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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.
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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 



252

eL vi tarraconense i Laietà: aHir i avui

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 
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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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