodonits. 
Dins d’aquestes quatre fosses es varen trobar restes es-
quelètiques corresponents a les inhumacions de cinc 
individus, ja que una d’elles havia estat reutilitzada 
i presentava restes de dos individus adults: un home 
i una dona. Les altres dues fosses corresponen a dos 
adolescents d’uns catorze o quinze anys i la darrera a 
un infant, d’uns dos anys, aquests tres darrers de sexe 
indeterminat. La seva orientació era E-O en tots els 
casos excepte en l’enterrament infantil, que era N-S. 
Un darrer enterrament (no visible) es va localitzar a 
l’altre cantó del jaciment, a l’extrem O. Es tractava 
d’una inhumació corresponent a un nadó fruit d’un 
avortament o d’un part prematur. El petit esquelet es 
va trobar dins de la panxa d’una àmfora que li feia de 
sarcòfag. Tots els enterraments eren, si fa o no fa, de la 
mateixa època (segles vi-vii dC).21

Figura 9. Imatge zenital des del nord de les sitges tardoantigues 
en procés d’excavació.

Figura 10. Composició dels diferents tipus d’enterraments d’inhumació documentats en època tardoantiga al jaciment del Veral de 
Vallmora. 
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3.5. La cella vinaria oriental (segles i-iv dC) 

Està situada en un dels extrems del complex i cons-
titueix el límit d’aquest pel seu cantó de llevant. Ini- 
cialment tenia una superfície estimada d’uns 106,3 
metres quadrats. Posteriorment, a causa de les succes-
sives reformes i reestructuracions de la factoria, es va 
anar compartimentant l’espai pel seu cantó de ponent 
i reduint progressivament la seva grandària i superfície 
d’emmagatzematge. 

Durant la seva excavació es va poder comprovar 
que les empremtes de les diferents alineacions de tines 
semisoterrades (dolia defossa), pertanyents a diferents 
moments i períodes, s’anaven superposant les unes a 
sobre de les altres, cosa que donava diferents alçades 
del terra per on circulaven les persones. Aquesta su-
perposició es donava inclús dins del mateix període de 
funcionament, car aquestes tines es feien malbé i s’ha-
vien d’anar reparant i substituint molt sovint. Això es 
pot comprovar en el retalls que conservem de les em-
premtes originals dels fons de les tines, corresponents 
a la primera fase constructiva, que estan excavades en 
el substrat natural i que podem veure en la meitat no 

reintegrada de l’estança. La part de llevant de l’estança 
que es vol reintegrar, atenent-nos a les seves emprem-
tes, amb sis dolia sencers posicionats in situ, correspon 
a la primera fase de funcionament d’aquest magatzem. 
El nivell del terra és el documentat per a aquesta fase, i 
el coneixem gràcies a un petit testimoni del paviment 
de morter de calç original que conservem a la cantona-
da NE de l’habitació. El càlcul aproximat del nombre 
de tines que podien trobar-se al seu interior, d’acord 
amb la superfície disponible durant els diferents perí-
odes, és d’entre 24 i 12 unitats. La capacitat d’emma-
gatzematge d’aquestes tines variava en funció de la seva 
mida. Algunes podien arribar a superar amb escreix els 
1.500 litres (aproximadament 3 cullei).

Cal destacar també la presència de tres basaments 
circulars d’obra de suport de la coberta localitzats in 
situ i que s’ubiquen entre les empremtes dels retalls 
dels fons de les tines. 

3.6. La vinya romana experimental

La vinya (Vitis vinifera) és una planta rampant 
d’origen silvestre que l’home va domesticar en la pre-

Figura 11. Imatge zenital des del nord de la cella vinaria oriental en procés d’excavació. Observeu la disposició dels dolia i el pilars 
centrals de sustentació de la coberta. 



22. En aquest sentit cal destacar les experiències de vinyes romanes experimentals desenvolupades a Pompeia i Villa Regina, Boscoreale 
(Campània, Itàlia), així com al Mas de Tourelles (Beaucaire, França).

23. Vegeu Brun (2004, 264).
24. Sobre les diferents varietats de raïm d’època antiga vegeu també García (1991, 219-221).
25. Per ampliar la informació sobre la conducció de la vinya vegeu Brun (2003, 34-41).
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història, durant el període conegut com a neolític, i 
que suposà el descobriment i desenvolupament de 
l’agricultura i la ramaderia. A l’antiguitat el seu cultiu 
va proliferar en les anomenades civilitzacions clàssi-
ques que es van desenvolupar principalment a la conca 
mediterrània, les quals apreciaven moltíssim la beguda 
que coneixem com a vi, obtinguda a partir del premsat 
i la fermentació alcohòlica del seu fruit: el raïm. 

El vi és present el l’imaginari romà i en totes les ac-
tivitats de la vida quotidiana, social, política i religiosa, 
en què té diferents valors afegits de tipus alimentari, 
medicinal, simbòlic i ritual. D’altra banda, el vi també 
és un producte de conquesta econòmica. 

El cultiu de la vinya correspon al primer estadi del 
procés de producció del vi, tant en època romana com 
en l’actualitat. Els testimonis arqueològics que deixen 
els camps de vinya antics acostumen a ser emprem-
tes sobre el terreny natural com a conseqüència de la 
seva rompuda inicial i la seva preparació per plantar 
els ceps. En el cas de Vallmora els rastres arqueològics 
de conreu de vinya d’època romana són molt escadus-
sers i aïllats pel que fa als primers períodes d’ocupació 
inicials, no així quant als períodes posteriors a l’aban-
dó i amortització de la factoria vitivinícola. Per tal de 
complementar el discurs museològic i museogràfic pel 
que fa al primer estadi de la producció vitícola, es vol 
recrear una vinya romana aplicant criteris tècnics i ci-
entífics desenvolupats a partir de l’anomenada arqueo-
logia experimental.22 

L’objectiu de la vinya romana experimental és trac-
tar de mostrar i reproduir amb el màxim rigor i de 
la manera més fidedigna possible com era una vinya 
en època romana a partir de les dades de què dispo-
sem: les descripcions que ens en fan les fonts escrites 
i els autors clàssics, les dades arqueològiques obtingu-
des durant les excavacions i les dades obtingudes en 
les analítiques i estudis postexcavació, pel que fa a les 
tècniques de conreu, les varietats de raïm, els sistemes 
de conducció, la cura de la vinya, les eines i estris em-
prats, etc. 

El vi neix a la vinya; per això és de vital importància 
la seva cura pel que fa a la preparació del sòl, la selecció 
de la varietat a plantar, l’elecció dels sistemes de con-
ducció i poda, el control de plagues, etc. 

El substrat geològic que presenta el terreny a la 
zona oriental del jaciment de Vallmora és calcari i la 
seva preparació ha consistit en un reompliment d’ani-
vellació amb una primera capa de terra saulonada i 
després una segona capa de sauló en superfície. 

Pel que fa a la varietat de raïm amb què es produïa 
el vi laietà, les fonts escrites, Plini el Vell (Naturalis 
Historia, XIV, 29-30) i Columel·la (III, 2, 9) diuen 
que aquest s’obté a partir d’una antiga varietat de raïm 
anomenada coccolobis a Hispania, biturica a la Gallia 
i balisca a Itàlia, la qual, tanmateix, sembla que era 
originària de la regió de l’Epir, a la península Balcàni-
ca (Albània).23 Aquesta varietat produïa, segons Plini, 
dos tipus de gra, un de més gran i oblong (maior) i un 
altre de més petit i rodó (minor), i s’havia de veremar 
com més tard millor. El vi produït era un vi de sego-
na classe però que envellia molt bé i donava un gran 
rendiment.24

Pel que fa als sistemes de conducció de la vinya, 
inicialment hem escollit reproduir quatre dels sistemes 
de conducció genèrics considerats en l’antiguitat pels 
tractadistes i agrònoms romans, la majoria dels quals 
encara es mantenen a l’actualitat.25 Són:

a) Vinya emparrada en pèrgola: molt comuna al 
sud d’Itàlia, sobretot a la regió de la Campània i a 
l’àrea vesuviana. 

Figura 12. Dues imatges de diferents sistemes de conducció 
(pèrgola i emparrat) de vinyes romanes experimentals localitza-
des a Itàlia (Boscoreale i Pompeia). 
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b) Vinya emparrada alineada: actualment és la que 
s’està imposant, car amb petites adaptacions permet la 
mecanització automàtica de la collita.

c) Vinya emparrada amb aspres o perxells verticals 
de fusta: molt comuna també a Itàlia, la Gallia, Grae-
cia i el nord d’Àfrica . 

d) Vinya plantada en alveus i podada en vas: la típica 
del territori laietà i per extensió de la província Hispa-
nia Citerior Tarraconense. L’alveus és un procediment de 
plantació, segons Columel·la (De arboribus IV, 1-2), ja 
emprat pels cartaginesos i adoptat a Hispania pels co-
lons itàlics, consistent a plantar els ceps dins d’una peti-
ta fossa rectangular, la qual moltes vegades es reblia amb 
pedres que facilitessin el seu drenatge. Aquest darrer sis-
tema s’ha utilitzat tradicionalment en el nostre territori 
per plantar vinya pràcticament fins als nostres dies. En 
època romana la vinya en vas es mantenia mitjançant la 
poda a una altura d’entre un peu i mig (44,4 centíme-
tres) i tres peus romans (88,8 centímetres). Aquest fet 
facilitava les tasques de verema, millorava el rendiment 
de la mà d’obra i abaratia moltíssim els costos de pro-
ducció, i per tant també el preu de venda final.26 

3.7. El procés de vinificació: el premsat, 
la fermentació, tractaments i receptes. 
Dependències del sector oriental (segles i-iv dC)

Aquestes dependències situades a llevant del com-
plex les podem observar en tall i en seqüència longitu-
dinal des de la terrassa núm. 2 i corresponen al torcula-
rium 3 o sala de premsatge oriental, que presenta unes 
dimensions molt similars al torcularium 1 occidental, 
respecte del qual és pràcticament simètric i que molt 
probablement tenia com aquest també uns 30 metres 
quadrats de superfície. S’hi ha documentat l’existèn-
cia de dos retalls per encabir sengles pedres de suport 
(fora) per recolzar-hi els muntants superiors (arbores) 
de dues premses de biga situades en paral·lel, d’uns 5,5 
metres de prelum, equivalents a uns 16 peus romans de 
modulació. Aquesta habitació va haver de reintegrar-se 
força, car estava molt afectada pel gran retall tangenci-
al que secciona tot el jaciment en sentit SE-NO, que 
afecta tots els àmbits i estructures situats a les terrasses 
superiors. Cal destacar la superposició de paviments 
localitzada parcialment a l’extrem NE de l’estança, que 
ens documenta una de les reformes més importants 
dutes a terme en aquests àmbits vers el 150 dC, coin-
cidint amb la construcció de la gran sala de premsatge 
superior o torcularium 2. 

Vers llevant tenim dos dipòsits de recollida del 
most relacionats amb aquest torcularium 3 on podem 

veure de nou la superposició d’estructures com a con-
seqüència de les reestructuracions i reformes abans es-
mentades. Així, podem observar en un nivell inferior 
un primer lacus vinarius (lacus 4) situat en paral·lel a 
la sala de premsatge o torcularium 3, amb una orienta-
ció N-S i una cronologia estimada d’utilització situada 
entre els anys 40 i 150 dC.27 Per sobre d’aquest te-
nim un segon dipòsit o lacus vinarius (lacus 5), sembla 
que de dimensions més grans, d’uns 5,25 metres de 
costat i amb orientació transversal E-O. La superfí-
cie d’aquest envaeix part de la cella vinaria oriental, 
que veu reduïda la seva superfície d’emmagatzematge. 
Aquest dipòsit presenta una cronologia d’utilització 
aproximada del 150 al 300 dC. Les seves dimensions 
exactes ens són desconegudes, car tots dos estan sec-

Figura 13. Vista aèria des del SE del torcularium 3 en procés 
de reintegració. 

Figura 14. Vista zenital des del nord dels dipòsits (lacus 4 i lacus 
5) localitzats en el sector oriental i associats al torcularium 3.  

26. Vegeu Tchernia (1986, 180-184).
27. Establerta a partir dels materials recuperats en l’excavació del nivell d’amortització del primer paviment del torcularium 3, car queda 

encara per excavar el seu rebliment intern.



207

PARC ARqUEoLòGIC CELLA VINARIA (tEIÀ, MARESME, BARCELoNA). DESCoBRINt EL CELLER RoMÀ DE VALLMoRA 

cionats longitudinalment. Ambdós dipòsits tenen en 
el seu fons dues cubetes de decantació per netejar els 
residus sòlids. A partir d’aquest moment, dins l’etapa 
de decadència de la factoria vitícola, aquest segon di-
pòsit transversal es va compartimentar amb un mur 
que recolza directament a sobre del paviment, que va 
ser utilitzat com a estança d’habitació i va perdre la 
seva funcionalitat inicial. 

Més cap a llevant tenim la cella vinaria oriental 
amb coberta, que des d’aquest punt podem observar 
en secció lateral i que ja hem descrit amb anterioritat. 
Dins de les grans tines de fermentació (dolia), el most, 
una vegada transvasat des del dipòsit, ja sigui manu-
alment mitjançant casses o aprofitant el desnivell i la 
força de la gravetat mitjançant conduccions de terrissa 
o plom, entra a partir de les primeres 24 hores després 
del premsat en l’anomenada fermentació tumultuosa. 
En aquesta etapa els sucres es transformen en alcohol 
i en el cas dels vins negres el most obté color gràci-
es als colorants naturals que conté la pell del raïm en 
maceració. A partir d’aquí es fa el seu tractament en 
funció del gust de l’època i del tipus de vi que es vulgui 
aconseguir. Com que els romans no coneixien la sulfi-
tació (addició de sofre per evitar que s’oxidi i es torni 
vinagre), l’única manera de contrarestar aquest procés 
era saturant-lo de sucre i alcohol, cosa que donava uns 
vins amb molt de cos i un elevat grau alcohòlic i que 
s’havien de rebaixar amb aigua per prendre’ls. Així ma-
teix, alguns es coïen i es reduïen a xarop (defruntum) i 
en d’altres s’hi afegien també additius com mel (mul-
sum), cendres, aigua de mar, pols de marbre i espècies 
aromàtiques.

3.8. Sistema de maniobra de les premses del 
torcularium 3 oriental. Dependències annexes de 
ponent (segles i-iv dC)

Cal destacar a la part meridional del torcularium 3 
i en primer terme la documentació de tres fosses rec-
tangulars d’1 per 1 metres i d’entre 1 i 1,5 metres de 
profunditat, les quals es presenten alineades davant del 
torcularium 3 o sala de premsatge oriental i que s’han 
interpretat com a fosses per encabir-hi els suports de 
dues premses de biga amb un sistema de maniobra 
molt probablement amb torn que devien presentar la 
peculiaritat d’un suport central compartit pel que fa a 
l’estructura de fixació i ancoratge dels stipites. El fet que 
hi hagi un nombre senar de fosses per encabir el siste-
ma de fixació i ancoratge a terra dels stipites, i conside-
rant la seva posició respecte de l’orientació del prelum 
de les premses, devia comportar que el suport central 
necessàriament s’hagués de compartir per sustentar els 
cilindres d’ambdós torns. El fet de compartir l’estruc-
tura de fixació i ancoratge del sistema de maniobra de-
via fer que les forces es repartissin en una estructura 

més gran i per tant que la tensió aplicada i l’esforç de 
la maniobra fos menor. Aquesta hipòtesi interpretativa 
és innovadora perquè no tenim, fins avui, referènci-
es escrites ni altres paral·lels o testimonis arqueològics 
d’aquestes característiques. No obstant això, aquesta és 
l’explicació interpretativa en què estem treballant i la 
que trobem, avui per avui, més plausible. 

A ponent podem observar dues de les dependències 
annexes situades entre la sala de premsatge superior i 
la sala de premsatge oriental. El seu ús i funcionalitat 
ens són desconeguts, tot i que en una d’elles, la situada 
més cap a llevant, es va documentar la presència d’una 
petita llar de foc. 

3.9. Sistemes de maniobra de les grans premses  
del torcularium superior (segles ii-iv dC)

Continuant amb l’observació i descripció dels sis-
temes de maniobra, si ens situem a la terrassa 2, des 
d’aquesta perspectiva més baixa podem tenir una visió 
molt propera a la que devien tenir les persones que 
durant la verema tensaven les premses de la sala de 
premsat superior o torcularium 2. Des d’aquí es po-
dran veure els dos sistemes de maniobra més comuns 
de les premses de biga romanes que volem reproduir 
amb el màxim rigor, seguint les descripcions de les 
fonts, els estudis especialitzats i els paral·lels arqueo-
lògics i etnogràfics. Ambdues premses desenvolupen 
en el moment de la seva construcció (c. 150 dC) uns 
sistemes de maniobra, molt probablement amb torn, 
que presenten la particularitat de tenir els stipites en-
cabits dins d’unes fosses quadrades de 2 per 2 per 2 
metres excavades al terreny natural; fixats o ancorats a 
terra mitjançant una estructura de fusta situada dins 
d’aquestes dues fosses, les quals al seu torn devien es-
tar reblertes de pedres de format mitjà i terra picona-

Figura 15. Imatges des del sud de les tres fosses rectangulars 
isolades que creiem que estaven relacionades amb el sistema de 
maniobra de les premses localitzades al torcularium 3. 
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da. En el cas de Vallmora no vàrem trobar cap indici 
arqueològic de la presència de contrapesos en cap de 
les dues fosses. Una dada curiosa és que en el fons 
d’aquestes es va documentar la presència de sis pedres 
arrenglerades en dues fileres de tres en paral·lel, que 
hem interpretat com a elements per anivellar i esta-
bilitzar l’estructura de fusta abans esmentada. Aquest 
fet i la comprovació que aquest tipus d’estructures ja 
s’havien documentat amb anterioritat i també pos-
teriorment en altres factories vitivinícoles romanes, 
curiosament la majoria situades dins del territori la-
ietà o ben a prop d’aquest i en unes cronologies molt 
similars a les de Vallmora (meitat del segle ii dC), ens 
va fer pensar en la possibilitat del desenvolupament 
d’un sistema d’ancoratge i fixació de la maquinària de 
maniobra de caràcter autòcton regional o provincial 
que volem reproduir in situ en una de les premses, 
concretament la 1, situada a ponent. 

El mecanisme devia consistir a assentar a sobre de 
les sis pedres alineades i anivellades un engraellat de 
bigues de fusta on es devia fixar l’estructura del siste-
ma de maniobra, en aquest cas del torn o sucula. El 
rebliment de la fossa podia fer-se mitjançant pedres 
barrejades amb morter, per donar-hi solidesa, i terra 
piconada. Els avantatges d’aquest sistema són que, fi-
xant l’estructura del sistema de maniobra a terra, ens 
estalviem la pedra de contrapès i aconseguim una base 
i superfície de fixació més gran assentada sobre sis 
punts de suport. Igual que en el cas anterior, el sistema 
de maniobra amb torn amb suport central compar-
tit abans esmentat, aquesta hipòtesi interpretativa ha 
estat consultada a especialistes reconeguts, que l’han 
trobat plausible i raonable. 

A la premsa 2, tal com ja s’ha apuntat, el sistema 
de maniobra pateix una reforma a final del segle iii 
dC o l’inici del segle iv dC, en què es va construir un 
mur perimetral de pedra al voltant d’una nova fossa 
quadrada excavada en el mateix emplaçament i que es 
desplaça una mica més al sud. Aquesta estructura, així 
mateix, presentava un paviment d’opus signinum al seu 
fons. Aquest fet ens va servir d’excusa didàctica per 
reproduir un sistema de maniobra amb contrapès de 
pedra i cargol fixat a sobre d’aquest contrapès. El sis-
tema de maniobra amb cargol (cochlea), malgrat que 
Plini el Vell ens diu que era conegut en el darrer quart 
del segle i aC, hom pensa que es va utilitzar i difondre 
tardanament a les províncies occidentals. Es documen-
ta la seva utilització en premses de biga a partir del 
segle iii dC.28 

Finalment, assenyalem que des d’aquest punt cen-
tral d’observació i informació del complex es té una 
vista panoràmica molt interessant de quasi tota la fac-
toria vitivinícola romana si girem en rodó 360 graus. 

3.10. La gran cella vinaria a cel obert i la cisterna  
o bassa central (segles i-iv dC) 

Descendim per la rampa a la terrassa intermèdia, 
que es configura com una gran esplanada solcada d’ali-
neacions de tines de fermentació semisoterrades (dolia 
defossa) a cel obert, entorn de la qual semblen organit-
zar-se les diferents àrees i dependències del complex. 
Aquestes alineacions s’han pogut deduir a partir de les 
empremtes excavades en el terreny natural correspo-
nents als fons de les tines semisoterrades dels diferents 
períodes d’ocupació. La terrassa presenta dos nivells 
de dolia defossa, atès que les empremtes del sector de 
ponent apareixen a una cota més baixa que les del sec-
tor de llevant, d’acord amb, d’una banda, la topografia 
mateixa del terreny descendent en sentit E-O, i, d’altra 
banda, amb la possibilitat de superposició de tines de 
diferents èpoques, tal com hem vist a la cella vinaria 
oriental, o com a conseqüència d’anivellacions del ter-
reny per fer reformes en fases constructives posteriors, 
que han desaparegut a causa de l’important arrasament 
que el jaciment ha patit en general i en especial en 
aquests sectors. Malauradament, en la majoria de casos 
l’excavació arqueològica de les empremtes de dolia de-
fossa tan sols ens va poder determinar la seva existència 
i posició, i no gaires dades més pel que fa a la seva ads-
cripció a una fase constructiva determinada o període 
cronològic concret. Així doncs, els nivells de circulació 
de les diferents fases els hem hagut de deduir a partir 
de la seva projecció en alçat.29

En el cantó de llevant d’aquesta àrea trobem una 
mena de retall rectangular que ha estat interpretat com 
una possible cisterna o bassa d’aigua. L’aigua no tan 
sols era necessària per beure, sinó que també s’emprava 
per netejar les eines, els dipòsits i les tines (dolia) des-
prés del seu buidatge i així preparar-les per aplicar la 
pega calenta en el seu interior per impermeabilitzar-les 
i aïllar-les. De l’aplicació de pega calenta com a aïllant, 
tant en els dolia com en les amphorae i altres recipients, 
ja ens en parlen les fonts, Columel·la (De Re Rustica 
XII, 18) i Pal·ladi (Opus Agriculturae, X, 11), i fins i tot 
Cató (De Agricultura, 25) ens diu que s’han d’untar 
també els dipòsits. 

28. Per ampliar aquest tema vegeu el nostre altre article publicat en aquest mateix volum: “Cella Vinaria de Vallmora (Teià, Maresme, 
Barcelona). Estudi per a la reconstrucció de dues premses romanes” (Martín, Bayés). 

29. Atenent-nos al nivell de soterrament registrat als quatre dolia defossa documentats al jaciment, pertanyents a la segona fase construc-
tiva corresponent a la primera factoria vitivinícola del segle i dC i als paral·lels arqueològics documentats en altres jaciments, s’ha de dir que 
els dolia defossa acostumen a estar soterrats entre un 50% i un 75% del seu volum en alçat. Aquesta dada ens ha permès projectar i estimar els 
nivells de circulació d’època romana en les diferents terrasses naturals localitzades al jaciment a partir de les empremtes dels dolia conservades 
en el terreny natural.



30. Per a més informació sobre aquestes peces vegeu Martín, Rodà, Velasco (2007, 195-205) i Rodà, Martín, Velasco, Arcos (2005, 
46-57).
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El més important d’aquesta estructura és, sens dub-
te, el fet que dins del rebliment de terres del seu interior 
és on es va trobar el segell de plom o signaculum de Vall- 
mora del qual ja hem parlat a la introducció. Aquesta 
és la peça més important trobada, fins a dia d’avui, al 
jaciment, car ens permet posar nom propi a un dels 
propietaris de la factoria vitivinícola, LUCIUS PEDA-
NIUS CLEMENS, i a l’aleshores esclau de confiança 
d’aquest i responsable de la producció de la cella vi-
naria de Vallmora, EPICTETUS . Aquests són els dos 
personatges que es citen a la inscripció del segell. El 
tipus de suport exacte que marcava aquest segell ens 
és desconegut, encara que atenent-nos al material amb 
que està fet (plom) és de suposar que la seva superfí-
cie també era tova. Hom pensa que es podria tractar 
d’etiquetes (pittacii) fetes amb un material que es po-
gués marcar per pressió (guix o cera) i posteriorment 
enganxar o penjar als envasos d’emmagatzematge o 
expedició.

Cal destacar que molt a prop del signaculum de 
plom de Vallmora es va trobar un sesterci emès en 
temps de l’emperador Trajà (98-117 dC) que ens per-

met de situar cronològicament aquests personatges en 
el temps, a l’inici del segle ii dC.30 

3.11. El camp de sitges (segles iii-iv dC)

Aquest sector del jaciment fou un dels primers a 
descobrir-se i excavar-se. Dels dotze fons de sitges do-
cumentats inicialment a les excavacions de l’any 1999, 
tan sols se’n van poder localitzar i recuperar tres durant 
les excavacions del 2004. Creiem que això és degut, 
tal com s’explica a l’informe d’excavació del 1999, a 
la poca profunditat de les estructures conservades, en 
alguns casos tan sols entre 2 i 5 centímetres de les se-
ves parets, pertanyents al seus fons; sobretot com més 
avancem vers el sud, on el grau d’arrasament del ter-
reny és cada vegada més acusat. Les sitges són un tipus 
d’estructures subterrànies de forma esferoide, excava-
des en el terreny natural, algunes de les quals presenten 
en els seus paraments interns revestiments de protecció 
d’argila i calç per tal de preservar de la humitat el gra, 
normalment de cereal, que s’hi diposita. La boca acos-
tuma a ser estreta i de vegades aquesta presentava una 
petita porta d’accés per a l’ompliment i buidatge, nor-
malment feta amb fusta i situada a l’extrem superior, 
al nivell per on circulaven les persones. Una vegada 
plena, aquesta boca o porta es segellava per tal que no 
pogués accedir-hi l’oxigen i la llum que provocaria la 
germinació de les llavors. Les seves mides pel que fa 
a diàmetre i profunditat eren molt variables. Tenint 
en compte que les sitges documentades al jaciment de 
Vallmora acostumen a tenir una profunditat mitjana 
conservada d’entre 1,5 i 1,8 metres, ens podem ado-
nar de l’alt nivell d’arrasament i transformació que ha 
sofert aquest terreny al llarg del temps. Quant a la cro-
nologia, no sabem exactament quan foren construïdes 

Figura 16. Signaculum de Vallmora. 

Figura 17. Sitges amortitzades en època baiximperial, segle iv dC. 
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aquestes sitges. L’única dada de què disposem és que 
foren reblertes i, per tant, inutilitzades a final del segle 
iv i inici del segle v dC, coincidint amb l’abandona-
ment de tot el complex. Tenint en compte que aquest 
tipus d’estructures d’emmagatzematge tenen una vida 
limitada de funcionament, ja que sovint es fan malbé 
a causa de l’ús i les filtracions que provoquen esllavis-
saments de les seves parets, això ens fa pensar que la 
seva construcció no podríem fer-la anar en regressió, 
sent molt generosos, molt més enllà d’uns cinquanta 
anys de funcionament efectiu. No obstant això, la pre-
sència constant d’aquest tipus d’estructures en els as-
sentaments agrícoles romans és lògica, perquè, tot i ser 
Vallmora una factoria especialitzada en la fabricació de 
vi laietà i atenent-nos a la seva capacitat de producció, 
les persones que hi treballaven, que no devien ser po-
ques en època de verema, havien d’alimentar-se, i la 
farina i el pa són un dels aliments bàsics dins de la die-
ta mediterrània, juntament amb l’oli i per descomptat 
també el vi. És el que alguns autors anomenen la tríada 
mediterrània (pa, vi i oli). No obstant això, la impor-
tància que la producció i la comercialització d’aquests 
aliments va significar dins de la història de la huma-
nitat, tal com podem comprovar a la cella vinaria de 
Vallmora, va molt més enllà del seu pur i simple valor 
gastronòmic. 

3.12. El calcatorium 3 o sala de trepig meridional 
(segles i-ii dC)

Aquesta habitació rectangular, la superfície de la 
qual es calcula que devia ser de 30 metres quadrats, 
aproximadament, presenta en el parament d’un dels 
seus murs perimetrals, concretament el mur nord, res-
tes de revestiment hidràulic (anomenat genèricament 
així per la seva condició impermeable), per la qual 
cosa la seva funcionalitat l’hauríem de situar o bé com 
una nova sala de treball o bé com un dipòsit. La pos-
sibilitat d’identificar-la com un torcularium l’hem de 
descartar, d’una banda, atenent-nos a la seva posició 
situada en una cota baixa. Recordem que els mateixos 
autors clàssics recomanen que les sales de premsat-
ge es situïn en el punt més alt de les factories, a fi 
d’aprofitar la caiguda lliure del vi que facilitava la seva 
conducció vers els dipòsits i les tines de fermentació, 
i, d’altra banda, atenent-nos a la seva tècnica cons-
tructiva; molt probablement la sala va ser construï-
da encaixant-la en un retall rectangular excavat en el 
terreny natural. Aquest fet i el poc gruix de les parets 
perimetrals dificulten enormement la instal·lació de 
premses. Descartada aquesta hipòtesi interpretativa, 
tan sols ens resta una possibilitat més. O bé es tracta 
d’un gran dipòsit soterrat per recollir most –aquest 
fet es veuria corroborat per l’estructura rectangular 
situada a la cantonada NO de l’estança, que podria 
correspondre a la base d’unes escales d’accés al seu in-

terior–, o bé, considerant que l’estructura està aïllada 
i que cronològicament sembla pertànyer, pel que fa a 
la seva construcció, a la primera factoria vitiviníco-
la d’inici del segle i dC (c . 30-40 dC), podem inter-
pretar-la com un calcatorium per trepitjar el raïm. El 
most es pot obtenir mitjançant dos procediments: per 
escorriment amb esquinçament previ del gra de raïm 
–aquest s’anomena primer most i és el més apreciat, 
perquè dóna produccions de vi molt limitades però 
de gran qualitat– o bé mitjançant el premsat. La tre-
pitjada del raïm és un sistema de premsat tan antic 
com el vi mateix i s’ha associat sempre al llarg de la 
història a activitats festives, lúdiques i rituals. Els au-
tors clàssics ens diuen que moltes vegades els mateixos 
cups tenien una doble funcionalitat, inicialment com 
a cups de trepig i posteriorment com a dipòsits de re-
collida del most procedent de les premses. El testimo-
ni arqueològic també sembla corroborar aquest fet, ja 
que s’han documentat cups i dipòsits situats a dife-
rent nivell connectats entre si i també amb la sala de 
premsatge, que perfectament es podien utilitzar per a 
ambdues funcions. El trepig s’efectuava directament 

Figura 18. Vista zenital des del nord i documentació planimè-
trica del calcatorium 3, situat al sud. 
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amb els peus nus i els obrers s’agafaven d’unes cordes 
penjades del sostre per poder fer els moviments i no 
relliscar. 

3.13. El lacus vinarius 3 (segles i aC-i dC)

Aquesta estructura posseeix una sèrie de caracte-
rístiques que la fan especialment particular. Es tracta 
d’un dipòsit d’una capacitat aproximada d’uns 3.900 
litres (39 hectolitres, aproximadament 7,5 cullei o 150 
amphorae). Igual que l’anterior estructura, està total-
ment exempta, sense cap relació física amb cap altra. 
Les seves particularitats constructives rauen en el seu 
bon estat de conservació pel fet que es tracta d’una 
estructura excavada en el substrat natural i que dispo-
sa de dos dels tres esglaons d’accés al seu interior, la 
qual cosa ens podria donar una idea aproximada de la 
seva alçada, entorn de 1,2 metres, i perquè disposa, al 
costat de les escales, d’una cubeta de neteja de residus 
sòlids per decantació. Pel que fa a la seva cronologia, 
hom creu que la seva construcció s’hauria d’adscriure 
a la primera fase d’època tardorepublicana (segle i aC), 
tot i que el seu ús sembla perdurar fins a l’inici de la 
segona fase constructiva, fins que deixa de funcionar si 
fa o no fa a mitjan segle i dC. 

Una altra qüestió particular d’aquest dipòsit és que 
en l’estrat de rebliment que l’omplia es van trobar, jun-
tament amb abundant material ceràmic d’aquestes cro-
nologies, les úniques restes arqueològiques de pintura 
mural localitzades al jaciment. Aquest és un fet molt 
interessant, més si tenim en compte que a la factoria 
vitivinícola de Vallmora no tenim documentada cap 
àrea residencial en la seva estructuració interna ni en 
el seu entorn. Aleshores, com explicar la presència de 
pintura mural d’una certa entitat en aquest espai? Les 
possibles respostes són dues. La primera opció és òb-
via: atenent-nos a l’incipient grau d’arrasament que ha 
patit el jaciment en determinades zones, aquesta àrea 
residencial, si hagués existit, simplement ha estat des-
truïda per sota dels nivells de fonamentació, sense dei-
xar rastre, com a conseqüència dels grans rebaixos del 
terreny efectuats al llarg del temps en aquests camps. 
La segona possibilitat la deduïm a partir de paral·lels 
arqueològics d’altres factories vitícoles on tampoc s’ha 
documentat àrea residencial. El que sí que s’ha do-
cumentat en aquestes és l’existència d’una o diverses 
habitacions sumptuosament decorades, que han estat 
interpretades com l’habitació o habitacions del propie-
tari (dominus) o fins i tot del responsable de la produc-
ció (curator) i que devien correspondre a les estances 
on es rebien les visites i es pernoctava puntualment 
quan aquests visitaven el predi. En el cas de Vallmora, 
aquesta habitació o habitacions tampoc les conservem; 
no obstant això, la presència d’aquestes restes de pin-
tura mural en el rebliment d’aquesta estructura, junta-
ment amb la recuperació d’altres materials relacionats 

amb activitats domèstiques d’un cert nivell, com pot 
ser la presència d’estris cosmètics, envasos de perfums, 
etc., podria respondre perfectament a aquesta segona 
possibilitat. 

3.14. La comercialització del vi laietà: l’expedició, el 
transport i la distribució 

Arribats a aquest darrer punt i a títol de conclu-
sió, amb la visita a la cella vinaria de Vallmora hem 
pogut veure i fer-nos una idea bastant aproximada, a 
partir d’unes restes i testimonis arqueològics majorità-
riament originals, de com era un centre de producció 
de vi laietà en època romana i, encara més interessant, 
com feien aquest vi els romans, de quines instal·lacions 
disposaven i quins recursos tècnics empraven per pro-
duir-lo. Ara tan sols ens cal parlar dels darrers proces-
sos que tanquen el cercle productiu: l’expedició, el 
transport i la distribució. 

Aquesta gran producció vitícola, a diferència del 
que es creia fa uns anys, sembla que no entra en crisi 
a final del segle i dC com a conseqüència, d’una ban-
da, del famós decret de l’emperador Domicià del 92 
dC, que ordenava arrencar vinyes a les províncies per 
protegir els productors itàlics i que sembla que fou 
més un gest polític que no pas una realitat efectiva, 
i, d’altra banda, de la interpretació per part d’alguns 
autors d’una crisi productiva com a conseqüència de 
la gran disminució quantitativa de les restes d’enva-
sos amfòrics tradicionals localitzats en els jaciments 
arqueològics a partir d’aquestes cronologies. Altres 
autors expliquen aquest fet com a conseqüència d’un 
simple canvi en el sistema d’expedició que substitueix 
l’àmfora tradicional, que mai va deixar de produir-se, 
per altres tipus d’envasos com els bots de pell (cullei) 
o les bótes de fusta (cupae), amb molta més capaci-
tat d’emmagatzematge, més pràctics i còmodes de 
transportar i, sobretot, de cost més barat, però que no 

Figura 19. Vista de detall des del NO del lacus 3 una vegada 
excavat. 
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deixen rastre arqueològic a causa de la seva naturalesa 
perible.31 No obstant això, aquest és, avui per avui, 
un debat encara obert dins de la comunitat científica. 
Els autors que defensen la hipòtesi del canvi d’envàs 
pensen que la demanda sembla mantenir-se i en al-
guns casos, com en el cas del celler romà de Vallmora, 
l’anàlisi arqueològica sembla mostrar que inclús s’in-
crementa, ja que es produeixen reformes importants a 
partir de l’any 150 dC destinades a duplicar la capaci-
tat de producció. Altres autors defensen que tal vegada 
es produeix una concentració de les propietats, que 
devia fer que les activitats i el nombre de productors 
es reduís, i per tant les instal·lacions s’havien d’ampliar 
per processar la producció d’un nombre d’hectàrees de 
raïm més gran.

Pel que fa a l’expedició, és un fet que hi havia dife-
rents tipus d’envasos per emmagatzemar i transportar 
el vi a l’antiguitat, en què l’àmfora és l’envàs típic i 
clàssic per excel·lència, que inicialment fou concebut 
per ser transportat per via marítima, car per la seva 
forma i per l’encaix del pivot d’una àmfora dins de la 
boca d’una altra permetia apilar-les i fixar-les, i adaptar 
la càrrega a la bodega del vaixell. El canvi de tendència 
experimentada en el sistema d’expedició a partir de fi-
nal del segle i dC, pel que fa a la hipòtesi del canvi en 
el format d’envasament, devia fer que en l’imaginari 
romà l’àmfora, que també era una unitat de mesura de 
capacitat, passés a ser un envàs de prestigi, reservat als 
millors vins, mentre que les grans produccions de vi de 
segona classe, com el vi laietà, es devien comercialitzar 
a doll en envasos i formats de més capacitat i en defini-
tiva més barats: bots (cullei) o bótes (cupae), o fins i tot 
en dolia fixes en les bodegues dels vaixells.32 

El transport, tanmateix, continuaria sent majorità-
riament per via marítima, per qüestions econòmiques 
de cost i rendibilitat. Gràcies al fet que la costa del 
Maresme és molt apta per fondejar les naus, les càrre-
gues en el cas de Vallmora, que té la costa molt a prop, 
molt probablement es feien en embarcadors a peu de 
platja mitjançant barques de rems que es devien encar-
regar de portar els envasos a les bodegues dels vaixells 
més grans. Això no vol dir que les ciutats costaneres 
importants com Iluro, Baetulo i Barcino, situades a peu 
d’importants vies de comunicació naturals vers l’inte-
rior (la riera d’Argentona, el Besòs i el Llobregat), no 
disposessin de ports comercials propis, on s’aplegues-
sin les càrregues de les factories vitivinícoles situades a 
l’interior del territori.33 

Pel que fa a la distribució, els agents que intervenen 
en les transaccions comercials són nombrosos i, quant 
a les seves figures i papers, no difereixen gaire dels actu-
als. Així tenim, pel que fa a l’esquema que es devia des- 
envolupar a la cella vinaria de Vallmora: el propietari 
del predi (dominus), el productor (curator), els homes 
de negocis (negotiatores), els comerciants (mercatores) 
i els transportistes (nautae), entre els quals distingim 
l’armador i propietari de la nau (exercitor navis), el ca-
pità (magister navis) i els mariners (navicularii).

Autoria de les fotos i de les planimetries: Ferran Bayés 
i Colomer, Joan Josep Bonet Sarubé-Desdedalt SL-
MRW Fotografía Aérea & Globos Publicitarios 2004, 
Josep Mallafré-MRW Fotografía Aérea & Globos 
Publicitarios 2003, Antoni Martín i Oliveras, David 
Olivares i Ponti, Leticia Sierra Díaz, Carles Velasco 
Felipe. 
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Resum
El programa de recerca Cella Vinaria inclou l’excavació del celler romà de Vallmora, la situació en el seu 
context històric i l’estudi interpretatiu de les estructures constructives i productives per restaurar-lo. Des 
dels inicis fou considerat com un projecte de recerca aplicada desenvolupat en la línea de les darreres ten-
dències de l’arqueologia experimental. La sala de premsat superior és l’àmbit productiu escollit per dur a 
terme la reconstrucció de la secció constructiva de la teulada romana i de les dues premses documentades al 
seu interior amb dos sistemes de maniobra diferents: torn i cargol. La recerca inclou un estudi específic per 
a la reconstrucció en fusta de les peces, els components, els mecanismes i els elements constructius associats 
a aquestes. Un bon exemple d’això és la hipòtesi interpretativa de les fosses quadrades amb sis pedres col-
locades en dues filades i situades al fons que devien servir per estabilitzar una estructura de fusta localitzada 
a l’interior. La documentació d’altres fosses quadrades en altres jaciments en el mateix territori ens permet 
proposar una hipòtesi interpretativa d’un nou sistema de fixació dels stipites i també del torn (sucula).

Paraules clau
Projecte de recerca aplicada, arqueologia experimental, reconstrucció de premses romanes, coneixement 
interpretatiu, hipòtesi interpretativa de fosses quadrades amb sis pedres arrenglerades al fons, nou sistema 
regional o provincial de fixació.

Abstract 
The Cella Vinaria research programme includes excavating the Vallmora Roman winery, placing it in its 
historical context and carrying out an interpretative study of the buildings and production facilities, in 
order to restore them. From the outset it has been considered as an applied research project developed in 
accordance with the latest tendencies in experimental archaeology. The upper press room is the produc-
tive area chosen for the reconstruction of the tiled roof and the two presses with two different operating 
systems (screw and winch) documented in it. The research includes a specific study for rebuilding the 
wooden pieces, components and mechanisms and the buildings associated with them. A good example of 
this is the interpretative hypothesis of the square pits that have six stones laid in two rows at the bottom, 
which would have served to stabilize a wooden structure inside. The square pits found at other sites in the 
same territory allow us to propose and interpretative hypothesis for a new system of securing the stipites 
and the winch (sucula).

Keyword
Applied research project, experimental archaeology, reconstruction of Roman presses, interpretative 
knowledge, interpretative hypothesis of square pits with six aligned stones at the bottom, new regional or 
provincial securing system.



1. “Quan els raïms seran trepitjats, llurs rapes amb les pellofes s’han de posar a la premsa, per tal que, si retenen gens de most, s’espremi 
vers el mateix cup”.

2. En aquest sentit, cal destacar les aportacions econòmiques fetes des del sector públic per part dels Fons Europeus de Desenvolu-
pament Regional (Feder 2004-2005 i 2006), del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona; i des del sector privat, per part d’Acesa-Abertis, Caixa Laietana i Alella 
Vinícola Can Jonc.

3. Tot i que el concepte de recerca com a tal va implícit des dels inicis de la intervenció arqueològica mateixa, aquest període abasta l’inici 
de la recerca específica per al projecte de reconstrucció de les premses de Vallmora i el temps estimat per a la seva execució material.

4. Sobretot pel que fa a l’exercici mateix de reintegració d’estructures arqueològiques que s’està desenvolupant en els darrers anys dins del 
programa museològic i museogràfic previst pel Pla director Cella Vinaria (2003-2007) i que també es vol aplicar per a la reconstrucció ma-
terial de les premses romanes de Vallmora (Teià, Maresme) i de la vinya romana experimental, a partir de l’aplicació dels postulats defensats 
per l’arqueologia experimental. 
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1. Introducció

És un fet habitual que, avui per avui, qualsevol pro-
jecte que impliqui una intervenció directa sobre el pa-
trimoni arqueològic suposi necessàriament i de forma 
paral·lela el desenvolupament d’un projecte de recerca 
bàsica o aplicada que permeti dotar-lo de l’imprescin-
dible rigor que l’avali. I això és així ja no tan sols per-
què ho estableix la normativa vigent, sinó perquè, des 
d’un punt de vista d’ètica professional i de coherència 
en la recerca, no pot ser d’altra manera si volem que 
les nostres interpretacions, hipòtesis de treball i actu-
acions siguin acurades i acceptades per la comunitat 
científica. 

El Projecte Cella Vinaria neix i es desenvolupa du-
rant tots aquests anys (2003-2008) com un projecte de 
recerca aplicada i d’arqueologia experimental impulsat 
inicialment per l’Ajuntament de Teià, l’empresa priva-
da i les administracions públiques, i l’executa l’arqueo-
logia professional tot comptant amb l’aval científic i el 
suport d’institucions de recerca com l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i el Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya (MAC).2

Fins ara a les nostres publicacions donàvem una vi-
sió global d’aquest projecte mostrant de forma general 
els resultats obtinguts durant les excavacions, inicial-
ment d’urgència i posteriorment preventives, i durant 
la recerca postexcavació en el gabinet i el laboratori ar-
queològic (Rodà, Martín, Velasco, Arcos 2004, 46-57; 
Martín, Rodà, Velasco 2007, 195-212). A patir d’ara, 
i fins que no sigui una realitat la monografia específica 
que tenim previst de publicar d’aquí a un temps, els 
nostres articles tractaran sobre temes més especialitzats 
amb estudis detallats i amb continguts referents a l’es-
tudi i anàlisi de les diferents estructures arqueològiques 

documentades i els materials mobles recuperats durant 
l’excavació, la seva tipologia, les seves característiques, 
la seva funcionalitat i les dades d’interès científic que 
puguem extreure a partir de la seva interpretació histò-
rica i arqueològica. 

Per bé que la ponència presentada durant el simpo-
si tractava d’exposar de forma generalista tots aquests 
resultats en la línia de l’article precedent i de les nos-
tres darreres publicacions, aquest estudi que teniu a 
les mans tracta de forma específica de la recerca duta 
a terme pels autors, amb motiu del desenvolupament 
del Projecte de museïtzació i adequació per a la visita 
pública del jaciment vitivinícola romà de Vallmora (Teià, 
Maresme), volum I: Aspectes museogràfics generals i ac-
tuacions arqueològiques i de conservació-restauració, que 
preveu la reconstrucció de dues grans premses romanes 
de biga (torcula) i de llurs sistemes de maniobra amb 
torn (sucula) i amb cargol (cochlea) amb contrapès, 
documentades sobre la base arqueològica registrada al 
jaciment durant l’excavació. 

2. Aspectes teòrics i metodològics 

El Projecte de recerca aplicada per a la reconstruc-
ció de les premses romanes de Vallmora (Teià, Maresme) 
(2007-2009)3 s’ha plantejat, igual que la resta de pro-
jectes desenvolupats dins del programa d’investigació 
del Pla director Cella Vinaria 2003-2007, a partir de 
l’aplicació dels postulats desenvolupats pel corrent te-
òric i metodològic del realisme científic i, pel que fa 
a aquest cas concret, també a partir de l’aplicació del 
mètode experimental.4

Sense ànim d’allargar-nos gaire en disquisicions 
teòriques i pràctiques, que creiem que no pertoquen 

«Quae calcatae uvae erunt, earum scopi cum 
folliculis subiciendi sub prelum, ut, siquid reliqui 

habeant musti, exprimatur in eundem lacum.»1 

 Marcus Terentius Varro, Rerum Rusticarum I, 54 



5. Aquesta cronologia tan antiga ve documentada tan sols per la presència de materials residuals localitzats en els estrats d’anivellació 
previs a la fase 0 o primera fase constructiva (entre el segle ii aC i la primera meitat del segle i dC).

6. Vegeu referències cronològiques més exhaustives per a les diferents fases constructives als nostres articles anteriors (Rodà, Martín, 
Velasco, Arcos 2004, 49-53; Martín, Rodà, Velasco 2007, 201-203).

7. En aquest sentit, vegeu l’excel·lent article del professor André Tchernia “Les avatars de la qualité entre l’Antiquité et les temps moder-
nes”, publicat en aquest mateix volum.

8. Cal citar l’aportació feta per Carles Velasco Felipe i Roser Arcos i López, ambdós, aleshores, arqueòlegs de l’empresa Arqueociència 
Serveis Culturals, SL, i codirectors de les excavacions durant els anys 2004 i 2005, amb qui hem tingut l’oportunitat d’elaborar conjuntament 
la memòria de les excavacions i de publicar els resultats preliminars de les intervencions en sengles articles anteriors (vegeu nota 9). També 
cal citar la participació del Dr. Ramon Járrega i Domínguez, investigador de l’ICAC, en les tasques d’inventari i classificació de materials 
arqueològics. 

217

Cella ViNaria DE VALLMoRA (tEIÀ, MARESME, BARCELoNA). EStUDI PER A LA RECoNStRUCCIó DE DUES PREMSES RoMANES

en aquest article, el realisme científic és una varietat 
del realisme crític que, dins de l’anomenada teoria del 
coneixement o epistemologia, sosté bàsicament: 

1. Que existeix una realitat objectiva, en el nostre 
cas de proves arqueològiques materials, que poden ser 
reconegudes i estudiades. 

2. Que l’objectiu primordial de la ciència és des-
criure, explicar i, en el cas concret de l’arqueologia, 
interpretar els fets d’aquesta realitat objectiva, tot si-
tuant-los en el seu context natural, històric i cultural, 
per tal d’assolir, almenys parcialment, un coneixement 
sobre aquesta realitat. 

3. Que la ciència aconsegueix el seu objectiu, en 
certa mesura i d’una forma racional, gràcies a l’aplica-
ció del mètode científic. 

Així doncs, a partir del registre arqueològic obtingut 
durant l’excavació, documentem una sèrie d’elements 
i estructures que hem pogut analitzar morfològica-
ment i formalment i situar en el seu context temporal, 
cronològic i històric, i que hem procurat interpretar 
en termes de funcionalitat, ja sigui per si mateixes o 
a partir de la informació extreta a partir de la localit-
zació i estudi de paral·lels arqueològics o etnogràfics 
coneguts. Així mateix, aquests testimonis arqueològics 
ens informen sobre una sèrie de fets i accions que, una 
vegada ordenats, seqüenciats i interpretats mitjançant 
una seqüència temporal relativa, a partir de la qual 
hem pogut identificar tota una sèrie d’elements i d’ac-
tivitats productives, ens han permès desenvolupar, en 
el cas concret del celler de Vallmora, un discurs muse-
ològic i museogràfic al voltant dels diferents estadis, les 
tècniques i els processos de la producció vitivinícola a 
l’època romana.

3. Aspectes arqueològics i cronològics

El conjunt arqueològic de Vallmora (Teià, Mares-
me) es defineix per tota una sèrie d’elements i estruc-
tures disposades en diferents nivells, que de manera 
esglaonada es van adaptant a la topografia en terrasses 
del terreny. Les estructures semblen distribuir-se en 
tres àrees o ales, formant un conjunt de dimensions 
considerables i de planta rectangular disposat a dife-
rents nivells i a l’entorn d’un espai central al voltant 

del qual s’organitzen les diferents estances i depen-
dències. L’ala que presenta un millor estat de conser-
vació és l’ala nord, i es allà on s’han observat millor els 
diferents àmbits i les estructures productives i d’em-
magatzematge. 

Quant a la cronologia es distingeixen en tot el 
jaciment set fases d’ocupació i tres grans moments 
constructius, encara que també es detecten múltiples 
reformes al llarg del temps, amb una forquilla tem-
poral molt àmplia que abasta des del segle ii aC5 fins 
a l’inici del segle v dC (400-425 dC), moment en 
què s’abandona definitivament la factoria vitivinícola 
pròpiament dita, la qual té un funcionament ple des 
de la primera meitat del segle i dC fins a final del segle 
iii dC, i se n’amortitza la major part de les estructures 
productives durant el primer quart del segle iv dC 
(entre el 400 i el 425 dC). El que queda clar és que a 
mitjan segle v dC el complex vitivinícola de Vallmora 
estava abandonat i en ruïnes. Posteriorment, en època 
tardoantiga, segles vi-vii dC, quan les estructures ja 
estan amortitzades i colgades, s’estableix un nou as-
sentament agrari molt més modest sobre les restes de 
l’antiga factoria.6

Malgrat pertànyer a fases constructives i moments 
cronològics diferents que abasten quasi cinc-cents anys 
de producció ininterrompuda de vi, aquestes restes ens 
permeten d’explicar com era la producció vitivinícola 
en època romana, la qual, conceptualment, no ha can-
viat gens pel que fa als processos i les tècniques essen-
cials de producció i comercialització –cultiu, verema, 
trepig, premsat, fermentació, tractament-envelliment, 
emmagatzematge, expedició, transport i distribució–, 
encara que en l’actualitat sí que han evolucionat molt 
en l’apartat tecnològic, per la progressiva mecanització 
i automatització, sobretot en el producte final i en els 
gustos de consum.7 

Durant les intervencions arqueològiques preventi-
ves dutes a terme entre els anys 2003 i 2005 es van 
poder registrar i documentar al jaciment de Vallmora 
(Teià, Maresme), diverses estructures i elements rela-
cionats amb la producció vinícola, per bé que perta-
nyents a diferents fases, etapes i períodes cronològics.8 
Així, s’han localitzat i documentat un total de tres sales 
de premsat o torculares, que presenten instal·lades dues 
premses de biga (torculum) cadascuna, cosa que dóna 



9. Aquests aspectes seqüencials i cronològics es confirmen clarament amb la superposició de l’àmbit 2 pel seu extrem SO a l’àmbit 1 en 
el seu extrem NE.

10. Hem de tenir en compte que aquestes són tan sols les estructures que s’han conservat i que hem pogut documentar durant els treballs 
d’excavació, car el jaciment presenta un arrasament molt pronunciat en sentit NE-SO, molt més acusat com més al sud, on tan sols conser-
vem part de les estructures que estaven soterrades per sota del nivell d’arrasament.

11. Vegeu infra “El torcularium superior: descripció i interpretació de les estructures arqueològiques romanents”.
12. Aquesta interpretació inicial la recollim de l’informe de Josep Fauquet i Palau, que fou el director de les primeres intervencions ar-

queològiques d’urgència dutes a terme l’any 1999 per l’empresa Arqueociència Serveis Culturals, SL, al jaciment del Veral de Vallmora (Teià, 
Maresme) i que excavà gran part d’aquests àmbits annexos al torcularium superior (Fauquet, 1999). 
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un total de sis premses documentades en el jaciment, 
encara que, atenint-nos a aspectes seqüencials del re-
gistre arqueològic i cronològic, el seu funcionament 
simultani sembla reduir-se, a efectes productius, a dos 
àmbits de premsat i, per tant, a quatre premses tre-
ballant al mateix temps.9 La majoria de les premses 
documentades també conserven en els seus extrems 
inferiors les fosses o els espais retallats al terreny per 
encabir-hi i muntar els sistemes i la maquinària de ma-
niobra.10 

Cal destacar, també, la documentació de fins a cinc 
dipòsits per a la recollida del most (laci), tres àrees de 
trepig del raïm (calcatoria)11 i diverses sales d’emma-
gatzematge o cellers pròpiament dits (cellae vinariae), 
una amb clares evidències d’estar coberta i les altres 
sembla que disposades a cel obert. 

Junt amb aquestes tenim altres dependències an-
nexes de treball i habitació de la mà d’obra. Aquests 
àmbits pateixen diverses reformes i adaptacions al 

llarg del temps, cosa que comporta una cronologia 
d’ocupació molt àmplia que abasta, tal com ja hem 
apuntat, des del moment fundacional de la factoria 
vitivinícola (primera meitat del segle i dC) fins al mo-
ment d’abandó d’aquesta (primer quart del segle v 
dC). La funcionalitat específica d’algunes d’aquestes 
estances annexes als àmbits de producció ens és des-
coneguda, tot i que en l’interior s’han trobat llars de 
foc i estructures de combustió, que inicialment es van 
interpretar de caràcter habitacional, si més no amb 
caràcter temporal durant l’època de la verema.12 No 
descartem, però, la possibilitat que algunes d’aquestes 
estances on documentem la presència de llars i estruc-
tures de combustió poguessin tenir també altres fun-
cionalitats: d’una banda, la de simples sales d’emma-
gatzematge per a contenidors, eines, estris, etc., sobre-
tot durant les èpoques de l’any amb menys activitat; 
d’altra banda, es podrien interpretar com a sales per 
escalfar i desfer la pega per al tractament impermeabi-

Figura 1. Planta general del jaciment vitivinícola romà de Vallmora (Teià, Maresme) una vegada finalitzades les intervencions arque-
ològiques. 



13. D’aquest revestiment hidràulic en tenim una cota màxima de conservació d’aproximadament 1 metre d’alçat a les parets de fons dels 
calcatoria 1 i 2 i el conservem també en la seva totalitat d’alçat (90 cm) a les parets del lacus 2. 

14. La Dra. I. Rodà creu que es podria tractar d’un bloc de pedra de Montjuïc. Cató, Agri . XVIII, 5, ens descriu uns suports individuals 
per a cadascun dels arbores i els stipites de 2,5 × 2,5 peus (aprox. 74 cm) per 1,5 peus d’alçada, amb una fonamentació de 5 peus (aprox. 
1,48 metres) com per a l’ara. Val a dir que la funció d’aquesta pedra és suportar el pes de la maquinària i de la torre i no rep cap altra força 
addicional. 
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litzant intern dels contenidors (dolia, amphorae, etc.), 
uns dies abans de la verema, o també es podrien haver 
emprat com a sales d’ebullició del most per elaborar 
l’arrop (caroenum, defruntum o sapa), mitjançant la 
reducció de part del seu volum. 

4. El torcularium superior: descripció 
i interpretació de les estructures 
arqueològiques romanents

A partir de mitjan segle ii dC (c. 150 dC), amb 
motiu de l’esfondrament del lacus 1, situat al torcu-
larium occidental o àmbit 1, sembla que es produ-
eixen tota una sèrie de reformes generals que afecten 
tot el complex vitivinícola de Vallmora i que suposen 
la construcció de l’àmbit 2 o torcularium superior, on 
documentem dues àrees de trepig de raïm (calcatori-
um 1 i calcatorium 2), les empremtes romanents de 
les dues premses (torcula) que volem reconstruir, la 
pedra de suport dels muntants anteriors de la premsa 
2 (forum), les àrees de premsatge d’ambdues premses 
(arae) i el lacus 2. Aquest àmbit 2, el qual ha estat ob-
jecte d’un major estudi per reintegrar-lo museogràfi-
cament, duplica les capacitats productives de totes les 
estructures i els elements productius de l’àmbit 1. Pre-
senta una superfície rectangular interna pavimentada 
amb opus signinum de 74,15 metres quadrats (8,88 
per 8,35 metres) i s’hi documenten dos paviments su-
perposats. El primer paviment presenta una motllura 
de quart de canya o de quart de bossell invers de mig 
peu d’ample (aprox. 14,8 cm), adossat a la confluència 
d’aquest amb els murs perimetrals, els quals presenten 
revestiment hidràulic d’impermeabilització en dues 
capes, una primera capa de cendres i morter d’uns 3 
centímetres de gruix i una segona capa d’uns 2 centí-
metres de gruix feta amb morter de calç barrejat amb 
piconament ceràmic de format petit com a imper-
meabilitzant.13 Cal destacar també la documentació 
d’altres petites motllures verticals d’entre 8 i 10 cen-
tímetres de gruix, situades en els angles o cantonades 
internes de quasi totes les estances productives i de la 
majoria de dipòsits d’emmagatzematge que presenten 
revestiment hidràulic. El segon paviment recolza en 
dos terços de la superfície inferior del torcularium a 
sobre d’aquest primer paviment a l’altura del corona-
ment del bossell. També es detecten diferents remoci-
ons i reparacions d’aquests dos paviments, amb una 
repavimentació intermèdia molt probablement com 

a conseqüència del desgast produït per l’activitat del 
premsat al llarg dels anys.

Les premses 1 i 2 sembla que foren originalment 
bessones quant a dimensions i probablement també 
quant a sistema de maniobra amb torn (sucula). Amb-
dues premses estan situades en el gran torcularium su-
perior, que té un funcionament efectiu de quasi dos 
segles, per bé que aquest àmbit també presenta dife-
rents remocions, reformes interiors i reparacions dels 
paviments des de mitjan segle ii dC, moment en què 
sembla que se situa la datació constructiva d’aquesta 
fase 3, fins a final del segle iv dC i inici del segle v, que 
és quan documentem el darrer funcionament amb ca-
ràcter residual de la premsa 2 (c . 400-425 dC). A final 
del segle iii dC sembla que es devia produir l’amortit-
zació de la premsa 1 –perquè deixa de funcionar– i la 
reforma de la premsa 2. 

En la darrera etapa de funcionament de la factoria 
vitivinícola, que correspon als vestigis que avui podem 
observar en la seva posició original, ambdues premses 
es presenten separades per un petit mur que comparti-
menta les dues zones de premsat, tal vegada a manera 
de banqueta mitjanera. No obstant això, atenint-nos 
als aspectes cronològics abans esmentats, sembla poc 
probable que ambdues premses funcionessin simultà-
niament en aquest darrer període d’activitat.

Aquestes reformes també les trobem presents en la 
seqüència constructiva i estratigràfica documentada a 
les fosses de maniobra i contrapès d’aquestes premses, 
per bé que aquestes estan afectades per múltiples acci-
ons d’espoli per recuperar elements reaprofitables, com 
les bigues de fusta i les pedres d’ancoratge i contrapès. 
Aquestes accions semblen situar-se cronològicament a 
final del segle iii dC pel que fa a la premsa 1, que sem-
bla que es devia amortitzar en aquest moment, i tot 
just després de l’abandó definitiu de les instal·lacions 
en el primer quart del segle v dC, pel que fa a la prem-
sa 2. 

La premsa 2 conserva in situ el bloc rectangular 
original de pedra sorrenca (forum) de suport dels ar-
bores, que presenta unes dimensions de 1,40 per 0,85 
metres.14 En el cas de la premsa 1, el forum fou es-
poliat i arrencat del seu emplaçament original en un 
moment indeterminat, potser amb motiu de la seva 
amortització a la fi del segle iii dC (terminus post quem) 
o de la reforma de la premsa 2, o tal vegada després de 
l’abandó de la factoria vitivinícola, a partir del primer 
quart del segle v dC (terminus post quem), per la qual 
cosa, a efectes museogràfics, hem hagut de reproduir-



15. La possible relació de la cronologia d’amortització de la premsa 1 amb la de reforma de la premsa 2, ara per ara, no la podem establir 
amb certesa, entre altres raons perquè les dades del registre arqueològic del 1999 no són suficientment clares i no ens permeten discernir 
aquest fet. No obstant això, esperem poder confirmar o desmentir aquesta relació mitjançant l’estudi comparatiu de la seqüència estratigràfica 
i dels materials recuperats en les unitats estratigràfiques de rebliment i d’amortització de les dues fosses en què s’encabia la maquinària de 
maniobra. 

16. Com a mínim durant la primera etapa productiva d’ambdues premses (segles ii-iii dC). 
17. Aquestes dades les hem pogut obtenir a Vallmora gràcies al gran rebaix longitudinal que talla tangencialment gran part del jaciment 

i que, pel que fa al torcularium superior, ens va permetre de veure en secció i comprovar la mesura d’aquesta fonamentació.
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lo amb fibra de vidre a partir d’un motlle de l’original 
que conservem de la premsa 2.15 

Igualment, comptant la distància a partir dels cen-
tres dels fora respecte del centre de les fosses en què 
s’encabia el sistema de maniobra, podem deduir que 
les bigues (prela) d’ambdues premses (1 i 2) devien 
tenir, originalment i respectivament, una longitud de 
8,74 metres (incloent-hi la metxa o lingula), i després 
de la reforma de la premsa 2, durant la seva darrera 
fase de funcionament, la biga o prelum d’aquesta devia 
tenir una longitud de 9 metres (incloent-hi la metxa 
o lingula). 

Altres rastres conservats d’aquestes premses que 
també cal destacar són les dues grans àrees circulars de 
premsatge (arae) amb un diàmetre intern de 210 cen-
tímetres i una superfície d’ara de 3,46 metres quadrats, 
la premsa 1, i 240 centímetres de diàmetre intern i 
una superfície d’ara de 4,52 metres quadrats, la prem-
sa 2, delimitades per una canalització còncava de mitja 
canya (canalis rotunda), que mitjançant un canaló de 

connexió menen vers el gran dipòsit de recollida dels 
most situat a ponent (lacus 2).16 Tant la canalització 
perimetral com el canaló de recollida del most pre-
senten una amplada mitjana d’uns 15 centímetres la 
premsa 1 i d’uns 20 la premsa 2. 

Pel que fa a la fonamentació d’aquestes arae de 
premsatge, Cató recomana la seva construcció mitjan-
çant una successió de capes de morter i grava, morter i 
sorra i morter i ceràmica triturada, encara que no espe-
cifica el seu nombre ni l’amplada de cadascuna (Brun 
1986, 246, nota 44). A Vallmora la fonamentació de 
l’ara, que també es disposa en capes, té aproximada-
ment 1,50 metres de fondària, valor que s’aproxima 
bastant als 5 peus (aprox. 1,48 m) catonians.17

El lacus 2 es constitueix com una de les estructures 
més espectaculars del complex vitivinícola, d’unes di-
mensions de 8 metres de llargada per 1,87 d’amplada i 
0,9 d’alçada (13,46 m3) i una capacitat d’emmagatze-
matge aproximada d’uns 13.500 litres de most (135 hl, 
aprox. 26 cullei o 520 amphorae). Això ens pot donar 

Figura 2. Panoràmica de detall i esquema de les diferents estructures productives localitzades als sectors corresponents als torcularia 
1 i 2. 



18. Fer un bon estudi de rendiments és complex i extens, per la qual cosa el deixem per a més endavant. Segons M. C. Amouretti i J.-P. 
Brun hi ha diversos tipus de rendiments i nivells de productivitat a estudiar: 1. els rendiments de productivitat agrícola; 2. els rendiments 
de productivitat de les instal·lacions, i 3. el rendiment de productivitat d’un predi, regió o país. També ens diuen que en el càlcul d’aquests 
rendiments i nivells de productivitat intervenen moltes variables, i les dades arqueològiques de què disposem acostumen a ser molt parcials. 
Així mateix, són de l’opinió que les dades aportades per les fonts antigues s’han de prendre amb molta prudència. No obstant això, creuen 
necessari fer aquestes hipòtesis i estimacions per tal d’avançar en la recerca (Amouretti, Brun 1993, 551-562). 

19. Segons la Dra. I. Rodà també semblen fets amb pedra sorrenca de Montjuïc.
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una orientació de la capacitat de producció d’aquestes 
premses, per bé que en l’estudi de rendiments interve-
nen molts altres factors i variables.18 

A l’extrem nord-est del calcatorium 2 cal destacar 
dos suports quadrats de pedra sorrenca encastats en el 
paviment d’opus signinum original, que hem interpretat 
com a encaixos d’una estructura de fusta amb forma de 
calaix rectangular, feta amb taulons i amb un fons reixat 
fet amb taules, que probablement s’encaixava i recolzava 
sobre aquests suports i que, pel fet de trobar-se sobreele-
vat respecte del paviment d’opus signinum, permetia tre-
pitjar el raïm i que el most s’escolés per les ranures d’en-
tre les taules del seu fons, menant vers el gran lacus 2,  

situat a ponent. La brisa romanent devia passar posteri-
orment a les premses per extreure’n el most restant. Un 
altre indici traceològic que referma aquesta hipòtesi és 
que aquests suports presenten un desgast longitudinal 
còncau que tal vegada podríem considerar motivat pel 
moviment constant dels veremadors sobre l’estructura 
de fusta durant el trepig del raïm. Com a conseqüència 
d’aquest moviment i a causa del fregament del travesser 
que devia recolzar sobre aquests suports, amb el temps 
i l’ús continu de la instal·lació al llarg dels anys, es po-
drien haver produït aquests desgasts en la superfície de 
les pedres sorrenques de suport.19 

D’aquest tipus de calcatoria fets amb fusta, ara per 
ara, no n’hem trobat referències ni paral·lels arqueo-
lògics coneguts. No obstant això, sí que disposem de 
paral·lels etnogràfics moderns dels segles xviii, xix i 
xx, on aquest tipus d’estructura s’anomena brescat. La 
seva funcionalitat podria ser, doncs, idèntica a la dels 
brescats de fusta que trobem sobre els cups de moltes 
masies catalanes. Precisament en tenim dos de molt 
ben conservats molt a prop de Vallmora, dins de la 
mateixa comarca del Maresme, al celler de la Masia de 
Can Bartomeu, a Cabrera de Mar, i que s’han museït-
zat recentment. 

Figura 3. Vista zenital de les dues fosses per encabir-hi els siste-
mes de maniobra de les dues grans premses de biga documenta-
des al torcularium 2 o gran sala de premsatge superior. 

Figura 4. Detall de la solera de fonamentació d’una de les arae 
de premsat, concretament la de la premsa 2. 

Figura 5. Vista general des de l’oest de l’espai identificat com 
a calcatorium 2, dins del torcularium 2. Detall dels dos suports 
quadrats encastats en el paviment que interpretem com de su-
port d’una estructura de fusta per al trepig del raïm. 



20. Val a dir que el seu ús s’ha perllongat en el temps. Tenim proves de l’ús d’aquest tipus de premsa en època medieval i moderna fins 
a l’inici del segle xx, en què el procés del premsat es va mecanitzar i posteriorment automatitzar. De fet, es conserven encara molts exemples 
etnogràfics de premses de biga, també anomenades de lliura o quintar, dels segles xvi al xix, que, tècnicament, no difereixen gaire dels torcula 
d’època romana. 

21. Encara que a les premses del tipus C21 els stipites estant fets amb pedra, mentre que a la nostra premsa aquests són de fusta. 
22. Hi ha un darrer estudi comparatiu molt interessant de les fonts escrites respecte de les restes arqueològiques romanents (Rosada 

2007, 213-228).
23. Vegeu infra apartat 7.3.1.

222

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

5. Les premses romanes de biga 

La premsa romana de biga (torculum) és un sistema 
conegut des d’antic basat en el principi de la palanca. 
Els primers testimonis arqueològics de la seva utilitza-
ció, ja sigui amb maniobra simple o amb contrapès de 
pedra, els tenim documentats, des de l’edat del bronze, 
a diversos jaciments de la mediterrània oriental: Ras 
Shamra-Ugarit, a Síria; Epistoki Bamboula i Kalavas-
sos, a Xipre (Brun 2004a, 18 i 55-62); Tell Qiri, a Pa-
lestina, aquest darrer ben datat en el segle viii aC, i 
també en una representació iconogràfica en una copa 
skyphos àtica de figures negres del segle vi aC, con-
servada al Museu de Boston (Brun 1986, 87). Heró 
d’Alexandria (Ἥρων) (Mechanica III, 2,13), quan par-
la als seus alumnes d’aquest principi físic, posa com 
a exemple aquest tipus de premsa, molt comú en la 
seva època (mitjan segle i dC). Es tracta del sistema de 
premsat més emprat a l’època romana, sobretot des del 
segle ii aC fins al segle vi dC.20 

J.-P. Brun estableix una tipologia d’aquest tipus de 
premsa i les seves possibles variants en funció del siste-
ma d’ancoratge i fixació dels muntants i del sistema de 
maniobra, ja sigui aquest amb torn, amb torn i contra-
pès o de cargol amb contrapès (Brun 1986, 84-124). 
Les premses que volem reproduir a Vallmora responen 
a una variant del tipus C21 per a la premsa 1 i del tipus 
C4 per a la premsa 2 (Brun 1986, 86; 2004a, 14).21 

Pel que fa a les fonts escrites, la més detallada des-
cripció d’aquest tipus de premsa, independentment del 
sistema de maniobra que es vulgui instal·lar, és la feta al 
segle ii aC per Marc Porci Cató a la seva obra De Agri-
cultura, XVIII i XIX. Per bé que aquest ens descriu una 

instal·lació oliera ideal amb diverses premses de biga 
(torcula) amb maniobra amb torn (sucula), el mateix au-
tor ens diu que les premses de vi responen a la mateixa 
tipologia amb una variant en la mesura d’alçada dels ar-
bores (2 peus), que també ens proporciona. Altres autors 
que han parlat d’aquest i d’altres tipus de premses són 
Plini el Vell (Naturalis Historia, XVIII, 317), Marc Vi-
truvi Pol·lió (De Architectura VI, 6,3) i el ja citat Heró 
d’Alexandria (Ἥρων) (Mechanica III, 2,13).22 

6. Terminologia, criteris, dimensions, 
materials i tècniques constructives 
adoptades en el projecte de reconstrucció 

Partim de la hipòtesi de treball que en un moment 
inicial (mitjan segle ii dC) a les dues grans premses de 
Vallmora, que hem denominat premsa 1, la situada més 
cap a ponent, i premsa 2, la situada més cap a llevant, 
la maniobra de premsat es devia fer mitjançant sengles 
torns (suculae), mentre que en una fase posterior (final 
del segle iii dC), almenys en la premsa 2, es podria ha-
ver adoptat la millora tècnica que suposa la substitució 
del torn (sucula) per un cargol (cochlea) fixat sobre un 
contrapès.23 Aquesta possibilitat s’entreveu a partir de 
la reforma documentada a la fossa situada a l’extrem 
inferior de la premsa 2, que presenta un doble retall 
i la construcció d’un mur perimetral de maçoneria 
amb pedra i morter de calç i un paviment llis d’opus 
signinum al seu fons, per encabir la nova maquinària 
de maniobra. El desplaçament de la fossa vers el sud 
suposa, en conseqüència, l’increment de la llargada de 
la biga o prelum. 

Atenint-nos a postulats divulgatius i a la finalitat 
didacticopedagògica que es vol donar a la visita del ja-
ciment, a l’hora de plantejar-nos la restitució de les 
premses de Vallmora vàrem optar per reconstruir la 
premsa 1 com a premsa de torn (sucula) i la premsa 
2 com a premsa de cargol (cochlea), exemplificant així 
dos sistemes de maniobra de premsat diferents i, tal 
vegada, el que havia estat el funcionament d’aquest 
establiment vitivinícola en dos diferents períodes cro-
nològics. 

6.1. terminologia 

Pel que fa a la terminologia dels diferents elements 
de les premses, seguirem la taula d’equivalències se-

Figura 6. Vista general de dos brescats restaurats, localitzats en 
el celler de la masia de Can Bartomeu (Cabrera de Mar, Ma-
resme). 



24. Vegeu la bibliografia.
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güent, en què els anomenem indistintament pel seu 
nom en llatí i en català.

Quan el nom d’un element ens sigui desconegut en 
llatí, l’anomenarem en català, prenent com a referència 
etnogràfica la terminologia tradicional emprada a les 
diferents obres consultades.24 

6.2. Criteris

En el projecte de reconstrucció hem utilitzat infor-
mació procedent de diferents camps i disciplines, esta-
blint un ordre de prioritat pel que fa a la procedència 
de les dades:

1. Les primeres dades de caràcter irrefutable a tenir 
en compte són les que ens forneix el mateix jaciment i 
les restes arqueològiques que s’hi documenten, que ens 
serveixen com a base per a la restitució. 

2. Les següents dades a tenir en compte són els 
condicionants mecànics necessaris perquè les premses 
exerceixin la seva funció de manera efectiva. 

3. En tercer lloc hem tingut en compte les dades 
aportades pels autors clàssics, sobretot les indicacions 
que dóna Cató a la seva obra De Agricultura i la inter-
pretació que d’aquestes fan Jean-Pierre Brun i André 
Tchernia (Brun 1986; Tchernia, Brun 1999).

Llatí Català

arbores cuixes, verges, pont principal

capitulum barret

cochlea cargol 

fibulae espadelles

funis torculus corda del torn per abaixar la biga

funis subductuarii corda per alçar la biga

lingula metxa

orbis barret, tallador

prelum biga

stella barres

stipites pilars, muntants

sucula torn

trabs jàssera, biga

trochlea politja

vectes manuelles

Figura 7. Perspectiva isomètrica en 3D de la reconstrucció de les dues premses de biga de Vallmora, amb indicació de parts i compo-
nents. 



25. Corner: arbust de la família de les rosàcies.
26. Vegeu el quadre adjunt.
27. Es recomana la loupe de noyer, llúpia o berruga de noguera (Lauvergeon 2004, 46).
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4. Quan el testimoni arqueològic o les fonts escrites 
no ens han pogut aportar la informació que ens ha cal-
gut, hem hagut de recórrer als paral·lels arqueològics 
coneguts d’aquest tipus d’estructures, donant prioritat 
als més propers. 

5. Bona part dels elements de les premses són de fusta, 
un material que rarament deixa traces arqueològiques, i 
per això hem hagut de recórrer també als paral·lels etno-
gràfics conservats, sobretot pel que fa a les premses de vi 
i oli d’època moderna del període preindustrial (segles 
xvi al xix), i aplicar, en la mesura que ha estat possible, 
el mateix criteri de proximitat que per als paral·lels ar-
queològics. També s’han consultat obres de referència 
i d’estudi de les premses d’aquesta mateixa època que 
recullen fins i tot, en els casos més moderns, testimonis 
vius de persones que encara les havien fet servir. 

6. Finalment, les darreres dades que s’han tingut 
en compte han estat les aportades per l’anomenada 
arqueologia experimental, especialment a partir de 
l’experiència del Mas de Tourelles a Beaucaire (França) 
(Tchernia, Brun 1999, 91-107). 

6.3. Dimensions 

Pel que fa a les dimensions de les diferents parts 
de les premses, per norma general hem adoptat el peu 
romà (pes, de símbol p), de 29,6 centímetres, i el dit 
romà (digitus, de símbol d), d’1,85 centímetres, em-
prats per les fonts clàssiques en les seves descripcions; 
consignem també les seves equivalències amb el siste-
ma mètric decimal.

6.4. Materials

Pel que fa als materials emprats, el projecte preveu, 
d’una banda, la construcció d’elements estructurals 
d’obra amb maçoneria de pedra de construcció lligada 
amb morter de calç i sorra o amb maó massís lligat amb 
morter de calç i sorra (torre) i amb peces de ceràmica 
cuita (teulada de tègules i ímbrexs); d’altra banda, la 
resta d’elements que configuren tant l’estructura de la 
coberta romana com les parts i peces que componen 
les dues premses que es volen reintegrar es faran totes 
amb fusta. L’amidament per a la construcció d’amb-
dues premses de biga serà en total d’uns 12,6 metres 
cúbics de fusta (corresponen, si fa o no fa, a uns 6,3 
metres cúbics cadascuna). 

A l’hora de reconstruir les premses de Vallmora 
intentarem utilitzar els tipus de fusta que més es pu-
guin acostar als originals, dels quals hem de recordar 
que no ens n’ha quedat cap rastre arqueològic. Segons 

Cató, els arbores i stipites podien ser de roure o pi (Agr ., 
XVIII, 8), mentre que per al prelum recomana l’òs-
tria (carpe negro en castellà, Ostrya carpinifolia) (Agr., 
XXXI, 2), una espècie pràcticament inexistent al nos-
tre territori. De l’orbis ens diu que s’havia de fer d’om 
o avellaner amb metxes d’alzina i clavilles de corner 
(Agr ., XVIII, 9).25 

L’etnografia també en proporciona dades al respec-
te. Els diversos autors consultats ens informen sobre 
els diferents tipus de fusta utilitzada per construir els 
diferents elements de les premses modernes.26

Element Fusta Referències

arbores

roure 

(Cató, De Agricultura XVIII, 8) 
(Humbel 1976, 158) 
(Massanell, Solé 1990, 131)
(Pastor 1999, 30)
(Lauvergeon 2004, 9)

pi (Cató, De Agricultura XVIII, 8)

alzina (Regull 1990, 125)

cochlea

om
(Humbel 1976, 58)
(Regull 1990, 125)
(Pastor 1999, 30)

server
(Humbel 1976, 58)
(Lauvergeon 2004, 9, 47)

noguera
(Humbel 1976, 58) 
(Regull 1990, 125)

perera
(Humbel 1976, 58) 
(Regull 1990, 125)

pomera
(Humbel 1976, 58)
(Regull 1990, 125)

pi bord (Massanell, Solé 1990, 131)

carpí (Humbel 1976, 58)

fibulae om (Massanell, Solé 1990, 131)

nou
noguera27

(Humbel 1976, 58) 
(Regull 1990, 125)
(Lauvergeon 2004, 46)

om (Lauvergeon 2004, 46)

orbis

om
(Cató, De Agricultura XVIII, 9)
(Regull 1990, 124)

avellaner (Cató, De Agricultura XVIII, 9)

alzina 
(metxes)

(Cató, De Agricultura XVIII, 9)

corner 
(clavilles)

(Cató, De Agricultura XVIII, 9)



28. Per a referències paleoambientals, vegeu ([Món rural…] 2005a; [Inventari…] 1987; Cases et al . 1995; Castanyer, Tremoleda 1999; 
Bassa et al . 1997; Burjachs 1988; Buxó et al . 2003). 
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Així doncs, a partir d’aquestes dades, i prioritzant 
les espècies de què tenim una relativa certesa de la seva 
presència al territori en època romana, les rèpliques de 
les premses romanes de Vallmora es construiran em-
prant preferentment els següents materials i seguint 
aquest ordre.28

6.5. tècnica constructiva

La tècnica constructiva serà la tradicional en fusta 
per a l’època romana, que no difereix gaire de l’actu-
al, amb acoblaments i empalmaments amb emmetxats 
(Fullana 2005, 70, 88, 89, 143, 144; Adam 1989, 104, 
105; Ulrich 2007, 54-71). Les unions seran preferent-

Element Fusta Referències

prelum

òstria (Cató, De Agricultura XXXI, 2) 

roure
(Humbel 1976, 58)
(Lauvergeon 2004, 5,9)

pi (Massanell, Solé 1990, 131)

alzina (Regull 1990, 125)

stipites
roure

(Humbel 1976, 58)
(Lauvergeon 2004, 9)

alzina (Regull 1990, 125)

vectes freixe (Lauvergeon 2004, 46)

Component Material

Arbores roure, pi o alzina

Capitulum roure, pi o alzina

Cochlea
om, server, noguera, perera, 
pomera, pi bord o carpí

Fibulae om

Funis torculus espart

Funis subductuarii espart

Llibant espart

Orbis
om, avellaner, alzina (metxes), 
corner (clavilles)

Prelum roure, pi o alzina

Stella freixe

Stipites roure, pi o alzina

Sucula roure, pi o alzina

Trabs roure, pi o alzina

Trochlea om

Vectes freixe

Figura 8. Tipologia d’emmetxats (Fullana 2005, 143). 

ment mitjançant tascons i clavilles de fusta i els claus, 
en cas de ser vistos, seran de ferro, de secció preferent-
ment quadrangular i cabota de botó, piramidal o poli-
gonal (fig. 8).

Els empalmament de bigues, si s’escauen, es faran 
seguint els esquemes de la figura 9.

7. Components i mecànica de les premses

La premsa de biga funciona com una palanca de 
segon tipus, on s’aplica una força de potència (Fp) a 
l’extrem d’una barra de llargada L, l’altre extrem de 
la qual està recolzat en un fulcre, amb què s’obté una 
força de resistència (Fo) sobre un punt situat a una 
distància d del fulcre (fig. 10).

Descrivim a continuació en detall els diferents 
components de les premses 1 i 2 de Vallmora, amb 
la justificació de les dimensions que hem adoptat en 
la reconstrucció de cadascun. Agrupem els diferents 
elements segons la seva funció: palanca (prelum), ele-
ments de potència de la premsa 1 (sucula, vectes, sti-



29. Volem agrair al Sr. Víctor Curcó Murillo, professor de Física i Química de l’IES de la Roca del Vallès (Vallès Oriental), la seva gen-
tilesa de repassar els nostres plantejaments teòrics i els diferents càlculs per a l’estudi del funcionament dels components i la mecànica de les 
premses. 

30. Per exemple, al Clos de la Perrière (Fixin, Costa d’Or, França), trobem una premsa preindustrial d’època moderna (segles xvi-xvii), 
amb un alçaprem monòxil de 85 per 55 centímetres (0,47 m²) (Lauvergeon 2004, 9).

226

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

pites), elements de potència de la premsa 2 (lliura, 
cochlea, nou, stella), elements de resistència (peu, or-
bis) i elements de fulcre (arbores, fibulae, trabs, torre, 
balanceres).29

7.1. Palanca

7.1.1. Prelum (biga)
Es tracta de la gran biga que fa de palanca per ai-

xafar el peu de brisa, mitjançant el seu propi pes i les 
forces aplicades durant la maniobra de premsat. 

Cató (Agri . XVIII, 2) ens dóna una longitud del 
prelum de 25 p (aprox. 740 cm), però sembla que, pel 
que es dedueix a partir dels diferents paral·lels arque-
ològics analitzats, aquesta dimensió era molt variable. 
A Vallmora aquesta magnitud ens ve fixada per la dis-
tància entre el centre del forum i el centre de la fossa en 
què s’encabia el sistema de maniobra i ens dóna, per a 
la premsa de torn, un prelum de 874 centímetres, i per 
a la premsa de cargol, un de 900 centímetres. Pel que 
fa a la secció d’aquest element, sorprenentment, el me-
ticulós Cató no ens dóna cap indicació sobre aquesta 
mida tan important. Hem seguit, doncs, l’estimació 
de J.-P. Brun de 2 per 2 p (aprox. 59 per 59 cm) (Brun 
1986, 238). Això ens dóna una secció de 0,35 metres 
quadrats, que no s’allunya gaire dels valors que hem 
trobat en els paral·lels etnogràfics.30 

Amb aquestes dimensions i estimant la densitat del 
roure en uns 0,9 g/cm3, tindríem per a la premsa 1 un 
prelum amb un pes de 2.700 kg, i de 2.800 kg per a la 
premsa 2.

La part posterior del prelum que s’encaixa entre els 
arbores, anomenada lingula (metxa) segons Cató (Agr. 
XVIII, 2), ha de fer 2,5 p de llarg (aprox. 74 cm). La 
seva amplada ve determinada per la distància entre 
els arbores, que en el cas de Vallmora és d’1 p (aprox. 
29,6 cm). Cató especifica que s’ha de deixar un digitus 
(aprox. 1,8 cm) de badall entre la lingula i els arbores 
(Agr. XIX, 2), però a Vallmora hem augmentat lleuge-
rament aquest interval (3,2 cm), per disposar de més 
tolerància davant eventuals deformacions del prelum.

7.2. Elements de potència (premsa 1)

7.2.1. sucula (torn)
Cató (Agr . XVIII, 2) especifica per al torn una am-

plada de 9 p (aprox. 266 cm). Tot i que en algun ja-
ciment s’han constatat separacions entre els suports o 
stipites que ens indiquen que el torn devia tenir aquesta 
amplada, J.-P. Brun observa que la norma és que si-

Figura 10. Esquema del funcionament d’una premsa de biga 
com a palanca de segon tipus. 

Figura 9. Tipologia d’empalmaments (Fullana 2005, 144).



31. En el text expressem les forces en quilograms i les pressions en kg/cm2, tot i que, en rigor, el quilogram és una unitat de massa i no de 
força. Ho fem així perquè és més entenedora que no pas el newton, i és la utilitzada majoritàriament en la bibliografia sobre premses.

32. Hem agafat aquest nombre d’homes atenint-nos al fet que a la majoria de representacions iconogràfiques d’època antiga d’escenes de 
premsat, ja sigui amb torn o cargol, el nombre de persones que es representen és de dos. A la reconstrucció de la premsa catoniana del Mas 
de Tourelles a Beaucaire (França) el torn és accionat també per dues persones.

33. Les forces reals serien una mica menors, ja que no hem tingut en compte la fricció entre l’eix del torn i les pollegueres, encara que 
aquesta fricció es pot minimitzar mitjançant el greixatge d’aquestes peces. 
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gui més estret, en algun cas de només 110 centímetres 
(Brun 1986, 238). Aquest seria el cas de Vallmora, on 
la fossa on anaven encaixats els stipites ens limita l’am-
plada del torn a 115 centímetres. Una menor amplada 
del torn ajuda a evitar-ne ruptures i assegura un millor 
centrament del prelum. Pel que fa al diàmetre, seguim 
l’estimació de J.-P. Brun, que li assigna 1 p (aprox. 
29,6 cm) (Brun 1986, 245).

Segons Cató (Agr . XIX,1), a cada extrem del cilin-
dre del torn s’hi feien tres forats que el travessaven de 
part a part, per encabir-hi les barres (vectes) que el fan 
girar. Aquests forats devien anar distribuïts al llarg de 
cada cap del torn, per no debilitar-lo. A Vallmora, com 
que el torn és més estret, hem distribuït els forats en 
dos grups de dos forats a cada extrem. 

7.2.2. Vectes (manuelles)
S’anomenen així les barres de fusta que, encaixades 

en els forats practicats en ambdós extrems del cilindre 
del torn, fan palanca i permeten girar-lo enrotllant la 
corda (funis turculus) que estira del prelum. Segons la 
força que s’hagi d’exercir, Cató (Agr . XIX, 2) esmenta 
manuelles de diferents llargàries: 8, 10, 12, 14, 16 i 18 
p. Les més llargues anaven proveïdes d’una corda al seu 
extrem, que queda fora de l’abast dels operaris quan està 
en la posició més elevada. J.-P. Brun estima un diàmetre 
de les vectes d’uns 7 centímetres (Brun 1986, 245). 

La força màxima (Fp) exercida per la corda sobre el 
prelum depèn de la llargària de les manuelles.31 Tenint 
en compte un torn d’1 p de diàmetre (r = ½ p) i que la 
maniobra fos efectuada per dos homes32 de 60 kg (Fh 
màxima = 120 kg), tindríem els valors següents:33

L (p) L (cm) Fp (kg)

 8 237 1.920

10 296 2.400

12 355 2.880

14 414 3.360

16 474 3.840

18 533 4.320

 Aquestes forces són idèntiques per a les maniobres 
en què pot intervenir el torn, ja sigui per abaixar el 
prelum durant el premsat o bé per elevar-lo mitjançant 
una corda (funis subductuarii) i una politja (trochlea) 
fixada a l’estructura de la coberta superior (Brun 1986, 
119; Rosada 2007, 222). 

7.2.3. stipites (pilars, muntants)
Són els pilars verticals on hi ha les pollegueres per 

a l’eix del torn. Aquí ja no podem seguir la descripció 
de Cató (Agr. XVIII, 5), que proposa un sistema de 
subjecció dels stipites anàleg al dels arbores, és a dir, 
que sigui el pes de la construcció a sobre dels pilars el 
que impedeixi el seu desplaçament vertical durant el 
premsat. 

A Vallmora no trobem cap rastre d’aquesta disposi-
ció, i en canvi en el lloc on haurien de ser els stipites de 
les premses es localitzen dues fosses quadrades, d’uns 
2 per 2 metres, i d’uns 2 metres de fondària respecte al 
nivell de circulació. Encaixades en el sòl del fons de la 
fossa 1 es van documentar dues pedres en posició pri-
mària situades en el centre, a ambdós costats, i diverses 
pedres en posició secundària al seu voltant; mentre que 
a la fossa 2 hi havia sis grans pedres sense escairar dis-
posades en dos rengles, dues d’elles en posició secun-
dària, lleugerament desplaçades, com a conseqüència 
o bé de la reforma del sistema de maniobra o bé de les 
accions d’espoli una vegada fou abandonada la factoria 
vitivinícola. No obstant això, la seva posició original 
queda palesa per les empremtes negatives conservades 
a terra.

Creiem que aquestes fosses i la disposició arrengle-
rada de les pedres als seus fons tenen forçosament a 
veure amb el sistema de fixació dels stipites, que aquí 
devien anar ancorats a terra en lloc d’estar subjectes 
per una superestructura de contrapès. 

En la tipologia de J.-P. Brun (Brun 1986, 86; 2004a, 
14), a les premses del tipus B20 els stipites també estan 
ancorats a terra, però en aquest cas se subjecten amb 

Figura 11. Esquema de funcionament mecànic del torn (su-
cula). 
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Figura 12. Composició gràfica, fotogràfica i planimètrica de la disposició de les premses i de les dues fosses documentades per encabir-
hi el sistema de maniobra al jaciment del Veral de Vallmora (Teià, Maresme). 



34. A partir d’aquí també es podria explicar etimològicament l’origen del terme arbores.
35. Addicionalment aquesta estructura es podia travar mitjançant puntals en creu de Sant Andreu o en espina de peix encaixats a les 

parets laterals de la fossa, com en el sistema de taissons ancrés (Lauvergeon 2004, 13-14, fig. 14).
36. No obstant això, en el farciment d’aquesta fossa també s’hi podrien barrejar pedres de diferent format que falcarien l’estructura i 

augmentarien el pes del rebliment.
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Figura 13. Perspectiva isomètrica en 3D de la reconstrucció hipotètica de l’estructura de fusta de sustentació dels stipites i del torn a 
la premsa 1, encabida dins de la fossa. 

unes traves a què es pot accedir per una galeria sub-
terrània per al muntatge i reparacions. Aquest sistema 
està ben representat a l’àrea del Vesuvi durant el segle 
i dC, però sembla desaparèixer després de l’any 79 dC 
(Brun 1986, 90-92). 

L’etnografia ens proporciona també exemples de 
premses, en aquest cas de cargol, en què l’element de 
tracció també està ancorat a terra. Es tracta del que a 
França anomenen pressoirs à taissons, on el cargol està 
fixat a un o dos pilars o muntants (taissons) profunda-
ment encastats a terra, a una fondària d’uns 12 peus o 
més (Lauvergeon 2004, 3 i s.; Humbel 1976, 56, 91). 
Per oferir una resistència més gran a l’arrencament, 
s’utilitza sovint un “[…] tesson en chêne bifurqué placé 
dans la terre . On le tient en position par d’autres pièces 
de bois chargées d’obstacles à son déplacement” (Bianquin 
1836, 6). L’origen d’aquest sistema creiem que es pot 
trobar en les premses més primitives, on la funció dels 
arbores i els stipites la devien fer arbres o soques d’ar-
bres.34 Una pervivència sorprenent d’això la podem 
trobar en la premsa de Can Gambada, a Sant Hilari 

Sacalm, en una postal de principi del segle xx on és 
qualificada de “curiositat agrícola”. 

A Vallmora interpretem les fosses quadrades amb 
les sis pedres al fons com l’allotjament d’una estructura 
de fusta que devia sostenir els stipites ampliant la seva 
base de recolzament en tota la superfície del fons de 
la fossa a manera d’empeçolat (Fullana 2005, 145).35 
Una vegada reblerta aquesta de terra piconada i pedres, 
el pes d’aquest rebliment devia impedir l’arrencament 
dels stipites per la tensió de la corda en fer força amb les 
manuelles per abaixar el prelum . Les sis pedres devien 
tenir la funció de punts de recolzament en la base de 
l’estructura per estabilitzar-la i anivellar el conjunt.

Verificarem si la nostra hipòtesi és versemblant es-
timant si només amb el volum del rebliment de terra 
continguda dins la fossa cúbica tindríem suficient pes 
per contrarestar aquesta força ascendent.36

Volum de la fossa: 2 × 2 × 2 m = 8 m3

Densitat del sòl: 1.200 kg/m3 (sòl argilós)
Pes de la terra: 1.200 kg/m3 × 8 m3 = 9.600 kg



37. Moltes de les intervencions arqueològiques d’urgència i preventives a les quals farem referència a continuació foren promogudes i en 
molts casos també finançades pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya; volem agrair als seus membres i en especial a la seva cap, Gemma Hernán-
dez Herrero, la col·laboració i autorització per reproduir imatges i documentació d’aquestes intervencions. 

38. Agraïm a Esther Gurri i Costa, arqueòloga directora de les excavacions, la informació facilitada, l’accés a la documentació i l’autorit-
zació per reproduir les fotos i la planimetria adjunta.
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Com hem vist abans, la força màxima que exerceix 
la corda és inferior (4.320 kg), de manera que només 
amb el pes del volum del rebliment de terra tenim ga-
rantida l’estabilitat de l’estructura.

Aquesta mateixa disposició de fosses quadrades o 
cúbiques de 2 per 2 per 2 metres la trobem també en 
diversos jaciments del territori de l’antiga Laietània ro-
mana i als seus voltants en cronologies dels segles i i 
ii dC.37 

Així, al jaciment vitivinícola romà del Morè (Sant 
Pol de Mar, Maresme), excavat el 1995, es documen-
ten dues fosses quadrades de característiques similars a 
les nostres, situades a l’àmbit VII. Inicialment aquestes 
fosses foren interpretades pels seus excavadors com a 
dipòsits (Gurri 1997, 28-30). Nosaltres creiem, tot i 
l’absència de les sis pedres arrenglerades, que tal vegada 
podrien haver estat espoliades, que es podria tractar 
també de dues fosses per encabir el sistema de ma-
niobra de dues premses situades a l’espai ocupat pels 
àmbits V i VI, el qual en un moment determinat fou 
compartimentat, cosa que va anul·lar la funcionalitat 
d’una de les premses, que molt probablement, com 

també passa a Vallmora, devia ser desmuntada i amor-
titzada.38 

Un altre exemple d’aquesta disposició el trobem al 
jaciment de la urbanització Torreblanca, a Sant Just 
Desvern (Baix Llobregat), excavat entre el 1986 i el 
1988 (Folch 1989, 246-255; García, Cortadella 1989, 
256-263). En sengles intervencions arqueològiques 
d’urgència es van localitzar diferents estructures per-
tanyents a la pars rustica d’una vil·la romana i, entre 
d’altres, es va documentar una fossa cúbica de 2 per 
2 per 2 metres que presentava sis carreus rectangulars 
(d’uns 30 per 40 cm), arrenglerats en dues filades de 
tres, disposats a banda i banda del fons d’aquesta es-
tructura. Els seus excavadors la interpreten de la forma 
següent: “Podria tractar-se d’una construcció feta per 
encabir-hi alguna mena d’estructura de fusta […] pro-
bablement relacionada amb les troballes de l’any 86, 
cosa que faria pensar en algun ús industrial. El cert és 
que va entrar en desús i va ser tapada no abans de la 
primera meitat del segle ii dC segons un primer estudi 
del material ceràmic […]”. Caldria plantejar-se si tal 
vegada la idea de “tapada” correspondria al rebliment 

Figura 14. Mapa del ter-
ritori laietà i localització 
dels jaciments on s’ha do-
cumentat la presència de 
fosses per encabir sistemes 
de maniobra de premses 
de biga. 



39. Agraïm a Joaquim Folch i Soler, arqueòleg territorial de les comarques de Barcelona, Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Di-
recció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, director de les 
excavacions del 1986, la informació bibliogràfica facilitada.

40. Agraïm a Lourdes Moret i Pujol, arqueòloga directora de les excavacions, la informació facilitada, l’accés a la documentació i l’auto-
rització per publicar les fotografies i les planimetries.

41. Agraïm a Joaquim Folch i Soler, arqueòleg territorial de les comarques de Barcelona, Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Di-
recció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, director de les 
excavacions en 1986-1987, la informació facilitada, l’accés a la documentació i l’autorització per reproduir la planimetria adjunta. 

42. Vegeu la nota 40. 
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Figura 15. Composició gràfica, fotogràfica i planimètrica de la disposició de les premses i de les dues fosses documentades al jaciment 
del Morè (Sant Pol de Mar, Maresme) (Gurri et al . 1995, 19-78). 

d’aquesta estructura pel seu funcionament i no pas a la 
seva amortització.39 

Aquest esquema es torna a repetir en el jaciment de 
Can Pedrerol de Baix (Castellbisbal, Vallès Occiden-
tal), excavat l’any 2005, també amb cronologies simi-
lars, però aquesta vegada amb la presència de quatre 
fosses quadrades disposades en dues filades enfronta-
des. Dues de les fosses presentaven igualment les sis 
pedres arrenglerades al seu fons, les altres dues no. Ate-
nint-nos a la disposició de la planta general d’aquest 
establiment vitivinícola, creiem que aquest segueix 
l’esquema catonià de quatre premses enfrontades dis-
posades en parelles en bateria i situades a banda i ban-
da del torcularium .40 

A Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occiden-
tal), excavat els anys 1986 i 1987 (Folch, Martínez, 

Casas 1988, 85-92),41 trobem també dues fosses qua-
drades associades a una instal·lació de premsatge amb 
les sis pedres al seu fons i que inicialment els seus ex-
cavadors també varen interpretar com a dipòsits sense 
una funcionalitat clara. 

I una vegada més a la vil·la romana de Can Solà 
del Racó (Matadepera, Vallès Occidental), excavada 
als anys 1991, 1995 i 1998 (Barrasetes, García 1997, 
169-173), en una nova intervenció del 2006, s’ha lo-
calitzat una d’aquestes fosses quadrades amb les sis pe-
dres arrenglerades, i en aquest cas concret també amb 
una cubeta circular al fons.42 

El darrer exemple, tot i no estar situat en territori 
laietà pròpiament dit, és proper a aquest. Es tracta 
del jaciment de Sant Bartomeu (Navarcles, Bages), 
excavat el 1986, amb una datació de la segona meitat 
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Figura 16. Composició planimètrica de la disposició de la fossa quadrada amb sis pedres documentada al jaciment de la urbanització 
Torreblanca (Sant Just Desvern, Baix Llobregat) (Folch/García/Cortadella 1989, 85-90, 256-263). 
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43. Agraïm a Albert López Mullor, arqueòleg, cap de la Unitat d’Investigació Històrica de la Diputació de Barcelona, la informació faci-
litada, l’accés a la documentació relativa a aquest jaciment i l’autorització per reproduir la planimetria adjunta. Cal assenyalar que els treballs 
d’excavació d’aquest jaciment foren dirigits el 1986 per Àlvar Caixal i Mata i Xavier Solé.

44. Aquest àmbit territorial, inicialment documentat per nosaltres amb caràcter regional, sembla que es podria ampliar per l’aparició fa 
uns anys d’unes estructures similars al Camp de Tarragona (Tarragonès), encara no publicades. 

Figura 17. Composició gràfica, fotogràfica i planimètrica de la disposició de les premses i de les quatre fosses documentades per enca-
bir-hi el sistema de maniobra al jaciment de Can Pedrerol de Baix (Castellbisbal, Vallès Occidental). 

del segle ii dC, i on aquesta fossa amb les sis pedres 
al fons va ser interpretada com a pertanyent a una 
instal·lació de premsatge, però sense especificar-ne la 
funció (López 1992, 16, fig. 1-2; Caixal, López 1993, 
39).43 

Creiem que el testimoni arqueològic de Vallmora, 
on clarament podem relacionar longitudinalment els 

tres elements integrants de la premsa (fossa, ara, fo-
rum), ens permet d’extrapolar la nostra interpretació 
als altres sis jaciments documentats. Ens devem trobar, 
doncs, davant d’una nova variant del sistema de fixació 
del stipites, sembla que en un àmbit territorial reduït, 
car, avui per avui, no tenim notícies del seu ús en altres 
indrets de l’Imperi romà.44
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Figura 18. Composició gràfica, fotogràfica i planimètrica de la disposició de les premses i de les dues fosses documentades 
per encabir-hi el sistema de maniobra al jaciment de Can Feu (San Quirze del Vallès, Vallès Occidental) (Folch/Martínez/
Casas 1988, 85-92).
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Figura 19. Composició gràfica, fotogràfica i planimètrica de la disposició de la fossa quadrada amb sis pedres documentada al jaciment 
de Can Solà del Racó (Matadepera, Vallès Occidental). 
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Figura 20. Composició planimètrica i fotogràfica de la disposició de la 
fossa quadrada amb sis pedres documentada al jaciment de Sant Bartomeu 
(Navarcles, Bages) (López 1992, 16, fig. 1-2; Caixal/López 1993, 39). 



45. Tampoc podem estar segurs que a Vallmora el contrapès estigués format per un bloc de pedra monolític. També podria haver estat 
una arca lapidum (caixa plena de pedres) com la que descriu Plini el Vell (N . H . XVIII, 317).

46. A Catalunya, tenim proves arqueològiques de contrapesos monolítics similars i fins i tot una mica més grans, com el localitzat a la 
partida de la Fontjoana, al municipi de Vinebre (Ribera d’Ebre), que presentava unes dimensions d’1,60 per 0,66 per 0,63 metres (Genera, 
Prevosti 1999, 294).
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7.3. Elements de potència (premsa 2)

7.3.1. Lliura, contrapès 
A la premsa 2, superposada a una primera fossa que 

abans hem interpretat com d’ancoratge per als stipites 
d’un torn, trobem una segona fossa rectangular d’1,70 
per 1,55 metres, revestida d’un muret de maçoneria fet 
amb pedra de construcció de format mitjà lligada amb 
morter de calç i sorra, i amb una fondària d’uns 0,90 
metres respecte del nivell d’arrasament. El fons presen-
tava una pavimentació feta amb opus signinum. Fosses 
molt similars amb aparell de pedra les trobem a Pig-
nans (Var, França) (Brun 2005, 15-17, fig. 61), i el fet 
que en alguna fins i tot hi hagi un contrapès monolític 
de pedra in situ ens permet conjecturar la seva presèn-
cia també a Vallmora, encara que aquest hagi desapare-
gut, molt probablement com a conseqüència d’accions 
d’espoli derivades de l’abandonament o amortització 
d’aquesta estructura. La finalitat d’aquesta fossa podria 
ser la de limitar els desplaçaments horitzontals del con-
trapès en alçar-se durant la maniobra. 

No podem saber si aquest contrapès subjectava un 
torn, com a les premses del tipus C3 de la classificació 
de J.-P. Brun, o un cargol de fusta, com a les del tipus 
C4 (Brun 1986, 86; 2004a, 14). Atenint-nos a la cro-
nologia de la darrera etapa de funcionament d’aquesta 
premsa i a una finalitat didàctica, hem optat per re-
construir aquest darrer tipus, ja que el torn ens queda 
representat a la premsa 1.45 Agafarem com a model per 
a la nostra reconstrucció de la lliura el paral·lel arque-
ològic més proper, el que tenim documentat a la vil·la 
romana de Can Sans (Sant Andreu de Llavaneres, Ma-
resme) (Ribas 1949, 52-56; Pujol 1980, 393-407). Es 
tracta d’un bloc de granit en forma de paral·lelepípede 
de 102 per 95 per 60 centímetres amb un forat circular 
a la cara superior d’uns 25 centímetres de diàmetre i 
dos encaixos laterals en cua d’oreneta, que podem clas-
sificar dins del tipus 50 de J.-P. Brun (Brun 1986, 122; 
2004a, 17). Considerant que el granit té una densitat 
de 2,6 g/cm3, aquesta lliura devia pesar uns 1.500 kg. 
Tenint en compte les dimensions de les premses de Vall- 
mora, hem reconstruït un contrapès de mides una 
mica superiors: 1,20 metres per 1 metres per 0,64 me-
tres, per tal d’obtenir un pes d’uns 2.000 kg.46 

7.3.2. Cochlea (cargol)
Tot i que les fonts escrites mostren l’ús del cargol a 

les premses a partir del segle i aC (Plini el Vell, N . H . 
XVIII, 317), la seva difusió sembla que és molt lenta, i 

fins al segle iii dC no podem dir que el seu ús es gene-
ralitza a les premses de biga (Brun 1993a, 548). 

El cargol presenta grans avantatges respecte del sis-
tema de maniobra amb torn:

Un cop alçat el contrapès, la premsa segueix fent •	
pressió sobre el peu sense necessitat d’aplicar cap 
força.
El cargol serveix tant per abaixar com per alçar el•	  
prelum.
La premsa està menys exposada a ruptures, ja que •	
la força màxima aplicada queda limitada pel pes 
de la lliura.

En el disseny del cargol cal tenir presents dos parà-
metres importants, que expliquem a continuació. 

7.3.2.1. Diàmetre
El diàmetre del cargol ha d’estar dimensionat per 

poder suportar el pes de la lliura i les forces de flexió 
que es produeixen durant la maniobra. Basant-se en 
el diàmetre de les perforacions del contrapès on s’ha 
d’allotjar l’extrem del cargol, J.-P. Brun dedueix que 
en els contrapesos més grossos, de més de 1.000 kg, el 
cargol havia de tenir un diàmetre entre 25 i 33 centí-
metres (Brun 1986, 251). J. I. Rojas, en el seu estudi 
sobre premses preindustrials, rebaixa aquesta xifra als 
16-24,2 centímetres per a contrapesos de 2.000-3.500 
kg (Rojas 1997, 47). La premsa conservada a Idanha 
a Velha (Castelo Branco, Portugal) té un cargol de 20 
centímetres de diàmetre (Amouretti et al . 1984, 394). 
En el contrapès de Can Sans que hem pres com a mo-
del, el forat per al cargol és d’uns 25 centímetres, o 
sigui que el cargol havia de tenir un diàmetre inferior. 
Hem adoptat, doncs, un diàmetre de 20 centímetres, 
una mica inferior al marge estimat per J.-P. Brun però 
més d’acord amb els paral·lels etnogràfics.

7.3.2.2. Pas de rosca
El pas de rosca del cargol és una variable important, 

ja que determina la distància que s’elevarà o abaixarà 
el prelum a cada volta del cargol. Ens hem de guiar 
novament per l’etnografia, i així, segons J. I. Rojas, el 
pas devia estar entre 6 i 12 centímetres (Rojas 1997, 
47). A Idanha a Velha (Castelo Branco, Portugal) te-
nim un pas de 6,7 centímetres (Amouretti et al . 1984, 
396), i per a les premses olieres d’Olesa de Montserrat 
(Baix Llobregat) el pas devia ser de 6 centímetres, amb 
una profunditat de 2,5 centímetres (Vendranes, Ru- 
llier 1996, 59). Hem adoptat aquest darrer valor, ja 
que geogràficament és el paral·lel més proper.



47. La denominació llatina stella prové del text de Plini (N . H. XVIII, 317) i no és acceptada per alguns autors que consideren que fa 
referència al bloc de pedra i no a les barres (Tchernia, Brun 1999, 58).

48. Vegeu la nota 32. 
49. En aquest sentit cal citar que en els resultats preliminars de les analítiques de sediments per caracteritzar restes vegetals, en les mostres 

corresponents al sediment localitzat a l’interior de les canales rotunda de Vallmora, s’han localitzat fibres d’espart, tal vegada pertanyents al 
llibant. 

238

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

7.3.3. Nou, truja
És la femella on gira el cargol i està situada a la part 

superior del prelum. Ha de ser funcionalment solidària 
amb aquest però permetre un cert joc, ja que el mo-
viment vertical de la biga durant la maniobra no és 
lineal, sinó que traça un arc de cercle (Amouretti et al . 
1984, 406). 

7.3.4. stella (barres)47

El cargol (cochlea) es fa girar amb l’ajut d’unes bar-
res situades radialment. Per calcular la seva longitud 
hem de tenir en compte que dos homes han de poder 
aixecar amb facilitat els 2.000 kg de la lliura, i això al 
llarg de tota la jornada. S’ha estimat que un home pot 
fer un esforç continuat equivalent a uns 6-12 kg, du-
rant 8-10 hores (Cotterrell, Kamminga 1990, 41). M. 
Raventós afirma, en canvi, que un home pot fer sobre 
la palanca d’una premsa una força d’uns 30 kg, però 
no especifica durant quant de temps (Raventós 1905, 
19). Considerarem per als nostres càlculs un valor con-
servador de 10 kg. Per aixecar la lliura de 2.000 kg 
aplicant una força de 20 kg (que és la força que poden 
fer dos homes),48 necessitem un avantatge mecànic te-
òric de 100. Però l’eficiència mecànica del cargol no és 
del 100%, sinó que té un valor que depèn de l’angle de 
l’hèlix i del coeficient de fricció. Per disminuir aquest 
darrer paràmetre, s’acostumava a greixar el cargol i la 
nou amb sèu (Regull 1990, 125). Amb un pas de rosca 
de 6 centímetres i un diàmetre de 20 centímetres, te-
nim un angle de l’hèlix (α) de:

α = arctan (6 / (2 × π × (20/2))) = 5,45°

Aquest és un valor proper als 5° que es consideren 
típics en els cargols de fusta per a premses (Cotterrell, 
Kamminga 1990, 96).

En el cas de fusta sobre fusta, greixada amb llard o 
sèu, el coeficient de fricció (μ) seria de 0,1 (Cotterrell, 
Kamminga 1990, 28), amb un angle de fricció (λ) de:

λ = arctan(μ) = arctan(0,1) = 5,71°

El fet que l’angle de fricció sigui més gran que l’an-
gle de l’hèlix vol dir que el cargol no es descargolarà 
sol quan deixem anar les barres. L’eficiència del cargol 
(η) serà:

η = (tan α) / tan(α + λ) = (tan 5,45) / tan(5,45 + 
5,71) = 0,48

Per tant, l’avantatge mecànic real haurà de ser de:

Am = 100 / 0,48 = 208

Així, si en una volta sencera de cargol la lliura s’ele-
va 6 centímetres (corresponents al pas de rosca), l’ex-
trem de la barra on s’aplica la força haurà de fer a cada 
volta un recorregut de 6 × 208 = 1.248 centímetres. 
Per tant, la barra ha de tenir una llargària de 1.248 
cm / 2 π = 198 centímetres, al quals afegirem 17 cen-
tímetres per tenir espai per a les mans, de què s’obté 
un total de 215 centímetres. El greixatge del cargol és 
essencial, ja que en sec el coeficient de fricció pujaria 
fins a 0,3 i es duplicaria la força que hauria de fer cada 
home (20,1 kg).

7.4. Elements de resistència

7.4.1. Peu 
El peu conté la brisa que s’ha de premsar, i el seu 

diàmetre és un factor de gran importància, ja que de la 
superfície del peu dependrà la pressió exercida sobre la 
brisa. El peu estava situat en una zona del paviment de-
nominada ara, encerclada per unes canals circulars (ca-
nales rotunda). Anava envoltat per una corda gruixuda 
d’espart (llibant), que s’anava desenrotllant a mesura 
que la premsa l’anava aixafant, i les canals circulars reco-
llien el most que s’escolava i el conduïen cap al lacus.49 
Una primera indicació del diàmetre que podien tenir 
els peus de les premses de Vallmora ens la donen les 
dimensions de les seves arae, que en la premsa 1 té 210 
centímetres de diàmetre i 240 en la premsa 2. Aquestes 
mides són certament grans si les comparem amb els 
4,75 p (140 cm) que recomana Cató (Agr. XVIII, 6), 
i també amb les consignades en altres jaciments que, 
segons J.-P. Brun, tenen en general les dimensions in- 
dicades per Cató, llevat d’algunes excepcions com les 
de Settefinestre (175 cm), Leonessa (175 cm) i Cotta  
(200 cm) (Brun 1986, 246, nota 44). Però cal recordar 
que Cató descriu una premsa oliera, i aquestes grans 
arae les trobem en instal·lacions vinícoles. La raó és 
senzilla: les premses de vi no necessiten tanta pressió 
com les d’oli, i per tant la força del premsat es pot 
repartir en un peu més gran. Les premses olieres pre-
industrials de l’Orient Mitjà treballen amb pressions 
de 3-6 kg/cm2 (Cresswell 1965, 48), mentre que M. 
Raventós recomana no passar dels 2 kg/cm2 en les vi-
nícoles (Raventós 1905, 33, 218) i M. Medri, a Set-
tefinestre, considera òptima una pressió d’1 kg/cm2 
(Medri 1985, 249).



50. De fet, M. Raventós afirma: “Con cualquier presión, por pequeña que sea, podemos dejar secos los orujos; es cuestión de más tiem-
po” (Raventós 1905, 211), i recomana les pressions petites i gàbies de premsa grans, argumentant que el rendiment és més gran perquè en 
cada premsada es pot processar molta més brisa i no es perd tant de temps omplint i buidant una gàbia més petita. Això, però, ha de tenir 
un límit, que és difícil de resoldre de manera teòrica perquè hi intervenen moltes variables i pot dependre, fins i tot, de la varietat de raïm 
que s’estigui premsant.

51. Hi ha un altre factor que ens pot inclinar a reduir el diàmetre del peu, que es deriva del fet que la proporció òptima entre l’alçada 
i el diàmetre està entre 1,2 i 1,6 (Lanfranchi 2004, 6). En efecte, segons aquesta proporció, a un peu de 220 centímetres de diàmetre li 
correspondria una alçada de 264 a 352 centímetres, molt lluny de l’alçada màxima de 115 centímetres que permeten les mides de Cató (tot 
i l’increment de 2 peus que hem donat a les mortalles, segons veurem en l’apartat dedicat als arbores). Però aquestes dades es refereixen a 
premses olieres, i cal veure si són aplicables igualment a les vinateres.

239

Cella ViNaria DE VALLMoRA (tEIÀ, MARESME, BARCELoNA). EStUDI PER A LA RECoNStRUCCIó DE DUES PREMSES RoMANES

Podem calcular la pressió resultant a la premsa 2 
(premsa de cargol) de Vallmora, tal com la tenim di-
mensionada, suposant que el peu tingués 220 centí-
metres de diàmetre, o sigui, ocupant gairebé tot l’espai 
delimitat per les canales rotunda com fa M. Medri en 
l’estudi de les premses vinateres de la Villa di Settefi-
nestre (Grosseto, Itàlia) (Medri 1985, 249): 

Determinarem primer la força Fo
1
 que exerceix el 

prelum sobre el peu deguda al contrapès:

Fp = 2.000 kg
L = 810 cm
d = 272 cm
Fo

1
 = Fp × L / d = 2.000 kg × 810 cm / 272 cm = 

5.956 kg

Calculem ara la força Fo
2
 que exerceix el prelum 

sobre el peu deguda al seu propi pes:

Fb = 2.800 kg
Fo

2
 = Fb × ½ L / d = 2.800 kg × 405 cm / 272 cm 

= 4.169 kg

La força total sobre el peu serà:
Fo = Fo

1
 + Fo

2
 = 5.956 kg + 4.169 kg = 10.125 kg

La superfície del peu és:
S = π × (220 cm/2)2 = 38.013 cm2

I la pressió exercida sobre el peu:
P = Fo / S = 10.125 kg / 38.013 cm2 = 0,27 kg/

cm2

És suficient aquesta pressió per a un bon funci-
onament de la premsa? De fet podem trobar algun 
exemple de premses preindustrials que treballen amb 
pressions encara menors: a la gran premsa del Clos de 
Chenôve (Costa d’Or, Borgonya, França) les 21 to-
nes de força que exerceix la biga s’han de repartir en 
una ara de 17 m2 (que equivaldria a un cercle de 460 
cm de diàmetre), de què resulten només 0,12 kg/cm2 
(Lauvergeon 2004, 17).50 Però es tracta d’excepcions, 
ja que com hem vist la pressió òptima és d’uns 1-2 kg/
cm2. Per augmentar la pressió, en el cas de la prem-
sa 2 de Vallmora hi ha dos camins: fer un contrapès 
més gran o bé reduir la superfície del peu. Així, amb 
les dades de què disposem, si calculem quin contra-
pès caldria per obtenir una pressió d’1 kg/cm2, trobem 
que aquest hauria de pesar 11.500 kg, un valor que 
s’allunya molt dels 3.600 kg que com a molt pesen 
els contrapesos dels paral·lels arqueològics estudiats 
per J.-P. Brun (Brun 1986, 248-251). La solució més 
viable serà, doncs, reduir la superfície del peu de brisa, 
com també fa aquest autor quan analitza les pressions 
de la premsa oliera catoniana, en què per obtenir pres-
sions de 5 kg/cm2, considerades òptimes per premsar 
pasta d’olives, ha de dimensionar un peu de només 60 
centímetres de diàmetre situat sobre una ara que en fa 
140 (Brun 1986, 246).51 

Dimensionarem el peu, doncs, per tal d’obtenir 
unes pressions mínimes d’1 kg/cm2:

S = Fo / P = 10.125 kg / 1 kg/cm2 = 10.125 cm2

D = 2 × (S / π)½ = 2 × (10.125 kg / 3,14)½ =  
113 cm (aprox. 3 p ¾)

Per tant, almenys en el cas de les premses de Vallmo-
ra, no podem considerar l’ara com una guia segura per 
deduir el diàmetre del peu, sinó només com l’expressió 
de la dimensió màxima que aquest pot assolir.

Repetirem ara aquests càlculs per a la premsa 1 
(premsa de torn), tenint en compte les forces màximes 
sobre el prelum que s’obtenen segons les diferents llar-
gàries de les manuelles, començant per les de 8 p.

Figura 21. Esquema de funcionament d’una premsa de biga per 
al càlcul de la pressió exercida pel prelum sobre el peu. 



52. Cató fins i tot ens diu que, si disposem d’ambdós tipus de fusta, alternem la disposició de les taules d’un tipus i l’altre.
53. Malgrat anomenar-se en llatí de la mateixa manera, foramina, no s’han de confondre aquestes mortalles amb les escletxes laterals 

dels arbores que serveixen per col·locar les espadelles. Vegeu infra 7.5.1.2.
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Força Fo
1
 que exerceix el prelum sobre el peu de-

guda al torn:

Fp = 1.920 kg
L = 800 cm
d = 257 cm
Fo

1
 = Fp × L / d = 1.920 kg × 800 cm / 257 cm = 

5.977 kg

Força Fo
2
 que exerceix el prelum sobre el peu degu-

da al seu propi pes:
Fb = 2.700 kg
Fo

2
 = Fb × ½ L / d = 2.700 kg × 400 cm / 257 cm 

= 4.202 kg

La força total sobre el peu serà:
Fo = Fo

1
 + Fo

2
 = 5.977 kg + 4.202 kg = 10.179 kg

I la pressió exercida sobre el peu:
P = Fo / S = 10.179 kg / 10.125 cm2 = 1,01 kg/

cm2

Fent el mateix càlcul per a les altres manuelles, ob-
tenim la taula següent:

En conclusió, amb un peu de 113 centímetres 
(aprox. 3,75 p) aconseguiríem, tant per a la premsa de 
cargol com per a la de torn, un marge de pressions que 
es consideren òptimes per al premsatge de raïm.

Longitud
 vectes (peus)

Longitud 
vectes (cm)

Pressió màxima 
(kg/cm2)

8 237 1,01

10 296 1,16

12 355 1,31

14 414 1,46

16 474 1,61

18 533 1,76

7.4.2. orbis (barret, tallador)
Es tracta de la peça de fusta discoïdal que, situada 

entre el prelum i el peu de brisa, permet repartir equi-
libradament la força del premsat per tota la seva super-
fície i fa que l’espremuda sigui uniforme. Cató (Agri . 
XVIII, 9) ens dóna instruccions detallades per cons-
truir un orbis de 4 p de diàmetre (aprox. 118,5 cm) i 
6 d (aprox. 11,1 cm) de gruix, fet amb taules d’om o 
avellaner encaixades entre si amb la tècnica de coagmen-
ta punicana: a trau i metxa encolades amb cola fenícia, 
unides amb metxes d’alzina en cua d’oreneta i ajustades 

amb clavilles de corner.52 Aquest conjunt devia estar 
subjectat per sobre amb tres travessers que hem suposat 
que tenien el mateix gruix (6 d). El diàmetre de l’orbis 
ha de ser igual o lleugerament superior al del peu, o 
sigui que, per al peu que hem calculat de 113 centíme-
tres (aprox. 3,75 p), podríem adoptar un orbis de mides 
catonianes, és a dir, de 4 p (aprox. 118,5 cm). 

7.5. Elements de fulcre

7.5.1. arbores (cuixes, verges, pont principal)
S’anomenen així els pilars o muntants situats en 

l’extrem superior de la premsa de biga (torculum). Se-
gons Cató (Agr . XVIII, 1), han de tenir una secció qua-
drada de 2 per 2 p (aprox. 59 × 59 cm) i una alçada de 9 
p (aprox. 266 cm), comptant les espigues superiors que 
s’encaixen en el barret (capitulum). Més endavant, Cató 
esmenta que, si es tracta d’una premsa de vi, els arbores 
han de tenir un suplement de 2 p (aprox. 59 cm), és a 
dir, 11 p (aprox. 325 cm) en total (Agr . XIX, 1). 

7.5.1.1. Pedicini
S’anomenen així les espigues inferiors dels arbores 

que encaixen en el forum. La mida dels pedicini, en el 
cas de Vallmora, ens ve donada per les dimensions de 
les mortalles (foramina) del forum original que conser-
vem in situ, és a dir, 50 centímetres de llargada per 30 
d’amplada, amb una fondària d’uns 10 centímetres.53

7.5.1.2. Foramina
Són les escletxes laterals dels arbores on s’inserei-

xen les fibulae (espadelles) que fixen el prelum. Segons 
Cató (Agr . XVIII, 1), aquestes han de tenir una alça-
da de 3,75 p (aprox. 111 cm) i una amplada de 6 d 
(aprox. 11,1 cm); la distància de la part inferior res-
pecte de terra ha de ser d’1,5 p (aprox. 44,4 cm). Ara 
bé si als 111 centímetres d’alçada que ens dóna Cató 
els restem els 2 p (aprox. 59 cm) d’alçada de la lingula 
situada a l’extrem anterior del prelum, ens queden no-
més 52 centímetres per posar les fibulae (espadelles), 
la qual cosa dóna molt poc marge de maniobra a la 
premsa, ja que com a molt se’n podrien posar tres te-
nint en compte que, com calcularem més endavant, 
cada espadella té uns 18 centímetres d’alçada. Segons 
la disposició de Cató, la distància màxima que resta-
ria entre el prelum i l’ara de premsat, quan només hi 
ha posada la fibula superior, seria de 78 centímetres. 
Descomptant la suma del gruix de l’orbis i de les se-
ves travesses superiors (22,2 cm), ens queden només 
55,8 centímetres d’alçada pel peu de brisa abans de 
començar la premsada, una alçada que ens resulta a 



54. A. Carandini estima per a les premses vinàries de la Villa di Settefinestre (Grosseto, Itàlia), un peu de 130 centímetres d’alçada. 
Després de la premsada l’alçada del peu es redueix a la meitat (Carandini 1985, vol. I, 166). A. Tchernia i J.-P. Brun, al Mas des Tourelles 
(Beaucaire, França), adopten una galeagra de 100 centímetres d’alçada, i estimen que en temps de Plini el peu podia arribar gairebé als 200 
centímetres (Tchernia, Brun 1999, 101-105). A l’Encyclopédie de Denis Diderot i Jean le Rond d’Alembert (tom XIII, 329) es parla d’un peu 
de brisa de 2 a 2,5 peus d’alçada (65 a 80 cm).

55. En aquest sentit cal assenyalar que en la reconstrucció de la premsa catoniana del Mas des Tourelles (Beaucaire, (França) el 1994 es 
van fer també mortalles (foramina) de 170 centímetres, sense que es justifiqui, però, la raó (Tchernia, Brun 1999, 98). 

56. B. Lauvergeon recomana que les espadelles es facin en bois de brin, és a dir conservant el diàmetre original del tronc sense serrar-lo. 
Pel fet de tenir les fibres intactes, ofereix una resistència més gran (Laubergeon 2004, 17).
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efectes funcionals clarament insuficient.54 Tal com ja 
hem apuntat, Cató (Agr . XIX,1) també esmenta que, si 
es tracta d’una premsa de vi en comptes d’una premsa 
oliera, els arbores i els stipites s’han de fer 2 p (aprox. 
59 cm) més alts, o sigui que ens donarien una alçada 
total d’11 p (aprox. 325 cm). Un simple allargament 
dels arbores per la seva part superior no afectaria en res 
el funcionament de la premsa; per això creiem que el 
text de Cató s’ha d’interpretar en el sentit que el que 
cal augmentar en alçada és la part central dels arbores, 
amb el consegüent allargament de les mortalles laterals 
(foramina). Això tindria, doncs, una justificació tèc-
nica ja observada per M. Goiffon: a les premses de vi, 
el prelum ha de fer un recorregut més gran que a les 
premses d’oli, i per tant s’ha de deixar més espai per 
posar i treure un major nombre de fibulae (Goiffon 
1794, 674). Tot això ens porta a considerar que a Vall- 
mora seria convenient augmentar la dimensió vertical 
de les mortalles laterals, allargant-les en 2 p (aprox.  
59 cm), fins a 170 centímetres, la qual cosa ens perme-
tria la col·locació de fins a 6 fibulae i deixaria espai per 
a un peu de brisa d’uns 115 centímetres d’alt.55

7.5.1.3. Distància entre els arbores 
Segons Cató (Agr . XVIII, 1) els dos arbores han 

d’estar a 1 p (aprox. 29,6 cm) l’un de l’altre. A Vallmo-
ra la resta arqueològica ens diu que la distància entre 
les mortalles del forum és de 30 centímetres, distància 
que, si fa o no fa, concorda amb la mesura catoniana, 
de manera que hem adoptat aquest valor.

7.5.2. Fibulae (espadelles)
Són les peces travesseres de fusta que serveixen per 

travar la metxa (lingula) del prelum i que actuen com a 
fulcre durant la maniobra de premsat. La seva amplada 
màxima ens ve donada per les dimensions de les mor-
talles laterals dels arbores en què s’insereixen, es a dir,  
6 d (aprox. 11,1 cm). L’alçada de les espadelles ha d’es-
tar dimensionada per suportar la força (Fa) que exer-
ceix la lingula del prelum sobre elles durant la prem-
sada. Per calcular aquesta força en cadascuna de les 
premses 1 i 2 considerarem que el prelum es comporta 
com una palanca de primer tipus, amb el peu de brisa 
exercint de fulcre (fig. 22).

Estudiarem primer el cas de la premsa 2, on Fp ens 
ve donada pel pes de la lliura o contrapès, que, com 
hem vist, a Vallmora és de 2.000 kg. Les distàncies 

L i d les tenim fixades per la distància entre el forum 
i la fossa del contrapès (810 cm), i entre el forum i el 
centre de l’ara (272 cm) respectivament. Així, la força 
sobre les espadelles deguda al contrapès serà: 

Fp × ((L - d) / d) = 2.000 cm × ((810 cm – 272 cm) 
/ 272 cm) = 3.956 kg

A aquesta força hi hem d’afegir la deguda al pes del 
mateix prelum (Fb), que per a la premsa 2 hem estimat 
en uns 2.800 kg, aplicada sobre el centre de gravetat 
situat a una distància de ½ L del forum: 

Fb × (½ L - d) / d) = 2.800 kg × (405 cm – 272 cm) 
/ 272 cm) = 1.369 kg

La força total que han de resistir les espadelles és, 
doncs:

Fa = 3.956 kg + 1.369 kg = 5.325 kg

Si dels 170 centímetres d’alçada de les mortalles o 
foramina dels arbores en restem els 59 centímetres de la 
lingula, ens queden 111 cm lliures per a les espadelles, 
de manera que, si en volem posar fins a sis, aquestes 
hauran de tenir una alçada de 18 centímetres cadascu-
na. Tenint en compte que la resistència al cisallament 
de la fusta d’om, material de què devien ser fetes les 
espadelles,56 es pot estimar en uns 69,4 kg/cm2, cada 
espadella devia presentar una resistència de:

69,4 kg/cm2 × 10 cm × 18 cm = 12.492 kg 

amb un factor de seguretat de: 
12.492 kg / 5.325 kg = 2.35 

Figura 22. Esquema de funcionament d’una premsa de biga per 
al càlcul de la força exercida per la lingula sobre les fibulae a ma-
nera de palanca de primer tipus, actuant el peu com a fulcre.



57. El terme columna, vs. columen, com ens explica J.-P. Brun, és una qüestió que ha creat una certa controvèrsia entre els diferents 
autors. Per uns es pot tractar d’un pilar de fusta de sustentació de la confluència de la trabs i de la trabecula per travar tota l’estructura; per 
altres podria tractar-se d’un error en la traducció del text original i implicar l’existència d’un pilar obrat per sustentar la coberta (Brun 1986, 
247, nota 49). Sigui com sigui, aquest fet no suposa cap problema per a la nostra reconstrucció de les premses romanes de Vallmora, car 
l’estructura de sustentació de la coberta romana s’ha plantejat amb pilars de fusta a manera de porxo que sustenten dos travessers situats en 
els extrems de la sala, sobre els quals recolzen les encavallades, les quals s’encasten en l’estructura obrada del contrapès superior de les premses, 
i així traven tot el conjunt (fig. 24). 

58. Si a més a més hi afegim el pes de la teulada, que en el cas de Vallmora recolza directament sobre la torre, i tenim en compte que 
l’estructura de la coberta (encavallades i bigues) també s’encasta en aquest mur de contrapès superior, la solidesa d’aquesta estructura està 
més que garantida.
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Repetint aquests càlculs per a la premsa 1 tenim 
que, si es fan servir les vectes més llargues, la força sobre 
les espadelles pot arribar als 10.630 kg, i per tant seria 
convenient tenir sempre un mínim de dues espadelles 
per obtenir un factor de seguretat similar.

7.5.3. Capitulum
És la peça de fusta que uneix els arbores per la part 

de dalt, impedint que es moguin lateralment, mitjan-
çant unes mortalles en què s’insereixen les espigues su-
periors dels arbores. Cató no ens dóna l’alçada que ha 
de tenir el capitulum, però tenint en compte que les 
espigues tenen 6 d (aprox. 11,1 cm), J.-P. Brun l’esti-
ma en 1 p (aprox. 29,6 cm), (Brun, 1986, 244). 

7.5.4. Trabs (jàssera, biga)
Està situada sobre el capitulum i segons Cató (Agr . 

XVIII, 5) té 2 p d’ample (aprox. 59 cm) i 1 p de gruix 
(aprox. 29,6 cm), suficient per sustentar la torre de 
maçoneria de contrapès superior. Tot i que Cató (Agr . 
XVIII, 5) assenyala una llargada de les trabs de 37 p 
(aprox. 10,95 m) per a dues premses disposades en 
bateria, hem de considerar que aquesta mesura anirà 
sempre en funció de les dimensions de la sala de prem-
sat (torcularium) o dels punts de sustentació i recolza-
ment de què aquesta disposi (columna o columnae).57 
Cató també assenyala que en lloc d’una sola trabs es 
poden fer servir dues trabes recolzades sobre sengles ca-
pitula i sustentades pels arbores. 

En el cas de Vallmora, com que es tracta d’una 
reconstrucció que vol mostrar en secció constructiva 
tots aquests elements assentats sobre la mateixa base 
arqueològica, hem optat per desenvolupar una jàssera 
(trabs) que respecti les mesures catonianes d’ampla-
da i gruix i, pel que fa a la seva longitud, volem que 
aquesta sigui suficient per travar els arbores d’ambdu-
es premses, cobrint la distància que hi ha des de la 
perpendicular del mur oriental del torcularium fins a 
175 centímetres més enllà dels arbores de la premsa 1 
(aprox. 9,27 m). 

7.5.5. torre
Per analogia amb les torres de contrapès que co-

ronen les verges de les premses olieres preindustrials 
de la Terra Alta, el Montsià i altres comarques de les 
terres de l’Ebre (Rams et al . 2007, 3; Ibáñez, Izquierdo 

2000, 45), podem anomenar així la paret de maçone-
ria que s’aixeca damunt de la trabs per evitar, amb el 
seu pes, que el prelum pugui arrencar els arbores durant 
la maniobra de premsat i fins i tot aixecar la coberta de 
l’estança. Cató no ens dóna ni el seu nom en llatí ni les 
seves dimensions, ja que depenen de diversos factors 
segons les característiques estructurals de l’àmbit de 
premsat i de la maquinària mateixa.

El pes que ha de tenir el conjunt format pels arbo-
res, la trabs, la torre i la teulada ha de ser com a mínim 
igual als 10.630 kg de força ascendent màxima que la 
premsa 1 exerceix sobre les fibulae o espadelles. Com 
que amb les dades de què disposem no podem saber 
amb certesa quina mena de teulada cobria l’estança, 
exclourem aquesta variable dels càlculs i dimensiona-
rem la torre de manera que pugui per si sola aportar el 
pes necessari.58 

El volum total de fusta dels arbores d’una de les 
premses es pot aproximar en:

V
1 
= 2,66 m × 0,59 m × 0,59 m × 2 = 1,85 m3

Si considerem que la longitud de la trabs i de la 
torre que recau a sobre de cada premsa és d’uns 4,4 
metres, el volum de la trabs serà de:

V
2 
= 4,4 m × 0,59 m × 0,29 m = 0,75 m3

El volum total de fusta serà, doncs, de:
 V = V

1 
+ V

2 
= 1,85 + 0,75 = 2,6 m3

Amb una densitat del roure d’uns 0,9 g/cm3, això 
representa un pes de 2.340 kg.

Els 8.290 kg restants que falten per arribar als 
10.630 kg que s’han de contrarestar, els haurà d’apor-
tar la torre, que, considerant per a la maçoneria una 
densitat d’1,9 g/cm3, haurà de tenir, doncs, un volum 
de V = 4,36 m3. Com que la longitud (L= 4,4 m) i 
l’amplada (a = 0,59 m) ja ens vénen donades, l’alçada 
de la torre hauria de ser:

h = V / L / a = 4,36 m3 / 4,4 m / 0,59 m = 1,68 m

7.5.6. Balanceres, fals pont
Un cop acabada la premsada, l’extrem del prelum 

encaixat entre els arbores (lingula) s’ha de tornar a 
aixecar fins a la seva posició més elevada, per poder 
“parar” un nou peu de brisa per a la següent premsa-
da. Aquesta maniobra es pot facilitar en gran manera 
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disposant en la posició central de la biga de dos mun-
tants anomenats balanceres, que porten unes mor-
talles anàlogues a les dels arbores on s’insereixen uns 
travessers anomenats mitjanes, similars a les fibulae o 
espadelles (Brun 1986, 118). La biga, recolzada en el 
seu centre de gravetat en les mitjanes, es pot fer balan-
cejar sense gaire esforç amb el cargol (Frankel 1999, 
107) o amb el torn (sucula) i la politja (trochlea). Les 
balanceres podien ser fixes, com documentem a Volu-
bilis (Marroc), o consistir en un cavallet mòbil (Brun 
2004a, 256).

A Vallmora, el sector on teòricament havien d’es-
tar situades les balanceres està totalment retallat per 
un marge, de manera que no tenim cap informació 
de si n’hi havia ni de quin tipus eren. A la premsa de 
cargol les hem reconstruït encastades a terra, perquè 
així tenen l’avantatge addicional de guiar el prelum i 
prevenir-ne el desplaçament lateral.59

A diferència dels arbores, que han de resistir la força 
del premsat, les balanceres tan sols han de suportar el 
pes de la biga (uns 2.800 kg), de manera que els hem 
donat una secció menor, d’1,5 p (aprox. 45 cm).

Figura 23. Perspectiva isomètrica en 3D de la reconstrucció d’ambdues premses de biga, amb tots els seus components, parts i ele-
ments comuns i compartits. 

59. Per això les balanceres també es coneixen amb el nom de guieres.
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8. Conclusions

El programa de recerca del Pla director Cella Vina-
ria, que incloïa l’excavació, registre i documentació de 
les diferents estructures arqueològiques del jaciment 
vitivinícola romà de Vallmora (Teià, Maresme), la seva 
situació en el seu context històric i sociocultural i el 
seu estudi interpretatiu per a la reintegració parcial 
d’aquelles estructures constructives i productives que 
facilitessin la comprensió del jaciment, es va plantejar 
des dels seus inicis com un projecte de recerca aplicada 
desenvolupat amb el màxim rigor, en la línia de les 
darreres tendències de l’arqueologia experimental.

El torcularium superior, el de dimensions més grans, 
que inclou dos espais de trepig de raïm o calcatoria i 
un gran dipòsit de recollida del most o lacus situat a 
ponent, és l’àmbit productiu escollit per dur a terme 
la reconstrucció parcial d’una estructura de coberta i 
teulada romana i de les dues grans premses documen-
tades al seu interior, amb una longitud de 8 i 9 metres 
de llargada de biga (prelum) respectivament. Una, la 
premsa núm. 1, situada a ponent, es vol reconstruir 
amb un sistema de maniobra amb torn (sucula), i l’al-
tra, la premsa núm. 2, situada a llevant, es vol recons-
truir amb un sistema de maniobra de cargol (cochlea). 

Aquesta reconstrucció s’ha plantejat sobre la base 
arqueològica romanent i amb motiu del Projecte de 
museïtzació i adequació per a la visita pública del ja-
ciment vitivinícola romà de Vallmora (Teià, Maresme), 
que està en una fase avançada d’execució i es nodreix 
de les dades aportades pel mateix programa de recerca. 
Aquest programa ha desenvolupat diferents projectes i 
estudis específics, entre els quals cal destacar el Projecte 
de recerca aplicada per a la reconstrucció de les prem-
ses romanes de Vallmora (Teià, Maresme) 2007-2009. 
Aquest estudi inclou tant la reconstrucció de les pe-
ces, components i mecanismes en fusta de les mateixes 
premses com la reintegració dels elements constructius 
associats o relacionats amb el seu funcionament. Així, 
els treballs de reintegració de les diferents estructures 
arqueològiques documentades i associades a aquestes 
s’estan duent a terme seguint criteris de conservació i 
restauració internacionals i les tècniques constructives 
romanes documentades durant l’excavació, basant-se 
en paral·lels arqueològics d’altres jaciments de la ma-
teixa època i període cronològic i en les dades aporta-
des pels estudis etnogràfics de premses preindustrials 
dels segles xvi al xix, algunes de les quals es conserven 
en l’actualitat. Pel que fa a l’estudi i especejament dels 
components estructurals en fusta del torcularium, del 
calcatorium i de les mateixes premses de Vallmora, tal 
com també ens va passar en el plantejament dels tre-
balls de reintegració de les diferents estructures cons-
tructives, aquest ens ha permès d’aprofundir en el co-
neixement morfològic, funcional i interpretatiu dels 
diferents elements, peces i mecanismes que les confor-

men i intervenen en els processos productius vinícoles 
i en la mateixa maniobra de premsat. 

Bones mostres d’això són, d’una banda, la hipò-
tesi interpretativa del brescat de fusta sustentat sobre 
suports de pedra sorrenca identificat en l’espai del cal-
catorium 2 i, d’altra banda, la hipòtesi feta a partir de 
la interpretació de les fosses quadrades amb sis pedres 
arrenglerades en dues filades de tres situades al fons 
d’aquestes, per encabir-hi el sistema de maniobra que, 
atenint-nos a raons principalment cronològiques, pres-
suposem amb torn, i per fixar els stipites mitjançant 
una estructura de fusta situada dins d’aquestes fosses, 
les quals devien estar reblertes molt probablement de 
terra piconada i pedres. 

El sistema de maniobra de les premses normalment 
es pot deduir a partir de les mortalles i encaixos que 
presenta la pedra de contrapès per fixar el torn o el car-
gol, si aquesta es troba durant l’excavació. El problema 
és que a Vallmora i en general al nostre territori, a di-
ferència d’altres, no trobem gaires pedres de contra-
pès in situ ni reaprofitades, ni tampoc trobem pedres 
que puguem interpretar com a suports per sustentar la 
base dels stipites, com en les premses tipus C20 de J.-P. 
Brun, adoptades per a la reconstrucció de la premsa ca-
toniana del Mas de Tourelles (Beaucaire, França). Això 
no és d’estranyar, si la nostra interpretació és correcta, 
ja que el sistema d’ancoratge que hem desenvolupat 
a partir de les evidències arqueològiques no necessita 
cap element específic de pedra treballada o adaptada 
per sustentar els stipites. Ara bé, és compatible aquest 
sistema amb una maniobra de cargol? Tècnicament sí, 
ja que els pressoirs à taissons francesos ho fan i són amb 
cargol, però aleshores ens trobem amb un problema 
de cronologia, car segons J.-P. Brun la difusió del car-
gol, malgrat ser conegut des d’antic com a sistema de 
maniobra, sembla que és més tardana, com a mínim a 
l’occident de l’Imperi romà, i se’ns fa difícil de creure 
que hi hagués una difusió tan precoç sols en el nostre 
territori. 

El que sí que podem afirmar és que al torculari-
um superior del celler de Vallmora, a partir de l’estudi 
de les proves arqueològiques de què disposem, sem-
bla que es va passar d’un primer sistema de maniobra, 
molt probablement amb torn, en què l’estructura de 
sustentació dels stipites estava encastada a terra dins 
d’una fossa quadrada estabilitzada mitjançant sis pe-
dres arrenglerades en dues filades de tres al seu fons, a 
un segon sistema en què aquest era mòbil. La segona 
fossa de la premsa 2, amb paviment d’opus signinum 
al fons i parets obrades, així ens ho confirma. Que el 
primer sistema era amb torn ens ho fan suposar la cro-
nologia i l’absència de restes que ens permetin suposar 
qualsevol altre sistema de maniobra fixat a sobre d’un 
contrapès. Respecte del segon sistema, creiem que, si 
fos amb torn, la fossa seria més aviat rectangular, com 
passa a Pignans (Var, França) (Brun 2005, 15-17, fig. 
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Figura 24. Perspectiva isomètrica en 3D de tot el conjunt que es vol reconstruir i que a més de les premses de biga inclou tots aquells 
elements associats a aquestes estructures i a les de la coberta romana, la qual es vol mostrar en secció constructiva. 

61), i no quadrada, ja que la majoria de contrapesos de 
premses amb torn són una mica més rectangulars. 

Molt interessant també ha estat la localització d’al-
tres fosses quadrades, amb o sense les sis pedres d’es-
tabilització de l’estructura de fusta, en altres jaciments 
del mateix territori o pròxims, que ens permeten apun-
tar la possibilitat del desenvolupament d’un innova-
dor sistema de fixació dels stipites i molt probablement 
també del torn, amb un caràcter territorial reduït, ja 
sigui regional o provincial. 

Creiem, doncs, que per aprofundir i aclarir aquestes 
i altres qüestions, cal un estudi sistemàtic i detallat de 
tots els establiments rurals d’època romana a nivell ma-
croespacial, amb una reinterpretació de les estructures 
i restes localitzades; car moltes vegades s’ha pressupo-
sat quin era el sistema de maniobra de premsat sense 
tenir cap base sòlida per fer aquesta afirmació. També 
s’hauran d’analitzar en detall tots els elements apareguts 
en les fosses quadrades localitzades i excavades fins ara: 
ferros, claus, fusta i pedres, i la seva posició relativa dins 
d’aquestes, a més de fer un inventari de tots els ele-
ments localitzats i relacionats amb processos productius 
vitivinícoles, sobretot pel que fa als contrapesos, arae i 
pedres de suport de premses. Tot això creiem que, ara 
per ara, surt de l’àmbit estricte d’aquest article, centrat 
en l’estudi d’un cas concret que per similitud hem po-
gut extrapolar a altres jaciments del territori immediat. 

L’estudi comparatiu de tots els casos i de les diferents 
unitats productives documentades en un posterior es-
tudi de síntesi de ben segur ens aportarà noves dades 
respecte d’aquesta i altres qüestions, que ens ajudaran a 
entendre com s’estructurava i com van evolucionar els 
diferents centres de producció vitivinícola d’època ro-
mana a la regio Laeetana i per extensió també a la costa 
tarraconense dins de la Provincia Hispania Citerior .
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Barrasetas i Dunjó; Ferran Bayés i Colomer; Joan Jo-
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Trócoli; Esther Gurri i Costa; Albert López Mullor; 
Antoni Martín i Oliveras; Joan Martínez i Tomàs; 
Lourdes Moret i Pujol; David Olivares i Ponti; Leticia 
Sierra Díaz, i Xavier Solé. 

Bibliografia

Adam, J. P. 1989. La construction romaine . Matériaux 
et technniques. París.

Amouretti, M. C.; Brun, J.-P. 1993. Les rendéments, 
a: Amouretti, M. C.; Brun, J.-P. (ed.). La produc-



246

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

tion du vin et de l’huile en Méditerranée . Bulletin de 
Correspondance Hellénique . Supplément 26 . Atenes, 
París: École Française d’Athènes, 551-562.

Amouretti, M. C.; Comet, G.; Ney, C.; Paillet, 
J. C. 1984. “À propos du pressoir à huile. De 
l’archéologie industrielle à l’histoire”. Mélanges de 
l’École Française de Rome, 1. Roma. 

Barrasetas, E.; García, M. G. 1997. El jaciment ar-
queològic de Can Solà del Racó. Barcelona: Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona, 169-173.

Bassa, O.; Farell, D.; Pujol, J. 1997. Els boscos del 
Maresme . Mataró.

Bianquin, M. 1836. “Avis sur le pressoir à tesson”. Bu-
lletin de la Société Industrielle d’Angers et du départe-
ment de Maine et Loire, 7 année. Angers. 

Brun, J.-P. 1986. “L’oléiculture antique en Provence. 
Les huileries du département du Var”. Revue Archéo-
logique de Narbonnaise, supplément 15. París.

– 1993a. “Les innovations techniques et leur diffu- 
sion dans les pressoirs”, a: Amouretti, M. C.; 
Brun, J.-P. (ed.). La production du vin et de l’huile 
en Méditerranée, Bulletin de Correspondance He- 
llénique . Supplément 26. Atenes, París: École Fran-
çaise d’Athènes, 539-550. 

– 1993b. “La discrimination entre les installations 
oléicoles et vinicoles”, a: Amouretti, M. C.; Brun, 
J.-P. (ed.). La production du vin et de l’huile en Mé-
diterranée, Bulletin de Correspondance Hellénique . 
Supplément 26 . Atenes, París: École Française d’A- 
thènes.

– 2001. “Le pressoir de Caton, des découvertes de 
Pompéi à la reconstruction de Beaucaire”, a: Brun, 
J.-P.; Jockey, P. (ed.). Techniques et sociétés en Mé-
diterranée . Hommage à Marie-Claire Amouretti. Co-
llection L’atelier méditerranéen . París: Maison Médi-
terranéen des Sciences de l’Homme.

– 2003. Le vin et l’huile dans la Méditerranée antique. 
Viticulture, oléiculture et procédés de fabrication . Pa-
rís: Errance.

– 2004a. Archéologie du vin et de l’huile . De la préhis-
toire à l’époque hellénistique . París: Errance.

– 2004b. Archéologie du vin et de l’huile dans l’Empire 
romain. París: Errance.

– 2005. Archéologie du vin et de l’huile en Gaule ro-
maine. París: Errance.

Burjachs, F. 1988. “Aplicació de la palinologia a l’ar-
queologia”. Cota Zero, 4. Vic, 24-30. 

Buxó, R.; Molist, N.; Piqué, R. 2003. “Estratègies de 
proveïment i ús dels recursos forestals des de la pre-
història fins a l’època medieval al conjunt històric 
d’Olèrdola (Alt Penedès)”. IV Trobada d’Estudiosos 
del Garraf. Barcelona.

Caixal, A.; López, A. 1993. “Sant Bartomeu, Navar-
cles”. Anuari d’intervencions arqueològiques a Cata-
lunya 1 . Època romana, antiguitat tardana . 1982-

89. Barcelona: Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

Carandini, A. (ed.) 1985. Settefinestre . Una villa schia-
vistica nell’Etruria romana, I-III, Mòdena. 

Casas, J. 1989. L’Olivet d’en Pujol i els Tolegassos . Dos 
establiments agrícoles d’època romana a Viladamat 
(campanyes de 1982 a 1988). Centre d’Investigaci-
ons Arqueològiques de Girona. Sèrie Monogràfica, 
10. Girona.

Casas, J.; Castanyer, P.; Nolla, J. M.; Tremoleda, 
J. 1995. El món rural d’època romana a Catalunya 
(l’exemple del nord-est). Centre d’Investigacions Ar-
queològiques de Girona. Sèrie Monogràfica, 15. 
Girona.

Castanyer, P.; Tremoleda, J. 1999. La vil·la romana 
de Vilauba . Un exemple de l’ocupació i explotació ro-
mana del territori a la comarca del Pla de l’Estany. 
Girona. 

Cotterell, B.; Kamminga, J. 1990. Mechanics of pre-
industrial technology. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press. 

Cresswell, R. 1965. “Un pressoir à olives au Liban”. 
L’Homme . Vol. 5. Núm. 1.

Fauquet, J. 1999. Informe de les intervencions arque-
ològiques dutes a terme al jaciment de Veral de Vall- 
mora (Vinya del Sr . Mas) . Campanya de sondeigs . 
Campanya de delimitació . Campanya d’excavació, 
maig-juny de 1999. Dipositat al Servei d’Arqueolo-
gia de la Generalitat de Catalunya. [Inèdit].

Folch, J. 1989. “La intervenció arqueològica d’urgèn-
cia al jaciment romà de la Urbanització Torreblan-
ca (Sant Just Desvern, 1986). I Jornades Arqueolò-
giques del Baix Llobregat, Castelldefels, 28, 29, 30 
abril 1989 . Preactes. Vol. I. Comunicacions. Castell- 
defels, 246-255.

Folch, J.; Martínez, J.; Casas, T. 1988. “Les exca-
vacions al paratge de la Bòbila Madurell i de Can 
Feu (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental). 
Tribuna d’Arqueologia 1987-1988. Barcelona: Ge-
neralitat de Catalunya, Departament de Cultura, 
85-90.

Frankel, R. 1999. Wine and Oil Production in Anti-
quity in Israel and Other Mediterranean Countries. 
Sheffield. 

Fullana, M. 2005. Diccionari de l’art i els oficis de la 
construcció. Palma de Mallorca: Moll.

García, I.; Cortadella, J. 1989. “Les darreres inter-
vencions arqueològiques a la Torreblanca (Sant Just 
Desvern)”. I Jornades Arqueològiques del Baix Llo-
bregat, Castelldefels, 28, 29, 30 abril 1989 . Preactes. 
Vol. I. Comunicacions. Castelldefels, 256-263.

Genera, M.; Prevosti, M. 1998. “Restes d’un torcular 
a la partida de la Fontjoana”. Actes del II Col·loqui 
Internacional d’Arqueologia Romana: El vi a l’anti-
guitat . Economia, producció i comerç al Mediterrani 



247

Cella ViNaria DE VALLMoRA (tEIÀ, MARESME, BARCELoNA). EStUDI PER A LA RECoNStRUCCIó DE DUES PREMSES RoMANES

occidental II. Monografies Badalonines, 14. Bada-
lona: Museu de Badalona, 294-301.

Goiffon, M. 1794. “Explication raisonnée des plans 
figurés du pressoir à quatre équipages complets et 
du trapete”. Scriptorum rei rusticae veterum latino-
rum tomus primus . T. 1. M . Porcium Catonem et M . 
Terent . Varronem. París.

Guitart, J. (coord.) 2005. Història agrària dels Països 
Catalans. Vol. I. Antiguitat. Barcelona. 

Gurri, E. 1997. “La intervenció de 1995”. Arqueoci-
ència SCP: El jaciment romà del Morè, Sant Pol de 
Mar, Maresme. Excavacions Arqueològiques a Ca-
talunya, núm. 13. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya, Departament de Cultura, 19-78.

Humbel, X. 1976. Vieux pressoirs sans frontières. París.
Ibáñez, P.; Izquierdo, T. 2000. “El camp semàntic del 

món de l’oli a la comarca del Montsià”. XXIII Col-
loqui de la Societat d’Onomàstica (Ulldecona, 25 i 
26 d’octubre de 1997). Butlletí Interior de la Socie-
tat d’Onomàstica, LXXXII. Ulldecona.

[Inventari…] 1987. Inventari del patrimoni arqueològic 
de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura, 23-24. 

Lanfranchi, R. E. 2004. I torchi per la pressatura delle 
olive . I ritrovamenti nel territorio di Dougga. Estratto 
della Tesi di Laurea. Trento: Università degli Studi 
de Trento. 

Lauvergeon, B. 2004. “Les grands pressoirs bourgui- 
gnons pré-industriels: essai de chrono-typologie”. 
In Situ, 5. 

López Mullor, A. 1992. “Les recerques arqueològi-
ques a Sant Bartomeu de Navarcles, Santa Mag-
dalena del Pla, Sant Pere de Castellfollit del Boix i 
el Pont Vell de Castellbell i el Vilar”. Arqueologia i 
patrimoni a la Catalunya interior (últimes investiga-
cions). Miscel·lània d’Estudis Bagencs, 8. 

Martín i Oliveras, A. 2003. Cella Vinaria. Pla di-
rector 2003-2007 (avantprojecte bàsic i resum execu-
tiu) . Teià. [Inèdit].

– 2004. “Cella Vinaria: un futur Centre d’Interpre-
tació museístic sobre l’origen i expansió de la pro-
ducció vitivinícola a la Laietània i el comerç del vi 
en època romana (s. i dC)”. Contraportada del Full 
d’Informació de la Societat Catalana d’Arqueologia, 
211. Febrer 2004. Barcelona: Societat Catalana 
d’Arqueologia. 

– 2004. “Troballa excepcional d’un segell de plom 
amb inscripció al jaciment arqueològic de Vallmo-
ra”. Butlletí Municipal de Teià, 91. Juny-agost 2004. 
Teià, 3. 

– 2004. Cella Vinaria . Pla director 2003-2007 (pro-
jecte bàsic i executiu) . Teià. [Inèdit].

– 2004. Informe de les intervencions arqueològiques 
preventives 2003-2004 a les parcel·les E-1 i E-2 del 
jaciment arqueològic de Veral de Vallmora (Teià, Ma-

resme). Dipositat al Servei d’Arqueologia de la Ge-
neralitat de Catalunya. Barcelona. [Inèdit].

– 2005. Cella Vinaria . Memòria fase 8: Adequació, 
conservació i restauració d’estructures arqueològiques 
i coberta definitiva de protecció de les restes. Teià. [In-
èdit].

– 2006. Cella Vinaria . Projecte museològic, Teià (Ma-
resme, Barcelona). Barcelona. [Inèdit].

– 2007. “Sello de plomo (signaculum)”. Catàleg de 
l’exposició ROMA S .P .Q .R ., núm. 144, p. 205. 
Madrid: Fundación Canal Isabel II.

– 2007. Cella Vinaria, Turismo Cultural en Teià (I) 
/ Cella Vinaria, Turisme Cultural a Teià (I). Tercer 
Carril, 4. Desembre 2007. Barcelona: ACESA Au-
topistas Concesionaria Española SA, Ediciones Re-
unidas SA (Grupo Z), 12. 

– 2008: Cella Vinaria, Turismo Cultural en Teià (II) 
/ Cella Vinaria, Turisme Cultural a Teià (II). Tercer 
Carril, 5. Març 2008. Barcelona: ACESA Autopis-
tas Concesionaria Española SA, Ediciones Reuni-
das SA (Grupo Z), 16.

– 2008. Cella Vinaria, Turismo Cultural en Teià (III) 
/ Cella Vinaria, Turisme Cultural a Teià (III). Tercer 
Carril, 6. Juny 2008. Barcelona: ACESA Autopis-
tas Concesionaria Española SA, Ediciones Reuni-
das SA (Grupo Z), 16.

Martín i Oliveras, A.; Velasco Felipe, C.; Arcos 
López, R. 2004. Informe de les intervencions arque-
ològiques preventives al jaciment arqueològic de Veral 
de Vallmora (Teià, Maresme): prospecció, delimitació 
i excavació . Sectors: nord, est i sud (maig-setembre de 
2004). Dipositat al Servei d’Arqueologia de la Ge-
neralitat de Catalunya. Barcelona. [Inèdit]. 

– 2007. Memòria de les intervencions arqueològiques 
al jaciment arqueològic de Veral de Vallmora (Teià, 
Maresme) 1999-2005. Dipositada al Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia de la Generalitat de Ca-
talunya. Barcelona. [Inèdit]. 

Martín i Oliveras, A.; Rodà de Llanza, I.; Velasco 
Felipe, C. 2007. “Cella Vinaria de Vallmora (Teià, 
Barcelona). Un modelo de explotación vitiviníco-
la intensiva en la Layetania, Hispania Citerior (s. i 
a.C.-s. v d.C.)”. HISTRIA ANTIQVA, 15. Journal 
of the International Research Centre for Archaelogy. 
Actes de l’International Archaeological Symposium 
“Viticulture amb Olive Growing from Prehistory 
to the Middle Ages” 2006. Pula, 195-205.

Martín i Oliveras, A.; Nieves Garcerán, F.; Sie- 
rra Díaz, L. 2007. Parc Arqueològic Cella Vinaria . 
Programa museològic i museogràfic . Projecte de mu-
seïtzació i adequació per a la visita pública del jaci-
ment vitivinícola romà de Vallmora (Teià, Maresme) . 
3 vol. Barcelona. [Inèdit].

Massanell, A; Solé, J. 1990. “La casa de les premses i 
el Teatre de Vilafranca”. Olerdulae, Any XV. núm. 
1, 2, 3 i 4. Vilafranca del Penedès.



248

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

Medri, M. 1985. “La ricostruzione del torchio”. Ca-
randini, A. (ed.). Settefinestre . Una villa schiavisti-
ca nell’Etruria romana, I-III . Mòdena. 

[Món rural…] 2005. “Món rural i paisatge a l’època 
romana”. Cota Zero, 20. Vic.

Nisard, M. 1851. Les agronomes latins, Caton, Varron, 
Columelle, Palladius, avec la traduction en français, 
publiés sous la direction de M . Nisard. París.

Pastor, I. 1999. “El castell-palau de Rodonyà a través 
dels inventaris post mortem de la família Tamarit. 
Segles XVII-XVIII”. La Resclosa, 3. 1999.

Pujol, J. 1980. “Estudi del material d’una vil·la roma-
na al veïnat de Can Sanç de Llavaneres”. Quaderns 
de Prehistòria i Arqueologia del Maresme, 11-12. 
Mataró.

Rams, P.; Pérez Suñé, J. M.; Sunyer, M. 2007. “Els 
molins d’oli amb tecnologia de premsa de biga i 
lliura a la Terra Alta”. Recerca i Difusió de l’Etnolo-
gia Catalana. Octubre. <http://cultura.gencat.net/
cpcptc/ridec/>.

Raventós, M. 1905. Prensas para vino. Barcelona. 
Regull, E. 1990. “Comentaris sobre la premsa de 

lliura i el seu funcionament”. Olerdulae. Any XV. 
Vilafranca del Penedès.

Rodà de Llanza, I.; Martín i Oliveras, A.; Velasco 
Felipe, C.; Arcos López, R. 2005. “Personatges de 
Barcino i el vi laietà. Localització d’un fundus dels 
Pedanii Clementes a Teià (Maresme) a partir de la 
troballa d’un signaculum de plom amb inscripció 

(s. ii dC)”. Quaderns d’Arqueologia i Història de 
la Ciutat de Barcelona, 1, època II. 2005. Barce-
lona: Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona 
(MHCB), 46-57. 

Rojas, J. I. 1997. Estudio histórico-tecnológico de mo-
linos y prensas para la fabricación de aceite de oliva . 
Aplicación al estudio de detalle y reconstrucción gráfi-
ca de una prensa de viga y quintal . Jaén.

Rosada, G. 2007. “Torcularia: tra fonti e archeologia”. 
HISTRIA ANTIQVA, 15. Journal of the Internatio-
nal Research Centre for Archaelogy. Actes de l’Inter-
national Archaeological Symposium “Viticulture 
amb Olive Growing from Prehistory to the Middle 
Ages”, 2006. Pula, 213-228. 

Tchernia, A. 1986. Le vin de l’Italie romaine. Roma.
Tchernia, A.; Brun, J.-P. 1999. Le vin romain an- 

tique. Grenoble: Glénat.
Ulrich, R. B. 2007. Roman Woodworking . New Ha-

ven: Yale University Press.
Velasco, C.; Arcos, R. 2004. Informe tècnic i científic 

de la intervenció arqueològica preventiva duta a ter-
me al jaciment de Veral de Vallmora (Vinya del Sr . 
Mas) (Teià-el Maresme) . Fase 7: prospecció, delimita-
ció i excavació . Sector oest . Parcel·les: 38 i 45 a la 51 
(juliol-agost 2004). Dipositat al Servei d’Arqueolo-
gia de la Generalitat de Catalunya, Teià. [Inèdit].

Vendranes, G.; Rullier, Ch. 1996. Oli d’Olesa . La 
passió d’un poble. Olesa de Montserrat: Publica- 
cions de l’Abadia de Montserrat.



L’ARqUEoLoGIA DEL VI A L’ÀREA CoStANERA 
DE LA tARRACoNENSE. UNA REFLExIó

 
Marta Prevosti

Institut Català d’Arqueologia Clàssica
mprevosti@icac .net

VIII. VALoRACIoNS ENtoRN DEL SIMPòSIUM

Resum 
Com a valoració del simposi, es fa una discussió de les aportacions, dins dels coneixements actuals sobre 
la producció de vi, centrat a la costa de la Tarraconense. La cultura del vi a l’antiguitat és un tema en què 
les connexions amb l’actualitat sovint són més àmplies del que pensem. Es repassen totes les fonts romanes 
referents al vi dels Països Catalans. L’arqueologia de la vinya ha d’aprendre encara molt de la francesa. Els 
estudis dels trulls de vi van ampliant el coneixement dels llocs de producció, dels períodes –fins al tardo-
romà– i dels detalls tècnics. Les àmfores permeten conèixer la comercialització del producte, així com les 
cronologies i l’abast del negoci del vi, que devien endegar immigrants romans o itàlics que invertien en 
terres fora d’Itàlia. L’estudi dels ports acaba de completar el panorama comercial.

Paraules clau 
Cultura del vi, fonts autors clàssics, trulls de vi, àmfores, comerç del vi.

Abstract  
To evaluate the symposium, there is a discussion of the contributions within our current knowledge of the 
subject of wine production, focusing on the Tarraconense coast. The culture of wine in ancient times often 
has more in common with the present day than we think. We revise all the Roman sources with references 
to wine in the Catalan-speaking areas. Wine archaeology in this country still has a lot to learn from that of 
France. The study of wineries is expanding our knowledge of the production sites, periods (up to the late-
Roman period) and technical details. Amphoras tell us how the product was traded, as well as about the 
chronology and extent of the wine business, which would have been started by Roman or Italic immigrants 
investing in land outside Italy. The study of the ports rounds off our look at the trade.

Keywords
Wine culture, classical sources, wineries, amphoras, wine trade.
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Com a valoració final del Simposi, les riques apor-
tacions que han fet els ponents pensem que mereixen 
una discussió dins del coneixement actual sobre el 
tema de la producció de vi a la costa de la Tarraco-
nense. Les dues sessions, tingudes a Tarragona i a Teià, 
van comptar amb els professors André Tchernia i Jean-
Pierre Brun, que van ajudar notablement a crear un 
nivell científic elevat i molt especialment a interpretar 
el jaciment de la cella vinaria del Veral de Vallmora. Els 
agraïm vivament l’obsequi que ens van fer amb la seva 
presència activa. 

1. La cultura del vi. Les fonts

Els grecs i els romans van desenvolupar una cultu-
ra del vi d’una riquesa de continguts i matisos ben no-
table. Les inferioritats tècniques en la seva elaboració 
i especialment en la conservació, així com el consum 
del vinagre barrejat amb aigua –la posca– per l’exèrcit 
i les classes populars, han fet tendir a pensar que el 
vi a Roma no havia generat els refinaments posteri-
ors. És cert que, actualment, els avenços de la tècnica 
i de la ciència (química, biologia, bioquímica i bi-
otecnologia) han posat l’enologia a uns nivells molt 
allunyats dels d’època clàssica –J. M. Canals ens en 
fa una introducció ben completa–. Ara bé, els vins 
elaborats de forma tradicional s’hi podrien comparar 
millor. Amb tot, les substàncies per a la conservació 
que s’hi afegien a l’antiguitat els devien donar uns sa-
bors marcadament diferents dels actuals: sal, lleixiu 
de cendra, pols de marbre, sofre, trementina, guix o 
l’omnipresent resina, devien donar regustos peculiars. 
Segurament per dissimular aquests gustos, era costum 
servir-lo barrejat amb aigua i afegir-hi encara altres 
ingredients, com la mel o espècies. Sembla que els 
romans tenien el paladar especialment acostumat a la 
resina. A. Tchernia, en aquest mateix volum, destaca, 
però, l’antiguitat del desenvolupament d’una cultu-
ra de les exquisideses del vi. Explica que ja els grecs 
n’apreciaven les diferents aromes i van crear tot un 
món de refinaments al seu voltant. Encara més, els ro-
mans van preuar enormement les múltiples denomi-
nacions d’origen tingudes com a excel·lents –entre les 
quals la de Tarraco–. Certs tipus de vins es valoraven 
més, s’establien jerarquies i es practicava l’elegància 
amb els vins cars.

A partir d’aquí s’entén el desenvolupament d’un 
simbolisme riquíssim entorn del vi, que ja en el món 
grec, i encara més en el romà, assumeix caires religiosos. 
La força simbòlica del vi recorre àmbits ben diversos, 
des de la mitologia fins als efectes sobre el psiquisme, 
dels valors de socialització als de distinció i prestigi, 

tot passant per rituals força estructurats (Marchetti, 
Torelli 2006).

Un seguit d’escriptors antics fan esment dels vins 
dels Països Catalans. Diodor de Sicília (V, 16, 2) des-
criu la terra eivissenca com a bona per a la vinya, que 
hi viu maridada amb les oliveres. Per Juvenal (Sat. V, 
26-29), el vi de Sagunt era tan dolent que, en una sà-
tira, diu que “ni la llana bruta no el xarruparia”, i els 
convidats al banquet el malbaraten llençant-se’l per so-
bre els uns als altres. Frontó (Ep. 23-27) diu que si algú 
t’ofereix vi de Falern, no és decent demanar-li vi es-
tranger, com el de Creta o el de Sagunt. En canvi, Plini 
el Jove (IX, VII) recomana a un amic seu, saguntí, que 
dediqui part de la seva terra propera al mar a la viti-
cultura, cosa que li donarà resultats gratificants.1 Plini 
(Nat . Hist., XIV, 71) fa l’elogi dels vins de la Laietània 
i compara els de Tarraco, Lauro i els baleàrics amb els 
millors d’Itàlia. Marcial (Epig., I, 26,9; VII, 56, 3; XIII, 
118), en canvi, menysprea el vi laietà, mentre que con-
sidera els de Tarragona millors que els de la Campània 
i tan bons com els d’Etrúria. Sili Itàlic (Punica, III, 
369-70; XV, 177) considera que els seus vins donen 
fama a la ciutat de Tarraco, com també Florus (186, 
5). Opinions, doncs, de tota mena, per als vins d’unes 
regions que en segueixen sent avui productores de pri-
mera línia, i que en devien elaborar, com actualment, 
diverses qualitats. L’arqueologia pot rastrejar aquelles 
produccions, a través dels envasos en què es comercia-
litzaven –les àmfores–, quan la producció ultrapassava 
el consum local i l’excedent s’exportava, com va ser el 
cas de l’àrea costanera de Catalunya i del País Valencià 
entre la meitat del segle i aC i el segle ii. Es tracta, sens 
dubte, de l’activitat econòmica de major abast de què 
tenim notícia, d’aquesta àrea, en època romana.

2. La vinya

L’arqueologia catalana encara no ha desenvolupat 
els estudis de camps, com ho han fet els francesos. L. 
Buffat (en aquest mateix volum) explica l’arqueologia 
de les vinyes del sud de França, que ha permès datar 
les plantacions i posar-les en relació amb el centre d’ex-
plotació (granja o vil·la) i amb la resta d’estructures 
agràries i del paisatge on s’insereixen. Les aportacions 
importants d’aquesta nova arqueologia se centren en 
el coneixement de les tècniques de cultiu de la vinya i 
de les cronologies d’explotació –que altrament sols co-
neixem de forma indirecta a través de les àmfores i els 
cellers–, així com de les estructures agràries, que es van 
dibuixant força més complexes del que semblava. Tot 
plegat dóna un toc d’alerta a l’arqueologia que s’està 
desenvolupant al nostre país, especialment a l’arqueo-
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logia preventiva, que hauria de fer un esforç per tenir 
també en compte l’entorn del jaciment.

3. La vinificació

Com observa J.-P. Brun (en aquest mateix volum) 
l’arqueologia catalana dels darrers anys ha anat traient 
a la llum un seguit d’espais de premses i cellers de vi 
que actualment permeten tenir una visió de conjunt 
important del procés de producció. Dins de les carac-
terístiques tècniques que es van perfilant, els cellers de 
dolia resulten comparativament petits, amb els dolia 
també de poca capacitat, en relació amb els que es tro-
ben a Itàlia o a França (vegeu Castanyer, Nolla i Tre-
moleda, en aquest mateix volum). Les cronologies de 
les cellae vinariae van més enllà de la fi del segle i, mo-
ment que, a través de l’estudi de les àmfores, semblava 
de decadència i aturada de la producció de vi. En can-
vi s’han anat excavant instal·lacions productores de vi 
dels segles ii, iii i iv. El cas de Teià, presentat en aquest 
volum per Martín i Bayés, resulta paradigmàtic, ja que 
el torcularium construït cap a la meitat del segle ii, du-
plica la capacitat productiva del que hi havia al segle i. 
És també el cas de Llafranc (Palafrugell, Baix Empor-
dà), on els espais de producció de vi es daten fins a la 
meitat del segle ii (Castanyer, Nolla i Tremoleda, en 
aquest mateix volum), però on la producció d’àmfores 
vinàries també s’allarga fins als segles ii i iii (formes G 
4, Dressel 7-11 i Beltran IIA). Els estudis d’àmfores 
dels darrers anys també han confirmat aquestes data-
cions. Járrega, en aquest mateix volum, revisa les pro-
duccions d’àmfores Dr. 2-4 del Camp de Tarragona, 
que es daten en els segles ii i iii, de llavi quadrangular i 
dimensions més grans. En algun altre jaciment inèdit, 
de la Laietània, també s’està començant a observar el 
mateix fet. Caldrà, doncs, reconsiderar el panorama de 
la producció de vi catalana destinada a la comercialit-
zació, pensant també en la possibilitat que una part 
de la producció s’envasés i comercialitzés en àmfores 
i una altra en bots i bótes, com s’ha comprovat que 
passa al sud de França, ja a partir del segle ii. S’hauria 
d’estar atent també a detectar els cellers de bótes en les 
excavacions arqueològiques.

Com observava en un altre lloc (Prevosti 2005, 
294), les instal·lacions de producció agrícola, en les 
ciutats romanes, es troben en alguns casos també al 
nucli urbà, com s’ha vist a Pompeia, o com també és 
el cas de Baetulo i Barcino. Beltrán de Heredia i Co-
mas presenten en aquest mateix volum els exemples 
de tres cellae vinariae dins de contexts urbans. Resul-
ten especialment interessants les de Baetulo, per la seva 
cronologia de la fi del segle i aC o inici de l’i dC. El 
fet no és habitual, ja que normalment aquest tipus 
d’instal·lacions es troben al camp, dins de granges o 
vil·les; per tant, aquests exemples resulten simptomà-

tics del caràcter de la ciutat de Baetulo en aquella èpo-
ca, d’una vocació eminentment pagesa i especialitzada 
en el negoci del vi, que devia enriquir notablement 
els seus habitants. En canvi, el cas de Barcino, de la fi 
del segle iii o inici del iv, resulta més habitual, dins la 
tendència a la ruralització dels ambients urbans d’èpo-
ca tardoantiga. Per bé que destaca la hipòtesi que la 
instal·lació podria haver passat a mans episcopals, en 
un acte d’evergetisme del seu antic propietari.

Un dels punts estrella d’aquest simposi es deu a A. 
Martín i F. Bayés. Es tracta de la interpretació tècnica 
de les premses del segle ii del Veral de Vallmora (Teià), 
que també ha merescut una reflexió de J.-P. Brun. La 
hipòtesi de restitució d’aquestes premses, amb les dues 
grans fosses per encastar-hi la base dels stipites, que 
subjecten el torn o sucula, representa una novetat in-
terpretativa notable de la tècnica de premsat romà al 
país. Davant de cada premsa es va excavar una fossa 
d’uns 2 per 2 metres i 1,8 de fondària, que A. Martín 
i F. Bayés interpreten per encabir-hi i fixar els stipi-
tes, base de l’aparell de maniobra. Però encara resulta 
més interessant que sobre la base d’aquesta troballa i 
interpretació, s’ha anat identificant un seguit d’altres 
torcularia de l’àrea laietana que presenten aquest ma-
teix sistema: Can Pedrerol de Baix (Castellbisbal), Can 
Feu (Sant Quirze del Vallès), Can Solà del Racó (Ma-
tadepera), Sant Bartomeu (Navarcles) i el Morè (Sant 
Pol de Mar). No és gaire arriscat de pronosticar que 
encara se n’aniran identificant més, un cop es divul-
guin aquests exemples. Així doncs, s’haurà fet un pas 
endavant en l’estudi de la tecnologia de les premses 
romanes, de la qual s’ha identificat una variant pròpia 
de la costa de la Tarraconense. A més, tot el sistema de 
vinificació del Veral de Vallmora es presenta extraordi-
nàriament complet, car en la mateixa sala de les dues 
premses de la meitat del segle ii s’han identificat també 
dos calcatoria (àrees de trepig del raïm); al costat de les 
premses, s’ha excavat el gran lacus que recollia el most; 
també s’han excavat les àrees de magatzem de dolia, 
on es deixava fermentar i es guardava el vi. Tot plegat, 
doncs, amb la restauració en curs, constituirà un mag-
nífic exemple de cella vinaria, on es podrà divulgar el 
funcionament del procés de vinificació i altres aspectes 
històrics i culturals entorn del vi romà.

4. La importació de vi itàlic

En els segles iv i iii aC, les vinyes italianes produïen 
vins de poca qualitat, de consum local, i hom impor-
tava vi grec, com demostren les restes d’àmfores ròdies 
trobades a Roma. A partir de l’inici del segle ii aC, 
la producció local assolí prou experiència i qualitat, i 
s’inicià una fase d’exportació massiva, atestada al Pi-
cenum i fins al delta del Po; seguidament a l’Apúlia. 
Cap a la meitat del segle els vins de la Itàlia del sud 
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i de la Campània adquiriren categoria. En el segle i 
aC les exportacions es calculen per centenars de milers 
d’hectolitres, especialment provinents de la Campània 
i de l’Etrúria (Tchernia 1986). Les zones compradores 
foren les províncies hispàniques i la Gàl·lia, potser en 
principi per abastir els exèrcits i posteriorment la po-
blació en general. També s’exportà cap a l’est, a través 
del mercat de Delos. 

Com comenta J.-P. Brun (en aquest mateix llibre), 
el vi ja es produïa a les àrees costaneres de la Tarraco-
nense abans de l’arribada dels romans. Buxó (1997) fa 
referència a l’Alt de Benimàquia (Dènia), on l’arque-
ologia ha detectat estructures per vinificació, del segle 
vi aC, suficients per produir excedents; la presència 
de llavors de raïm (recol·lectat o cultivat) es comprova 
a Empúries en el segle v aC; a les Toixoneres (Baix 
Penedès) en el segle iv aC; a Sitges en el segle iv aC; 
a Ullastret, vinya cultivada en la primera meitat del 
segle iii aC, i a Lattes (Llenguadoc) en el darrer quart 
d’aquest segle. A Darró (Vilanova i la Geltrú), estudis 
pol·línics en confirmen el cultiu en el segle iv aC (Ri-
era 2003).

Així doncs, tot i que ja es coneixia el conreu de 
la vinya, en el segle ii i la primera meitat de l’i aC 
es produïren importacions massives d’àmfores vinate-
res itàliques a les costes de la Hispania Citerior, que 
s’han d’emmarcar dins de la situació del Mediterrani 
occidental de l’època, dominat econòmicament per 
Roma. La seva destinació inicial devien ser els exèr-
cits destacats al país, però l’arqueologia comprova que 
aviat devia arribar fins al darrer hàbitat indígena. En 
els establiments indígenes dels segles ii i i aC, les àm-
fores itàliques no sols hi són omnipresents, sinó que 
ho fan en unes quantitats molt considerables. El seu 
control comercial es féu encara més absolut després 
de la caiguda de Carthago, amb la minva del comerç 
ebusità, que tanta penetració havia tingut en les costes 
alacantines i catalanes. Ara bé, la situació de monopoli 
del comerç del vi al Mediterrani occidental per part de 
la península Itàlica no sembla que es mantingués per 
raons purament de mercat econòmic entès en termes 
actuals. Entre el 54 i el 51 aC, Ciceró (De Republica, 
III,9) escriví: “No autoritzem pas les nacions transal-
pines a cultivar l’olivera i la vinya a fi de donar valor 
als nostres oliverars i vinyes”. Tchernia (1986, 77-99), 
però, considera que Ciceró s’equivoca en interpretar la 
prohibició com una mesura de protecció de les vinyes 
itàliques, car en realitat creu que s’havia dictat uns se-
tanta anys abans, en una etapa anterior a la conquesta, 
com un sistema d’adquirir esclaus i metalls amb faci-
litat i bones condicions econòmiques, per part d’uns 
cabdills de les tribus gal·les per als quals el vi s’havia 
convertit en un producte de prestigi i un mitjà de con-
trol de la propietat i de la seva redistribució en actes 
socials. La mentalitat romana era, doncs, encara, de 
reservar-se per a ells el negoci del vi i l’oli, per man-

tenir situacions de facilitat de compra de metall, d’es-
claus o de domini en general. Ara bé, aquest estat de 
coses s’invertí justament a partir de la meitat del segle 
i aC, amb la producció massiva de vi tarraconense i la 
reducció dràstica de les importacions d’Itàlia al país. 
L’abastiment de vi als exèrcits destacats a la guerra de 
les Gàl·lies podria haver estat, per la proximitat, una 
ocasió d’or per als productors de l’àrea catalana, per 
bé que no sabem en quina mesura hi pot haver jugat 
també el seu paper el fisc. Al mateix temps, es produí 
la irrupció en el mercat dels productes bètics (salaons, 
vi i oli). Des del darrer quart de segle, Eivissa també es 
recuperà i tornà a exportar vi en abundància. A partir 
del segle i, la Gàl·lia meridional també començà a pro-
duir i comercialitzar el seu vi.

Penso que tot plegat indica un canvi important de 
la situació econòmica, en la qual Roma va deixar de 
protegir els propietaris de la terra d’àmbit itàlic, per 
passar a obrir el ventall a les províncies més romanitza-
des. És ben possible que, tot i l’antiga existència d’uns 
principis proteccionistes del camp italià, els interessos 
de les classes propietàries de les terres, que ara havien 
estès les seves possessions a àmbits provincials, fossin 
els que feren girar les coses, en el sentit d’obviar els 
antics monopolis. Això significaria que la irrupció en 
el mercat del vi tarraconense, bètic, eivissenc o gal, i de 
les salaons i oli bètics, respondria no tant a la volun-
tat d’obertura del mercat mediterrani als provincians, 
sinó més aviat a la pressió de les classes altes romanes, 
que hi tenien interès, per poder treure un rendiment 
més gran de les terres que havien anat adquirint a 
les províncies. El resultat fou el retrocés del vi itàlic 
i una liberalització dels mercats amb el conseqüent 
domini de les produccions tarraconenses, bètiques 
o gal·les, probablement amb preus més competitius, 
com semblen indicar les opinions de Juvenal, Frontó 
i Marcial. Amb tot, aquest esquema resulta una sim-
plificació, dins dels models actuals de funcionament 
dels mercats per raons eminentment econòmiques, a 
causa del desconeixement que tenim d’altres factors 
que poguessin jugar en les relacions entre Roma i la 
Hispania Citerior. Entre aquests, cal pensar que el fisc 
podia orientar seriosament la destinació de certs pro-
ductes. L’arribada massiva de vi itàlic a l’àrea costanera 
catalana podria haver tingut també alguna relació amb 
l’obtenció d’algun producte de la zona, potser el ferro 
(Prevosti 2005). 

5. Les àmfores de producció local

A través de l’estudi de les àmfores, es va començar 
a rastrejar arqueològicament la producció de vi a l’àrea 
catalana i valenciana, per bé que darrerament s’ha 
aprofundit també en les instal·lacions de tot el procés 
de vinificació, com explica J.-P. Brun (en aquest ma-



2. Els primers a identificar una Dressel 1 de pasta local foren J. Miró i J. Pujol (1982-1983), el 1983. Tot seguit R. Coll i R. Járrega 
(1986) en van identificar un altre exemplar a Vilassar de Mar. La darrera síntesi d’aquestes àmfores es deu a A. López i A. Martín (2006).

3. Adserias, Ramon 2004.
4. García, Gurri 1996-1997.
5. Fou publicada simultàniament per Comas (1987) i Nolla (1987).
6. Fou identificada per Pascual (1962).
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teix llibre). Com a testimoni d’una producció feble de 
la regió, dels primers precedents, cal fer esment de les 
imitacions de les àmfores vinateres itàliques,2 a par-
tir dels anys 125-70 aC. Els primers indicis del procés 
podrien ser les Dressel 1A de la terrisseria del Vilar 
de Valls (Tarragona), que es daten en el darrer quart 
del segle ii aC.3 A la Laietània, es van produir Dressel 
1 i Lamboglia 2 locals, entre els anys 80-70 aC i el 
canvi d’era, i es troben en relativa abundància en les 
excavacions d’Iluro .4 per bé que, entre els anys 75-50 
aC, hi eren minoritàries respecte de les àmfores de vi 
d’importació itàlica. Com explica R. Járrega en aquest 
mateix volum, en el territori de Tarraco, on Carreté, 
Keay i Millet (1995) i Járrega (1996) n’havien loca-
litzat a l’Alt Camp, algunes amb marques en caràcters 
ibèrics, han fet pensar que responen a produccions de 
vi d’iniciativa indígena. Es devien exportar en alguna 
mesura, car s’han trobat en els ancoratges de Vilassar, 
Mataró i el delta del Llobregat, així com al derelicte 
de Cap Béar 3, i possiblement també a Bordeus i al 
derelicte de La Ciotat (Buches-du-Rhône). Fins aquí, 
però, el fenomen de la producció i comercialització de 
vi de la zona és força desconegut i segurament de poca 
transcendència.

L’àmfora Laietana 1 o Tarraconense 1,5 marca l’eta-
pa inicial del boom del vi de la costa de la Hispania 
Citerior. Apareix, a la ciutat de Baetulo, cap als anys 
50 aC (Comas 1998), data que confirmen en altres 
indrets López i Martín (2006), que en fan una exhaus-
tiva classificació en dos tipus bàsics, Tarraconense 1 i 
2, i múltiples subtipus de la primera forma. La Pascual 
1,6 l’envàs estrella de les produccions, a partir del 40 
o el 30 aC, es fabricà a l’àrea catalana, essencialment a 
la Laietània, on sol anar acompanyada de la Tarraco-
nense 1. Amb aquesta culminà la gran expansió eco-
nòmica del vi tarraconense, que va perdurar fins a la 
darreria del segle i. A. López, en aquest mateix volum, 
fa una discussió molt completa de la datació del tipus, 
i conclou que la seva producció es va allargar fins als 
anys 60-70. Exemples de forns productors d’aquesta 
forma d’àmfores són els estudiats també per A. López, 
en aquest mateix volum, de Sant Boi de Llobregat, que 
inicia la producció cap al 30 aC, i el de Darró, cons-
truït cap a la meitat del segle i aC i abandonat cap 
a la fi del segle i. La novetat és que en aquest darrer 
també s’ha identificat la producció d’àmfores Dressel 
1 citerior.

Cap al canvi d’era, però, un nou tipus d’àmfora, 
la Dressel 2-4, que ja s’havia imposat a Itàlia des de la 

meitat del segle i aC, també ho va fer a la Tarraconen-
se, i va acabar dominant el mercat de la primera meitat 
del segle i, tot i que no va fer desaparèixer del tot la 
Pascual 1. A. López, en aquest mateix volum, fa l’es-
tudi exhaustiu de la datació d’aquest tipus, l’inici de la 
qual situa en els anys 15-10 aC. El Camp de Tarragona 
sembla que es va incorporar amb força al negoci del vi 
cap al final de l’imperi d’August, segons es dedueix del 
fet que les seves produccions amfòriques inicials siguin 
ja bàsicament del tipus Dressel 2-4, i quan ho va fer, va 
ser dins d’un mercat de vi de més qualitat, com estudia 
R. Járrega en aquest mateix volum. En època d’Au-
gust, molts tallers produïen simultàniament Dressel 
2-4, Pascual 1, Tarraconense 1, Oberaden 74 o Dressel 
28 i Dressel 7-11, mentre que a partir de la meitat del 
segle i la producció va en descens, s’imposa la Dressel 
2-4 i la Pascual 1 sembla que gairebé ja no es fabrica. 
L’àmfora Dressel 7-11, com plantegen A. López i R. 
Járrega (en aquest mateix volum), cal pensar que po-
dria haver contingut vi en lloc de salaons de peix, en 
els casos en què es fabricava en terrisseries situades ter-
ra endins. L’àmfora Oberaden 74 o Dressel 28, també 
es creu que servia per envasar vi, com exposa A. López 
(en aquest mateix volum), i tant aquesta àmfora com 
la 7-11 podrien haver servit d’envàs d’un tipus de vi es-
pecífic o d’algun producte espirituós. La Tarraconense 
1 i l’Oberaden 74 també desapareixen cap a la meitat 
del segle i, mentre que es comença a fabricar la Gau- 
loise 4. En aquesta època, comencen a fer àmfores 
alguns centres del Rosselló, on a més de Dressel 2-4 
i Dressel 28 es produïren àmfores Gauloise 1, 3 i 4 
(Comps, Kotarba 1997; Olivé, Pezin 1997). Al País 
Valencià, també es fabricà essencialment la Dressel 2-4, 
i en menor quantitat, Pascual 1, Oberaden 74, Dres-
sel 7-11, Gauloise 4, a més d’imitacions esporàdiques 
d’altres tipus, bètics o itàlics. La producció s’inicià en 
època d’August, a la zona de Sagunt, i cap als anys 40 
a la zona de Dénia, i, amb una inflexió en el període 
flavi, seguí fins a la meitat del segle ii, i en alguns casos 
fins al segle iii. Després d’un període certament fosc, el 
centre terrisser de l’Almadrava (els Poblets) fabricà un 
nou tipus d’àmfora, al llarg del segle iii: l’Almadrava 
IV (Gisbert 1998).

Gisbert, en aquest mateix volum, fa una síntesi ac-
tualitzada de la producció de vi al País Valencià. A la 
plana costanera del territori de Dianium, en els segles 
i, ii i iii, es detecta una explotació intensiva agrícola, 
especialment de vi, encaminada a la comercialització. 
La terrisseria de l’Almadrava és un testimoni magnífic 



254

EL VI tARRACoNENSE I LAIEtÀ: AhIR I AVUI

de la seqüència productiva de les àmfores en què s’en-
vasava aquest vi, ja que exemplifica la dinàmica de tot 
el territori de Dianium. Els derelictes enfonsats a la 
costa de Dénia i en particular en el litoral entre l’Al-
madrava i Dénia, atesten la intensitat del comerç del vi 
durant els segles i a iii. Gisbert contextualitza aquesta 
producció en el quadre ben dibuixat del territorium 
de Dianium, amb 155 nuclis de poblament romà, 68 
dels quals són villae, 14 de les quals presenten activitat 
de terrisseria amb producció d’àmfores. Aquestes dar-
reres són de les vil·les més extenses del territori, mai 
superen els 65 metres sobre el nivell del mar, situades 
en les terres més fèrtils i vora mar, esquivant marjals 
i aiguamolls, i estan situades en una franja d’uns 6 a 
8 quilòmetres paral·lela al mar. Dóna també un breu 
panorama dels cellers vinaris o oliers del País Valencià, 
així com dels elements de premsa (contrapesos, basa-
ments per a arbores) i restes de torcularia.

R. Járrega, en aquest mateix volum, planteja la 
qüestió de la fi de la producció d’àmfores vinàries de la 
costa catalana, cap a la fi del segle i, sovint interpretada 
com una crisi comercial, i també sovint relacionada 
amb l’edicte de Domicià. Remarca que també a Itàlia 
es produeix en aquesta època una crisi en la comerci-
alització de vi, que davalla de forma espectacular. En 
lloc de pensar en termes d’una crisi que va acabar amb 
el comerç del vi, potser caldria pensar en el canvi de 
sistema d’envàs i la substitució de les àmfores per bots 
i bótes, que podria haver fet desaparèixer del registre 
arqueològic aquest comerç. També s’han detectat vai-
xells cisterna, com el derelicte de Diano Marina, que 
duien el vi en grans dolia, i el devien vendre a granel. 
Efectivament, en moltes terrisseries es constata la fi de 
la producció d’àmfores cap a la fi del segle i, com al 
Mas d’en Corts (Reus) o al Vila-sec (Alcover), o a les 
que estudien P. Castanyer, J. M. Nolla i J. Tremole-
da en aquest mateix volum, de Fenals (Lloret de Mar, 
la Selva) o el Collet de Sant Antoni (Calonge, Baix 
Empordà). Ara bé, darrerament s’està detectant la pro-
ducció tardana d’àmfores Dressel 2-4, amb un perfil 
marcadament quadrangular i amb unes dimensions 
més grans, en contextos de segle ii i fins del comença-
ment del iii, com és el cas dels Antigons (Reus), el Mas 
d’en Gras (Vila-seca) o els Munts (Altafulla). El mateix 
cas es dóna en alguns jaciments de la Laietània, com és 
el del Veral de Vallmora de Teià. D’altra banda, sabem 
que es comencen a fabricar altres formes amfòriques: J. 
A. Gisbert (1998) creu que la identificació de la Gau-
loise 4 catalana i valenciana, així com l’Almadrava IV, 
confirmen la hipòtesi d’A. Tchernia sobre la subtitució 
de les Dressel 2-4 per altres formes. Ara bé, aquests 
productes no són objecte de les exportacions massives 
anteriors. Amb tot, sembla prou clar que la producció 
i el comerç del vi no es van acabar pas a la darreria del 
segle i. Probablement cal parlar més aviat d’una regio-
nalització del comerç.

En aquest sentit, cal tenir en compte casos com el 
de l’àrea de Gerunda, on P. Castanyer, J. M. Nolla i J. 
Tremoleda (en aquest mateix volum) consideren que, 
quan deixen de produir àmfores de vi els grans centres 
terrissers de la costa, cap a la fi del segle i, s’inicia la 
producció de llocs de l’interior, com l’Ermedàs (Cor-
nellà del Terri), que va fer àmfores Dressel 2-4 i Dres-
sel 28, de forma minoritària respecte de la ceràmica 
comuna i el material de rajoleria, i que probablement 
produïa per a una difusió regional, més que no pas per 
a una indústria de vi intensiva i especulativa.

Els mateixos autors detecten a la costa del Baix 
Empordà i a la Selva, un desenvolupament de la vi-
ticultura de gran envergadura, a partir de vil·les amb 
terrisseries que produeixen àmfores de vi per a l’ex-
portació del producte, des de la meitat i final del segle 
i aC fins a la fi del segle i, moment en què el negoci 
entra en crisi. Anomenen el model “de tipus colonial”, 
d’economia especulativa, sovint responent a inversions 
de personatges d’origen itàlic. En canvi, en el rerepaís 
d’Empúries i les comarques de l’interior observen la 
producció de vi amb un creixement més sostingut i per 
tant al marge de la crisi de la fi del segle i.

En el segle iii, sembla que definitivament s’observa 
un procés de regionalització important en el comerç 
del vi, que de fet és una tendència iniciada ja en el 
segle ii, i que s’observa també en la producció i co-
mercialització d’altres productes com l’oli o les salaons 
de peix. De fet, Keay (1984) observa que al final del 
segle ii i l’inici del iii les produccions amfòriques de la 
Tarraconense arriben a ocupar el 7% del mercat local. 
Això no significa que es deixés de produir: durant tota 
la tardoromanitat se’n tenen testimonis abundants; ara 
bé, la comercialització devia ser d’abast més local.

 6. Les marques de les àmfores. Els productors 
del vi i els comerciants

Els segells que apareixen –en pocs casos– impresos 
sobre les àmfores, abans de coure-les, constitueixen una 
font d’informació preciosa sobre un sistema productiu 
del qual ignorem tants aspectes. Consisteixen en noms 
abreujats, de vegades un, corresponents a esclaus; al-
tres vegades dos noms, per tant indici de ser ingenui, o 
bé els tria nomina dels ciutadans romans. Com que la 
problemàtica de la seva interpretació és enormement 
complexa, ens trobem amb diversitat d’opinions en-
tre els investigadors sobre la identitat dels personatges 
que engegaren el negoci del vi laietà i tarraconense, 
sobre la seva cronologia d’establiment a la regió i sobre 
el procés de producció i comercialització. Segons la 
hipòtesi més estesa, ja defensada per J. Miró (1988) 
i altres autors, almenys en les marques més antigues, 
sembla que es tracta dels noms dels amos dels fundi que 
produïen el vi i les àmfores, finques que potser feien 



7. Vegeu Olesti, Carreras 2002.
8. Baebius Tuticanus de Verona (Tremoleda 2005).
9. També hi fa referència A. López, en aquest mateix volum.
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explotar per indígenes, esclaus o lliberts, mentre que 
ells habitaven al nucli urbà. Aquests noms més antics 
indiquen una procedència centreitàlica, especialment 
osca i umbra (Pena 1998). Es devien dedicar, doncs, 
al vi, justament un producte característic de les seves 
regions d’origen, grans exportadores d’àmfores vinàri-
es pel Mediterrani occidental, del segle ii i la primera 
meitat de l’i aC. Pena (1998) ha fet un important estu-
di dels segells més antics i planteja dues hipòtesis: que 
s’hi detectin negotiatores o mercatores importants, amb 
lliberts establerts a Narbo que treballaven per compte 
dels seus patrons –per tant, no propietaris dels fun-
di–, i que l’àrea costanera tarraconense podria haver 
estat objecte d’un acaparament de terres per part de 
poderosos, per invertir en propietat agrícola, durant 
el període de les guerres civils –tan agitat i inestable, 
tan políticament com socialment–, que devien tenir 
lliberts al capdavant dels seus negocis. Sabem, a més, 
que a Itàlia, en aquest període, hi havia un problema 
de manca de terra, així com que la inversió agrícola 
fora d’Itàlia devia ser més segura. La mateixa autora 
ha insistit repetidament a veure l’origen del negoci del 
vi, així com de la presència d’immigrants romans a les 
ciutats catalanes, en la política cesariana de colonitza-
ció. És a dir, com un fenomen protagonitzat per im-
migrants més tardans que no pas creuen els autors que 
els fan remuntar a l’inici del segle i. D’altra banda, les 
anàlisis de pastes d’àmfores, que pretenen caracteritzar 
els centres productors, mostren que el mateix segell es 
fabricava sovint en diferents terrisseries, i, doncs, po-
dria indicar el negotiator que comprava el vi. Aquesta 
és la hipòtesi que defensen López (1990; 1995; 1998) 
i altres autors. Ara bé, també podrien correspondre a 
producció d’àmfores en diferents fundi d’un mateix 
propietari. Amb tot, alguns segells, com el de TIBISI, 
trobat a l’Aumedina de Tivissa (i discutit en aquest 
mateix volum per R. Járrega), o el de M.PORCI, tro-
bat en diversos llocs de la Laietània,7 semblen corres-
pondre al nom del fundus on es fabricaven. I l’esment 
de personatges de gentes itàliques conegudes, amb els 
tria nomina, també fa pensar que corresponen al nom 
del propietari de les terres. És el cas de l’Usulenus Ve-
iento d’origen itàlic i documentat a l’epigrafia de Nar-
bo, i que apareix en les marques d’àmfores de Llafranc 
(Christol, Plana 1997; Rodà 2000), a què fan referèn-
cia P. Castanyer, J. M. Nolla i J. Tremoleda (en aquest 
mateix volum). Ara bé, no tots els indicis apunten a 
propietat agrària en mans de les elits de Roma. També 
hi ha indicis de propietat en mans de les aristocràcies 
municipals locals, de Narbo, de Barcino, de Dertosa i 
fins de Verona.8 R. Járrega, en aquest volum, davant la 
presència de la marca SEX.DOMITI a les terrisseries 

de l’Aumedina (Tivissa, de la ciutat de Dertosa) i de 
la Canaleta (Vila-seca, Tarragona) apunta que podria 
tractar-se de dos fundi del mateix propietari, perso-
natge que potser també tenia propietats a Itàlia amb 
producció d’àmfores Dressel 12.9 

Hem de destacar aquí el signaculum de plom apa-
regut al jaciment de Vallmora, de Teià, amb el nom 
EPICTETI L(uci) P(edani) CLEMENTIS, que s’in-
terpreta com un esclau encarregat de gestionar la pro-
ducció vitivinícola de Vallmora, personatge que es 
documenta també a l’epigrafia de Barcino (IRC IV, 
106), un cop havia aconseguit la llibertat i havia esde-
vingut sevir augustal (Rodà et al . 2005; Martín et al . 
2007). De la gens Pedania, es coneixen diversos mem-
bres dins l’epigrafia barcelonina. Lucius Pedanius Cle-
mens, doncs, devia ser l’amo del fundus de Vallmora, 
cap a l’inici del segle ii, al capdavant del qual tenia un 
colonus, esclau, que l’hi governava.

Els escriptors clàssics informen sobre un seguit de 
personatges de les classes dirigents romanes que teni-
en terres en el litoral de la Tarraconense, i en alguna 
ocasió fins i tot precisen que eren dominis dedicats a 
la producció de vi. Això referma la idea de M. J. Pena 
de l’existència de propietat agrària d’aquesta zona cos-
tanera en mans de poderosos romans absentistes, que 
per tant havien de tenir les terres menades per esclaus o 
colons. Un exemple podria ser el del senador Cn . Cor-
nelius Lentulus Augur, personatge afavorit per August 
i que acumulà grans riqueses, segons Tàcit i Sèneca, el 
nom del qual apareix en àmfores Pascual 1, fabricades 
a la costa catalana, on devia tenir fundi dedicats a la 
producció de vi (Gianfrotta 1982). Però també n’hi 
ha d’èpoques posteriors a la que estem parlant: Mar- 
cial (I, 49, 19-20) al·ludeix a Licinianus, un personatge 
ben relacionat en els cercles aristocràtics de Roma, que 
tenia fundi a l’interior i al litoral de la Tarraconense, 
a la darreria del segle i o l’inici del ii. Al mateix pe-
ríode pertany Voconius Romanus, ric propietari romà 
d’orde eqüestre, del qual sabem per Plini el Jove (IX, 
28, 2) que tenia fundi en el litoral de la Tarraconense, 
dedicats a la viticultura i dels quals comercialitzava la 
producció. 

Els segells sobre àmfores Dressel 2-4 –que es co-
mençaren a fabricar en la segona meitat del mandat 
d’August i són les àmfores característiques de l’etapa 
julioclàudia, que s’exporten principalment a Roma, 
segons Corsi-Sciallano i Liou (1985) i Miró (1988)– 
reflecteixen essencialment noms d’esclaus o de lliures 
de condició baixa que podrien ser els noms dels ter-
rissaires. Crec que una possibilitat seria que el sistema 
d’explotació de les vil·les dedicades a la vinya hagués 
evolucionat. Això podria estar en consonància amb 



10. L’exvot de Can Modolell a Cabrera de Mar, IRC I, 89; Mayer, Rodà (1992).
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un cert increment de les dimensions de la propietat, 
així com amb la possibilitat, també apuntada per J. 
Miró, de l’existència de propietats imperials al Ma-
resme, per exemple a la Torre Llauder, i potser també 
en altres indrets (les propietats de Cn . Lentulus Au-
gur, que passaren a l’emperador Tiberi). La presència  
d’esclaus imperials en l’epigrafia del Maresme del se- 
gle i,10 també apunta cap al mateix fet. Si els noms dels 
segells d’àmfores poden respondre a esclaus col·locats 
al capdavant de les terrisseries, al capdavant de les ex-
plotacions dedicades al vi també hi podria haver hagut 
esclaus: vilici, fet que estaria també en consonància 
amb les investigacions de Pena (1998), i es podrien 
interpretar com a individus dependents de propietaris 
absentistes, pertanyents a famílies aristocràtiques. X. 
Nieto i X. Raurich (1998), que estudien el transport 
del vi a través dels derelictes, arriben a la conclusió que 
la diferència entre el transport de les àmfores Pascual 
1 i les Dressel 2-4 sembla indicar més un canvi en la 
propietat de les vinyes que no pas en l’organització del 
comerç. En aquest sentit, és prou sabut que la dinastia 
julioclàudia es caracteritzà pels forts acaparaments de 
terres, que passaven a ser propietats imperials, fet que 
també podria haver estat el cas en alguns fundi de la 
costa catalana. Els vaixells amb Pascual 1, de petites di-
mensions, semblen correspondre als carregaments que 
duien els mateixos productors cap al port de Narbona, 
on hi devia haver comerciants que feien la redistribu-
ció del producte, mentre que els de Dressel 2-4 fan 
rutes més diverses, com si el comerciant organitzés el 
transport des de la mateixa àrea de producció, amb 
bon coneixement del destinatari, potser amb unes ru-
tes més d’alta mar, cap a Itàlia central, per les illes i per 
l’estret de Bonifacio. En qualsevol cas, tot sembla indi-
car que es produí una evolució important en el sistema 
de producció i comercialització del vi.

La meitat del segle i coincideix amb l’inici de la 
producció d’àmfores Dressel 2-4 a la zona de Xàtiva 
i al territori de Dénia (Gisbert 1998). Els segells que 
presenten, en la segona meitat del segle i, són tipolò-
gicament molt semblants als de l’àrea catalana, mentre 
que els del segle ii, sobre Dressel 2-4 i sobre Gauloise 
4, ja varien.

7. El comerç

Cap a on s’exportava el vi que duien aquests en-
vasos? J. Miró (1988) va fer l’estudi de la difusió de 
les àmfores de la costa catalana, que diferents autors 
han anat perfilant. Quan l’exportació de vi pren un 
gran volum i es converteix en un important negoci, a 
partir del 40 aC, es troben principalment en jaciments 
gals, tant al llarg de la costa mediterrània com a l’eix 

del Roine i l’eix Aude-Garona. Els destinataris devien 
ser tant soldats romans com indígenes gals. També es 
dirigeixen cap a l’interior peninsular pel corredor de 
l’Ebre, des del 30 aC, i cap a la Britània, tot i que en 
quantitats molt inferiors (Carreras 2000). En època 
d’August, el moment àlgid d’aquest comerç, la Gà·lia 
segueix sent la destinació primordial, que s’amplia, 
però, al voltant dels eixos de comunicació Aude-Ga-
rona, Roine, Saona i Loira, el litoral bretó i normand, 
la Britània i els limes del Rin, la península Itàlica, Car-
tago, l’interior de la Tarraconense, les Balears i el País 
Valencià, al sud del qual ja sols de forma esporàdica. 
Roma en va ser el màxim receptor, dins de la penín-
sula Itàlica. Durant la primera meitat del segle i, les 
exportacions encara foren importants; tanmateix, va 
sortir un fort competidor: la Gàl·lia començà a fer vi i 
a envasar-lo en àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4, i més 
tard en les àmfores Gauloises. Això comportà que les 
àmfores catalanes anessin perdent el mercat gal, però 
encara se’n troben a la Bretanya, on arribaven pel Loi-
ra, a Britània, el limes, Castro Pretorio, Luni, la vall 
de l’Ebre, Pamplona, Cascante, Viana, Iuliobriga i les 
Balears. Roma fou, però, la destinació primordial de 
les àmfores Dressel 2-4 tarraconenses. També s’hi in-
corporaren les exportacions de les àmfores saguntines, 
especialment Dressel 2-4, que s’han atestat a Mont-
Beauvray, Richborough i Roma (Aranegui 1992). En 
la segona meitat del segle, els testimonis amfòrics es 
van fent més escadussers. Algunes produccions gaire-
bé desapareixen a la fi del segle, especialment de l’àrea 
central de la costa catalana, mentre que d’altres, parti-
cularment les tarragonines, valencianes i rosselloneses, 
perviuen en el segle ii i fins al iii.

Com a exemple ben estudiat del comerç del vi de la 
Tarraconense, concretament del vi laietà, C. Carreras 
presenta en aquest mateix volum, les produccions am-
fòriques del Mujal i la distribució de les seves marques 
a la Gàl·lia, per la ruta de l’Aude-Garona o del Roine. 
També estudia els itineraris d’alguns vaixells, sobre la 
base de les marques de les àmfores que transportaven. 
Observa que si bé en un primer moment, cap al 25 
aC, els vaixells eren de petites dimensions i recollien 
les àmfores en diversos ports, fent múltiples escales, 
en una navegació de cabotatge, a partir dels anys 20 
aC-20 dC, els vaixells solen ser més grans i redueixen 
les seves escales a un o dos ports d’embarcament de la 
mercaderia. El moment de màxima activitat comercial, 
segons l’estudi dels 47 derelictes que es coneixen amb 
àmfores tarraconenses, és el primer quart del segle i. 
Els darrers derelictes que transporten àmfores d’aquest 
origen es daten cap al 50. I els contextos arqueològics 
més tardans on apareixen importacions d’àmfores tar-
raconenses es daten cap al final del segle i o l’inici del 
ii, a Roma. La ruta que seguien les àmfores Pascual 1 
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sembla que era bàsicament el port de Narbona, des 
d’on seguien pel curs Aude-Garona fins a l’Aquitània 
i l’Atlàntic. Les Dressel 2-4 es dirigien cap a tota la 
costa sud de la Gàl·lia, especialment a les boques del 
Roine, per on seguien el curs del riu fins al limes ger-
mànic i raètic; també apareixen a les illes Balears, en 
la ruta per l’estret de Bonifacio, en direcció a Roma. 
Fa una síntesi del coneixement de les troballes d’àm-
fores Pascual 1 i Dressel 2-4 en els llocs de consum, 
acompanyada de mapes i de quadres de marques per 
períodes, que permet seguir l’abast territorial d’aquest 
comerç. Finalment, analitza la distribució de les àm-
fores tarraconenses a partir de la quantificació de les 
troballes als diversos jaciments terrestres, i la seva es-
tandardització d’acord amb les dimensions de l’excava-
ció, resultats que tradueix en un significatiu mapa de 
densitats d’àmfores tarraconenses. Com a exemple de 
lloc de consum del vi, estudia Xanten, la colònia ro-
mana creada sobre un antic oppidum, on es comprova 
que les àmfores tarraconenses no eren predominants 
en els mercats del limes germànic en el moment de 
màxima expansió d’aquest vi, del 0-25 dC. En canvi 
sembla que aquest vi es consumia preferentment en 
els mercats del NO de la Gàl·lia (Bretanya francesa i 
Aquitània) i el corredor Aude-Garona.

Ara bé, cal pensar que al marge d’aquest gran feno-
men especulatiu, hom va seguir produint i comerciant 
amb vi, a escala regional, com hem vist més amunt 
que demostren els indicis arqueològics, que n’atesten 
la producció fins a la fi de la romanitat. 

Un aspecte d’aquest comerç, que s’ha estudiat poc, 
és el referent als ports. Izquierdo, en aquest mateix vo-
lum, repassa les característiques generals dels ports ro-
mans i estudia les facilitats portuàries i de fondejadors 
de les costes de la Tarraconense. El tema és de primera 
importància per entendre el funcionament del comerç 
del vi, que, envasat en àmfores o bé en dolia, bótes 
o bots, s’embarcava per ser transportat cap a la seva 
destinació. Resulta ben clar, d’aquesta repassada de la 
costa, que existeixen fondejadors davant de moltes vil-
les amb centres terrissaires, especialment abundants 
a la comarca del Maresme. Destaca la navegabilitat 
del riu Llobregat fins a Martorell, on Izquierdo ha es-
tudiat un probable embarcador. En canvi, al sud de 
les Sorres, i fins a Tarragona, sols Darró podria haver 
tingut port. A més, hi havia alguns embarcadors, el 
més important dels quals sembla el de la vil·la dels 
Munts d’Altafulla. Els ports naturals són relativament 
minsos a la costa catalana, i els importants, de Barci-
no, Tarraco i Emporion, han de ser construïts de forma 
artificial. Destaca, en canvi, el magnífic port natural 
de Carthago Nova, així com els múltiples de les illes 
Balears i les Pitiüses. Ara bé, Izquierdo també es pre-
gunta sobre el paper del vi dins del total del volum 
del comerç que circulava per aquests ports, amb una 
enquesta sobre la freqüència d’esments dels diferents 

productes a les fonts. Se’n dedueix que els productes 
més preuats eren els metalls i els minerals, mentre que 
els aliments sols representen menys d’una tercera part. 
Dins dels aliments, el vi no arriba a una quarta part 
de les cites clàssiques, seguit dels cereals. La conclusió 
que molts dels productes no han deixat rastre, mentre 
que el vi sols representa un set per cent de les cites de 
l’enquesta, resulta il·luminadora sobre el biaix a què 
s’exposa forçosament l’arqueologia i que cal tenir ben 
present. 

A l’espera també de les novetats que oferirà l’Ho-
menatge a Ricard Pascual, simposi celebrat al MAC, el 
novembre de 2005, veiem amb goig com el tema del 
vi romà produït a l’àrea costanera de la Tarraconense 
es va enriquint sense parar, amb els avenços de l’arque-
ologia, les noves descobertes i la reflexió fecunda que 
les envolta.
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