
Ager Tarraconensis

Marta Prevosti i Josep Guitart i Duran 
(directors científics / Scientific Directors)

Volum 2





Ager Tarraconensis 2

El poblament
The population

Marta Prevosti i Josep Guitart i Duran 
(directors científics / Scientific Directors)

Two chapters in English

16

Institut d’Estudis Catalans
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Tarragona, 2011



© d’aquesta edició, Institut d’Estudis Catalans i Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)

Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
Plaça d’en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona
Telèfon 977 24 91 33 - fax 977 22 44 01
info@icac.net - www.icac.net

© del text, els autors
© de les fotografies i il·lustracions, els autors, llevat que s’indiqui el contrari
© de la foto de la coberta, Arxiu MNAT / A. Saludes

Primera edició: novembre del 2010
Coordinació: Jordi López Vilar
Coordinació editorial: Publicacions de l’ICAC
Correcció: Pere Farrando Canals i Ramon Vidal Muntané
Disseny de la col·lecció: Dièdric
Coberta: Píxel Sònic Estudi

Foto de la coberta: lampadòfor representant un bacus infant, trobat a la vil·la de la Llosa (Cambrils)
Maquetació: Indústries Gràfiques Gabriel Gibert
Impressió: Indústries Gràfiques Gabriel Gibert

Dipòsit Legal: T-1506-2010
ISBN de l’obra completa: 978-84-937734-3-4
ISBN del volum 2: 978-84-937734-5-8

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només es pot fer tenint l’autorització dels 
seus titulars, amb les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si heu 
de fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra. 

Biblioteca de Catalunya - Dades CIP

Ager Tarraconensis. – (Documenta ; 16)
Bibliografia. – Conté: 1. Aspectes històrics i marc natural -- 2. El poblament -- 3. Les inscripcions romanes 
(IRAT). – Text en català, alguns capítols també en anglès
ISBN 9788493773434 (o.c.)
I. Prevosti, Marta, dir.  II. Guitart i Duran, Josep, 1946- dir.  III. Gorostidi, Diana  IV. Institut d'Estudis Catalans  
V. Institut Català d'Arqueologia Clàssica  VI. Col·lecció: Documenta (Institut Català d'Arqueologia Clàssica) ; 16
1.  Arqueologia del paisatge – Catalunya – Camp de Tarragona  2.  Excavacions arqueològiques – Catalunya – 
Camp de Tarragona  3.  Camp de Tarragona (Catalunya) – Arqueologia romana
904(467.14)

Ager Tarraconensis és un projecte de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i l’Institut d’Estudis Catalans, amb el finança-
ment d’Acesa-Abertis. El projecte s’emmarca dins la línia de recerca de l’ICAC «Arqueologia del paisatge, poblament i terri-
tori» i del projecte Forma Orbis Romani de l’Institut d’Estudis Catalans, promogut per la Unió Acadèmica Internacional.

Aquesta recerca també s’ha inserit en el marc del projecte del Ministeri de Ciència i Innovació HAR2009-10752: «Interacció 
i articulació urbs-territorium en el conventus Tarraconensis».



Taula general de l’obra
ager TarraConenSIS

Volum 1. aspectes històrics i marc natural

1. Plantejament i precedents del treball
2. La ciutat de Tarraco, entre nucli urbà i territori 
3. El paisatge de l’ager Tarraconensis
4. Les centuriacions de l’ager Tarraconensis: organització i concepcions de l’espai 
5. El marc natural

Volum 2. el poblament

1. Metodologia de l’estudi del poblament
2. Les prospeccions extensives
3. Les prospeccions intensives
4. Les col·leccions
5. Estudi dels materials
6. Treballs de camp en jaciments
7. La distribució territorial dels assentaments
8. Els recursos econòmics

Volum 3. les inscripcions romanes de l’ager Tarraconensis

1. La documentació epigràfica
2. Epigrafia i societat de l’ager Tarraconensis. Monuments i reflex social. Propietaris de fundi 

al territori: identificació a partir de l’epigrafia. Prosopografia i societat al territori. Taula si-
nòptica.

3. Catàleg epigràfic. Conté epigrafia sobre amphorae, tegulae, imbrex i dolia a l’àrea occidental 
del Camp de Tarragona

4. Índexs analítics

Volum 4. la vil·la romana dels antigons

1. Anàlisi d’una antiga excavació de salvament
2. El nimfeu dels Antigons en el panorama de les fonts decoratives de les vil·les de l’àrea catalana
3. Els elements escultòrics
4. Les ceràmiques 
5. Vida quotidiana a la vil·la: els grafits sobre instrumentum 
6. Les troballes monetàries
7. Altres materials
8. Conclusions

Volum 5. actes del simposi. l’ager Tarraconensis. Paisatge, poblament, cultura material i his-
tòria

Volum 6. Catàleg de jaciments, conclusions i índexs



Projecte Ager Tarraconensis

directors científics

Marta Prevosti i Monclús (ICAC)
Josep Guitart i Duran (UAB i ICAC)

autors

Josep Abela Montoya (ICAC)
Ethel Allué Martí (IPHES)
Aureli Àlvarez Pérez (UAB i ICAC)
Piero Berni Millet (ICAC)
Loïc Buffat (investigador associat al CNRS-UMR 

5140, Lattes-Montpeller)
Iban Cabrelles Albareda
Victòria Cantarellas Sancho (ICAC)
Cèsar Carreras i Monfort (UOC i ICAC)
Raquel Daza Brunet (UAB)
Ana Domènech de la Torre (ICAC)
J. Ignacio Fiz Fernández (URV i ICAC)
Marta Fontanals Torroja (IPHES)
Rob Fry (Universitat de Southampton i Escola Brità-

nica de Roma)
Ana Garrido Elena (ICAC)
Pere Gebellí Borràs
Santiago Giralt (Institut de Ciències de la Terra Jaume 

Almera, CSIC)
Diana Gorostidi Pi (ICAC)
Josep Guitart i Duran (UAB i ICAC)
Anna Gutiérrez Garcia-Moreno (ICAC i UAB)
Ramon Járrega Domínguez (ICAC)
Eva M. Koppel Guggenheim (UAB)
Jordi López Vilar (ICAC)
Jaume Massó Carballido (Museu d’Arqueologia Salva-

dor Vilaseca, Reus)

Yannick Miras (Geolab, Universitat Blaise Pascal,  
CNRS-UMR 6042, Clermont-Ferrand)

Andreu Ollé Cañellas (IPHES)
Hèctor A. Orengo Romeu (Grup d’Investigació en Ar-

queologia del Paisatge, de l’ICAC)
Pedro Otiña Hermoso (Arxiu Municipal de Cambrils)
Núria Padrós Font (ICAC)
Josep M. Palet Martínez (Grup d’Investigació en Ar-

queologia del Paisatge, de l’ICAC)
M. Isabel Panosa Domingo (UAB i ICAC)
Albert Pèlachs Mañosa (UAB)
Àfrica Pitarch i Martí (Institut de Ciències de la Terra 

Jaume Almera, CSIC)
Marta Prevosti i Monclús (ICAC)
Francesc Pujol Rusell
Ester Ramón Sariñena (MNAT)
Santiago Riera Mora (Seminari d’Estudis i Recerques 

Prehistòriques, de la UB)
Gabriel Servera Vives (Geolab, Universitat Blaise Pas-

cal, CNRS-UMR 6042, Llimotges)
Pau de Soto Cañamares (ICAC)
Kristian Strutt (Universitat de Southampton i Escola 

Britànica de Roma)
Sílvia Valenzuela Lamas (UB i Universitat de Lisboa)
Josep Vallverdú Poch (IPHES)
Marta de la Vega i Toro (empresa Rocs) 
Josep M. Vergès Bosch (IPHES)

CNRS: Centre Nacional de la Recerca Científica (França)
CSIC: Consell Superior d’Investigacions Científiques
ICAC: Institut Català d’Arqueologia Clàssica
IPHES: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució 

Social
MNAT: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
UAB: Universitat Autònoma de Barcelona
UB: Universitat de Barcelona
UOC: Universitat Oberta de Catalunya
URV: Universitat Rovira i Virgili



SuMarI

Part I. anàlisi de les restes arqueològiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

1. Metodologia de l’estudi del poblament. M. Prevosti i J. Guitart . . . . . . . . . . . .  11

2. Les prospeccions extensives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

 2.1. Les prospeccions dels jaciments. Plantejament metodològic. J. Guitart
  i M. Prevosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

 2.2. Els materials ceràmics. R. Járrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

3. Les prospeccions intensives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

 3.1. Prospeccions superficials sistemàtiques. M. Prevosti i J. Abela . . . . . . . . . . .  37

 3.2. L’aplicació de tecnologies SGDB, SIG i GPS en la planificació de les
  prospeccions. H. A. Orengo, J. Abela, M. Prevosti i P. de Soto . . . . . . . . . . . .  112

 3.3. Els materials ceràmics. R. Járrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

 3.4. Anàlisi de la indústria lítica recuperada. M. Fontanals.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119

4. Les col·leccions. R. Járrega, L. Buffat, M. Prevosti i J. Abela . . . . . . . . . . . . . .  123

5. Estudi dels materials.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

 5.1. Producció i importació de ceràmiques a l’ager Tarraconensis. Una aproximació
  a l’economia del Camp de Tarragona en època romana. Ramon Járrega
  i Josep Abela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

 5.2. Analítiques. A. Álvarez, A. Domènech, A. Gutiérrez i A. Pitarch . . . . . . . . . .  207

  5.2.1. Els materials lapidis procedents de la vil·la dels Antigons (Reus). A. Álvarez,
   A. Gutiérrez i A. Pitarch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207

  5.2.2. Identificació d’un conjunt de marbres procedents del Mas d’en Toda
   (Riudoms). A. Álvarez, A. Gutiérrez i A. Pitarch . . . . . . . . . . . . . . . .  213

  5.2.3. Anàlisi d’un conjunt de morters amb inscripció romana procedent
   de Molins Nous (Riudoms). A. Álvarez, A. Domènech i A. Gutiérrez . . . . . .  214

  5.2.4. Informe de l’anàlisi de quatre mostres. A. Álvarez, A. Gutiérrez
   i A. Pitarch.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216

Part II. estudi de l’estructura i la dinàmica del poblament  . . . . . . . . . . . . . . .  221

6. Treballs de camp en jaciments .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  223

 6.1. Memòria de les prospeccions geofísiques realitzades a l’ager Tarragonensis /
  Report on the Geophysical Survey in the Ager Tarraconensis. K. Strutt, R. Fry,
  M. Prevosti i C. Carreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223

 6.2. Excavacions al jaciment romà de Les Bassasses (Cambrils). R. Járrega .  .  .  .  .  .  .  249

 6.3. La intervenció arqueològica al jaciment de Molins Nous (Riudoms).
  M. de la Vega .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  257

 6.4. Inscripció ibèrica de Molins Nous (Riudoms). M. I. Panosa  . . . . . . . . . . .  266



7. La distribució territorial dels assentaments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271

 7.1. L’aplicació del sistema d’informació geogràfica (SIG). I. Fiz  . . . . . . . . . . .  271

 7.2. La visibilitat com a estudi del poblament de l’ager Tarraconensis. I. Fiz . . . . . .  296

 7.3. La geologia i la fertilitat dels sòls en relació amb els establiments. M. Prevosti 
  i I. Fiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  361

 7.4. Classificació dels jaciments per grandàries. M. Prevosti . . . . . . . . . . . . . .  369

 7.5. Estudi del poblament per períodes cronològics i per tipologies / A Study of the
  Population by Chronological Periods and Typologies.  J. López, M. Prevosti i I. Fiz .  372

8. Els recursos econòmics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  405

 8.1. El sistema econòmic dels establiments de l’ager Tarraconensis. M. Prevosti .  .  .  .  .  405

 8.2. Figlinae tarraconenses. La producció ceràmica a l’ager Tarraconensis. R. Járrega
  i M. Prevosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  455
  
  Annex. Nota sobre un nou segell ant·ven de la producció amfòrica de Mas
  d’en Corts (Reus, Baix Camp). P. Berni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  490

 8.3. La terrisseria romana del Mas d’en Corts (Reus). I. Cabrelles i P. Gebellí  . . . . .  496

 8.4. La terrisseria romana de la Canaleta (Vila-seca). P. Gebellí i R. Járrega  . . . . . .  547

 8.5. Les antefixes de l’ager Tarraconensis. J. López  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  563



ParT I
anàlISI de leS reSTeS arqueològIqueS





11

L’objectiu del PAT és fer un estudi diacrònic del 
poblament en l’àrea descrita dins de l’ager de Tarraco. 
Les prospeccions sistemàtiques s’han pres com la me-
todologia bàsica per aconseguir-ho. Les prospeccions 
són el pas previ imprescindible per poder fer qualsevol 
avaluació sobre l’evolució del poblament d’una regió 
concreta, per analitzar-ne els patrons i per poder-la en-
caixar dins de la història general del país. De fet, les 
prospeccions visuals s’han dut a terme des dels inicis de 
la disciplina arqueològica. Ara bé, des dels anys setanta 
del segle xx, es van començar a realitzar a la Mediter-
rània de forma més metòdica i donant un pes creixent 
a l’aplicació de l’estadística, de la mà dels arqueòlegs 
britànics (Potter, 1979; Keller i Rupp 1983; Macready 
i Thompson 1985; Barker i Lloyd 1991; Carreté, Keay 
i Millett, 1995; Alcock i Cherry 2004).

Amb tot, dins de la tradició pròpiament mediterrà-
nia, també s’ha anat creant una línia i una teoria de la 
recerca de les prospeccions, que han tendit, però, a ser 
més selectives. Han tendit a practicar més allò que s’ha 
anomenat prospeccions extensives. Pioners d’aquest 
camp son Ph. Leveau, amb el seu estudi de Iol Cae-
sarea (Leveau 1984), P. Vallat (1983; 1987; 1989), o 
posteriorment Ph. Leveau, P. Sillières i P. Vallat (1993) 
i L. Quilici i S. Quilici Gigli (2000).

Dins del PAT, ens hem proposat d’aplicar una me-
todologia que combina els dos tipus de prospeccions, 
les intensives, dins de la línia anglosaxona, i les exten-
sives, dins de la línia mediterrània liderada pels france-
sos. Les campanyes del PAT de prospeccions extensives 
es situen en aquesta darrera línia. La base de l’estudi ar-
queològic del territori ha estat la recopilació de tota la 
informació sobre els seus jaciments, que ha comportat 
una prospecció exhaustiva de totes les estacions arque-
ològiques conegudes. Algunes d’elles gaudien d’un no-
drit volum de coneixements, d’excavacions i altres in-
vestigacions prèvies, fet que ens ha permès basar-nos en 
la bibliografia existent. Per a la immensa majoria, però, 
havent estat amb prou feines indicades i valorades, ha 
calgut tornar sobre el terreny i explorar-les a fons.

A més de les prospeccions extensives i intensives, 
com un tercer bloc important de recerca, s’ha plantejat 
l’estudi de les col·leccions de materials procedents dels 
jaciments rurals de la zona en estudi, existents en di-
versos museus i col·leccions privades. La finalitat és de 
completar el coneixement que es pot obtenir de cada 
jaciment.

La sistematització de les dades del conjunt del pro-
jecte s’ha fet en una base de dades Access, connectada 
amb un sistema d’informació geogràfic (SIG). Amb 

tot, a causa de la diferència de referenciació sobre el 
mapa dels jaciments de les prospeccions extensives 
–en forma de punts– i de les prospeccions intensives 
–en forma d’àrees–, hem hagut de crear una segona 
base de dades Access per a les prospeccions intensives. 
Les dades procedents d’aquesta darrera, un cop treba-
llades i identificats els jaciments, s’han traslladat a la 
primera base de dades, com a jaciments reflectits en 
punts sobre el mapa i amb la fitxa corresponent. Dins 
d’aquesta base de dades mare, s’han recopilat tots els 
resultats dels estudis sobre cada un dels jaciments. De 
fet, es tracta d’una base de dades ordenada sobre la 
base dels jaciments, on cada un d’aquests té una fitxa 
que en recopila tota la informació. Per tant, la fitxa és 
la font del catàleg de jaciments. Aquesta base de dades 
ha estat fonamental a l’hora de fer l’estudi global dels 
jaciments, per treure llistes, taules, consultes, gràfics 
de temes concrets, i per discriminar per cronologies, 
així com per cartografiar els jaciments i els diversos ele-
ments que contenen, a través del SIG.

D’altra banda, atesa la importància de l’estudi de 
les ceràmiques dins d’aquest projecte, s’ha creat una 
base de dades de materials ceràmics, on s’han anat in-
troduint tant els materials estudiats en les col·leccions 
com els procedents de les prospeccions, per bé que s’ha 
acabat fusionant amb la base de dades mare, connec-
tada al SIG, de tal manera que cada fitxa de jaciment 
conté l’inventari dels materials que s’hi han trobat. La 
base de dades de materials ha estat una eina de treball 
excel·lent a l’hora de fer avaluacions tant globals com 
parcials sobre la ceràmica, per treballar estadística-
ment, per generar taules, gràfics i càlculs.

Tot i que la metodologia bàsica de la recerca del PAT 
reposa en els tres blocs descrits (prospeccions extensives, 
intensives i estudi de col·leccions), s’ha pretès ser més 
exhaustius i aprofundir en l’estudi d’alguns jaciments 
concrets, que es consideraven claus per comprendre la 
problemàtica global. En la pàgina següent presentem 
l’organigrama de l’estudi del poblament, dins del PAT.

Dins de la línia d’estudi de jaciments concrets, 
s’han programat prospeccions geofísiques d’alguns ja-
ciments rurals seleccionats, amb la idea de poder apro-
fundir en l’estudi de les plantes dels edificis i dels tipus 
que se’n poden extreure. En aquest sentit, s’han fet 
dues campanyes. La primera, amb l’empresa Sots, s’ha 
centrat en el jaciment de Molins Nous. Per a la realit-
zació de la segona campanya, s’ha signat un conveni 
de col·laboració amb la Universitat de Southampton 
i la British School de Roma, i s’ha actuat sobre cinc 
jaciments.

1. MeTodologIa de l’eSTudI del PoblaMenT

Marta Prevosti i Josep Guitart
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AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

Sempre dins dels estudis de jaciments concrets, 
hem fet excavacions arqueològiques al jaciment de 
les Bassasses (dirigides per Ramon Járrega), com a 
exemple d’un petit establiment rural, i al jaciment de 
Molins Nous (dirigides per Marta de la Vega), que 
ens semblava especialment important perquè es tracta 
de l’únic testimoni de premsa d’oli de l’àrea d’estu-
di. A més de les nostres excavacions, hem invitat al-
tres grups d’arqueòlegs que han treballat alguns dels 
jaciments rurals de la zona PAT a aportar en aquest 
volum els resultats de les seves excavacions. Algunes 
d’aquestes propostes nostres han arribat a bon port. 
Així, presentem estudis detallats dels jaciments del 
Mas d’en Corts (Iban Cabrelles i Pere Gebellí) i la 
Canaleta (Pere Gebellí i Ramon Járrega), dues de les 
importants terrisseries que van funcionar a l’ager de 
Tarraco, fonamentals per entendre’n el sistema eco-
nòmic. També s’ha fet un estudi exhaustiu específic 
per a la vil·la dels Antigons, de la qual es conserva una 
quantitat de materials molt notable al Museu d’Ar-
queologia Salvador Vilaseca de Reus, que mai s’havien 
estudiat en profunditat (Loïc Buffat, Ramon Járrega 
i Marta Prevosti).

Encara hem de fer referència a l’estudi epigràfic 
realitzat per Diana Gorostidi, que de fet amplia el co-
neixement que tenim sobre els habitants dels nuclis 
de poblament rural. Per tant, des del punt de vista so-
ciològic, forneix essencialment precisions sobre temes 
com són els propietaris, els treballadors, les categories 
dels establiments i els costums que s’hi practicaven.

D’entre tots aquests blocs d’estudi hem volgut 
aprofundir en el coneixement del poblament de l’àrea 
d’estudi i la seva evolució.

Aspectes metodològics

Dins de les prospeccions, com s’explica en el capí-
tol de les intensives, s’ha intentat seguir al més pos-
sible la metodologia de treball de S. Keay (Carreté 
et al. 1995), per tal de fer els resultats comparables, 
així com amb la finalitat de poder-los sumar i tractar-
los adequadament com un conjunt. Tant la intensitat 
de prospecció com el sistema de recollida de dades 
han estat similars –tal com s’explica en els capítols 
corresponents– en les prospeccions extensives i en les 
prospeccions intensives. Però especialment el trac-
tament de les dades ha estat el mateix: els materials 
s’han classificat sobre la base de quatre períodes cro-
nològics fonamentals: ibèric, republicà, alt Imperi i 
baix Imperi, al qual nosaltres hem sumat el de la tar-
doantiguitat. A partir d’aquests grans períodes s’han 
elaborat els mapes del poblament, així com la resta de 
mapes temàtics.

Com hem dit més amunt, les dades s’han sistema-
titzat en sengles bases de dades, la primera dissenya-
da sobre la base dels jaciments, la segona dissenyada 
a partir de la unitat de prospecció que eren els camps, 
i la tercera dissenyada pensant en les ceràmiques. En 
la primera s’han recollit les dades dels jaciments tre-
ballats en les prospeccions extensives. Ara bé, aquests 
jaciments sovint ja han estat publicats i hem hagut de 
fer una tasca d’estudi de totes les dades publicades en 
la bibliografia, que també s’ha recollit en la fitxa de 
cada jaciment. Les dades de la segona base de dades, 
una vegada han estat elaborades, s’han integrat en la 
primera base de dades, com a jaciments als quals cor-
respon una fitxa.

POBLAMENT 

Estudi de col�leccions 

Prospeccions extensives 

Prospeccions intensives 

Prospeccions geofísiques 

Estudi de vil�les i altres jac. 
Mas d’en Corts 

Mas d’en Gras 

Molins Nous 

Paleomagnetisme forns 

Estudi de conjunt 

Els Antigons 

Barenys 

Els Masos 

Centcelles 

Les Bassasses 

Marbres 
Cales i excavacions 
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La base de dades dels materials s’ha dissenyat de ma-
nera que permetés classificar-los en els cinc períodes es-
mentats. És a dir que, a part de procedència, descripció, 
forma, tipus i observacions, cada peça entrada disposa 
també del camp Cronologia, que correspon als cinc perí-
odes bàsics, que permeten cartografiar els jaciments se-
gons el criteri cronològic. Com que en les nostres pros-
peccions no hem recollit tota la ceràmica, sinó solament 
aquelles peces que o bé no sabíem classificar al camp o 
bé volíem dibuixar, també s’ha omplert un camp que 
indica si es va recollir o no la peça. En aquesta base de 
dades s’han documentat totes les ceràmiques estudiades 
en les prospeccions extensives i intensives i en les col-
leccions, així com les ceràmiques estudiades i publica-
des en altres estudis previs al nostre. Per exemple, s’hi 
ha inclòs les ceràmiques de les prospeccions de S. Keay 
(Carreté et al. 1995). La base de dades de materials tam-
bé s’ha integrat en la base de dades de jaciments.

Tot s’ha preparat, doncs, per poder elaborar resul-
tats comuns i representatius del conjunt del poblament 
de l’ager de Tarraco, que pretenem estudiar com un 
sistema. Encara més enllà, es pretén integrar tots els re-
sultats dins d’un estudi de paisatge, cosa que significa 
que s’han de relacionar totes les dades del poblament 
amb les de l’estudi de l’entorn natural i les de l’entorn 
antropitzat. Totes elles degudament entrellaçades per-
metran la reconstrucció del sistema natural i humà que 
va funcionar a la zona en època romana.
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2.1. Les prospeccions dels jaciments. 
Plantejament metodològic

Josep Guitart i Marta Prevosti

La primera fase, de prospeccions extensives, ha com-
portat els passos que segueixen:

En primer lloc, s’han recopilat tots els coneixements 
disponibles sobre els jaciments. S’ha treballat tota la 
bibliografia existent sobre aquests, així com la docu-
mentació de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de 
Catalunya (IPAC), consultable al Servei d’Arqueologia 
de la Generalitat de Catalunya. Se n’ha fet l’estudi previ, 
s’ha ordenat en fitxes, en una base de dades Access, i ha 
representat el punt de partida per a la recerca ulterior.

En segon lloc, s’han comprovat sobre el terreny les 
dades recopilades i s’han prospectat sistemàticament 
els jaciments, tant els ja coneguts com d’altres que en-
cara no es coneixien. S’ha tractat d’entendre’ls dins del 
paisatge antic, tant l’humà com el natural.

En tercer lloc, el contacte amb la gent del país i 
l’enquesta per tal de completar l’inventari de jaciments 
publicat han permès d’afegir als coneixements previs 
aquells que s’han descobert recentment i encara eren 

coneguts tan sols per part dels estudiosos locals, page-
sos o habitants de la zona.

Amb les dades recopilades en la primera fitxa i el 
mapa, s’ha localitzat el lloc de cada jaciment, se n’han 
pres les coordenades UTM, amb GPS i pel procedi-
ment tradicional sobre el mapa, s’ha examinat el ter-
reny, s’han cercat les restes que encara hi podia haver, 
s’han prospectat sistemàticament i se n’ha fet una fitxa 
de camp on s’han anotat totes les observacions. Les 
ceràmiques que s’han trobat, s’han classificat i inventa-
riat en el lloc i s’han tornat a deixar allà on havien apa-
regut, per tal de no alterar la seva distribució, pensant 
en una possible prospecció ulterior, excepte aquelles 
que interessava estudiar més a fons.

disseny de la recerca i processament de les dades

La informació que s’ha anat recopilant s’ha sistema-
titzat en forma de fitxes. Es va prendre com a model de 
fitxa el que s’havia utilitzat en la realització de la Forma 
Orbis Romani, i s’hi va experimentar en l’elaboració 
dels fulls corresponents al territori de Badalona i al del 
Baix Penedès. Aquest model s’ha continuat repensant i 
ajustant en el transcurs del treball present.

A continuació donem la fitxa i les normes utilitza-
des per omplir-la.

2. leS ProSPeCCIonS exTenSIVeS

(Per omplir la fitxa, vegeu els annexos.)

Identificació:

Nom de l’arxiu Word:

Nom del jaciment: 
Antic:

Modern: 

Terme municipal:  

Comarca: 

Número provisional de mapa:

(Vegeu l’annex 1. Poseu-hi una creu.)

Nivell de coneixement dels vestigis:
Bastant conegut:
Poc conegut:
Vestigis no constructius:
Notícies no comprovables:

Fiabilitat cronològica:       Grau de precisió: (indiqueu un valor de 0 a 5)
Alta:
Mitjana:
Baixa:

Intervencions efectuades:
Excavació científica:
Excavació antiga o troballes:
Prospecció:
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Coordenades: 
Ptolemeu:
Geogràfiques actuals:
 - No comprovades (citeu la font):
 - Comprovades:

UTM:
 - No comprovades (citeu la font):
 - Comprovades:

Altitud: (en m)

Extensió: (àrea que comprenen les restes en m²)  

Extensió indeterminada: (poseu-hi una creu)

Proper a una via: (poseu-hi una creu en cas positiu)

Plana: (poseu una creu al camp pertinent)
Plana o peneplana (indeterminat): 
Sobre un tossal: 
Al costat d’un riu: 

Pendent: (poseu-hi una creu en cas positiu)
Grau del pendent: 
Orientació del pendent: (poseu una creu al camp pertinent)
N: S: E: 
NE: NO: SE: 

Microrelleu: (poseu una creu al camp pertinent) 
Pla:  Còncau: Convex: 

Davant del mar:
Al costat d’una riera:
Sobre terrasses:

O:
SO:

(Vegeu l’annex 2.)

Tipologia per èpoques:
Preromana: Romana:

Tipologia per períodes: 

Ibèric i/o republicà: Ibèric:    Republicà:
- Alt Imperi?: - Ib. antic (s. vi-v aC):   - Rep. s. ii aC:
- Baix Imperi?: - Ib. ple (s. iv-iii aC):   - Rep. s. i aC:

Augustià: Alt Imperi:
  - Julioclaudi:   - Flavi:
  - S. ii dC:   - S. iii dC:

Baix Imperi: Tardoantiguitat:
- BI s. iv dC: - TA s. vi dC:
- BI s. v dC: - TA s. vii dC:

Tipologia principal: Elements:



17

leS ProSPeCCIonS exTenSIVeS

(Vegeu els annexos 3 i 7.)

Època: (poseu-hi una creu) 
Preromana: Romana:

Cronologia. Períodes: 

Ibèric i/o republicà: Ibèric: Republicà:
- Alt Imperi?: - Ib. antic (s. vi-v aC): - Rep. s. ii aC:
- Baix Imperi?: - Ib. ple (s. iv-iii aC): - Rep. s. i aC:

Augustià: Alt Imperi:
  - Julioclaudi: - Flavi:
  - S. ii dC: - S. iii dC:

Baix Imperi: Tardoantiguitat:
- BI s. iv dC: - TA s. vi dC:
- BI s. v dC: - TA s. vii dC:

Cronologia concreta. Intervals: (en anys)
Inicial: Final:

(Vegeu l’annex 4.)

Fonts
Literàries, grecs i llatins:

Epigràfiques:

Numismàtiques:

Bibliografia

(Vegeu l’annex 5. Citeu AUTOR/S, any, pàg. Desenvolupeu aquestes abreviatures a la bibliografia conjunta.)

Bibliografia: (tota la bibliografia coneguda i emprada)

Selecció bibliogràfica: (obres amb dades inèdites + obres de referència i conjunt)

Material recollit (amb una creu) i no recollit:
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Annexos

les fitxes de la Forma Orbis Romani. generalitats

La informació de les fitxes de la Forma Orbis es re-
cull en:

La fitxa pròpiament dita (de jaciment o d’estació 
–estació arqueològica dins d’un jaciment–), que in-
clou els apartats de:

Identificació
Bibliografia
Text

La bibliografia corresponent al conjunt de fitxes de 
cada autor.

En els annexos adjunts s’exposen els criteris a seguir 
en fer les fitxes i la bibliografia pel que fa a aquells as-
pectes que poden resultar dubtosos o que requereixen 
una sistematització acurada.

Classificació per materials:
Tègula romana (plana amb vora): Rajol pla romà:
Ímbrex: Morter de calç:
Enlluït pintat: Opus signinum:
Marbre: Tessel·les:
Elements arquitectònics: Eina agrícola:
Molí:  Ceràmica comuna:
Ceràmica fina i importada (excepte ibèrica):
Àmfora: Petit mobiliari
Moneda: Tresor monetari:
Objecte d’art: Escultura:
Inscripció: Dolium: 
Cella olearia: Contrapès de premsa:
Escòria de ceràmica: Escòria de ferro:
Escates de peix: Forn de calç:
Fíbula: Fístula:
Guarniment de cavall: Fusaiola:
Glande: Lastra:
Later:  Llàntia:
Motlle de TSH: Rellotge de sol:
Sala amb dolia:  Sivella:
Sitja:  Tegula mammata:
Tubulus: Vàlvula hidràulica:
Vidre:

Text: (vegeu l’annex 6)

Autor de la fitxa:

Cada autor de fitxes fa entrega tant de les fitxes com 
de la bibliografia pertinent, alhora en disquet (progra-
ma Word) i impresos en paper.

Annex 1. Grau d’investigació del jaciment

Aquests camps assenyalen el grau d’investigació del 
jaciment amb l’objectiu d’identificar fins a quin punt 
hi ha indicis materials per establir el tipus i la crono-
logia.

Nivell de coneixement
Bastant conegut: quan hi ha presència abundant de 

restes constructives. (Restes constructives que definei-
xin més d’un àmbit de què coneguem la planta.)

Poc conegut: quan hi ha presència escassa de restes 
constructives i/o sepultures.

Vestigis no constructius.
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En aquest apartat de tipologia per períodes cal tenir 
en compte les següents reflexions.

Quan la ceràmica apareix sense context estratigrà-
fic o no relacionada amb les estructures, de manera 
que no podem determinar clarament els períodes a què 
corresponen les definicions tipològiques:

Si coneixem una definició tipològica, com per 
exemple ERU, a tots els períodes per als quals tenim ce-
ràmica hi anirà la definició tipològica que co neixem.

En cas de poder determinar la presència d’una VIL, 
a través de restes indicatives de luxe, i de tenir material 
ceràmic republicà i imperial sense associar a estructures:

– Republicà: ERU (ja que no podem demostrar 
que les restes luxoses siguin d’aquesta època).

– Diferents períodes imperials amb material: VIL.
Cal que coincideixin els camps de «Cronologia. 

Períodes» que marquem amb els de «Tipologia. Perío-
des». Si hem detectat la presència d’un jaciment repu-
blicà, cal atribuir-li una definició tipològica a l’època 
republicana (ex.: CER). És a dir, si tenim marcat el 
camp Republicà de «Cronologia. Períodes», també hem 
de tenir introduït una atribució tipològica al camp Re-
publicà de «Tipologia». 

Cal tenir en compte que el tipus CER (ceràmica en 
superfície o trobada en excavació) s’introduirà a tots 
aquells períodes sobre els quals coneguem l’existència 
del jaciment però no la tipologia.

Tipologia per èpoques
Camp que pretén indicar les transformacions que, 

al llarg del temps, es poden produir en el tipus d’un 
jaciment.

Cal omplir-lo seguint els mateixos criteris que per a 
«Tipologia. Períodes».

Tipologia principal
Camp en què cal indicar el tipus que considerem 

més representatiu del jaciment i que volem que apa-
regui en fer un mapa sincrònic que inclogui tots els 
jaciments simbòlicament representats segons un dels 
seus tipus.

Elements
Camp que defineix estructures localitzades dins del 

conjunt del jaciment.
Per exemple: dins del tipus VIL (vil·la) hi podem 

trobar elements com TER (termes), MOS (mosaic), 
TRS (terrisseria) i NEC (necròpolis).

Tipologia-element*
Defineix estructures que, si les trobem aïllades, 

constitueixen un tipus dins la tipologia, i si les tro-

Intervencions efectuades
Cal assenyalar els diferents tipus d’intervencions 

efectuades:
Excavació científica.
Excavació antiga o troballes: restes localitzables o 

documentades gràficament.
Prospecció.
Notícies no comprovables: restes no localitzables ni 

documentades gràficament.

Fiabilitat cronològica
(A omplir considerant el material susceptible de 

donar cronologia).
Alta: molts fòssils directors (excavacions científi-

ques, estudi de col·leccions ceràmiques, prospeccions 
recents...).

Mitjana: fòssils directors poc nombrosos.
Baixa: migradesa o manca de quantitat i qualitat de 

fòssils (1 o 2 fragments de fòssils sense corroboració 
d’altres materials, 1 fòssil en quantitat indeterminada, 
absència de fòssils…).

Annex 2. Tipologies i elements*

Cal omplir aquests camps.
S’han de seleccionar les abreviatures pertinents de 

les llistes que presentem a continuació i fer atenció a la 
definició i objectius que té cada camp i cada abreviatu-
ra, que també exposem tot seguit.

Tipologia
Defineix el conjunt del jaciment.
Per exemple: VIL (vil·la).

Tipologia per períodes
Camp que pretén indicar les transformacions que, 

al llarg del temps, es poden produir en l’atribució tipo-
lògica d’un jaciment.

Per exemple, un mateix jaciment, podem tenir do-
cumentat que va ser un establiment rural ibèric (EIB) 
en època ibèrica i republicana; que era un establiment 
rural romà (ERU) en època flàvia i al segle ii dC i que 
va transformar-se en vil·la (VIL) durant el baix Imperi.

En aquest cas, els camps de «Tipologia per perío-
des» s’omplirien de la manera següent:

Ibèric i/o republicà: 
Ibèric:  EIB Republicà:  EIB
Augustià:  Julioclaudi:
Flavi:  ERU S. ii dC:  ERU
S. iii dC:  Baiximperial: VIL
Alt Imperi (indefinit):  Alt Imperi?:
Baix Imperi?:

* En cas que tinguem elements i/o restes identificatives de determinat tipus d’una tipologia fragmentàries i no in situ, cal indicar 
l’element i la tipologia amb interrogant. Per exemple: presència d’algunes tessel·les de mosaic.

Element: MOS? Tipologia: VIL?
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Tipologia i/o element restes identificatives

BOB Bòbila: forn de coure rajols, teules - Forn.
- Presència abundant de rajols i/o teules.

TRS Terrisseria: obrador d’objectes de terrissa
   (per contraposició a teules i rajoles)

- Forn.
- Abocador amb rebuigs de forn.
- Àmfores, dolia.
- Motllos.

NEC Necròpolis - Tombes vàries o un context que n’indiqui diverses.

TOM Enterrament/s aïllat/s - Tombes d’1 a 3 en un context que no n’indiqui més.

VIL  Vil·la: 
 - Residència amb un cert luxe (habitatge
 propietari). És a dir, presència de la pars urbana.
 - Explotació agrícola.

- Estructures arquitectòniques i/o elements que indi-
quin luxe: mosaics, banys, columnes, parets pintades…
- Instal·lacions industrials (però que per si soles no 
identifiquen una vil·la).

ERU Establiment rural:
 - Explotació agrícola: granja; barraques per a
 magatzem o equipament agrícola; refugi.
 - Pot tenir o no instal·lacions domèstiques molt 
 simples (no habitatge propietari).

- Restes d’obra amb teules i ceràmica.
- Instal·lacions industrials.

CIU Ciutat - Restes arqueològiques d’urbanisme.
- Restes literàries o epigràfiques d’estatut jurídic.

Tipologia Tipologia-element element

BOB Bòbila
CEN Centuriació
CER Ceràmica en superfície o trobada
 en excavació
CIU Ciutat
DER Derelicte
EI/ER Establiment ibèric i/o republicà
EIB Establiment ibèric (rural)
ERU Establiment rural
ETN Ètnia
FLU Riu
GUA Torre, fortificació punt de guaita
MAN Mansio
MON Monument aïllat/arc monumental
PED Pedrera
POB Poblat ibèric
PRE Presa
SAN Santuari
SIT Camp de sitges aïllat
TOM Enterrament/s aïllat/s
VAR Tipus varis. Indeterminat.
VIL Vil·la

ABO Abocador
ANC Ancoratge
AQU Aqüeducte
BOB Bòbila
ESC Escultura
FAR Far
FON Font sagra- 
 da
FOR Forn
MIL Mil·liari
NEC Necròpolis
PRT Port de mar
PON Pont
SEC Seca
TEM Temple
TER Termes
TRS Terrisseria
VIA Via

AMF Amfiteatre
ARQ Element arquitectònic de mar- 
 bre o altres restes arquitectòni-
 ques monumentals
BAS Basílica
CIR Circ
CIS Cisterna
DIP Dipòsit de líquids
EPI Epigrafia
FRM Forn metal·lúrgic
MAC Macellum
MOS Mosaic
MUR Muralla
PIN Pintura figurada
POU Pou
SIG Paviment de signinum
TEA Teatre
TRE Tresors monetaris
TOR Torculus o instal·lació de premsa

Llista de tipus dins la tipologia, tipologia-elements i elements

Definició i criteris per identificar alguns tipus i/o elements
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bem formant part d’un conjunt, constitueixen un 
element.

Per exemple: unes TER (termes) poden ser un tipus 
si apareixen aïllades o un dels elements d’una VIL (vil-
la) si apareixen juntament amb altres elements atribu-
ïbles a una vil·la.

Exemple:  
Tipus: VIL
Element: TER, MOS, TRS, NEC

Annex 3. Cronologia

Època
Època a la qual atribuïm el jaciment.
Cal seleccionar amb una creu l’època preromana, 

romana o ambdues.

Cronologia. Períodes
Correspon a la cronologia que l’autor de la fitxa 

proposa per al jaciment entesa dins de períodes cro-
nològics amplis, segons criteris objectius: presència 
de fòssils directors (en absència de formes de cerà-
mica que permetin precisar més la cronologia, hem 
de basar-nos en les cronologies generals dels diferents 
tipus de produccions ceràmiques presentades a l’an-
nex 7).

Cal seleccionar amb una creu tots els períodes du-
rant els quals tenim evidència que el jaciment hauria 
funcionat.

aclariments

1. Camps d’indefinició o dubte

1.1. El període Ibèric i/o republicà és un camp de dubte. 
No s’ha de marcar quan tenim proves que el jaciment 

existí tant en el període ibèric com en el republicà.
Cal marcar-lo en cas que dubtem de l’existència del 

jaciment en un d’aquests períodes o en ambdós, i cal 
tornar a assenyalar un dels dos períodes si el tenim ben 
documentat. Així doncs:

En presència de: material ibèric indeterminat + 
material romà republicà, cal assenyalar: 

– Ibèric i/o republicà: X
– Republicà: X
En presència de: material ibèric indeterminat + 

material roma imperial, cal assenyalar: 
– Ibèric i/o republicà: X
– Període d’època imperial que escaigui (p. ex.: au-

gustià, X; julioclaudi, X, etc.)
En presència de: material ibèric datable d’abans del 

218 aC + material romà (per exemple, republicà) cal 
assenyalar: 

– Ibèric: X
– Republicà: X

En presència de ceràmica ibèrica sola: 
Si és anterior al 218 aC, cal assenyalar:
– Ibèric: X
Si és indeterminada, cal assenyalar: 
– Ibèric i/o republicà: X

El fet de marcar a «Períodes» la casella de dubte 
Ibèric i/o republicà impedeix d’omplir determinades 
caselles corresponents a «Èpoques». Així:

Quan a «Períodes» marquem Ibèric i/o republicà + 
camps d’època romana (republicà, augustià, etc.), a 
«Èpoques» no podem marcar la preromana (atès que 
dubtem de la seva existència) i només hem d’assenyalar 
la romana.

Quan a «Períodes» només marquem Ibèric i/o repu-
blicà, a «èpoques» no podem assenyalar cap casella.

1.2. El període Alt Imperi (sense precisió) és un camp que 
assenyala indefinició cronològica: impossibilitat de preci-
sar la cronologia dins del marc de l’alt Imperi.

Cal marcar-lo quan sigui possible assenyalar la cro-
nologia altimperial d’un jaciment, però no si tenim 
evidència per atribuir-lo a un dels períodes concrets 
augustià, julioclaudi, flavi o s. ii dC. Per exemple, en 
presència de terra sigil·lada indeterminada.

1.3. El període Alt Imperi? és un camp de dubte.
Cal marcar-lo quan només suposem, sense tenir-

ne indicis, que determinat jaciment és altimperial. Per 
exemple en el cas d’un pont.

1.4. El període baix Imperi? és un camp de dubte. 
Cal marcar-lo quan només suposem, sense tenir-

ne indicis, que determinat jaciment és baiximperial. 
Per exemple en el cas d’un pont. Per tant, si marquem 
aquest camp, no podem marcar mai alhora el de Baix- 
imperial, que indica una seguretat donada per la pre-
sència de fòssils directors d’aquest moment.

2. Els diferents tipus de produccions ceràmiques 
i els períodes que cal marcar

Si el fòssil director és una producció ceràmica poc 
definida i/o de cronologia molt àmplia, no marquem 
cap període.

Per exemple: TS indeterminada, TS hispànica, àm-
fora itàlica.

Si el fòssil director és una producció ceràmica amb 
una cronologia significativa, marquem tots els perío-
des que calguin tenint en compte tota la forquilla cro-
nològica de fabricació de la ceràmica.

Per exemple: TS itàlica (30 aC/100 dC) = augustià, 
julioclaudi, flavi.
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Cronologia concreta. Intervals

Correspon a la cronologia exacta que l’autor pro-
posa per al jaciment segons criteris subjectius.

Cal donar-la en anys i en intervals de manera tan 
precisa com sigui possible.

Exemple
Època  Cronologia Períodes 
  Ibèric i/o republicà
Preromana:  Ibèric:  Republicà:  X
Romana:  X Augustià:  X Julioclaudi:  X
   Flavi:  X S. ii dC:  X
  S. iii dC:  X Baix Imperi:  X
  Alt Imperi (indefinit)
  Alt Imperi?:  Baix Imperi?:

Cronologia concreta Intervals
Inicial: –150/–50 Final: 400/450

Annex 4. Fonts literàries

Cal citar els autors clàssics i les referències epigràfi-
ques i numismàtiques referides al jaciment.

Annex 5. Bibliografia

bibliografia de la fitxa

Bibliografia
Cal recollir les abreviacions de tota la bibliografia 

emprada en fer la fitxa.

Selecció de la bibliografia
D’entre tota la bibliografia emprada, en aquest 

apartat s’han d’incloure únicament les abreviacions bi-
bliogràfiques de:

– Obres amb dades inèdites en el seu moment.
– Obres de referència i de conjunt.
La bibliografia se cita abreujada de la manera se-

güent:
Autor/s, any, pàg.
Ex.: Oswald-Pryce, 1966, 35-38.

Llista bibliogràfica del conjunt de fitxes
Cal incloure una llista bibliogràfica corresponent al 

conjunt de les fitxes de cada autor:
Ordenada alfabèticament.
Que reculli tota la bibliografia citada de manera abreu -

jada a les fitxes, tant l’emprada com la no emprada.
Amb les referències bibliogràfiques desenvolupades 

de la manera següent:

Llibres
Autor. (any): Títol. 1a ed. Any (si no és la prime-

ra). Col·lecció, número (si escau). Lloc.
Ex.: Alföldy, G. (1991): Tarraco. 1a ed. 1978. Fò-

rum: Temes d’Història i Arqueologia Tarragonines, 8. 
Tarragona.

Autor/s
Esmenteu el primer cognom i la inicial del nom.
Excepció: quan es tracta de persones conegudes 

pels dos cognoms, esmenteu-los ambdós: 
Ex.: Puig i Cadafalch, J.

Diversos autors
Separeu amb punt i coma (;) els noms.
Fins a tres coautors, feu esment de tots. En el cas 

de més de tres coautors, esmenteu el primer seguit de 
«i altres». Ex.:  Ainaud, J.; Vila-Grau, J.; Escudero, 
M.A. (1985): Els vitralls medievals de l’església de Santa 
Maria del Mar. Barcelona.

Aquilué, X. i altres (1984): El fòrum romà d’Em-
púries (excavacions de l’any 1982). Una aproximació 
arqueològica al procés històric de la romanització de la 
península Ibèrica. Barcelona.

Volum/s
Citeu el volum després del títol.
En una obra que inclou diversos volums: «X vol.».
Ex.: Aut. Diversos (1978): Història de Catalunya. 

10 vol. Barcelona.
Si es vol citar un sol volum d’una obra que n’inclou 

diversos: «Vol. X: Títol del volum.».
Ex.: Sobrequés, J. ed. (1991): Història de Barcelo-

na. Vol. 1: La ciutat antiga. Barcelona.

Publicacions periòdiques
Autor. (Any): «Títol de l’article», Títol de la pu-

blicació periòdica número de volum, núm. d’exemplar. 
Lloc, p. X.

Ex.: Gudiol, J. (1959): «Descripció del temple 
romà», Revista Ausa 3, núm. 29. Vic, p. 250-251.

Textos no publicats
Afegiu, després del títol, el tipus de text i el quali-

ficatiu «inèdit/a».
Ex.: Bosch, F.; Garcia, M. (2003): Memòria de 

la intervenció arqueològica realitzada en la vil·la ro-
mana de La Llosa. Cambrils (Baix Camp). 20-31 de 
gener de 2003, memòria d’excavacions inèdita, De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalu- 
nya. Barcelona.
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Annex 6. Guió del text

Situació
En relació amb carrers o punts actuals.
Topografia del terreny:

– torrents
– pendent/plana
– accident topogràfic rellevant
– distància del mar
– cota sobre el nivell mar

Extensió de l’àrea que conté les restes.

Història de la investigació
(Vicissituds: excavacions, destruccions, restaura-

cions… Publicacions i estudis més destacats. La seva 
aportació. Barregeu ambdós aspectes seguint un ordre 
cronològic.)

descripció
Descripció de les estructures (temàtica).
Descripció dels materials mobles significatius (epi-

grafia, material ornamental…).
(Descripció bàsica. Informació que aporta).
Descripció dels materials ceràmics. 
(Esmenteu-ne, quan escaigui, els noms abreujats 

tal com apareixen a l’annex 7. Descripció selectiva. 
Lloc de conservació).

datació (amb argumentació)
Moment de construcció.
Evolució (reformes, canvis d’ús, amortització).

Tipologia
(Interpretació/ons i anàlisi del tipus, funcionalitat/s, 

etc., si s’escau).

observacions

Annex 7. Cronologia de les produccions ceràmiques

Ceràmica vernís negre Cronologia
àtica de figures roges 500-300 aC

àtica de vernís negre 450-300 aC

campaniana A 220-100 aC

campaniana A tardana 100-50 aC

campaniana B 100-30 aC

campaniana B-oïde 50 aC-14 dC

campaniana C 100-80 aC

imitació de vernís negre 100-30 aC

tallers occidentals 300-200 aC

Terra sigil·lada Cronologia
TS africana A 80-250 dC
TS africana A/D 200-300 dC
TS africana A/C 200-300 dC
TS africana C 200-500 dC
TS africana D 300-700 dC
TS africana E 350-450 dC
TS africana C/E 225-375 dC
TS hispànica 40-300 dC
TS hispànica tardana 200-500 dC
TS itàlica 30 aC-100 dC
TS grisa i ataronjada paleocristiana 375-600 dC
TS clara B i lucente / narbonesa 130-500 dC
TS marmorata 40-70 dC
TS sud-gàl·lica 15 dC-170 dC
TS oriental A 150 aC-190 dC
TS oriental B 100 aC-150 dC
TS oriental C 1-200 dC
TS xipriota 90 aC-150 dC
TS focea (Late Roman C) 380-650 dC
TS xipriota tardana (Late Roman D) 380-700 dC

altres ceràmiques fines Cronologia
parets fines 150 aC-110 dC 

parets fines clofolla d’ou 55-100 dC

vidrada romana 14-200 dC

llànties Cronologia
llànties de vernís negre 150-50 aC

llànties de volutes 10-80 dC

llànties de disc 70-300 dC

llànties de canal 100-300 dC

llànties de TS africana 100-200 dC
llànties de TS africana C i D 
(paleocristianes)

300-600 dC

Ceràmica ibèrica Cronologia
grisa ibèrica de la costa catalana 350-30 aC

grisa ibèrica 500-30 aC

ibèrica oxidada 500-30 aC

ibèrica pintada 300 aC-15 dC

Ceràmica comuna Cronologia
comuna africana 80-400 dC

comuna itàlica 200 aC-100 dC
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comuna d’engalba blanca 150-15 aC

comuna d’engalba interior roig 
pompeià

250 aC-250 dC

àmfores Cronologia
àmfora africana 180-700 dC

àmfora bètica 50 aC-500 dC

àmfora ebusitana 525 aC-175 dC

àmfora gàl·lica 25 aC- 400 dC

àmfora ibèrica 600 aC-1 aC

àmfora itàlica 350 aC-250 dC

àmfora lusitana/sud-hispànica 20-450 dC

àmfora massaliota 550-125 aC

àmfora mauritana 200-400 dC

àmfora neopúnica 200-100 aC

àmfora oriental LRA 1 380-650 dC

àmfora oriental LRA 2 380-650 dC

àmfora oriental LRA 3 380-650 dC

àmfora oriental LRA 4 380-650 dC

àmfora oriental LRA 5/6 400-650 dC

àmfora tarraconense 50 aC-100 dC

àmfora tripolitana 200 aC-400 dC

Cronologia d’algunes formes d’àmfora (segons el 
Lattara):

 Laietana 1: –40/–5
 Pascual 1: –50/50
Romana:
 Dressel 2-4: –25/150
 Dressel 7-11: –25/100
 Pascual 1: –25/50
Tarraconense:
 Dressel 1: –100/–50
 Dressel 2-4: –25/100
 Dressel 7-11: –25/100
Itàlica:
 Dressel 1: –135/–1
 Dressel 2-4: –30/150
Bètica:
 Dressel 7-11: –25/100
 Dressel 20: –10/280
Grecoitàlica: –350/–150
Púnica: –750/–25
Africana:  180/500
Oberaden 74: 1/30
Àmfora itàlica: –218/250
Ceràmica ibèrica pintada:
– no associada a materials clarament romans: Ibèric 

i/o republicà

– associada a materials clarament romans (republi-
cans o imperials): Republicà

Terra sigil·lada indeterminada: Alt Imperi (indefi-
nit)

redefinició dels criteris 
Alt Imperi (indeterminat), alt Imperi?, baix Imperi?
Presència de tègules (com a fòssil director: només 

tègules; en canvi, si hi ha material republicà + tègules 
o ib./rep. + tègules o imperial + tègules, ja no les tenim 
en compte):

– Alt Imperi?
– Baix Imperi?
Tombes de tègules (sense material associat):
– Alt Imperi?
– Baix Imperi?
Bòbila (de tègules):
– Alt Imperi?
– Baix Imperi?
Paviments o dipòsits d’opus signinum no associats 

a materials:
– ERU
– Alt Imperi?
– Baix Imperi?
Una sola sitja amb material:
– CER
Elements de luxe, que denoten vil·la, sense data-

ció:
– Alt Imperi?
– Baix Imperi?
TRS, FOR. Terrisseria o forn sense ceràmica asso-

ciada:
– No marqueu períodes de cronologia.
Fragments de la Via Augusta sense material de da-

tació:
– Alt Imperi (indeterminat)
– Baix Imperi (segur)

Annex 8. Guió del text definitiu (amb referències 
comparatives al guió del text provisional)

(No) Tipologia
No hi inclourem cap referència a la tipologia perquè 

ja es faran constar les abreviacions dels tipus a l’inici.
Esmenteu la presència de restes preromanes.

Situació
En relació amb carrers o punts actuals.
Si teniu carrers precisos: suprimiu altres referènci-

es del text (per exemple: «al nord-est de la població», 
noms de barri, «prop del camp de golf», etc.), excepte 
els noms de masies.

Si no teniu carrers precisos: deixeu les altres refe-
rències.

Topografia del terreny:
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– torrents
– pendent/plana
– accident topogràfic rellevant
– (no) distància del mar (suprimiu aquesta indi-

cació)
– (no) cota sobre nivell mar (suprimiu aquesta in-

dicació)
Extensió de l’àrea que conté les restes.

Història de la investigació
(Vicissituds: excavacions, destruccions, restauraci- 

ons… Publicacions i estudis més destacats. La seva 
aportació. Barregeu ambdós aspectes seguint un ordre 
cronològic).

No ho esborreu a les fitxes llargues.
Resumiu a les fitxes mitjanes i petites: indiqueu 

únicament si s’hi ha excavat o no, número de campa-
nyes i any.

descripció: temàtica (no per ordre cronològic 
de troballes i estudis)
Descripció de les estructures.
Quan desconeixem si les restes excavades d’antic 

es corresponen amb les excavades o reexcavades re-
centment, simplement es tracta de dir: «A les exca-
vacions X es va trobar Z i a les excavacions Y es va 
trobar Z».

Descripció dels materials mobles significatius (epi-
grafia, material ornamental…).

– (Descripció bàsica. Informació que aporta.)
Descripció dels materials ceràmics. 
– (Descripció selectiva. Lloc conservació.)
– Seleccioneu: esmenteu només els materials que 

poden donar cronologia i els més abundants. És a dir, 
prescindim de la descripció del material ceràmic com a 
tal; només el tenim en compte si ens dóna cronologia.

– Esmenteu el lloc de conservació si el jaciment té 
una certa entitat.

– Noms del material ceràmic, catalanitzats.
– Poseu els segells de tègula si els sabeu.

datació: amb argumentació
Moment de la construcció.
Evolució (reformes, canvis d’ús, amortització).
Suprimiu de la redacció definitiva les cronologies 

molt incertes.

Tipologia: interpretació/ons i anàlisi del tipus, 
funcionalitat/s, etc., si s’escau
Si la cronologia i el tipus són aproximats, es poden 

introduir amb una frase conjunta.

Observacions

Criteris generals de redacció

Autors
Tendiu a suprimir noms d’autors i citacions bibli-

ogràfiques dins del text. Feu citacions bibliogràfiques 
dins del text només quan es tracti de l’opinió d’un au-
tor amb la qual no esteu d’acord (en cas contrari, atès 
que l’autor ja apareix a les abreviacions bibliogràfiques, 
no cal citar-lo).

Feu esment de notícies orals només en cas que us les 
hagin donat a vosaltres (per tant, suprimiu les referènci-
es de notícies orals donades als autors de l’IPAC, etc.).

Referències a altres períodes històrics
Quan hi hagi restes prehistòriques o medievals, 

feu-ne un tractament sintètic a la mateixa fitxa.
Des del punt de vista de la cronologia, s’han esta-

blert dues èpoques: preromana i romana. Els períodes 
cronològics bàsics són: l’ibèric, el republicà, l’alt Impe-
ri i el baix Imperi. 

El període ibèric s’ha dividit al seu torn en dos sub-
períodes: ibèric antic i ibèric ple.

El període republicà té dos subperíodes: el segle ii 
aC i el segle i aC.

El període de l’alt Imperi té els subperíodes se-
güents: augustià, julioclaudi, flavi, segle ii i segle iii.

El període baiximperial i tardoantic té els subperío-
des següents: segle iv, segle v, segle vi i segle vii.

Per als casos en què no es pot precisar bé la cronolo-
gia, s’ha dissenyat una sèrie de camps de dubte com els 
següents: Ibèric i/o republicà, alt Imperi? o baix Imperi? 
Més enllà d’això, es dóna també una cronologia con-
creta, en intervals, en què de forma més subjectiva es 
pretén fer una interpretació tan precisa com es pugui 
de les dades cronològiques.

Metodologia de camp
En les prospeccions extensives, s’anava a buscar un 

jaciment ja identificat prèviament, on sovint el proble-
ma consistia a tornar-lo a trobar amb exactitud sobre 
el terreny. Amb l’ajut de plànols i indicacions i sovint 
de persones bones coneixedores del territori, s’ha anat 
al lloc i s’ha aconseguit identificar amb precisió la ma-
joria dels jaciments. En aquesta feina hem d’agrair es-
pecialment l’ajut de Montserrat García, Pedro Otiña, 
Jofran Roig, Andreu Ollé, Valeriano Romero, Gerard 
Martí, Jaume Massó i Josep M. Vergès. 

Per tal de guardar una unitat metodològica amb les 
prospeccions intensives, les prospeccions extensives es 
van fer seguint les mateixes normes de procediment al 
camp. Així doncs, no tornarem a repetir el «Procedi-
ment al camp» i el «Tractament de les dades», que és 
el mateix i es pot llegir en el capítol corresponent a les 
prospeccions intensives.
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En essència, els prospectors es col·locaven sobre un 
costat del camp, separats cinc metres de distància l’un 
de l’altre, cadascun amb la seva bossa de plàstic, i es-
taven instruïts per recollir tot el material antic, prehis-
tòric i medieval que trobessin en la seva línia. Al final 
del camp, es classificava tot, amb l’ajut del cap de grup, 
que era expert en la classificació de ceràmiques. Allí 
mateix s’inventariava, es guardaven les peces que es 
seleccionaven per dur al laboratori (per classificar-les 
millor o per dibuixar-les) i la resta es tornaven a deixar 
al camp. D’aquesta manera es va evitar de carregar-se 
de grans quantitats de fragments de ceràmiques sense 
forma, que haurien donat molta feina de rentat i sigla-
ció, que haurien ocupat molt espai i que no haurien 
aportat res més que l’inventari que ja se’n feia al camp. 
D’altra banda, això també contribuïa a no distorsionar 
tant el jaciment, disposant de totes les proves del seu 
material superficial, de cara a prospeccions futures.

Paral·lelament, un membre del grup omplia la fitxa 
de camp i prenia les coordenades UTM amb el GPS. 
Aquestes es prenien en un punt central del jaciment, 
amb la idea que cada jaciment aparegués representat 
per un punt, sobre els mapes.1 Un altre membre feia 
les fotografies del lloc i se n’anotava la referència a la 
fitxa. També es mesurava l’àrea de dispersió de les tro-
balles, dada que s’anotava a la fitxa. Finalment, l’àrea 
prospectada es marcava també sobre el mapa en paper, 
en llapis.

La cartografia sobre la qual s’ha treballat és la ma-
teixa que en les prospeccions intensives: cartografia de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, sèrie 1:10.000 (to-
pogràfic):

131-65,132-65,133-65,134-65,
131-66,132-66,133-66,134-66,
131-67,132-67,133-67,134-67,
131-68,132-68,133-68,134-68,
130-69,131-69,132-69,133-69,134-69,
130-70,131-70,132-70,133-70,134-70,
130-71,131-71,132-71,133-71,
130-72,131-72.

Realització del treball
Així, doncs, s’han estudiat i visitat 222 jaciments 

del Camp de Tarragona, que conformen la base de da-
des de l’àrea d’estudi del PAT.

Encara, per tal d’aprofundir en el coneixement dels 
jaciments, es va fer l’estudi de sis col·leccions de mate-
rials arqueològics on es recullen peces de 45 jaciments 
del territori. Aquest estudi ha aportat precisions cro-
nològiques de gran interès i elements per a la interpre-
tació del conjunt del poblament.

Finalment, s’han elaborat les fitxes definitives de 
cada jaciment, sobre la base de la primera fitxa i de 

la fitxa de camp. També s’hi ha afegit la informació 
procedent de l’estudi de les col·leccions, que ha permès 
sovint d’afinar considerablement les cronologies. És a 
dir, hem reunit tota la informació, cosa que ha permès 
d’elaborar una interpretació de cada estació arqueolò-
gica, a més de fer una primera aproximació de la seva 
cronologia, i disposar així d’una base de dades comple-
ta. Es tracta de les fitxes dels jaciments que presentem 
en el sisè volum d’aquesta mateixa obra.

Els treballs de camp de les prospeccions es van re-
alitzar entre el setembre i el desembre de 2005. Van 
ser dirigits per Marta Prevosti, Ramon Járrega i Josep 
Guitart. Així mateix, van col·laborar en els treballs de 
camp Loïc Buffat, Montserrat García i Pedro Otiña. 
Per als treballs de planimetria a partir dels sistemes 
GIS es va comptar amb la col·laboració d’Ignacio Fiz, 
Josep Abela, Carme Ruestes (Universitat Autònoma de 
Barcelona), Pau de Soto i Jordi López (ICAC), i Héc-
tor Orengo (ICAC). Els dos darrers han treballat tam-
bé en les tasques de complementació i configuració de 
les fitxes d’inventari.

Els treballs de camp, a més de l’equip estable es-
mentat més amunt, han comptat amb la col·laboració 
entusiasta de diferents estudiants d’Història de les uni-
versitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona i de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

bibliografia

Alcock, S. E.; Cherry, J. 2004: Side-by-Side Survey, 
Oxbow Books. Oxford.

Arrayás, I. 2002: Morfologia històrica del territorium de 
Tarraco en època tardo-republicana romana o ibèrica 
final (ss. iii-i a.C.): cadastres i estructures rurals. Tesi 
doctoral en línia. Universitat Autònoma de Barce-
lona, Bellaterra (Barcelona).

– 2005: Morfología histórica del territorio de Tarraco (ss. 
iii-i a.C.), Instrumenta 19, Universitat de Barcelo-
na, Barcelona.

Asensio, D.; Morer, J.; Rigo, A.; Sanmartí, J. 2001: 
«Les formes d’organització social i econòmica a la 
Cossetània ibèrica: noves dades sobre l’evolució 
i tipologia dels assentaments entre els segles vi-ii 
a.C.», Sèrie Monogràfica 19, Girona.

Banning, E. B. 2002: Archaeological Survey, Kluwer 
Academic/Plenum Publishers, Nova York.

Barker, G.; Lloyd, J. (ed.) 1991: Roman Landscapes, 
Archaeological Monographs of the British School 
at Rome 2.

Belarte, C.; Sanmartí, J. (ed.) 2007: De les comuni-
tats locals als estats arcaics: la formació de les societats 
complexes a la costa del Mediterrani occidental. Ho-
menatge a Miquel Cura, Arqueomediterrània 9.

1. La diferència amb el que es va fer en les prospeccions intensives està en el fet que allí es prenien les coordenades dels angles dels 
camps, amb la finalitat que apareguessin als mapes en el format d’una àrea i no d’un punt.



27

leS ProSPeCCIonS exTenSIVeS

Cambi, F. 2005: Archeologia dei paesaggi antichi: fonti e 
diagnostica, Carocci, Roma.

Carreté, J. M.; Keay, S.; Millett, M. 1995: A Roman 
Provincial Capital and its Hinterland. The survey of 
the territory of Tarragona, Spain, 1985-1990, Jour-
nal of Roman Archaeology, Supplementary Series 
15, Ann Arbor, Oxford.

Guitart, J.; Palet, J. M.; Prevosti, M. (ed.), 2003: 
Territoris antics a la Mediterrània i a la Cossetània 
oriental, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

– en premsa: Forma Orbis Romani. Tarraco 1, Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona.

Keller, D. R.; Rupp, D. W. (ed.) 1983: Archaeological 
Survey in the Mediterranean Area, British Archaeo-
logical Reports. International Series 155, Oxford.

Leveau, P. 1984: Caesarea de Maurétanie. Une ville ro-
maine et ses campagnes, Collection École Française 
de Rome 70.

Lock, G.; Bell, T.; Lloyd, J. 1999: «Towards a Meth-
odology for Modelling Surface Survey Data: The 
Sangro Valley Project», a: Gillings, M.; Mattingly, 
D.; Dalen J. van (ed.). Geographical Information 
Systems and Landscape Archaeology, Oxbow, Ox-
ford, 55-63.

López, A.; Fierro, J. 2000: «Darró i el poblament ibèric 
al Garraf», Sèrie Monogràfica 19, 43-58. Girona.

Macready, S.; Thompson, F. H. 1985: Archaeological 
Field Survey in Britain and Abroad, Published by 
the Society of Antiquaries, Londres.

Miret, M., 2003: «El poblament d’època ibèrica i  
romana a la costa oriental de la Cossetània: la co-
marca del Garraf», Territoris antics a la Mediter-
rània i a la Cossetània oriental, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 363-376. 
Barcelona.

Miret, M.; Sanmartí, J.; Santacana, J., 1984: «Dis-
tribución espacial de núcleos ibéricos: un ejemplo 
en el litoral catalán», Arqueología Espacial 4. Terol,  
173-186.

– 1986: «La evolución y el cambio de modelo de po-
blamiento ibérico ante la romanización», Los asen-
tamientos ibéricos ante la romanización, Madrid 
(publ. 1987), 79-88.

– 1991: «From indigenous structures to the Roman 
world: models for the ocupation of central coastal 
Catalunya», Roman Landscapes, Archaeological Mo-
nographs of the British School at Rome 2, Londres, 
47-53.

Molina, F. et al. 1997: La prospección arqueológica. 
Ayuntamiento de Salobreña, El Varadero de Mo-
tril.

Potter, T. W. 1997: The Changing Landscape of South 
Etruria, Elek, Londres.

Ruiz, A.; Sanmartí, J., 2003: «Models comparats de 
poblament entre els ibers del nord i del sud». Ter-
ritoris antics a la Mediterrània i a la Cossetània ori-

ental, Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 39-57.

Sanmartí, J., 1998: «El món ibèric de la plenitud a la 
dissolució (segles ii-i aC)», II Curs d’Història mone-
tària d’Hispània, Barcelona, 9-20.

– 2001: «Territoris i escales d’integració política a la 
costa de Catalunya durant el període ibèric ple 
(segles iv-iii aC)», Territori polític i territori rural 
durant l’edat del Ferro a la Mediterrània Occidental. 
Actes de la Taula Rodona celebrada a Ullastret, Mo-
nografies d’Ullastret 2, 23-38.

– 2004: «From local groups to early states: the devel-
opment of complexity in protohistoric Catalonia», 
Pyrenae 35, vol. 1, Barcelona, 7-41.

Sanmartí, J.; Santacana, J., 2005: Els ibers del nord, 
Ed. Dalmau, Barcelona.

Shennan, S. 1997: Quantifying Archaeology, 2a ed., 
Edinburgh University Press, Edimburg.

– 1985: Experiments in the collection and interpretation 
of archaeological survey data: The East Hampshire 
Survey.

Snodgass, A; Bintliff, J. 1991: «Arqueología sin ex-
cavación», Investigación y Ciencia 176, Barcelona, 
67-73. 

Vallat, J.-P. 1983: «Architecture rurale en Campanie 
Septentrionale du ive siècle av. J.-C. au ier ap. J.-
C», Architecture et Société, de l’Archaïsme grec à la 
fin de la République Romaine, Collection de l’École 
Française de Rome 66, París, 247-263.

– 1987: «Le paysage agraire du piedmont du Massi-
que», Structures agraires en Italie centro-méridionale. 
Cadastres et paysages ruraux, Collection de l’École 
Française de Rome 100, Roma, 315-377.

– 1989: «De la prospection à la synthèse d’histoire ru-
rale», Actualité de l’Antiquité, Pallas, 101-128. 

Ward-Perkins, J. 1965: Landscape and History in Cen-
tral Italy, J. L. Myres Memorial Lecture, B. H. 
Blackwell, Oxford.

2.2. Els materials ceràmics
Ramon Járrega

Introducció i problemàtica general

Les prospeccions extensives han estat orientades a 
documentar totes les dades possibles sobre jaciments 
ja coneguts i a fer-ho a nivell de prospecció superficial, 
seguint la metodologia que s’especifica en un altre lloc 
d’aquest treball. Tanmateix, en alguns casos ha estat 
possible documentar jaciments nous, com per exemple 
en el cas de Mas de Serapi II o de Mas de Gomandí 
II. Per tant, en general podem dir que les prospeccions 
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extensives afecten indrets en els quals a priori es podia 
esperar trobar materials en superfície, ja que es tracta 
de jaciments arqueològics documentats prèviament. 

En canvi, les prospeccions intensives han tingut 
com a finalitat el reconeixement integral del territori 
a partir d’uns transsectes prèviament traçats; aquestes 
prospeccions seran tractades en un capítol a part.

Com passa en totes les prospeccions superficials, 
s’ha de tenir en compte que els resultats han estat des- 
iguals, i això es deu a diverses raons. El fet de trobar 
material en abundància es pot deure a la potència eco-
nòmica que podia haver tingut un hàbitat en concret, 
però no hem d’oblidar que també es podria explicar 
per la intensitat dels treballs agrícoles, la qual cosa pot 
haver proporcionat una bona quantitat de materials en 
superfície però, per una altra banda, haver comportat la 
destrucció parcial (o fins i tot total) del jaciment. En el 
sentit contrari, l’absència o escassa presència de materi-
als es podria deure al fet que el jaciment hagi estat poc 
afectat per remocions posteriors, però també a altres ra-
ons que poden haver-lo malmès més o menys, com per 
exemple l’edificació de la zona o bé el fet que hi hagi 
una intensa vegetació que oculti les restes materials. 
Aquest podria ser el cas de Mas Blanc o Mas Vallets (la 
Pobla de Mafumet), on tan sols es varen documentar 
tres fragments ceràmics en superfície, malgrat les refe-
rències prèvies de l’inventari de l’IPAC. En casos com 
aquest darrer, però, no es pot descartar que no s’hagi 
pogut localitzar adequadament el jaciment. Diferent és 
el cas de les Costetes o les Bardisses (Vilallonga), on es 
va apreciar l’existència in situ d’una tomba de tègules 
enmig d’un camí, però en canvi l’espessa vegetació de 
la zona no va permetre recollir materials.

Encara que hagi esdevingut un tòpic, és ben cert que, 
com és habitual, la ceràmica constitueix vers el 90 per 
cent dels materials recuperats. Això s’explica no ja tan 
sols perquè és sempre el material arqueològic més abun-
dant, sinó també, en el cas de les prospeccions, perquè 
és el més identificable, ja que altres (com els vidres o els 
metalls) normalment apareixen molt degradats en su-
perfície o no es troben en absolut, a part que en general 
són de datació difícil, tret de quan es poden identificar 
tipus concrets. Un altre cas és el dels materials lapidis, 
que no solen ser abundants però que, quan apareixen, 
poden donar indici d’un alt nivell de vida de l’hàbitat en 
el qual s’han trobat, com en el cas dels marbres.

els jaciments. Freqüència de les troballes

Seguidament esmentem un llistat de jaciments, or-
denats per terme municipal, amb la quantitat de mate-
rials entrats a la base de dades. Cal dir que el nombre 
d’exemplars no és igual al d’entrades de la base de da-
des, ja que l’estructura d’aquesta comporta introduir 
diversos exemplars dins d’una mateixa entrada, quan 
es tracta de materials idèntics o homologables; per 

exemple, 20 fragments de vores de sigil·lada africana 
A de la forma Hayes 14 poden tenir una sola entrada, 
llevat que calgui diferenciar-los per alguna raó concre-
ta, com pugui ser la identificació del subtipus (Hayes 
14 A o B).

Òbviament, s’inclouen en el llistat només els jaci-
ments que han proporcionat materials; no s’esmenten 
aquells que no ho han fet, ja que l’absència pot ésser 
deguda a moltes raons i induir a error. Per exemple, 
no s’ha trobat en superfície cap material a la zona del 
terme de Vila-seca coneguda com a vil·la Bayer (ja que 
sembla estar situada en l’emplaçament actual de les in-
dústries d’aquest nom, i per tant no es va prospectar), 
i en canvi a la col·lecció Ferrando hi ha materials pro-
cedents d’aquest jaciment. En alguns casos, com els ja-
ciments dels Masos (Cambrils) o Barenys (Salou), s’hi 
han fet excavacions arqueològiques amb posterioritat a 
les nostres prospeccions, per la qual cosa les aportaci-
ons dels materials de prospecció les hem de considerar 
només orientatives. Per la mateixa raó, no es varen fer 
prospeccions al jaciment del Mas d’en Gras (Vila-seca), 
que ja fou excavat i on la carretera d’entrada del com-
plex d’oci Port Aventura dificulta fer prospeccions. 

És interessant remarcar que, per exemple, la vil·la 
de Parets Delgades (la Selva del Camp), que almenys 
en època tardoantiga fou molt important (com ho in-
diquen els mosaics que s’hi varen trobar), no ha pro-
porcionat, en prospecció, ni un sol fragment ceràmic, 
cosa que s’explica pel fet de tractar-se d’un espai ac-
tualment urbanitzat, amb una església i una rectoria i 
una plaça pavimentada al davant.

A continuació esmentem els jaciments ordenats per 
termes municipals i indiquem el nombre d’exemplars 
documentats en cadascun.

Alcover
El Cogoll: 57 exemplars. 
Enterrament del Cogoll: 28 exemplars.

Cambrils
El Cap de Sant Pere: 55 exemplars.
Mas del Xaranga / partida de la Pujada de na Pon-

ça: 73 exemplars.
Els Masos / la Riera de Riudecanyes: 68 exemplars.
Les Bassasses: 133 exemplars.
La Mineta: 10 exemplars. 
Mas Rovira: 61 exemplars. 
Mas de la Pastora: 106 exemplars.
Mas del Vives: 35 exemplars.

Constantí
Mas dels Frares: 211 exemplars.  
Mas d’en Bosch / les Tries: 182 exemplars (108 són 

comuna ibèrica).
Mas de Serapi / la Creu de Salom: 99 exemplars 

(fig. 1). 
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Mas de Serapi II: 123 exemplars (fig. 2).
Sant Pol: 96 exemplars.
Sant Llorenç: 81 exemplars.
Riudarenes II / Camí d’Almoster a Tarragona: 11 

exemplars.
Les Gavarres I: 126 exemplars. 
Les Gavarres II: 55 exemplars. 
Riudarenes I: 18 exemplars.

La Pobla de Mafumet
Mas Blanc o Mas Vallets: 3 exemplars.

Reus
Els Antigons: 65 exemplars.
Camí de la Pedra Estela / Pòrpores: 24 exemplars.
La Buada: 2.080 exemplars.
Mas del Rofes: 165 exemplars (fig. 3).
El Brugar: 57 exemplars.
Els Cinc Camins: 1.472 exemplars.
El Polvorí: 988 exemplars. 

Riudoms
Mas de Gomandí: 244 exemplars. 
Mas de Gomandí II: 10 exemplars.
Mas d’en Corts: 442 exemplars.
La Timba del Castellot: 30 exemplars.
Sota la Timba del Castellot: 64 exemplars. 
Mas d’en Toda: 12  exemplars.

Salou
Vil·la de Barenys: 16 exemplars.
Mas Paella: 7 exemplars.
Vil·la de la Cadeneta: 9 exemplars.
Vèrtex geodèsic: 11 exemplars. 
Corral de Baló: 29 exemplars.
Camí del Pla del Maset: 7 exemplars. 
573: 14 exemplars.
Pla del Maset: 63 exemplars. 

La Selva del Camp
Camí de l’Horta o Mas Murillo: 39 exemplars.
Mas d’en Bertran: 41 exemplars. 
Mas del Cristià: 13 exemplars.
Mas Nolles: 53 exemplars. 
El Vilar de la Font de l’Albelló: 17 exemplars. 
Camí de Tarragona, prop del Mas del Belltall: 12 

exemplars. 

Tarragona
Mas de la Boella: 101 exemplars.
Els Mongons I: 54 exemplars.
Els Mongons II: 10 exemplars.
Castell dels Mongons: 2 exemplars.
Mas del Menció: 21 exemplars.
Vil·la Ceratònia: 26 exemplars. 

Vila-seca
Vil·la dels Aragalls: 52 exemplars. 

Vinyols i els Arcs
Mas del Nuet: 222 exemplars. 
Vinyols Sud: 125 exemplars. 

Com s’ha dit, el nombre d’exemplars de materials 
arqueològics (gairebé sempre ceràmics) trobats en su-
perfície pot ser molt variable, per diverses raons. Per 
tant, l’abundància de la mostra és desigual, proporcio-
nalment a la informació que ens dóna. Podem conside-
rar jaciments més ben coneguts aquells que han donat 
un nombre més gran i més variat de materials, i tot el 
contrari els que han proporcionat pocs materials o cap.

A partir de les llistes abans esmentades, podem 
contrastar les dades ordenant-los de major a menor 
pel nombre de troballes, en blocs de 25 unitats. S’han 
tingut en compte els materials comptabilitzats, però 
no hem d’oblidar que hi ha alguns materials, com ara 
elements constructius (fonamentalment tègules) o 
ceràmica comuna informe, que en certes ocasions no 
s’han comptabilitzat. S’indica el nom del jaciment i la 
quantitat.

Més de 225 (5 jaciments)
La Buada: 2.080 exemplars.
Els Cinc Camins: 1.472 exemplars.
El Polvorí: 988 exemplars. 

Figura 1. Mas de Serapi I (Constantí) (dibuixos: Loïc Buffat). 
Vora d’àmfora Dressel 1, de possible procedència itàlica; vora 
d’àmfora tarraconense Dressel 2-4.
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Mas d’en Corts: 442 exemplars.
Mas de Gomandí: 244 exemplars.

De 225 a 200 (2 jaciments)
Mas dels Frares: 211 exemplars.
Mas del Nuet: 222 exemplars. 

De 199 a 175 (1 jaciment)
Mas d’en Bosch / les Tries: 182 exemplars. 

De 174 a 150 (1 jaciment)
Mas del Rofes: 165 exemplars.

De 149 a 125 (2 jaciments)
Les Gavarres I: 126 exemplars. 
Vinyols Sud: 125 exemplars. 

De 124 a 100 (4 jaciments)
Mas de la Pastora: 106 exemplars.
Les Bassasses: 133 exemplars.
Mas de Serapi II: 123 exemplars. 
Mas de la Boella: 101 exemplars.

De 99 a 75 (3 jaciments)
Mas de Serapi / la Creu de Salom: 99 exemplars. 
Sant Pol: 96 exemplars.
Sant Llorenç: 81 exemplars.

De 74 a 50 (14 jaciments)
El Cap de Sant Pere: 55 exemplars.
Els Masos / la Riera de Riudecanyes: 68 exemplars.
Mas del Xaranga / partida de la Pujada de na Pon-

ça: 73 exemplars.

Figura 2. Mas de Serapi II (Constantí) (dibuixos: Loïc Buffat). Vora d’àmfora grecoitàlica; vora d’àmfora grecoitàlica o, més proba-
blement, Dressel 1 A; àmfores i comunes ibèriques.

Figura 3. Mas del Rofes (Reus) (dibuixos: Pedro Otiña i Loïc Buffat). D’esquerra a dreta: peu de sigil·lada africana D, forma Hayes 
99; vora de sigil·lada africana D, forma Hayes 67; vora de sigil·lada africana D, forma Hayes 80; vora d’àmfora itàlica, forma Dressel 
1; nansa d’àmfora o gran gerra de ceràmica comuna romana.
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Mas Rovira: 61 exemplars.  
Mas del Vives: 35 exemplars.
Les Gavarres II: 55 exemplars. 
Els Antigons: 65 exemplars.
El Brugar: 57 exemplars.
Sota la Timba del Castellot: 64 exemplars.
Pla del Maset: 63 exemplars.
Mas Nolles: 53 exemplars.
Els Mongons I: 54 exemplars.
El Cogoll: 57 exemplars. 
Vil·la dels Aragalls: 52 exemplars.

De 49 a 25 (5 jaciments)
La Timba del Castellot: 30 exemplars.
Mas d’en Bertran: 41 exemplars.
Camí de l’Horta o Mas Murillo: 39 exemplars.
Corral de Baló: 29 exemplars.
Enterrament del Cogoll: 28 exemplars.

De 24 a 1 (20 jaciments)
La Mineta: 10 exemplars. 
Riudarenes I: 18 exemplars.
Riudarenes II / Camí d’Almoster a Tarragona: 11 

exemplars.
Camí de la Pedra Estela / Pòrpores: 24 exemplars.
Mas de Gomandí II: 10 exemplars.
Mas d’en Toda: 12 exemplars.
Mas Blanc o Mas Vallets: 3 exemplars.
Camí del Pla del Maset: 7 exemplars.
Vil·la de la Cadeneta: 9 exemplars.
Mas Paella: 7 exemplars.
Vil·la de Barenys: 16 exemplars.
Vèrtex geodèsic: 11 exemplars.
573: 14 exemplars.
Camí de Tarragona, prop del Mas del Belltall: 12 

exemplars.
Mas del Cristià: 13 exemplars.
El Vilar de la Font de l’Albelló: 17 exemplars.
Castell dels Mongons: 2 exemplars.
Els Mongons II: 10 exemplars.
Mas del Menció: 21 exemplars.
Vil·la Ceratònia: 26 exemplars. 
Total: 57 jaciments. 

El màxim nombre d’individus el tenim repartit 
entre cinc jaciments (la Buada, els Cinc Camins, el 
Polvorí, Mas d’en Corts i Mas de Gomandí), que su-
peren els 225 exemplars; constitueixen el 8,77 % del 
total. Ara bé, hi ha una gran diferència entre ells, ja 
que la Buada i els Cinc Camins superen clarament els 
1.000 exemplars; la Buada duplica àmpliament aques-
ta xifra (2.080 exemplars) i els Cinc Camins la depassa 
clarament (1.472 exemplars). El jaciment del Polvorí 
s’apropa també als 1.000 exemplars: en concret en té 
988. Això per si sol ja demostra la singularitat d’aquests 
jaciments, molt propers l’un a l’altre i probablement 

relacionats entre ells, de manera que potser podrien 
haver correspost a un vicus. En tot cas, estan associats 
a un important centre terrisser de l’ager Tarraconensis, 
on sabem que es produïen àmfores, tègules, antefixes i 
altres materials. 

Curiosament, els dos jaciments que vénen després 
pel nombre de materials, el Mas d’Antoni Corts (442 
exemplars) i el Mas de Gomandí (244 exemplars), fo-
ren també centres terrissers, on es varen produir igual-
ment àmfores i materials constructius, i del primer 
se n’ha excavat en part el centre productor. Aquestes 
xifres, que són indicatives perquè de ben segur que 
podrien resultar més altes amb noves prospeccions (te-
nint en compte la gran quantitat de material amfòric 
que es troba en superfície), fan que aquests centres, 
que en part foren terrisseries i en part probables hàbi-
tats de característiques poc conegudes, siguin els que 
tenen una representativitat més gran pel que fa a nom-
bre de materials.

Cal no oblidar que el jaciment dels Antigons ha 
proporcionat més de 17.000 fragments, i encara que 
no el considerem aquí perquè no està inclòs a la base 
de dades i per tractar-se de materials d’excavacions, no 
de col·leccions, en realitat seria el jaciment amb una 
representació material més abundant de tota la part 
de l’ager Tarraconensis estudiada en el PAT. En aquest 
sentit, per tant, els 69 exemplars aportats per les pros-
peccions resulten ben poc significatius en relació amb 
l’entitat real del jaciment.

El sisè jaciment per nombre de materials és el Mas 
del Nuet, i el setè el Mas dels Frares (Constantí), on hem 
comptabilitzat 211 exemplars. Entre ambdós correspo-
nen al 3,50 % del total. Les característiques d’aquests 
jaciments són diferents de les dels anteriors. Poc podem 
dir del Mas del Nuet (que per la quantitat de materials 
degué ésser un assentament relativament important), 
però, pel que fa al Mas dels Frares, cal recordar que és 
un jaciment que ja fou excavat fa anys per la URV i que 
s’hi varen documentar un banys força monumentals, 
per la qual cosa és evident que es tractava d’un hàbi-
tat (sens dubte una vil·la) força ric. No obstant això, 
l’equació «jaciment ric = abundant material de pros-
pecció» no sempre es compleix; només cal comparar-lo 
amb el Mas d’en Toda (on es va trobar un Bacus), la 
vil·la dels Antigons (amb milers de fragments ceràmics 
dipositats al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca, 
de Reus) o la vil·la de Barenys (Salou), on les prospecci-
ons, per una raó o altra, no han aportat gaires materials. 
D’altra banda, tant el Mas d’en Corts com el Mas de 
Gomandí presenten centenars de fragments ceràmics 
en superfície (especialment d’àmfores, ja que es tracta 
d’antics tallers terrissers), però només s’han comptabi-
litzat els fragments que proporcionaven forma. 

Vénen després uns altres vuit jaciments entre els 
199 i els 100 exemplars, que corresponen al 14,03 % 
del total. Els materials recollits en un d’ells, el Mas 
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d’en Bosch, ben segur que seran més si hi sumem els 
exemplars procedents de les excavacions de Manuel 
Berges dipositades al Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona, i que no hem pogut estudiar. Es tracta 
d’una vil·la romana que també degué ser important; 
curiosament, 108 dels 182 exemplars coneguts (tots 
ells aplegats en les prospeccions extensives) correspo-
nen a ceràmica comuna ibèrica, la qual cosa indica la 
importància del període ibèric o (més probablement) 
tardorepublicà en aquest jaciment, que per les estruc-
tures arquitectòniques que en romanen ha de corres-
pondre a una vil·la romana. 

El grup més nombrós és el dels jaciments que han 
proporcionat entre 99 i 1 exemplars, que en total són 
42, és a dir, la gran majoria, ja que corresponen al 
73,68 % del total. Ara bé, dins d’aquest grup es po-
den fer matisos. De 99 a 75 exemplars tenim tres jaci-
ments, el 5,26 %; de 74 a 50 exemplars coneixem 14 
jaciments, el 24,56 % del total; de 49 a 25 exemplars 
hi ha cinc jaciments, el 8,77 % del total, i finalment, el 
grup més abundant, entre 24 i 1 exemplars, té un total 
de 20 jaciments, és a dir, el 35,08 % del total. 

Les conclusions que en podem treure són diverses, 
però especialment cal tenir en compte la relativitat de 
les dades, ja que, si bé el fet que la quantitat més gran 
correspongui a jaciments com el Mas dels Frares i el 
Mas d’en Bosch indica la importància que tingueren 
aquestes vil·les, l’esquifida representació de jaciments 
que per altres fonts d’informació sabem que foren im-
portants i que han proporcionat força material (com 
en el cas, emblemàtic, dels Antigons) ens permet con-
siderar les dades de les prospeccions tan sols com un 
element més del mosaic de resultats que ens poden ser 
útils a l’hora d’estudiar el poblament antic. 

D’altra banda, el fet que el 35,08 % presentin no-
més entre 1 i 25 fragments de material significatiu 
podria tenir dues interpretacions. La primera podria 
ser que corresponen a hàbitats que tingueren en la 
seva època molt poca entitat, però aquesta conclusió 
no es pot aplicar a tots els casos, i per tant l’hem de 
desestimar com a solució. Recordem que el Mas d’en 
Toda devia ser una vil·la força important, com ho fan 
pensar els materials dipositats a la Casa de Cultura de 
Riudoms i el fet d’haver-s’hi trobat una escultura de 
Bacus, per la qual cosa el que podem concloure, en tot 
cas, és que les prospeccions superficials no han aportat 
resultats gaire significatius en alguns jaciments. Això 
pot ser degut a diverses raons, com per exemple, que 
no s’hagi pogut localitzar amb precisió el nucli del jaci-
ment, ja sigui perquè es trobi en un terreny actualment 
edificat (en el cas de Parets Delgades) o bé perquè en 
les prospeccions no hagi estat possible identificar la 
seva ubicació precisa (com ha succeït en el cas del Mas 
d’en Toda).

Tot el que hem vist ens referma en la conclusió que 
la prospecció superficial és un dels elements d’aproxi-

mació que tenim per conèixer un jaciment, però que 
sempre que sigui possible és bo contrastar-lo amb al-
tres fonts d’informació (troballes casuals o excavacions 
arqueològiques) per tal d’aconseguir una aproximació 
tan acurada com es pugui a la veritable dimensió dels 
hàbitats antics. Per aquesta raó, la consulta i cataloga-
ció dels materials procedents de les col·leccions (mu-
seístiques o particulars) esdevé una eina indispensable 
per al correcte coneixement del poblament antic, ja 
que proporciona proves de vegades més completes i 
abundants que les prospeccions (tot i que en altres ca-
sos pot ser a l’inrevés). Cal tenir en compte que els 
materials de superfície sovint apareixen força rodats, i 
les espècies ceràmiques minoritàries acostumen a tro-
bar-se en menor quantitat, o directament no hi són 
presents. En tot cas, com més ample sigui el ventall 
de possibilitats, més acurada serà la informació que 
puguem obtenir individualment sobre cada jaciment, 
cosa que, lògicament, al final afecta l’estudi de con-
junt, perquè ens permetrà contrastar les estadístiques 
que ens proporcionin les diferents fonts d’informació 
(prospeccions, col·leccions i fins i tot referències bibli-
ogràfiques) de què disposem.

resultats per èpoques i espècies ceràmiques

No entrarem aquí a efectuar un estudi aprofun-
dit sobre la problemàtica de les ceràmiques a l’ager 
Tarraconensis en les seves vessants cronològica, tipo-
lògica i econòmica, ja que d’això ens n’ocupem en un 
altre apartat del treball. Ens limitarem a comprovar 
l’aportació dels materials trobats en les prospeccions 
extensives, per tal de valorar aquesta font d’informa-
ció i contrastar-la amb les altres de què s’ha dispo-
sat. 

S’han tingut en compte també les dades de les 
prospeccions extensives de Carreté, Keay i Millett, 
així com les prospeccions intensives del PAT. En 
aquest darrer cas, resulta coherent considerar-les con-
juntament perquè es tracta de prospeccions científi-
ques fetes amb metodologia acurada, i per tant, els 
resultats són comparables, d’acord amb la finalitat 
plantejada en les prospeccions del PAT. Cal dir que 
aquells jaciments que apareixen designats amb codis 
numèrics corresponen als de la prospecció de Carreté, 
Keay i Millett.

Seguidament s’exposen, per èpoques, les diferents 
espècies ceràmiques trobades als jaciments, amb in-
dicació de les formes quan s’han pogut identificar; 
quan aquestes no s’especifiquen, s’entén que estem 
fent referència a materials informes. Per tal de va-
lorar la representativitat dels materials trobats en 
prospeccions, per a cada espècie es durà a terme una 
comparació amb el total de materials coneguts dels 
jaciments de la zona estudiada de l’ager Tarraconen-
sis, tenint en compte especialment els materials de 
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col·leccions, així com altres referències (excavacions 
del Mas d’en Gras). A partir d’aquí, es podrà valorar 
quina es la representativitat percentual dels mate- 
rials trobats en les prospeccions en relació amb el 
total de materials coneguts, tenint en compte que 
molts d’aquests darrers procedeixen d’excavacions 
més o menys científiques.

La comparació dels totals i els percentatges de 
cada grup ceràmic correspon al total de jaciments 
amb materials trobats en les prospeccions i al con-
junt de jaciments que han proporcionat materials, 
respectivament, amb el benentès que aquests darrers 
són la suma dels de les prospeccions i els de les col-
leccions. Per tant, en el cas de les àmfores itàliques, 
quan diem que apareixen en 34 de 62 jaciments vol 
dir que, de 62 jaciments coneguts, en 34 els materials 
s’han trobat en prospeccions. Per tant, el 54,83 % 
és el percentatge de jaciments amb àmfores itàliques 
documentades en prospeccions, d’un total de 62 jaci-
ments on s’han trobat fragments d’aquestes àmfores. 
Cal dir que en alguns casos hi ha material tant de 
prospeccions com de col·leccions, però ens hem li-
mitat aquí a valorar el paper específic del material de 
les prospeccions.

Època republicana
De la problemàtica de la identificació de jaciments 

actius en època ibèrica plena ja ens n’ocupem en un 
altre capítol. Per tant, disposem de dades concretes no-
més en relació amb l’època republicana. 

Tipus nombre 
Percen-
tatge

Campaniana A 9 de 31 29,03

Campaniana B 7 de 15 46,66

Campaniana B-oïde 4 de 16 25

Campaniana C 2 de 2 100

Parets fines republicanes 1 de 3 33,33

Roig intern pompeià 4 de 9 44,44

Comuna itàlica 9 de 15 60

Comuna ibèrica 39 de 66 59,09

Grisa de la costa 1 de 8 12,50

Àmfora itàlica 34 de 62 54,83

Àmfora ibèrica 32 de 39 82,05

Àmfora tarraconense Dr. 1 7 d’11 63,63

Àmfora púnica 11 de 15 73,33

Àmfora punicoebusitana 11 de 19 57,89

Àmfora tripolitana
republicana

1 de 3 33,33

L’alt Imperi. Èpoques julioclàudia i flàvia

Tipus nombre 
Percen-
tatge

Terra sigil·lada itàlica 24 de 44 54,54

Terra sigil·lada sud-gàl·lica 47 de 69 68,11

Terra sigil·lada hispànica 43 de 63 68,25

Parets fines 10 de 24 41,66

Terra nigra 0 d’1 0

Terra rubra 0 d’1 0

Llàntia 1 de 14 7,14

Àmfora itàlica 1 d’1 100

Àmfora tarraconense (sense 
detalls)

26 de 26 100

Àmfora tarraconense 
Tarraconense 1

2 de 3 66,66

Àmfora tarraconense Ob. 74 7 de 10 70

Àmfora tarraconense Pascual 1 8 de 13 61,53

Àmfora tarraconense Dr. 2-4 33 de 44 75

Àmfora tarraconense Dr. 7-11 3 de 6 50

Àmfora bètica 16 de 29 57,17

L’alt Imperi. Èpoques antonina i severa

Tipus nombre 
Percen-
tatge

Terra sigil·lada africana A 39 de 57 50

Terra sigil·lada clara B 1 de 2 50

Ceràmica coríntia romana 0 de 3 0

Ceràmica vidrada romana 0 de 3 0

Africana de cuina 49 de 64 76,56

Imitacions d’africana de
cuina

1 de 2 50

Africana de pasta groga 0 de 2 0

Africana de pasta vermella 0 d’1 0

Comuna tarraconense 0 de 2 0

Àmfora tarraconense Dr. 2-4 
evolucionada

8 de 16 50

Àmfora tarraconense imitació 
de Gauloise 4

1 d’1 100

Àmfora Gauloise 4 1 de 4 25

Àmfora africana altimperial 3 de 8 37,5

Àmfora tripolitana 
altimperial

1 d’1 100

Àmfora itàlica tipus 
Gricignano

0 de 3 0
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La crisi del segle iii

Tipus nombre 
Percen-
tatge

Terra sigil·lada africana C 9 de 18 50

L’antiguitat tardana

Tipus nombre 
Percen-
tatge

Terra sigil·lada hispànica 
tardana

2 de 6 33,33

Terra sigil·lada africana D 16 de 31 51,61

Terra sigil·lada africana E 1 d’1 100

Terra sigil·lada lucente 3 de 12 25

Terra sigil·lata xipriota 0 de 2 0

Late Roman C 0 d’1 0

DSP 0 de 4 0

Comuna pintada
tardoromana

0 de 2 0

Llàntia africana 2 de 3 66,66

Àmfora africana 18 de 33 54,54

Àmfora globular
umbilicada? 

0 d’1 0

Àmfora sud-hispànica K. 16 0 de 2 0

Àmfora sud-hispànica K. 19 0 de 3 0

Àmfora sud-hispànica K. 23 0 de 4 0

Àmfora sud-hispànica
Dr. 23

3 de 7 42,85

Àmfora sud-itàlica K. 52 0 d’1 0

Àmfora itàlica tardana 0 de 3 0

Àmfora oriental 3 de 9 33,33

Àmfora tipus La Solana 0 d’1 0

En definitiva, a la zona estudiada de l’ager Tarraco-
nensis s’han comptabilitzat 212 jaciments, de 97 dels 
quals es coneixen materials ceràmics. D’aquests dar-
rers, un total de 82 jaciments correspon a les prospec-
cions (incloent-hi tant les intensives i extensives del 
PAT com les de l’equip de Carreté, Keay i Millett). Per 
tant, les prospeccions corresponen al 84,53 % del total 
de jaciments amb ceràmiques conegudes, i al 38,67 % 
del total de jaciments coneguts.

Totes aquestes xifres, com veiem molt variades, ens 
permeten comprovar unes tendències generals que es 
compleixen aquí, i que probablement serien extrapo-

lables a altres territoris de la costa catalana si es fessin 
estudis similars. Bàsicament en podem treure tres con-
clusions:

1. Les produccions en general poc abundants o 
exòtiques tenen una representativitat molt baixa o ine-
xistent en les prospeccions, mentre que entre els mate-
rials de col·leccions la producció és alta. Això s’explica 
perquè es tracta de materials molt escadussers a l’ager 
Tarraconensis, raó per la qual en les prospeccions no 
s’aprecien, mentre que en les col·leccions (que mol-
tes vegades procedeixen d’excavacions més o menys 
científiques) sí que hi apareixen. Aquest és el cas de 
productes com la terra nigra o la terra rubra –identi-
ficats (i encara amb dubtes) a la vil·la dels Antigons 
i absents en les prospeccions– les llànties de volutes 
(forma Dressel 9), la ceràmica vidrada i la ceràmica 
coríntia romana, les anomenades DSP, l’àmfora itàli-
ca tardana i les àmfores sud-hispàniques de les formes 
Keay 16 i 19, que apareixen en les col·leccions. La ce-
ràmica lucente sí que està representada, però en poca 
quantitat (el 25 % del total), senyal, però, que podem 
interpretar com que aquesta producció tingué una im-
plantació quelcom més gran a l’ager Tarraconensis que 
la seva immediata successora (i en part contemporà-
nia), la DSP.

En el cas de l’àmfora de la forma Keay 19, el frag-
ment de les Bassasses correspon a les excavacions, no 
a les prospeccions. Això lliga amb el fet que els esca-
dussers materials tardoantics d’aquest jaciment foren 
trobats en les excavacions, mentre que el material de 
prospecció està limitat cronològicament a l’horitzó 
altimperial. Aquest fet coincideix amb la disminució 
de les produccions tardoantigues en les prospeccions, 
fenomen que es produeix arreu de la costa catalana, 
com es documenta al Maresme, i que s’explica perquè 
els materials menys freqüents són els que tenen menys 
possibilitats d’ésser documentats en prospecció i, quan 
el recull de materials és molt petit, difícilment hi són 
representats.

2. Els valors mitjans, en la majoria dels materials 
de les prospeccions envers el total que ens proporci-
ona sumar-hi les col·leccions i altres dades, oscil·len 
entre el 40 i el 70 % aproximadament, amb una forta 
tendència a situar-se entorn del 50 %. Això ens indi-
ca que els materials majoritaris (àmfores itàliques, les 
sigil·lades) sempre són presents en les prospeccions, 
però tot i així la seva presència en superfície es limita 
a la meitat del total de jaciments coneguts. Això po-
dria ser anecdòtic en alguns casos, com les imitacions 
de la ceràmica africana de cuina o la possible presèn-
cia de sigil·lada clara B, que es coneixen en cada cas 
en dos jaciments, un dels quals correspon a material 
de prospecció; tanmateix, quan hi ha una quantitat 
més considerable (cal dir que així és en la majoria 
dels casos) aquest percentatge esdevé més fiable, i ens 
marca una tendència general. Algunes ceràmiques, 
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però, presenten uns percentatges més baixos que la 
mitjana, com la campaniana A, que es limita, pel que 
fa als materials de prospecció, al 29,03 % del total de 
jaciments.

3. Els valors més alts els tenim, lògicament, entre 
les produccions generalment més ben representades 
numèricament. Sorprèn, però, que les àmfores itàli-
ques, que estan molt abundantment distribuïdes pel 
territori, corresponguin pel que fa als materials de 
prospecció només al 53,22 % del total de jaciments, 
o que la ceràmica comuna ibèrica sigui el 45,31 %. 
En canvi, les àmfores ibèriques arriben al 86,48 % 
i les àmfores púniques al 73,33 %. Més explicable, 
per tractar-se d’una producció del territori, és el 
cas de les àmfores tarraconenses, que constitueixen 
el 75 % en el cas de les Dressel 2-4 i el 89,65 % 
en els casos en què no es pot precisar la forma. La 
ceràmica africana de cuina constitueix el 75 % dels 
materials de prospecció en relació amb el total de 
jaciments, demostració de l’àmplia implantació que 
tingué aquesta espècie ceràmica a la costa hispànica 
mediterrània.

Conclusions

Com hem vist, les comparacions i els percentatges, 
junt amb el fet de poder disposar d’altres elements, 
com són els materials de les col·leccions, ens perme-
ten contrastar i validar la importància dels materials 
recollits en les prospeccions. Crida l’atenció el fet que 
habitualment, quan tenim materials que procedeixen 
d’una prospecció superficial en contrast amb els d’una 
col·lecció, el percentatge de materials es situa entre el 
40 i el 70 %, amb una tendència vers el 50 % del total. 
Això ens permet fer dues coses.

Per una banda, valorar el paper dels materials pro-
cedents de prospecció per tal de conèixer tant la se-
qüència cronològica com els elements per reconstruir 
la història econòmica d’un jaciment.

Per altra banda, posar en relleu la importància que 
té estudiar i classificar els materials de les col·leccions. 
És ben cert que aquestes tenen una procedència hete-
rogènia, ja que tant poden procedir de prospeccions 
sense una metodologia precisa com d’excavacions més 
o menys científiques o bé de troballes casuals. 

En qualsevol cas, el contrast entre la informació 
que ens proporcionen les prospeccions i el que ens do-
nen les col·leccions creiem que ens permet obtenir una 
informació més acurada i més propera a la realitat del 
que degué ésser el panorama ceràmic de l’ager Tarraco-
nensis en època romana, ja que ens permet incorporar 
espècies ceràmiques que, com hem vist, la prospecció 
no ens permet documentar acuradament (cas de les ce-
ràmiques vidriades i corínties romanes o de les DSP), 
però l’estudi del conjunt dels materials (incloent-hi 
prospeccions i col·leccions) sí. 

D’altra banda, els resultats ens han permès consta-
tar la importància de les zones on es trobaven els grans 
tallers terrissers d’aquesta zona de l’ager Tarraconensis, 
la Buada, el Mas d’en Corts (o les Planes del Roquís) 
i, en menor nombre, el Mas de Gomandí, on apareix 
el nombre més gran de materials, juntament amb els 
jaciments dels Cinc Camins i el Polvorí (Reus), que 
per la seva proximitat podrien estar relacionats entre 
si, formant potser part d’un vicus. 

En darrer lloc, les quantitats ens mostren la im-
portància que degué tenir la vil·la del Mas dels Frares 
(Constantí), cosa que avalen clarament les importants 
restes arquitectòniques que hom pot apreciar encara 
in situ. 
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3.1. Prospeccions superficials sistemàtiques

Marta Prevosti i Josep Abela

Les prospeccions sistemàtiques intensives, dins del 
PAT, es van dur a terme en successives campanyes: 
de setembre a desembre de 2006; de gener a juliol de 
2007 i d’octubre a desembre de 2008.

Plantejament de la recerca

El primer que es va tenir present és el precedent del 
treball de Simon Keay (Carreté, Keay, Millett 1995). 
Es tracta d’un estudi de territori basat en la realització 
de quatre transsectes, que es van prospectar en superfí-
cie i de manera sistemàtica, amb l’ànim d’obtenir una 
mostra representativa del poblament del territori del 
Camp de Tarragona, és a dir, de la zona immediata 
al nucli urbà de Tarraco. Aquest nucli urbà està situat 
sobre la línia de la costa, per bé que en posició força 
centrada sobre les comarques de l’anomenat Camp de 
Tarragona. De manera que es tracta del territorium im-
mediat a Tarraco. Amb tot, l’estudi de l’equip britànic 
es va centrar especialment en la comarca de l’Alt Camp, 
mentre que va incidir poc en la del Baix Camp.

Per obtenir una aproximació completa a la realitat 
arqueològica del territorium immediat al nucli urbà de 
Tarraco, convenia considerar també la rica zona agrí-
cola del Baix Camp. I és des d’aquest punt de vista 
que també es justifica haver centrat el PAT en aquesta 
comarca. Hem considerat que els transsectes realitzats 
per l’equip britànic s’hi estenien de forma molt limi-
tada i que, per tant, resultava interessant d’ampliar la 
mostra en aquesta zona i completar un treball d’un in-
terès innegable. Això significava fer més prospeccions, 
centrades en el Baix Camp i el Tarragonès, a la dreta 
del riu Francolí, sense deixar de tenir en compte les ja 
realitzades. 

Entre els objectius més amplis del PAT, dins dels 
plantejaments històrics que s’han exposat al principi 
del treball, especialment en relació amb la implanta-
ció del sistema de la ciutat romana i la seva posterior  
desintegració, hi havia el de conèixer l’evolució del 
patró d’assentament entre el període ibèric i la tar-
doantiguitat. Així doncs, es va programar de fer una 
sèrie de campanyes de prospeccions intensives en tres 
transsectes, dins dels quatre anys de desenvolupament 
del projecte (fig. 1). Un cop finalitzats les prospec-

cions extensives i l’estudi dels jaciments ja coneguts, 
es van programar les prospeccions intensives. Sobre la 
base dels resultats obtinguts en les primeres, davant 
del mapa dels jaciments coneguts, es van dissenyar els 
tres transsectes per fer-hi les prospeccions intensives. 
La finalitat era obtenir dades més fiables sobre la dis-
tribució del poblament que s’observava en els mapes 
resultants de les prospeccions extensives. Partíem de 
la base que aquells mapes s’havien originat de forma 
aleatòria, considerant que els jaciments coneguts són 
el fruit de circumstàncies d’observació i documentació 
no sistemàtiques.

Metodologia i planificació de la recerca

S’ha plantejat de seguir una metodologia de treball 
que s’acosti al màxim possible a la que es va emprar en 
el treball de J. M. Carreté, S. Keay i M. Millett (1995), 
per tal de poder comparar adequadament les dades i 
fins tractar-les totes com un conjunt. Ara bé, per di-
verses raons, que s’expliquen tot seguit, la metodologia 
del PAT no és ben bé igual que la de l’equip britànic.

Les prospeccions superficials sistemàtiques tenen 
una llarga tradició, que deriva del món anglosaxó. Es 
van iniciar al Mediterrani amb l’obra pionera de J. 
Ward-Perkins (1965), de l’Escola Britànica de Roma, 
que va anar sent seguida per nombrosos investiga-
dors com T. Potter (1979), els autors del volum edi-
tat per D. Keller i D. Rupp (1983) i G. Barker i J. 
Lloyd (1991). A través de la llarga pràctica d’aquests 
treballs, hi ha hagut una investigació constant sobre el 
seu plantejament metodològic, que actualment és un 
tema força madur i treballat, amb opcions múltiples i 
una gran riquesa de reflexió al darrere.1

L’objectiu de l’equip britànic era estudiar l’evolució 
del patró d’assentament al Camp de Tarragona en l’an-
tiguitat, centrant-se especialment en l’impacte que va 
produir la fundació de la ciutat romana sobre el pobla-
ment indígena. El seu plantejament, en conseqüència, 
va ser de realitzar transsectes al llarg del paisatge, estra-
tègia preferible més que no pas la dels quadres aleato-
ris, perquè els primers resulten més fàcils d’ubicar en 
el camp. Tampoc es van triar els transsectes estratificats 
aleatoris, que solen ser adequats per prospectar zones 
de les quals no es coneix prèviament res. L’objectiu, 
en aquest cas, era examinar la interacció entre nucli 
urbà i territori, de manera que es va triar el disseny de 
transsectes regulars, distanciats entre si 5 quilòmetres, 
a partir de Tarragona, en direcció cap a l’interior del 
país. Es van concretar en una amplada d’1 quilòmetre, 
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1. Fins i tot s’han editat manuals sobre la prospecció superficial arqueològica, com el d’E. B. Banning (2002).
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en funció de l’experiència d’altres projectes que així ho 
aconsellaven. Es va considerar que aquest disseny pro-
porcionava una cobertura relativament completa de les 
diferents varietats de paisatge, geologia i sòl de la zona 
d’estudi, i que a més proporcionava seccions a través 
de les valls del Francolí i del Gaià.

Els transsectes representen una mostra estadística, 
dins la teoria de probabilitats. Han de ser representa-
tius del conjunt de la població, i els càlculs estadístics 
que se’n derivin seran aproximacions als paràmetres de 
la població. Es planteja la prospecció pel sistema de 
mostreig: en lloc de fer la cobertura total de la po-
blació, es fan transsectes, que volen ser representatius 
de l’univers d’interès. S’han triat els transsectes perquè 
són rectangles de costats molt llargs, i per tant donen 
més possibilitats de detectar concentracions de mate-
rials. Els transsectes tenen l’avantatge d’anar de punta 
a punta del territori: d’aquesta manera intercepten es-
pais molt diversos. La teoria diu que és bo que siguin 
transversals a rius i valls i que és bo que interceptin una 
gran varietat regional.

En el nostre cas, centrats sobre la comarca del Baix 
Camp i el Tarragonès al sud del Francolí, i amb la in-
clusió del terme d’Alcover, vam prioritzar l’estudi de la 
distribució del poblament. Si ja s’havia fet l’intent de 
fer el càlcul de la densitat mitjana de jaciments de tot 

l’ager de Tarraco, a partir de la mostra dels quatre trans-
sectes de l’equip britànic, ara el que ens plantejàvem 
com a objectiu era afinar millor l’estudi de l’evolució 
de la distribució i les pautes del poblament. En gene-
ral, s’ha demostrat que es fa molt difícil de fer extrapo-
lacions en l’evolució de la distribució del poblament, 
ja que cada microregió té els seus propis condicionants 
que solen fer-la distinta de la resta. El nostre planteja-
ment partia de la voluntat de conèixer el conjunt del 
poblament de l’ager de Tarraco, però pensant en una 
sèrie de factors que podien haver condicionat molt la 
seva distribució. Ens estem referint, en primer lloc, al 
nucli urbà, situat sobre la línia de la costa, en una po-
sició central del semicercle que representaria el Camp. 
La distància respecte d’aquest important pol d’atracció 
pensem que ha d’haver condicionat de manera defini-
tiva la distribució del poblament. En segon lloc, pen-
sem en la importància de la proximitat al mar i a la Via 
Augusta –que discorre paral·lela a la costa–, ja que són 
els dos canals principals de comunicació que funcio-
naven en l’antiguitat. Sens dubte, la distància respecte 
d’aquests també ha d’haver jugat un paper fonamental 
en la distribució del poblament.

En el nostre cas, l’estratègia de disseny de les pros-
peccions intensives anava precedida per una intensa 
campanya de prospeccions extensives. Vam desenvo-

Figura 1. Mapa dels tres transsectes del PAT.
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2. Les àrees dels sectors dels transsectes de l’equip britànic que discorren per la nostra àrea d’estudi són: transsecte 3, 3.479.085 m²; 
transsecte, 2: 7.793.422 m²; transsecte 1, 4.382.397 m².

lupar, doncs, la nostra estratègia de disseny dels trans-
sectes davant del mapa resultant de les prospeccions 
extensives, amb tots els jaciments coneguts, per bé que 
elaborat a partir de circumstàncies d’observació i do-
cumentació no sistemàtiques, però al qual se sumaven 
els tres trams dels transsectes de l’equip britànic que 
s’estenien a la dreta del riu Francolí. Davant del mapa 
de les prospeccions extensives, vam observar que exis-
tien una sèrie de zones que es veien força poblades, 
mentre que d’altres eren francament buides d’assenta-
ments. L’anàlisi d’aquests espais no ens conduïa a cap 
raó clara que pogués explicar aquestes diferències. Per 
tant, vam preferir no aplicar de manera automàtica la 
teoria de les prospeccions en transsectes paral·lels entre 
ells i separats a distàncies regulars, sinó ubicar-los en 
els indrets on ens podrien resoldre els problemes de la 
interpretació de la distribució del poblament.

Vam creure que el disseny de transsectes regulars 
distanciats entre si 5 quilòmetres era bo per a una 
zona absolutament desconeguda on s’intentés fer unes 
primeres aproximacions estadístiques de les densitats 
i característiques de la distribució del poblament. 
Però, davant de les nostres campanyes de prospecci-
ons extensives, aquest no era el cas. Per a la zona de 
la vall del Francolí, disposàvem ja dels tres transsec-
tes de l’equip britànic, que afectaven la nostra zona 
d’estudi. La secció a través de la vall del riu, doncs, 
ja estava coberta per aquelles prospeccions. També 
vam traçar els nostres transsectes en unes xifres que 
guarden relació amb les proporcions reals en què es 
donen en el territori els diversos tipus d’espais de què 
es compon la regió. Per tant, s’ha fet de tal manera que 
s’han mostrejat espais molt diversos, i així mateix els 
nostres transsectes es poden prendre com una mostra 
vàlida per a l’àrea d’estudi. De fet, els càlculs sobre la 
densitat mitjana de jaciments de tot l’ager de Tarraco 
a partir de la mostra dels quatre transsectes de l’equip 
britànic, si realment són vàlids, ja estaven fets. Ara, el 
que calia era filar més prim en l’estudi de la distribu-
ció del poblament (fig. 2).

La superfície total de la nostra àrea d’estudi és de 
345.000.000 m².

La superfície dels tres transsectes del PAT és de 
15.437.306 m², que representa el 4,47 % de l’àrea 
d’estudi.

La superfície dels tres transsectes de l’equip britànic 
és de 15.654.904 m², que representa un 4,5 % de la 
nostra àrea d’estudi.2

La superfície total dels tres transsectes del PAT més els 
tres transsectes de l’equip britànic és de 31.092.210 m², 
que representa un 9 % de tota la nostra àrea d’estudi.

Així doncs, la nostra àrea d’estudi ha estat prospec-
tada en un 9 %. Aquesta xifra es considera suficient-

ment representativa de l’univers d’interès, és a dir, dels 
345 km² de l’àrea d’estudi.

De fet, es tracta de 15,4 km de llargada de transsec-
tes per 1 d’amplada, per una banda, i de 15,7 km de 
llargada per 1 d’amplada, per una altra. La llargada de 
31,1 km és prou important per donar una representa-
ció estadísticament fiable del territori. 

Una d’aquestes zones on el mapa de les prospec-
cions extensives apareixia buit de jaciments era la zona 
de l’interior del terme municipal de Cambrils, és a dir, 
un espai agrari de bona qualitat (vegeu el mapa del 
capítol «La geologia i la fertilitat dels sòls en relació 
amb els establiments») i que a més conserva línies de la 
centuriació fossilitzades en el paisatge, molt evidents. 
Les explicacions que donaven la majoria d’arqueòlegs, 
com a possibles causes d’aquest mapa tan buit de po-
blament, es centraven en una manca d’investigació. 
Això ens va impulsar a actuar en aquesta àrea, i per 
tant a ubicar-hi el transsecte 1.

També, davant del mapa de les prospeccions exten-
sives, vam observar com al voltant del nucli urbà de 
Tarraco, en direcció cap al sud del Francolí, hi havia 
un altre espai molt buit que es feia difícil d’explicar. 
L’experiència de l’estudi del poblament de Iol Caesa-
rea, a la Mauritània Tingitana, on Ph. Leveau (1984) 
va detectar una àrea buida justament al voltant del 
nucli urbà, fenomen que també semblen observar per 
a Tarraco Carreté et al. (1995), ens va fer pensar que 
seria bo d’analitzar el fenomen a la zona immediata al 
nucli urbà de Tarraco, al sud del Francolí. Així es va 
dissenyar el transsecte 2. Aquest transsecte es va pro-
gramar també amb un sentit preventiu, ja que la zona 
al voltant de Tarraco va quedant de manera accelerada 
inviable per a la prospecció, per l’expansió continuada 
de les àrees urbanes i industrials. 

El transsecte 3, en canvi, es va situar a la zona de 
piemont, en una regió que semblava força poblada. 
La finalitat era d’observar el comportament d’aquesta 
zona, d’orografia ben diferent de la resta del Camp de 
Tarragona, ja que es tracta d’una plana ben definida. 
Interessava també veure si la possible erosió havia actu-
at sobre els jaciments d’aquesta zona, i si els materials 
podien haver estat arrastrats cap a l’àrea de la plana, o 
bé si podria haver acumulat aportacions de jaciments 
de l’àrea de muntanya. I, metodològicament, interes-
sava també d’incloure-hi una porció de territori d’altu-
res que arribessin a la franja entre 175 i 245 msm, per 
bé que en proporcions menors a les altures inferiors, 
de la plana.

Vam decidir, doncs, de programar la prospecció 
de tres transsectes on l’interès se centra a estudiar la 
situació dels jaciments i de l’activitat humana, en re-
lació amb diversos factors que es detallen en extensió 
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Figura 2. Mapa dels transsectes de Carreté et al. (1995) i del PAT.
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en l’explicació de cada transsecte. En tots ells interes-
sava conèixer les diferències de densitat, de grandària, 
de riquesa, de zones de producció, de cronologia, etc., 
segons els seus paràmetres geogràfics, i comparar les 
dades entre els transsectes.

Es van dissenyar els tres transsectes següents:
Transsecte 1: Cambrils - Vinyols i els Arcs - Mont-

brió del Camp. Aquest transsecte, realitzat entre 2006 
i 2007, es va projectar amb la finalitat d’analitzar l’àrea 
geogràfica en funció de la proximitat o llunyania del 
mar i de la Via Augusta. S’estén sobre una superfície 
de 7.631.065 m². Les altures estan compreses entre el 
punt més baix, a 0 msm, i el punt més alt, a 140 msm. 
Interessava, doncs, estudiar una zona aparentment for-
ça buida de poblament i comprovar si realment era així 
o, en canvi, estava poc treballada i amagava un pobla-
ment dens. En aquest darrer cas, interessava conèixer 
la situació dels jaciments i de l’activitat humana, en re-
lació amb la seva proximitat o llunyania del mar i amb 
la seva proximitat o llunyania de la Via Augusta. 

Transsecte 2: Tarragona - Vila-seca - Reus - Riu-
doms. El transsecte 2, realitzat el 2007, es va progra-
mar en una extensió de 6.716.500 m². Les alçades es-
tan compreses entre el punt més baix, a 4 msm, i el 
punt més alt, a 65 msm. Es va dissenyar amb un criteri 
doble, preventiu i científic, d’analitzar l’àrea propera 
al nucli urbà de Tarraco, per la zona de la dreta del 
riu Francolí. Aquesta és la zona més afectada per la 
construcció i de forma accelerada va quedant inviable 
per a la prospecció. D’altra banda, interessava conèixer 
el comportament del poblament en la franja immedi-
ata al nucli urbà, així com de l’àrea geogràfica a través 
del transsecte, que va quedant cada cop més allunyada 
d’aquest nucli. Interessava, com en el transsecte 1, es-
tudiar la zona, aparentment força buida de poblament, 
per tal de comprovar si aquesta era una situació real o, 
contràriament, apareixia buida als mapes per la manca 
d’estudis i de prospeccions. 

Transsecte 3: Castellvell del Camp - Reus. L’any 
2008 es va actuar en el transsecte 3, situat en una zona de 
piemont, en els termes municipals de Reus i Castellvell 
del Camp. Aquest transsecte es va dissenyar en funció 
de l’anàlisi de l’àrea geogràfica en relació amb la proxi-
mitat al piemont. Ocupa una superfície d’1.500.000 
m². Les altures estan compreses entre el punt més baix, 
a 175 msm, i el punt més alt, a 245 msm. Interessava 
veure el comportament del poblament rural en aquesta 
zona que se situa just a la base de l’àrea muntanyosa, on 
comença la fèrtil plana del Baix Camp.

Així doncs, en el disseny de les prospeccions intensi-
ves del PAT no vam seguir l’estratègia regular de situar 
els transsectes paral·lels entre ells i espaiats a la distàn-
cia de 5 quilòmetres. Vam considerar que ja disposà-
vem d’una mostra regular gràcies als tres transsectes de 
l’equip britànic, que s’estenen pel Baix Camp, i vam 
preferir d’incidir en els temes exposats, que ens sem-
blaven més importants per entendre la distribució del 
poblament rural. Les prospeccions intensives del PAT 
van anar precedides de prospeccions extensives. Per a la 
zona de l’Alt Camp, el valor de les dades obtingudes per 
l’equip britànic va servir més per obtenir mitjanes de 
densitat de poblament que no pas per obtenir un mapa 
de distribució del poblament coherent. Creiem que 
aquest segon objectiu no es va aconseguir. En canvi, 
davant de l’estratègia de prospeccions del Baix Camp, 
considerant que les mitjanes de densitat de poblament 
ja es van obtenir en aquell estudi, hem cregut que seria 
més interessant de fer un altre pas endavant i intentar 
obtenir un mapa de distribució del poblament, que ens 
resoldria altres problemes. Per tant, es va fer en primer 
lloc una campanya de prospeccions extensives, en les 
quals es va recollir tot el que es coneixia i fins es van 
trobar alguns jaciments nous. Finalment, a partir del 
mapa resultant d’aquestes prospeccions, hem col·locat 
els tres transsectes d’una manera pensada per obtenir la 
informació que hem cregut que ens faltava. 

estadístiques dels camps unitat T1 T2 T3
Totals

transsectes

Superfície total del transsecte m² 7.631.065 6.687.601 1.118.640 15.437.306

Superfície prospectada m² 2.897.396 771.570 472.520 4.141.486

Percentatge de superfície prospectada % 38 % 11,5 % 42,2 % 26,8 %

Total de camps prospectats camps 281 45 95 421

Camps amb material arqueològic camps 84 21 80 185

Percentatge de camps amb material arqu. % 29,9 % 46,7 % 84,2 % 43,9 %

Superfície mitjana dels camps m²/camp 10.311 17.146 4.974 9.837
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Així doncs, en el nostre cas, no hem traçat tots tres 
transsectes en sentit est-oest, és a dir, en sentit transversal 
al riu Francolí, com hauria hagut de ser perquè intercep-
tessin rius, valls i elevacions. El transsecte 1 s’ha traçat 
en sentit nord-sud, amb la finalitat que permetés estu-
diar la situació dels jaciments i de l’activitat humana, en 
relació amb la seva proximitat o llunyania del mar i amb 
la seva proximitat o llunyania de la Via Augusta. La idea 
era poder observar si, a mesura que ens allunyàvem de 
les artèries fonamentals de comunicació que representen 
el mar i la Via Augusta i ens endinsàvem cap a l’interior 
del país, es podien observar diferències en la densitat del 
poblament, així com en les seves qualitats. Els transsec-
tes 2 i 3, en canvi, es van traçar en sentit est-oest. 

El mostreig s’hauria de fer de forma sistemàtica, ni 
a l’atzar, ni estratificat. Això significa que a partir d’un 
primer lloc, triat a l’atzar o no, la resta ve determinat per 
la seva posició espacial. En el cas dels tres transsectes del 
PAT, això no ha estat així: de fet, tenim els tres transsec-
tes de l’equip anglès a la dreta del Francolí, i els que s’han 
dissenyat per al PAT s’han ubicat en indrets on volíem 
aclarir problemes, de manera que el disseny no ha estat 
sistemàtic, sinó que es podria considerar a l’atzar.

La teoria planteja la prospecció sistemàtica de tot 
el transsecte, amb el benentès que es treballarà sobre 
els camps als quals els propietaris permetin l’accés. 
Efectivament, dins de cada transsecte s’ha prospectat 
sistemàticament tot el territori, exceptuant solament 
els camps als quals no s’ha tingut accés (ja sigui perquè 
no s’hi ha permès l’entrada, ja sigui perquè la vegetació 
impedia la visualització del sòl). 

el procediment al camp 

Els camps s’han considerat la unitat de prospecció 
arqueològica i de mesura, com ja es va fer en les pros-
peccions de J. M. Carreté, S. Keay i M. Millett (1995), 

perquè solen implicar un únic ús del sòl i perquè la vi-
sibilitat del material en superfície s’hi manté constant 
(Lock et al. 1999). Es van considerar també les dife-
rents circumstàncies que van poder afectar la visibili-
tat, en el moment de definir les unitats de prospecció. 
Per exemple, un canvi de cultiu dins d’un mateix camp 
requeria la creació de dos registres diferents. Es van 
prospectar tots els camps accessibles, amb visibilitat 
de la superfície, que quedaven compresos totalment o 
parcialment dins dels límits dels transsectes.

Es va partir de la base que l’interès és documentar 
totes les traces de l’activitat humana: 

– les restes que els pagesos dispersen pels camps, 
barrejades amb fems,

– els llocs de freqüentació,
– les estructures dels parcel·laris,
– la xarxa de camins, i
– els hàbitats.
Per aconseguir documentar-ho, el treball de camp 

ha consistit en els passos que segueixen:
1. Identificar i marcar sobre el mapa el camp a 

pros pectar.
2. Si hi havia alguna persona al lloc, s’ha demanat 

permís i s’han donat explicacions per entrar al camp. 
En molt rares ocasions se’ns ha negat l’entrada. Els 
impediments més freqüents per prospectar camps han 
estat les tanques i la vegetació.

3. Hem caminat pel camp en equips de prospec-
tors, separats 5 metres l’un de l’altre, cadascun proveït 
de la seva bossa de plàstic. S’estima que cada individu 
tenia un espai de visió d’una amplada de 2 a 2,5 me-
tres, amb la qual cosa s’obtenia una cobertura d’entre 
el 40 i el 50 % de la superfície del camp (fig. 3). S’ha 
caminat en línia recta i a una velocitat regular. Amb 
tot, quan s’han trobat concentracions de ceràmiques 
antigues, s’ha reduït la velocitat i s’ha prospectat més 
intensament el camp.

Figura 3. Equip efectuant tas-
ques de prospecció.
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3. La classificació dels materials en el mateix camp ha servit per a dues coses: en primer lloc ha permès tornar a deixar la major part del 
material al camp, amb la qual cosa no es distorsiona tant la realitat, i nosaltres no ens carregàvem tant de pes i feina ajornada. En segon lloc, 
la major part de prospectors eren alumnes de les universitats Rovira i Virgili i Autònoma de Barcelona, als quals volíem oferir un aprenentatge 
del procés de prospecció i també de la classificació de ceràmiques antigues, de manera que així obtenien més beneficis de cada sortida. 

4. Cada prospector ha recollit tot el material que 
ha trobat al seu pas, que ha cregut que podia ser indi-
ci d’activitat humana prehistòrica, antiga, medieval o 
moderna. Davant del dubte, els prospectors havien de 
recollir la peça. S’ha classificat in situ el material prou 
conegut, amb l’ajut del cap de grup, coneixedor de les 
ceràmiques antigues, i se n’ha fet l’inventari a la fitxa.3 
Els materials que no coneixíem prou bé, així com les 
peces amb forma, que havien de ser classificades i/o di-
buixades, s’han recollit en una bossa de plàstic única, re-
tolada amb el número de camp, transsecte, equip i data. 
La resta de peces s’han tornat a deixar on s’han trobat.

5. Les bosses amb material per acabar de classificar 
i dibuixar s’han dut al centre de recerca, on s’han pro-
cessat fins a documentar-les correctament.

6. Hem omplert la fitxa.
7. Hem pres les coordenades UTM que delimiten 

cada camp, amb un GPS. S’han anotat a la fitxa i 
s’han guardat en la memòria del GPS. S’han pres les 
coordenades dels angles que dibuixen el camp, que 
normalment són quatre, però que en camps irregulars 
poden ser més.

8. Hem fet fotografies del camp, en el cas que s’hi 
hagi trobat algun material antic.

Fitxa de camp (fig. 4)
La fitxa de camp, on es registra tota la informació 

d’interès arqueològic fa referència a la unitat de pros-
pecció, és a dir, al camp. La fitxa conté sis apartats. 
El primer recull les dades geogràfiques: el número de 
camp, el número de transsecte, el nom del camp, el ter-
me municipal, la comarca i les coordenades UTM pre-
ses amb el GPS, així com la data, l’equip de prospecció 
i el nom del redactor de la fitxa. El segon apartat recull 
una sèrie de dades sobre les condicions del camp. El 
tercer apartat recull les dades referents a les condicions 
horàries, climàtiques, de visibilitat, de distància entre 
prospectors (cal dir que, de vegades, condicions espe-
cífiques dels conreus o dels camps obligaven a pros-
pectar a distàncies entre prospectors diferents dels 5 
metres) i d’orientació de les línies de prospecció en què 
es camina. Així doncs, a partir de les dades recollides 
als apartats tercer i quart es pot analitzar la metodo-
logia emprada, el rendiment dels grups, la influència 
de les condicions climàtiques o de visibilitat, etc. El 
quart apartat recull les condicions topogràfiques del 
camp. El cinquè apartat està preparat per documentar 
possibles estructures que afloressin en la superfície del 
camp, així com possibles seccions estratigràfiques ob-
servables. Finalment, el sisè apartat és l’espai reservat 
a inventariar els materials classificats en el camp, tant 

els que s’han tornat a deixar al seu lloc com els que ens 
hem endut al centre de recerca. L’inventari de les fitxes 
de camp es publica en format digital, en el CD que 
acompanya aquesta obra (volum sisè).

el tractament de les dades

El PAT ha comptat amb la gestió de les dades en 
una base de dades MS Access, connectada amb un siste-
ma d’informació geogràfic (SIG). Per tant, els materials 
que s’han dut del camp cap al centre de recerca (ICAC) 
han estat tractats per tal d’obtenir-ne un estudi i in-
corporar-lo a la base de dades. L’inventari de materials 
es publica en format digital, en el CD que acompanya 
aquesta obra (volum sisè).

En primer lloc s’han rentat les peces, s’han deixat 
assecar, s’han siglat i finalment s’han classificat, estudi-
at, documentat i dibuixat. El resultat d’aquest procés 
ha estat la seva inclusió en la base de dades de materials 
creada pel PAT, que acompanya aquesta publicació.

el SIg i l’elaboració dels mapes

Els treballs de prospecció intensiva del PAT s’han 
beneficiat de la utilització de la tecnologia SIG, així 
com d’un esforç en la comptabilització mitjançant el 
sistema de gestió de base de dades (SGBD) i el GPS. 
Gràcies a la integració d’elements amb base cartogrà-
fica en la base de dades, el SIG ha facilitat el disseny 
i la localització dels transsectes en les zones desitjades, 
a partir de l’estudi dels mapes de les prospeccions ex-
tensives. Tal com s’ha explicat més amunt, es va deci-
dir ubicar els transsectes en els espais on aquell mapa 
documentava una densitat molt baixa de jaciments. La 
utilització del SIG ha permès una gestió àgil del pro-
jecte, tant en el disseny com en l’avaluació constant 
dels resultats i la reorientació de la recerca. Gràcies a la 
gran capacitat d’integració i de visualització ràpida de 
dades en el SIG, s’ha pogut modificar l’estratègia de les 
prospeccions. Així doncs, per exemple, en el transcurs 
de les prospeccions del transsecte 2, ubicat en un espai 
proper a Tarraco, es va poder fer un replantejament 
que va dur a escurçar-lo respecte de la seva planificació 
original. El transsecte 3 també es va reorientar, en una 
àrea de piemont.

La utilització del SIG també ha millorat significati-
vament el treball logístic de les prospeccions, ja que ha 
permès la gestió ràpida de mapes de treball, ha facilitat 
la integració dels diferents grups de treball i ha evitat o 
ha permès corregir la duplicitat de prospeccions o les 
omissions, sense una labor excessiva de comunicació 
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Figura 4. Fitxa de camp de les prospeccions intensives del PAT.
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entre ells. La possibilitat de visualitzar els resultats de 
les prospeccions, poques hores després de cada sorti-
da, ha permès fer un seguiment exhaustiu i ràpid de la 
feina feta. Això ha significat una comprensió fluïda de 
les dades, de la localització de nous jaciments i de les 
troballes off site. En definitiva, el SIG ha aportat essen-
cialment la immediatesa de la gestió, documentació i 
comprensió de la recerca.

A partir de la informació que recull la fitxa de 
camp, es va dissenyar una geodatabase (ODBC) que 
inclou tota la informació recollida i que pot ser in-
corporada i analitzada en un entorn SIG mitjançant 
protocols SQL (fig. 5). La clau de cada registre ha estat 
l’identificador únic de cada unitat de prospecció. La 
funcionalitat de la base de dades s’ha potenciat amb la 
incorporació de subformularis (per a materials o cotes 
de camp) i enllaços a dades rellevants en format gràfic 
(com per exemple les fotografies dels diferents camps). 
En concret, el subformulari referent al material arque-
ològic trobat ha permès individualitzar les troballes i 
el seu tipus i cronologia i saber si aquestes s’havien re-
collit o no.

Un cop desenvolupada la base metodològica, i des-
prés de la formació dels diversos arqueòlegs i caps de 

grups de prospeccions, es van portar a terme els tre-
balls de camp. A causa de la fluctuació de la quantitat 
d’arqueòlegs en les diferents sortides de camp, es va fer 
necessària la creació d’un nombre màxim de grups (un 
màxim de sis). Cada un d’aquests grups havia d’estar 
format, com a mínim, per quatre individus que pros-
pectaven, emplenaven les fitxes, prenien cotes GPS i 
analitzaven el material recuperat. Les dades sobre els 
camps prospectats s’introduïen setmanalment al SIG. 
La base de dades es mantenia actualitzada amb la 
freqüència necessària per obtenir resultats de gairebé 
cada sortida de camp. D’aquesta manera, encara que el 
nombre de grups variés, no hi havia gaires problemes 
de duplicació de camps prospectats o omissions.

Cada grup de prospecció ha disposat d’un GPS 
Magellan Explorist 210, amb el qual prenia les cotes 
del perímetre del camp a prospectar. La verificació del 
posicionament dels punts GPS s’ha fet a partir de la 
seva localització en els ortofotomapes 1:5.000 geore-
ferenciats, que suggereix errors inferiors als 3 metres. 
Com que el programa SIG utilitzat no reconeix direc-
tament les coordenades exportades des de les unitats 
GPS utilitzades, ha calgut utilitzar una aplicació in-
termediària que permetés convertir les cotes dels GPS 

Figura 5. Fitxa de la base de dades.
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a un format recognoscible. Aquesta aplicació és GPS 
TrackMaker, un programa que permet importar les co-
ordenades del GPS (geogràfiques) i exportar-les com 
un fitxer de text pla (amb projecció UTM, full 31N, 
ED50) interpretable pel SIG. Tot i que simple, aquest 
pas ha estat totalment necessari per poder exportar els 
punts de control i de límits de cada camp marcats du-
rant les prospeccions. La utilització d’un script per a 
ArcView 3.2, dissenyat per transformar en polígons les 
cotes referides a cada registre, ha permès generar au-
tomàticament els mapes dels camps prospectats i dels 
visitats però que per les condicions d’accessibilitat o 
visibilitat no han pogut ser prospectats. L’ús del GPS 
ha dotat els treballs de prospecció d’una gran precisió 
en la delimitació de les àrees dels camps i ha permès 
reduir substancialment el temps necessari per incorpo-
rar les dades al SIG. Ha permès no solament una re-
presentació de gran qualitat, sinó també una exactitud 
més gran en els càlculs relacionats amb les superfícies 
prospectades.

Pel que fa a l’anàlisi dels resultats, cal destacar que 
la utilització de tecnologies SGBD i SIG ha estat im-
prescindible davant el volum d’informació generada, 
d’anàlisi ben difícil per mitjans analògics. El SIG ha 
permès fer diversos càlculs estadístics i elaborar mapes 
temàtics, de freqüències, de coropleta i dasimètrics 
que faciliten la visualització de la informació gene-
rada. El SGBD, per la seva banda, ha resultat bàsic 
per creuar la informació i per analitzar-la, i ha permès 
millorar les capacitats estadístiques del SIG, així com 
incorporar documents no georeferenciats, com poden 
ser les fotografies de la prospecció o els dibuixos de 
material.

Un altre dels avantatges de la utilització del SIG en 
aquest projecte ha estat la valoració del rendiment de 
treball. S’han avaluat els quilòmetres prospectats, les 
zones no prospectades i les mitjanes per equip d’in-
vestigadors pel que fa als camps visitats i al material 
trobat. També s’han pogut analitzar els diferents con-
dicionants, ambientals, de visibilitat, sedimentaris, 
culturals, etc., amb la finalitat de concretar la seva in-
fluència en els resultats de la prospecció.

S’ha treballat sobre cartografia de l’Institut Carto-
gràfic de Catalunya, sèrie 1:10.000 (topogràfic):

131-65,132-65,133-65,134-65,
131-66,132-66,133-66,134-66,
131-67,132-67,133-67,134-67,
131-68,132-68,133-68,134-68,
130-69,131-69,132-69,133-69,134-69,
130-70,131-70,132-70,133-70,134-70,
130-71,131-71,132-71,133-71,
130-72,131-72.

La finalitat del mostreig és fer estimacions de:
– densitat de materials/ha
– densitat de jaciments/km²

– densitat de jaciments/km², per èpoques
– densitat de jaciments/km², per tipus de jaci-

ments
– densitat de jaciments en relació amb els tipus de 

sòl
Això permet avançar en el coneixement (o fer mo-

dels) de l’estructura del poblament i del sistema de 
poblament.

Per a l’elaboració dels mapes, Carreté et al. (1995) 
van plantejar-se com reflectir el conjunt de les troba-
lles de material antic, és a dir, els 94.206 fragments 
de ceràmica recollits, que donava una mitjana de 83 
fragments per hectàrea caminada. La finalitat era ob-
servar els canvis a través del temps i identificar les con-
centracions de troballes. Pensant en les desigualtats de 
la distribució, en les desigualtats de volum de materi-
als segons els períodes, en els diferents mecanismes de 
distribució de troballes a l’àrea, en les alteracions en 
les formes en què la brossa es va escampar pels camps, 
es va decidir de separar el procés de traduir en mapes 
les densitats de ceràmica del procés d’interpretació. Es 
va optar per establir escales de densitats d’acord amb 
les variacions observades. El propòsit era calcular les 
densitats de ceràmica per a cada període en tota l’àrea 
prospectada i identificar els camps on les concentraci-
ons fossin superiors al percentil 10.

1. En primer lloc establir quatre períodes cronolò-
gics, sobre la base dels tipus de ceràmiques:

– Ibèric (segles vi/v a i aC)
– Republicà (fi del segle iii a segle i aC)
– Alt Imperi (segles i a ii dC)
– Baix Imperi (segles iii a vi dC)
2. En el treball britànic, es van fer servir els camps 

com a unitats per reflectir sobre el mapa les densitats 
de ceràmiques. En el PAT s’ha fet de la mateixa ma-
nera.

3. En el treball britànic, les quantitats de ceràmi-
ques de cada una de les 4 divisions cronològiques es 
van sumar per cada camp i es van dividir per l’àrea del 
camp, per obtenir la densitat per hectàrea. En el PAT 
s’ha fet de la mateixa manera.

4. Els gràfics dels rangs dels valors de densitat de 
ceràmica no tenen una distribució normal. Més aviat, 
la distribució de les densitats de ceràmica donen unes 
mesures de posició no central. Per tant, es va decidir 
reflectir les densitats en els mapes en funció d’una es-
cala basada en mesures semblants a la mediana, i no a 
la mitjana. Aquestes mesures són els percentils. També 
aquí, en el PAT s’ha actuat igual que en el treball de 
l’equip britànic.

La mediana és aquell valor que, quan tots els valors 
de la mostra estan ordenats de major a menor, ocupa 
el lloc central. Els percentils són una generalització de 
la mediana. Podríem dir que la mediana de 100 valors 
és el percentil 50, ja que deixa el 50 % de dades a la 
seva esquerra. 
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Figura 6. Distribució de densitats al jaciment de la Buada, transsecte 3, seguint el mètode dels quantils.
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Figura 7. Distribució de densitats al jaciment de la Buada, transsecte 3, seguint el mètode de la desviació estàndard.
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Figura 8. Distribució de densitats al jaciment de la Buada, transsecte 3, seguint el mètode dels natural breaks.
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En el treball de l’equip britànic es va dividir l’escala 
de densitats dels 1.085 camps en 10 percentils: és a dir 
en grups del 10 % del total. Per tant, el valor del per-
centil més alt és el del 109è camp (començant pel va-
lor més alt), el valor del segon percentil és el del 217è 
camp, etc. Això permet comparar un període amb un 
altre, perquè defineix el 10 % més alt dels valors de 
cada període. El mètode resulta fonamental per fer 
comparacions entre els diferents transsectes i períodes, 
ja que els valors absoluts de ceràmiques trobades de 
cada període i transsecte varien enormement.

5. Els resultats de l’aplicació d’aquest mètode van 
servir per definir les adabs (abnormal densities above 
background scatter), és a dir, les densitats incloses en el 
percentil 10 més alt. Es van identificar adabs quan es 
trobava un o més camps adjacents en el percentil 10. 
Es va avaluar cada un d’aquestes adabs per tal d’inter-
pretar-los. Com que no es van poder fer ni excavaci-
ons ni prospeccions geofísiques de comprovació, J. M. 
Carreté, S. Keay i M. Millett (1995) consideren que la 
identificació dels jaciments resulta subjectiva. Només 
en alguns casos es van poder recolzar en l’observació de 
restes de sòls o parets exposats en seccions, o a través de 
prospeccions geofísiques. La identificació de jaciments 
es va fer a partir de les adabs que formaven camps o 
grups de camps cronològicament i espacialment co-
herents.

En el PAT, hem intentat seguir al màxim possible 
aquesta metodologia. Es van utilitzar els percentils per 
definir les adabs. La tecnologia del SIG per represen-
tar els mapes de distribució de densitats, tal com es 
van calcular segons la descripció anterior, permet fer 
una ampla i simple utilització de mètodes de classifi-
cació. Primer vam fer servir la classificació en quantils, 
un mètode adequat per a sèries de dades distribuïdes 
uniformement. Es va fer servir una distribució en 5 i 
10 sectors. La distribució obtinguda ens va semblar 

excessivament gran i dispersa per definir un jaciment 
(fig. 6). Per tant, els resultats es van comparar amb una 
distribució de desviació estàndard, la qual permet de-
finir seccions d’1 s (sigma) o ½ s. Aquesta distribució 
té l’avantatge de representar una variació molt clara de 
les densitats. Posteriorment es va fer servir el mètode 
de distribució en talls naturals (natural breaks). El sis-
tema divideix la sèrie de dades en seccions estadística-
ment similars (estadística de Jenkins), de manera que 
minimitza les diferències dintre dels diferents grups. 
Aquí també es va fer servir una distribució en 5 i 10 
sectors. Però cap d’aquests dos darrers mètodes ens va 
semblar apropiat per a la nostra finalitat, perquè els 
resultats eren similars entre ells però no prou defini-
dors de la identificació d’adabs. En les figures 7 i 8 
es mostra l’exemple del jaciment de la Buada per al 
període altimperial del transsecte 3, dividit en 5 sec-
cions. Es va veure clarament que representava també 
una graduació molt uniforme de les densitats, però 
que no definia suficientment els camps adabs, inclús 
fent servir una divisió de 10 sectors. Finalment vam 
optar per definir manualment la distribució en per-
centils, exactament tal com es va definir en l’estudi 
de J. M. Carreté, S. Keay i M. Millett (1995). En la 
figura 9 mostrem l’exemple de la distribució en per-
centils de les densitats de material de l’època republi-
cana. Aquest exercici de representació gràfica va donar 
uns resultats molt semblants als que havíem obtingut 
en primera instància, amb l’aplicació dels quantils. El 
nostre dubte inicial davant aquells resultats, aplicant el 
mètode dels quantils, que ens donaven una distribució 
al nostre parer excessivament gran i dispersa, es va es-
vair davant d’uns resultats dels percentils molt similars 
als dels quantils. Hem constatat, doncs, que aquesta 
ampla distribució respon a una realitat més àmplia que 
la d’un jaciment, ja que ens trobem davant d’una aglo-
meració d’hàbitats. 

Figura 9. Distribució en per-
centils de les densitats de 
material de l’època republi-
cana, situats al jaciment de la 
Buada, transsecte 3, seguint el 
mètode dels natural breaks.
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4. Agraïm al Sr. Ramon Coll, especialista en ceràmica ibèrica, el seu assessorament en aquesta dada.
5. Agraïm les seves observacions al Dr. David Asensio, que ens indica que la majoria dels materials publicats per Carreté, Keay i Mi-

llett, tot i que podrien datar-se vers el 220 aC, podrien tenir també una continuïtat posterior, per la qual cosa, en absència de materials 
d’importació que els acompanyin, no és possible atribuir-los una cronologia clara.

definició dels períodes en l’elaboració dels mapes

El problema més greu que planteja el tractament 
de la ceràmica de l’equip britànic, i alhora la diferència 
més gran respecte del nostre treball, fa referència a la 
ceràmica comuna ibèrica. Aquells autors escriuen: 

«The most difficult problem of overlap between 
one phase and another concerns the productions 
defined as Iberica and Republicana. Iberian material 
first appears in the 6th/5th c. and continues until 1st 
c. B.C., even though significant typological changes 
occurred (see Chapter 5). There is no evidence that 
Iberian ceramics ceased to be manufactured in the 
later 3rd c.; their continuation into the late 1st c. B.C. 
is well attested and symptomatic of indigenous cul-
tural continuity into Roman period in this and other 
parts of Iberia. There was a clear overlap with Repub-
lican wares which appear in the late 3rd c. and disap-
peared at the same time as the Iberian productions. It 
would have been easy to group together both classes 
of pottery and class them simply as ‘pre-imperial’, 
but it was felt important to maintain a distinction. 
As fig. 4.2 shows, there are differences between the 
density distributions of these two fabrics. Those clas-
sified as Iberica have a wider and denser distribution 
than those grouped as Republicana. This distinction 
is also visible in the mapped distributions» (Carreté 
et al. 1995, 57).

Segons l’estudi de ceràmiques de Ramon Járrega 
i Josep Abela «Producció i importació de ceràmiques 
a l’ager Tarraconensis. Una aproximació a l’economia 
del Camp de Tarragona en època romana» (en aquesta 
mateixa publicació, capítol 5.1), s’observa el següent:

«Tanmateix, els darrers anys ens han permès conèi-
xer millor les produccions ceràmiques ibèriques, amb la 
qual cosa ens trobem amb el fet que determinades for-
mes, com les vores amb el perfil anomenat ‘coll de cig-
ne’, que es consideraven anteriorment com pròpies de 
períodes més antics, actualment sabem que es produïen 
encara durant el període republicà. També es pot dir el 
mateix dels plats de vora reentrant, derivats sens dubte 
dels models àtics i que es troben també en campaniana 
A (forma Lamboglia 27), que tenen una llarga durada 
i, per tant, no se’ls pot fer objecte de datacions massa 
acurades, com s’ha proposat (Carreté et al. 1995, 131). 
El tipus 11 de la tipologia de Carreté et al. (1995), que 
segons aquests autors es data al segle vi aC, té perdura-
cions al segle iv aC i possiblement al iii aC.4 En altres 
casos, la presència d’àmfores púniques de forma Mañá 
C 2 i la PE-18 de la producció púnico-ebusitana, típica 
del període tardorepublicà, invita a rebaixar la cronolo-

gia d’alguns assentaments (1.2 i 1.4, al terme de Cons-
tantí) atribuïts per Carreté, Keay i Millett al període 
ibèric ple. Per tant, en absència d’un context arqueo-
lògic concret, és molt arriscat proposar una datació per 
als materials ibèrics a partir de trets tipològics, a excep-
ció dels kalathoi, que com hom sap, es desenvoluparen 
especialment a partir del segle iii aC.5

»Per tant, és força probable que els jaciments datats 
per Carreté, Keay i Millett a partir dels criteris abans 
esmentats en època ibèrica plena s’hagin de dur en re-
alitat al període romà republicà. Tan sols en el cas que 
hi hagi importacions es pot plantejar l’existència d’un 
hàbitat més antic (que amb les dades que tenim no 
podem afirmar ni negar), però ara com ara només la 
presència, ben escadussera, de ceràmica àtica o qualse-
vol altra importació anterior a l’època romana republi-
cana pot fer-se servir per a poder saber amb certesa si 
algun dels hàbitats actius durant el període republicà 
tingué una fase anterior o no. En aquest sentit, per 
les raons esmentades més amunt, podem dir que les 
ceràmiques ibèriques (tant les anomenades “comunes” 
com les àmfores) no poden, per si soles, ésser utilitza-
des per a postular una datació en el període ibèric ple, 
ans ben al contrari, la presència de kalathoi, així com 
altres materials com la ceràmica grisa ibèrica de la costa 
catalana, la ceràmica d’engalba blanca i la presència 
d’àmfores itàliques (a les quals ens referirem més enda-
vant) fan pensar clarament en el període ibèric tardà, 
o romà republicà. En aquest sentit, les conclusions de 
Carreté, Keay i Millett caldria revisar-les, i prendre-les 
amb molta cura.

»Tanmateix, hi ha algunes ceràmiques trobades al 
jaciment dels Antigons (Reus) que, a partir de les tipo-
logies existents, podríem atribuir a època ibèrica plena, 
la qual cosa ens dóna indici que en aquesta època hi 
podria haver hagut un poblament dispers. Tanmateix, 
ja acabem d’esmentar els grans problemes que repre-
senta la seva identificació a partir dels materials cerà-
mics.

»D’altra banda, Carreté, Keay i Millett (1995, 79, 
fig. 5.12) publiquen una suposada imitació d’àmfora 
massaliota feta amb pasta local. Tanmateix, a la vista 
del dibuix, que correspon només a un fragment de 
vora, no ens atreviríem a mantenir aquesta atribució 
tipològica, menys encara tenint en compte que es trac-
ta de material trobat en superfície, per la qual cosa no 
es pot descartar que correspongui a alguna altra pro-
ducció (potser una variant atípica de la forma Dressel 
2-4?), i per tant no pot ésser utilitzada per a postular 
aquesta mena d’imitacions ni com a element de da-
tació.
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»En definitiva, l’escàs nombre d’importacions i ma-
terials clarament atribuïbles al període preromà són la 
causa que ens manquin dades suficients per a fer esta-
dístiques amb aquests materials.»

En el PAT s’han establert els mateixos quatre pe-
ríodes cronològics bàsics que en el treball de l’equip 
britànic, per bé que amb la periodització per segles 
lleugerament diferent:

– Ibèric (segles vi/v a iii aC)
– Republicà (finals del segle iii a 30 aC)
– Alt Imperi (30 aC a 250 dC)
– Baix Imperi (250 dC a segle vii dC)
Amb tot, a causa de la dificultat, en alguns ca-

sos, d’atribuir un període concret a determinat tipus 
de peces o restes, es va introduir també la categoria 
Romà indeterminat, com una fórmula per poder fer 
aparèixer als mapes les troballes romanes que no do-
nen precisió cronològica, com per exemple les tègules 
i els dolia.

Pel que fa a les ceràmiques ibèriques, quan no 
ofereixen formes a les quals es pugui donar una cro-
nologia precisa, que és la majoria dels casos en les 
prospeccions del PAT, s’han atribuït al període que 
indiquen les ceràmiques que donen cronologia que 
les acompanyen. És a dir, si van acompanyades de ce-
ràmica d’època ibèrica plena (àmfores púniques, for-
mes de ceràmica de l’ibèric ple, àmfores ebusitanes, 
ceràmiques àtiques, etc.) s’atribueixen al període ibè-
ric, mentre que, si van acompanyades de ceràmiques 
atribuïbles a l’etapa republicana (ceràmiques campa-
nianes, àmfora itàlica, etc.), es classifiquen com del 
període republicà.

Seguint el mateix criteri de Carreté et al. (1995), 
els períodes s’han fet coincidir, per motius pràctics, 
més que amb els episodis històrics, amb les crono-
logies que indiquen els fòssils directors, és a dir, les 
ceràmiques. Amb tot, això no distorsiona els grans pe-
ríodes històrics perquè les cronologies dels grans pe-
ríodes ceràmics coincideixen força amb aquests. Així 
doncs, hem pres la fi del segle iii aC com un moment 
important en el canvi d’importacions de ceràmiques, 
que indiquen la fi de l’ibèric ple i l’inici de l’etapa 
republicana. Aquest moment coincideix amb la con-
questa de la península Ibèrica per part dels romans. 
La fi de les importacions de ceràmica campaniana B, 
cap al 30 aC, data que coincideix amb l’inici de les 
importacions de terra sigil·lada itàlica, s’ha pres com 
la fi del període republicà i l’inici de l’alt Imperi. Tam-
bé coincideix gairebé amb l’inici del període històric 
de l’Imperi romà implantat per l’emperador August. 
La fi de les importacions de terra sigil·lada africana A, 
cap al 250 dC, s’ha pres com la fi de l’alt Imperi i l’ini-
ci del baix Imperi. Això coincideix amb el centre de 
l’etapa convulsa del segle iii, que efectivament dóna 
lloc a l’inici d’un nou ordre polític i social, que és el 
del baix Imperi o Imperi tardà.

realització del treball

Els treballs de prospecció han estat dirigits per 
Marta Prevosti. Així mateix, han col·laborat en els 
treballs de camp: Josep Abela, Jordi López, Ramon 
Járrega, Héctor Orengo, Victòria Cantarellas, Pau de 
Soto, Francesc Pujol i Pedro Otiña. Per als treballs de 
planimetria a partir del sistema d’informació geogràfic 
(SIG) s’ha comptat amb la col·laboració de Josep Abe-
la, Carme Ruestes (Universitat Autònoma de Barce-
lona), Pau de Soto (ICAC) i Héctor Orengo (ICAC), 
que ha treballat també en les tasques de complemen-
tació i configuració de les fitxes d’inventari. El disseny 
i manteniment del SGBD ha estat a càrrec de Josep 
Abela.

Els treballs de prospecció, a més de l’equip estable 
esmentat més amunt, han comptat amb la col·laboració 
entusiasta de diferents estudiants d’Història de les uni-
versitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona i de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Identificació dels jaciments

En les prospeccions realitzades, s’han identificat 
una sèrie de camps amb troballes de ceràmiques en su-
perfície. Davant la manca de localització d’estructures, 
i davant el fet de no haver-s’hi portat a terme excavaci-
ons, s’han de prendre els indrets de màximes concen-
tracions de ceràmiques com a jaciments potencials.

Tots els jaciments identificats tenen la seva fitxa en 
el catàleg de jaciments (volum sisè d’aquesta obra), a 
què remetem per a la seva descripció detallada, mentre 
que l’inventari de les troballes es troba en l’inventari de 
materials de les prospeccions intensives. Aquí comen-
tarem les dades i incidències que fan referència a les 
prospeccions. Hem donat la numeració als jaciments 
identificats, seguint la de la seva posterior incorporació 
al catàleg de jaciments del PAT.

Transsecte 1 (fig. 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Municipis de: Cambrils - Vinyols i els arcs - 
Montbrió del Camp. Aquest transsecte es va projectar 
amb la finalitat d’analitzar l’àrea geogràfica en funció 
de la proximitat o llunyania del mar i de la Via Augus-
ta. S’inicia, doncs, a la platja i arriba fins a 8 quilòme-
tres endins de la plana del Baix Camp. Les altures estan 
compreses entre el punt més baix, a 0 msm, i el punt 
més alt, a 140 msm. Està ubicat en plena plana del 
Baix Camp; per tant, amb un relleu típicament de pla-
na, amb els camps lleugerament inclinats en direcció 
al mar. Solament presenta els desnivells i accidents ca-
racterístics que provoquen algunes rieres que circulen 
per la plana, abans d’embocar en el mar: la riera d’en 
Gener, la de la Mare de Déu del Camí i la de l’Alforja. 
En els camps al voltant d’aquesta darrera riera, sovint 
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Figura 10. Transsecte 1, camps numerats. 

275

177

129

172

153

236

266

173

235

40

41

243

277

274

134

156

238

196

208

174

276

202

248

128

154

159

46

178

176

113

289

169

209

175

157

187

168

180

190

279

140

229

245

39

271

273

132

240

221

171

244

195

45

268

288

261

242

127

230

199

265

201
200

233

231

227

186

234

210

126

166

155

179

239

188

218

220

112

82

204

163

38

237

226

194

109

61

272

133

44

192

281

191

267

247

108

232

158

152

293

228

43

167

181

217

223241

219

193

212

270

222
263

262

203

165

42

280

182

264

246

183 213

216

141

198

214

142

259

224

292

197

139

249

207

290

164

254

138

215

211

110

111

185

62

225

162

206

253

189

161

269

291

106

131

105

45
52

00
0

45
54

00
0

Projecte Ager Tarraconensis
Transsecte 1: camps numerats, meitat septentrional

Projecció: Transverse Mercator
European Datum 1950 31N

47

50

81

80

82

11

20

87

9

120

83

37

30

10410

13

27

2

22

21

4

54

67

78

26

3

62

7

118

76

55

15

5

6

77

84

103

64

66

8

60

285

94

49

89

53

90

85

88

12

32

143

63

35

52

147

48

31

286

102

130

14

121

18

117

98

29

105

125

56

28

151

136

75

283

148

59

19

96

126

57

144

146

135

116

145

99

36

1

51

24

282

25

68

92

114

86

115

93

79

23

34

119

42

71

97

43

73
69 74

101

33

124

70

91

287

150
160

122

149

61
106

284

123

1617
72

95

128

65

45
48

00
0

45
50

00
0

0 10,5 km

¯Àrea recerca PAT

Límit transsecte

¯

Projecte Ager Tarraconensis
Transsecte 1: camps numerats, meitat meridional



54

AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

332000 334000 336000 338000

45
46

00
0

45
48

00
0

45
50

00
0

45
52

00
0

45
54

00
0

Projecte Ager Tarraconensis
Transsecte 1: republicà, densitat percentil
Projecció: Transverse Mercator
European Datum 1950 31N - Topogràfic 1:10.000 ICC

0 10,5 km

¯

Àrea recerca PAT
Límit transsecte

RE (frag./ha)
0,0
0,1 - 0,2
0,3 - 2,6
2,7 - 20,1
20,2 - 231,0

0 
- 5

0

51
 - 

10
0

10
1 

- 1
50

15
1 

- 2
00

20
1 

- 2
50

25
1 

- 3
00

30
1 

- 3
50

35
1 

- 4
00

40
1 

- 6
00

60
1 

- 9
00

90
1 

- 1
40

0

14
01

 - 
16

00

Figura 11. Transsecte 1, període republicà. 
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Figura 12. Transsecte 1, període alt Imperi. 
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Figura 13. Transsecte 1, període Baix Imperi. 
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Figura 14. Transsecte 1, material Romà Indeterminat. 



58

AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

   




































  













0 
- 5

0

51
 - 

10
0

10
1 

- 1
50

15
1 

- 2
00

20
1 

- 2
50

25
1 

- 3
00

30
1 

- 3
50

35
1 

- 4
00

40
1 

- 6
00

60
1 

- 9
00

90
1 

- 1
40

0

14
01

 - 
16

00

Figura 15. Transsecte 1, material romà.
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Figura 17. Percentatges de 
ceràmica, per èpoques, del 
Mas del Vives.

Mas del Vives - JAC 205
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s’hi han practicat excavacions per extreure àrids, que 
han buidat els camps fins a profunditats de 10 me-
tres i més. Posteriorment, els camps s’han reomplert 
amb runa, coberta de terra, i s’han tornat a dedicar a 
l’agricultura. Per tant, han estat molts els camps que 
no s’han pogut prospectar per aquest motiu.

En la franja costanera entre la riba del mar i fins a 
l’alçada de la via del tren i de la carretera N-340, que 
coincideix aproximadament amb el pas de la Via Au-
gusta, la zona està intensament urbanitzada. Es tracta 
d’una àrea ben planera, amb la desembocadura de la 
riera d’en Gener. És ben possible que en aquest espai 
hi hagués hagut algun jaciment, per bé que ja no és 
possible de prospectar-hi, excepte en algun solar, on 
es va fer. Els pocs solars que queden sense construir 
són erms i hi creixen les herbes que dificulten la visió 
del sòl.

A partir de la carretera esmentada, cap al nord, i 
fins a l’autopista AP-7, es tracta d’una zona on predo-
minen els camps de conreu, per bé que n’hi ha alguns 
d’abandonats i també hi ha força cases disperses, a més 
d’una àrea ocupada per una zona industrial. Es tracta 
d’un paisatge bastant planer, entre la riera d’en Gener i 
la riera de la Mare de Déu del Camí. El transsecte està 
tallat per l’autopista AP-7, i al seu costat hem ensope-
gat amb les obres de construcció de l’autovia N-340. 
Amb tot, es tracta d’una zona intensament conreada, 
fet que ha permès una prospecció acurada en molts 
camps.

Al nord del pas de l’autopista AP-7 i de la nova 
autovia en construcció, segueix una zona essencial-
ment agrícola, de topografia molt planera i solcada 
pel pas de la riera de la Mare de Déu del Camí i la 

riera d’Alforja. Solament hi abunden una mica més 
les cases rurals, a la vora del poble de Vinyols i els 
Arcs. La resta del territori per on discorre el transsec-
te és de camps conreats, per tant molt aptes per a la 
prospecció. Hem hagut d’informar-nos acuradament 
d’una sèrie de camps, al costat de la riera d’Alforja, 
on s’havien fet extraccions d’àrids, per tal de deixar-
los sense prospectar. 

Les troballes han estat molt escadusseres en tot el 
transsecte, per bé que destaquen algunes zones amb 
troballes abundants, on es va apreciar immediatament 
que estàvem en presència d’una adabs. 

Jaciments identificats

Mas del Vives. 205 (fig. 16 i 17). El camp 6 apareix 
com una adabs molt petit, evident solament en època 
republicana. Les troballes de ceràmiques continuen en 
els camps dels voltants, 2, 4, 7 i 282. Se situa a uns 500 
metres a la dreta del torrent d’en Gener (documentat 
també com a barranc de Segures), en un terreny planer 
relativament proper al mar (poc més d’1 quilòmetre), 
a 300 metres del jaciment del Mas de la Pastora i al 
peu de la Via Augusta. La seva situació privilegiada, 
al costat de la via, probablement explica que es trobi 
tan a la vora del següent jaciment. Tot i que es trac-
ta d’una adabs, la baixa densitat ceràmica –relativa a 
les altres adabs–, així com l’absència de material cons-
tructiu, podria indicar que no hem trobat el centre del 
jaciment, sinó que som en una àrea perifèrica. A més, 
dos camps contigus a la zona de més troballes no es 
van poder prospectar, perquè la vegetació no permetia 
veure el sòl. 
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Figura 18. Transsecte 1, Mas de la Pastora, període republicà. 
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Figura 19. Transsecte 1, Mas de la Pastora, període alt Imperi.
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 Cronologia Ceràmica taulaCeràmica cuinaCeràmica comuAmfora Altres Total Romà

Republicà 1 2 36 39

Alt Imperi 3 1 24 28

Total romà 4 1 36 68 5 114
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Mas de la Pastora - JAC 204 

100% = 114 fragments 
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Mas de la Pastora. 204 (fig. 18, 19, 20). Les tro -
balles de ceràmiques en el camp 99 han portat a inter-
pretar aquest indret com una adabs important, que és 
ben evident en època republicana, i al qual s’afegeix el 
camp 101 en l’alt Imperi. També es troben materials, 
en menor quantitat, en els camps dels voltants, 103 
i 102. Està situat a la dreta del barranc d’en Gener, 
a la vora de la Via Augusta, per bé que no al seu peu 
(a uns 100 metres). És en un terreny planer al costat 
de la riera, relativament proper al mar (poc més d’1 
quilòmetre). Les troballes estaven especialment con-

centrades en una àrea d’uns 2.500 m², dins del camp 
99. Els camps contigus, 98 i 102, al seu sud, cap a 
on segurament s’estenia el jaciment, presentaven di-
ficultats de visió a causa de la vegetació força densa. 
Al camp 102 es va veure poc material. El camp 98, 
que no va donar material, presentava una coberta ve-
getal densa que dificultava molt la visió del sòl. El 
camp contigu cap a l’oest no es va poder prospectar. 
La presència de fragments d’opus signinum, tègules, 
ímbrexs i dolia indica que es tracta d’un establiment 
rural romà.

Figura 20. Percentatges de ceràmica, per èpoques, del Mas de la Pastora.
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Figura 21. Transsecte 1, Vinyols Sud, període republicà.
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Vinyols Sud. 222 (fig. 21, 22). Les troballes de 
ceràmiques en el camp 227 han portat a interpretar 
aquest indret com una adabs, que és ben evident en 
època republicana. En els camps al seu voltant, 202, 
203, 204, 226, 228, 229, 230 i 231, també es troba 
material romà republicà i altimperial, per bé que no 
arriben a la categoria d’adabs. Se situa al sud del nucli 
urbà de Vinyols i els Arcs, i a uns 400 metres del centre 
històric. Queda partit per la carretera T-314. És en un 
terreny planer, amb un suau desnivell cap al mar, a 400 

metres de la riera d’Alforja. S’hi van trobar 123 frag-
ments ceràmics, força dispersos en molts camps, per bé 
que els que van donar més densitat de ceràmiques per 
hectàrea són el 226 i 229. En el desnivell del terreny de 
la carretera del Parc Samà es va observar un estrat amb 
ceràmica. Essencialment s’hi han trobat ceràmiques i 
pocs fragments de tègules, que fan pensar que es tracta 
d’un establiment rural romà. Podria ser que en realitat 
fóssim a la perifèria d’aquest jaciment, i potser s’estén 
cap a sota del poble de Vinyols i els Arcs. 

 Cronologia Ceràmica taulaCeràmica cuinaCeràmica comuÀmfora Altres
Alt Imperi 9 4 6
Republicà 27 42 1
Total romà 9 6 53 52 3
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Figura 22. Percentatges de ceràmica, per èpoques, de Vinyols Sud.
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Figura 23. Transsecte 1, Mas del Nuet, època republicana.
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Mas del nuet. 221 (fig. 23, 24). Les troballes 
de ceràmiques en els camps 267 i 268 han portat a 
interpretar aquest indret com una adabs, que és ben 
evident tant en època republicana com altimperial. 
Els camps 182, 183, 259, 261, 262, 265, 271, 273 
i 274, situats al seu voltant, també donaven materi-
als d’època republicana en menor densitat. Està situ-
at uns 500 metres a l’esquerra de la riera d’Alforja, a 
1,5 quilòmetres al nord-oest del nucli de Vinyols i els 
Arcs, en un terreny planer actualment conreat d’oli-
veres. Els 214 fragments ceràmics es van trobar força 
dispersos en molts camps, per bé que la concentració 
més gran és al camp 267, seguit del 268. El centre 
del jaciment sembla, doncs, el camp 267, de 6.617 

m², per bé que segurament cal considerar-lo una àrea 
menor. Es tracta de ceràmiques en superfície, consis-
tents essencialment en àmfora itàlica, sense indicis de 
restes constructives ni tègules, que indiquen una ac-
tivitat humana en aquest indret, per bé que suposem 
que es tracta d’un establiment rural, potser de tipus 
tugurium.

Transsecte 2 (fig. 25, 26, 27, 28)
Municipis de: Tarragona - Vila-seca. Aquest trans-

secte es va dissenyar amb la idea d’analitzar l’àrea pro-
pera al nucli urbà de Tarraco, a la dreta del riu Francolí, 
i els canvis del poblament a mesura que el territori era 
més lluny del nucli urbà. Les altures estan compreses 

 Cronologia Ceràmica taulaCeràmica cuinaCeràmica comuÀmfora Total general
Republicà 1 11 184 196
Alt Imperi 2 1 3
Total romà 4 1 22 187 214
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Figura 24. Percentatges de 
ceràmica, per èpoques, del 
Mas del Nuet.
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Figura 27. Transsectes 2 i 3, període alt Imperi.
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Figura 28. Transsectes 2 i 3, període baix Imperi.
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Figura 29. Transsecte 2, Mas del Menció, període alt Imperi.



73

leS ProSPeCCIonS InTenSIVeS

entre el punt més baix, a 4 msm, i el punt més alt, a 
65 msm. Es tracta d’una zona típicament de plana. 
Pel fet d’estar ubicat a la vora de l’actual Tarragona, 
es tracta d’un espai molt construït i resulta difícil de 
prospectar.

D’est a oest, el transsecte s’inicia al marge dret del 
riu Francolí, i per tant comprèn, en el primer tram, 
les fèrtils terres de les terrasses del riu, que actualment 
hom anomena significativament «l’Horta». En aques-
ta àrea encara abunden els camps dedicats al conreu 
d’horta, per bé que també n’hi ha molts d’erms, amb 
una cobertura vegetal que no permet prospectar-los. 
A continuació d’aquest espai, el transsecte discorre pel 
nucli urbà de Torreforta; més a l’oest, pel de Bonavista, 
i encara més a l’oest, pel de la Canonja. Entre Tor-
reforta i Bonavista predominen els camps erms, amb 
cobertures vegetals que dificulten molt la prospecció, 
o bé són molt erosionats.

A l’oest de la Canonja, però, la zona ja és netament 
rural. En aquesta àrea, el transsecte queda travessat de 
nord a sud per la riera de la Boella (també documen-

tada com a rasa de la Boella) i per la riera del Mas 
de Sostres (també documentada com a rasa del Mas 
de Sostres). Entre Bonavista i el final del transsecte el 
relleu resulta una mica més accidentat, amb algunes 
petites elevacions que giren entorn dels 30, 40 i 50 
msm.

A la vista dels resultats negatius que donava, vam 
parlar amb la gent de la zona, que ens va informar 
que la zona estava en bona part dedicada a la pastura, 
i no a l’agricultura. Un cop s’havien caminat 6,135 
km², es va decidir d’aturar la prospecció d’aquest 
transsecte.

Les troballes han estat molt escadusseres en tot el 
transsecte, i solament es va identificar un camp amb 
troballes prou abundants per poder-lo identificar com 
una adabs. 

Jaciments identificats
Mas del Menció. 134 (fig. 29, 30). Les troballes 

de ceràmiques en el camp 303 permeten interpretar-
lo com una adabs en època altimperial. Es tracta d’un 

 

Figura 30. Percentatges de 
ceràmica, per èpoques del 
Mas del Menció.
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espai força planer, a uns 200 metres al sud del jaciment 
del Mas del Boter, que està situat dalt d’un turó. S’hi 
van trobar 30 fragments de ceràmica. Dos d’aquests 
estaven inclosos dins d’un fragment d’opus signinum, 
un d’ells TS africana A, cosa que significa que hi havia 
una construcció en els segles ii o iii. Entre el material 
també hi havia tègules amb vora i dolia, així com un 
gran later de 2 per 1,5 peus. Per tant, tot fa pensar en 
un establiment rural romà. Els camps contigus al 303 
no es van poder prospectar, perquè la zona estava en 
obres o per la densitat de la vegetació 

Vil·la Ceratònia. 119. Les troballes de ceràmi-
ques en el camp 300 no permeten identificar aquest 
indret com una adabs, per bé que destaca una den-
sitat molt feble de troballes d’època republicana, i 
una mica més intensa en l’alt Imperi, que es van in-
terpretar com a relacionades amb la perifèria de la 
vil·la Ceratònia. S’han trobat a uns 300 metres de 
l’indret on es van excavar les restes d’habitacions co-
negudes d’aquest jaciment, i potser són indicis d’una 
activitat humana. Els materials es van trobar força 

dispersos dins de tot el camp. Es tracta de la troba-
lla de vint fragments ceràmics en superfície, essen-
cialment altimperials, sense material constructiu. Es 
tracta d’una zona molt plana, en l’àrea d’hortes de 
les terrasses del Francolí. Cal remarcar que els camps 
intermedis, entre la vil·la coneguda i el camp 300, no 
es van poder prospectar.

Transsecte 3 (fig. 31, 26, 27, 28)

Municipis de: Castellvell del Camp - reus. El 
transsecte 3 es va voler ubicar en la zona de piemont, 
amb la finalitat de prospectar aquest tipus de territori, 
proporcionalment menys abundant a la zona d’estudi, 
per bé que també hi té la seva presència. Les altures es-
tan compreses entre el punt més baix, a 175 msm, i el 
punt més alt, a 245 msm. Se situa, doncs, just a la base 
de la l’àrea muntanyosa, i on comença la fèrtil plana 
del Baix Camp. Els camps dibuixen terrasses, constru-
ïdes per l’home, que ha anat adequant els desnivells del 
paisatge a les necessitats agràries, a través dels segles.

Projecte Ager Tarraconensis
Transsecte 3: camps numerats
Projecció: Transverse Mercator
European Datum 1950 31N
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Figura 32. Transsecte 3, la Buada, període republicà.
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Figura 33. Transsecte 3, la Buada, període alt Imperi.
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Figura 34. Transsecte 3, la Buada, període baix Imperi.
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Figura 35. Percentatges 
de ceràmica, per èpo-
ques, de la Buada.

El transsecte discorre a l’oest del nucli de Castellvell 
del Camp, queda travessat de nord a sud pel barranc 
de l’Espinós (també documentat com a barranc de la 
Buada o de l’Espluga Pobra) i abasta fins al barranc 
del Tecu. Es tracta d’una zona orogràficament força 
accidentada, com correspon a una àrea de piemont, 
dedicada essencialment a l’explotació agrícola, amb 
molts arbres fruiters, sobretot avellaners. Algunes zo-
nes estan ocupades per urbanitzacions, amb cases i els 
corresponents jardins, que resulten inaccessibles per a 
la prospecció. També hem trobat alguna àrea dedicada 
a la cria de cavalls, tancada i per tant inaccessible.

Les troballes han estat molt abundants en tot el 
transsecte: ceràmiques antigues pràcticament a cada 
camp, que semblen indicar un continuum en tota la 
zona. Ara bé, dins d’això destacaven clarament tres 
centres de densitat més gran i amb concentració de 
material constructiu, on ens ha semblat que calia iden-
tificar els jaciments. Amb tot, pensem que podria ser 
que a més d’aquests tres centres importants hi hagués 

hagut altres petits nuclis d’assentaments menors, molt 
difícils d’identificar. 

Jaciments identificats

la buada. 71 (fig. 32, 33, 34, 35). Les troballes 
de ceràmiques en els camps 434, 453, 454, 455, 456, 
466, 486, 488, 489, 490 i 492 permetien identificar 
una concentració d’adabs de gran importància en èpo-
ca republicana. En època altimperial l’adabs se centra 
en els camps 434, 435, 454, 455, 464, 466, 487, 488, 
489, 490 i 492. En el baix Imperi queda concentrat en 
un camp, el 466. De fet, aquest jaciment ja es coneixia, 
tot i que mai s’ha excavat, i encara s’hi poden veure 
estructures diverses que afloren a la superfície, entre 
les quals destaca un forn molt ben conservat, tallat 
per la riera. També s’observa un mur romà que sembla 
pertànyer a un fons de dipòsit. En un altre punt s’ob-
serva una possible paret romana de pedra amb morter, 
aprofitada per fer de marge de contenció de terres. Els 
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Figura 36. Transsecte 3, el Polvorí, període republicà.
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Figura 37. Transsecte 3, el Polvorí, període alt Imperi.
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Figura 38. Transsecte 3, el Polvorí, període baix Imperi.
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Figura 39. Percentatges de 
ceràmica, per èpoques, del 
Polvorí.

marges del camí al costat de la riera estan plens de ce-
ràmica romana, amb molta tègula recremada. També 
s’han pogut localitzar fragments de paviments d’opus 
testaceum, molt malmesos pels treballs agrícoles. La 
troballa de 2.156 fragments ceràmics en superfície ha 
confirmat la importància del lloc. Està situat a l’esquer-
ra del barranc de l’Espinós (o de la Buada, o de l’Es-
pluga Pobra), on el barranc es fa abrupte, en una zona 
de terrasses de conreu. La concentració més gran de 
ceràmiques és al camp 466, a la vora del forn esmentat, 
cosa que s’explica per l’existència dels abocadors dels 
rebutjos ceràmics, que també són ben evidents en sec-
ció, en el desnivell del marge de la riera. Els altres dos 
camps que presenten una forta densitat de troballes 
són el 489 i 492, i deuen indicar l’indret on es devia 
concentrar un nucli constructiu o d’activitat. La pre-
sència d’algunes tègules sembla confirmar-ho. Un altre 
nucli menor podria haver estat la zona dels camps 434, 
435, 455 i 456, al costat de l’actual camí. Dissortada-
ment, al nord d’aquests darrers camps hi ha una urba-
nització que no permet la prospecció. De fet, la gran 
extensió dels camps amb troballes fa pensar que podria 
tractar-se no d’un assentament únic, sinó de diversos i 
escampats, per bé que molt propers.

el Polvorí. 93 (fig. 36, 37, 38, 39). Les troballes 
de ceràmiques en els camps 402, 403, 404, 411, 421, 
422, 457, 467 i 470 permetia identificar una concen-
tració d’adabs de gran importància en època republi-
cana. Les troballes en els camps 403, 404, 411, 412, 
457 i 467 permetien identificar una concentració 
d’adabs també importants en època altimperial. Però 
solament en el camp 424 es van observar algunes cerà-
miques baiximperials. Aquests camps han donat 946 
fragments ceràmics. El jaciment es fa present des de 
l’època republicana fins al baix Imperi, per bé que en 
el període baiximperial queda concentrat en un camp. 
Està situat sobre l’elevació que fa el terreny entre el 
barranc de l’Espinós i un altre barranc menor. En la 
part septentrional d’aquests camps, el terreny fa molt 
pendent, mentre que més al sud, tocant al camí, fa 
una elevació  amb un cert pla, i els camps baixen amb 
més suavitat. Les troballes es concentraven especial-
ment en aquesta zona central més plana, al voltant del 
camí, en el camp 457, seguit del camp 411, que són 
a 140 metres de distància l’un de l’altre. Es detecten, 
doncs, dos punts on es concentra el material: el camp 
superior, amb més ceràmica, i l’inferior, amb una pro-
porció menor. No es veuen estructures in situ, però la 
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Figura 40. Transsecte 3, els Cinc Camins, període republicà.
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Figura 41. Transsecte 3, els Cinc Camins, període alt Imperi.
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Figura 42. Transsecte 3, els Cinc Camins, període baix Imperi.
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Figura 43. Percentatges de 
ceràmica, per èpoques, dels 
Cinc Camins.

troballa de petits fragments d’opus signinum, tègules i 
dolia indica la presència d’un establiment rural. Amb 
tot, com en la zona de la Buada i dels Cinc Camins, 
pensem que podria haver-hi hagut algun tipus de 
poblament o activitat humana menor en la resta de 
camps, o bé que podria tractar-se d’una aglomeració 
de petites cases rurals. 

els Cinc Camins. 75 (fig. 40, 41, 42, 43). Les 
troballes de ceràmiques en els camps 409, 414, 415, 
417, 418, 419, 429, 430, 445, 446, 450, 458, 459 
i 475 indicaven una concentració d’adabs d’època 
republicana de gran importància. Les troballes en 
els camps 405, 408, 409, 410, 416, 415, 417, 418, 
419, 428, 429, 445, 446, 450, 451, 458, 459 i 460 
indicaven un continuum d’adabs d’època altimperi-
al que permetia identificar una concentració de gran 
importància. En època baiximperial, les troballes 
queden reduïdes als camps 409 i 476. Entre tots, 
aquests camps han donat 1.433 fragments ceràmics. 
El jaciment es fa present des de l’època republica-
na fins al baix Imperi, per bé que del període baix- 
imperial en queda solament un rastre molt feble en 
dos camps. Està situat a l’est del camí de la pedrera 
del Còbic, a la vora de la cruïlla anomenada dels Cinc 
Camins, a l’esquerra del barranc del Tecu, en uns 

camps enlairats en terrasses més àmplies que la resta, 
que formen la plana del Puig, per sobre i per sota de 
l’actual camí que ve de Castellvell del Camp. La ma-
jor part dels camps presenten restes de tègules i dolia 
i fragments d’opus signinum. Els fragments d’opus sig-
ninum presenten inclusions d’àmfora tarraconense, la 
qual cosa denota una cronologia per al paviment a 
partir de finals del segle i aC. La densitat més gran 
de troballes per hectàrea la dóna el camp 475, seguit 
del camp 415, i aquest seguit del camp 418. Entre 
el camp 475 i el camp 415, hi ha 250 metres de dis-
tància, i entre el camp 475 i el camp 418 hi ha 180 
metres. El camp 475 és el que presenta una densi-
tat més gran de restes constructives, i especialment 
molts dolia. Per això hem deduït que devia tractar-se 
del centre d’aquest conjunt. Amb tot, l’extensió tan 
gran de les troballes, així com les dues altres concen-
tracions notables en els camps 415 i 418, fa pensar, 
com passa en la resta de jaciments del transsecte, que 
podria tractar-se de petits establiments rurals con-
centrats en aquesta zona, és a dir, d’una aglomeració 
rural o un vicus. Les fortes concentracions dels camps 
410 i 445 pensem que estan en relació amb el camp 
475, mentre que la del camp 429 deu estar en relació 
amb el camp 415.

Els Cinc Camins - JAC 75
100% = 1.433 fragments
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Distribució de tots els camps (421) per extensió en hectàrees
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Figura 44. Distribució de les 
superfícies dels camps pros-
pectats.

Taula recopilatòria dels camps prospectats. A 
l’annex 1 hi ha la taula que recull el llistat dels camps 
prospectats, la superfície en metres quadrats de cada 
un d’ells i, en els casos en què s’han trobat ceràmiques 
antigues, la quantitat de fragments, per èpoques. Es 
recullen els períodes principals definits per aquest pro-
jecte (prehistòric, republicà, altimperial, baiximperial 
i medieval/modern), a més de les classificacions més 
àmplies: Ibèric i/o republicà, Romà indeterminat, Re-
publicà i/o altimperial, Indeterminat, Altimperial i/o 
baiximperial i Baix imperial i/o tardoantic. Finalment 
es donen les xifres de tots els materials romans tro-
bats al camp i del total de materials inventariats a cada 
camp.

En la taula de la figura 44 es recullen les estadístiques 
fetes a partir de les dades de l’annex 1. Es donen, per 
cada un dels transsectes i en total, els fragments de cerà-
mica inventariats. A continuació vénen els valors, per a 
cada transsecte i en global, del màxim de fragments per 
camp, el mínim de fragments per camp, el percentatge 
de material republicà, altimperial, baiximperial, romà 
indeterminat i romà (= tot romà).

En el gràfic de la figura 44 s’observa la distribució 
dels camps segons l’extensió, expressada en hectàrees. 
Com es pot apreciar, la immensa majoria dels camps 
està compresa dins de la categoria de la superfície infe-
rior a 1 ha, o bé entre 1 i 2 ha. El càlcul de la superfície 
mitjana per camp, resulta aproximadament d’1 ha.

Tr1 Tr2 Tr3 Total

Total de fragments inventariats 696 147 4.117 4.960

Màxim de fragments per camp 109 32 1.154 1.154

Mínim de fragments per camp 1 1 1 1

Mitjana de fragments per camp 8,3 7,0 52,8 27,1

Percentatge de Republicà 54 % 8 % 30 % 32 %

Percentatge d’alt Imperi 9 % 21 % 50 % 44 %

Percentatge de baix Imperi 0 % 0 % 0,2 % 0,2 %

Percentatge de romà indeterminat 15 % 25 % 14 % 15 %

Percentatge de Tot romà 81 % 63 % 97 % 93 %
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Figura 45. Distribució dels 
camps amb visibilitat bona, 
amb troballes de fragments 
de materials, dins de cada 
transsecte.

resultats dels transsectes de Carreté et al. (1995). 
Per obtenir resultats de conjunt, tindrem en compte les 
dades dels tres transsectes de l’equip britànic en la zona 
de la nostra àrea d’estudi (fig. 2). Atès que la mostra 
del PAT, basada en vuit jaciments, resulta poc signifi-
cativa per qüestions de tipus quantitatiu, ens interessa 
ajuntar els resultats amb els de Carreté et al. (1995) en 
la zona del Baix Camp. Així obtenim una mostra de 
23 jaciments, que ja resulta més fiable. Per tant, ens 
sembla doblement interessant de fer les estadístiques i 
avaluacions amb el conjunt dels nostres resultats i els 
de l’equip britànic.

A continuació donem la taula dels jaciments loca-
litzats en les prospeccions de l’equip britànic més els 
jaciments localitzats en les prospeccions de l’equip de 
l’ICAC, amb les dades dels camps atribuïts a cada jaci-
ment i les àrees dels jaciments, per períodes (Annex 2). 

anàlisis estadístiques dels biaixos de les dades. En 
les nostres prospeccions vam recollir moltes dades so-
bre les circumstàncies de la prospecció que ens podrien 
ajudar a fer un test metodològic sobre la seva validesa 
i/o desviacions. Sembla que la causa més important de 
desviació dels resultats va ser la visibilitat. En les figu-
res 45, 46 i 47 s’ha fet el gràfic de la distribució, dins 
de cada transsecte, dels camps que han donat materi-
als, amb visibilitat bona, amb visibilitat regular i amb 
visibilitat dolenta. Es veu clarament que els camps 
amb visibilitat bona han donat xifres de fragments de 
materials molt superiors que els de visibilitat regular, i 
aquests han donat xifres superiors que els de visibilitat 
dolenta. I sempre, dins de cada gràfic, s’han marcat en 
vermell els camps que són adabs i en blau la resta.

la classificació dels jaciments. S’estudia en fun-
ció de la grandària de l’àrea de dispersió de troballes 
i en funció de les troballes (especialment de les restes 
d’arquitectura). Com acabem de veure, els jaciments 
identificats en les excavacions intensives han estat so-
lament vuit, xifra molt petita i que no permet gaires 
estadístiques. Amb tot, el tractament conjunt dels ja-
ciments identificats en les prospeccions de Carreté et 
al. (1995) i dels del PAT permet considerar un volum 
de 23 jaciments. Ara bé, un assaig d’anàlisi d’aquest 
tipus es fa també juntament amb tots els jaciments 
de les prospeccions extensives, capítol al qual ens re-
metem.

L’aproximació a la classificació dels jaciments que 
farem està basada en l’exemple d’allò que es va fer en 
Carreté et al. (1995). Es tracta d’un intent de classifi-
cació dels jaciments per grandària i per períodes, amb 
l’objectiu que l’àrea de la dispersió de troballes del 
percentil 10 superior proporcioni una estimació de 
la grandària del jaciment en el període corresponent 
(Annex 2). Com que en aquell treball no es van ajus-
tar les àrees dels jaciments a les àrees de concentra-
ció més gran de troballes identificades sobre el camp, 
sinó que per fer aquest test es va seguir usant el camp 
com a unitat de mesura, nosaltres hem fet el mateix, 
per poder fer les estadístiques comparables, tot i que 
en el nostre cas sí que vam mesurar, dins dels camps 
amb concentracions de troballes, quina era l’àrea de 
concentració més gran (vegeu el capítol de les pros-
peccions extensives). Cal remarcar que les compara-
cions entre ambdós treballs també són possibles pel 
fet que la superfície mitjana dels camps prospectats 
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mació del jaciment (donarà una densitat més alta). Si 
l’agricultura o l’erosió han fet aflorar en els darrers temps 
molts materials, també es produirà una sobreestimació 
del jaciment. El sistema per definir les adabs tendeix a 
normalitzar els resultats entre els diferents períodes cro-
nològics, i per tant tendirà a minimitzar-ne les distinci-
ons. La proporció de superfície prospectada inclosa dins 
dels jaciments, respecte del total prospectat, és:

és al voltant d’1 hectàrea, tant en aquell treball com 
en el nostre.

Com es diu en aquell treball, el sistema de classifica-
ció proposat comporta diversos problemes, que cal tenir 
presents. En els casos en què es va prospectar una part 
del jaciment perquè la resta no era accessible, aquest es-
tarà infravalorat. En els casos de jaciments en camps de 
superfície inferior a 1 hectàrea, hi haurà una sobreesti-
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Figura 46. Distribució dels 
camps amb visibilitat regular, 
amb troballes de fragments 
de materials, dins de cada 
transsecte.
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Figura 47. Distribució dels 
camps amb visibilitat dolenta, 
amb troballes de fragments de 
materials, dins de cada trans-
secte.
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Període Ibèric
repu-
blicà

alt
Imperi

baix
Imperi

Percentatge
del total
(Carreté et al. 1995)

7,6 % 7,9 % 6,9 % 2,9 %

Percentatge
del total (PAT)

0 % 4,5 % 4,75 % 0,28 %

En les nostres prospeccions no es va trobar cap jaci-
ment ibèric, i per tant aquest període cronològic no té 
representació. Les proporcions, excepte en el període 
ibèric, doncs, no resulten gaire divergents: Republicà 

i alt Imperi donen xifres força semblants, tant en un 
treball com en l’altre, i Baix Imperi baixa molt respecte 
dels dos períodes anteriors.

Tots aquests factors descrits han d’afectar els resul-
tats, per la qual cosa convé tenir-los presents a l’hora de 
fer-ne la interpretació. A continuació donem els gràfics 
de les grandàries dels jaciments del PAT (fig. 48) dels 
tres períodes cronològics, on es pot apreciar una ten-
dència cap als jaciments petits. Amb tot, el fet d’haver 
identificat solament vuit jaciments proporciona una 
mostra molt petita, que fa que aquestes estadístiques 
siguin qüestionables. S’observa, això no obstant, que 
les tendències que indiquen els gràfics coincideixen 
amb els de Carreté et al. (1995, fig. 8.1) en els períodes 
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Figura 48. Gràfics de les 
àrees dels jaciments del PAT 
a través del temps.
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altimperial i baiximperial, mentre que en època repu-
blicana resulten divergents. Amb tot, segurament això 
és degut a la poca significació de la mostra del PAT, 
excessivament limitada. Aportem també els gràfics ela-
borats amb els jaciments del PAT més els de Carreté 
et al. (1995), on s’observa l’evolució de les grandàries 
a través dels tres períodes (fig. 49). S’observa que les 
tendències, en totes les èpoques, són de donar més ja-
ciments d’entre 1 i 2 hectàrees.

La divisió dels jaciments en funció de la seva gran-
dària, en cinc classes, s’ha fet seguint Carreté et al. 

(1995), per tal de poder establir les comparacions (ve-
geu fig. 50).

Per assajar una classificació dels jaciments, tindrem 
en compte la seva grandària i els indicis de restes cons-
tructives que s’hi han trobat en superfície: tègules amb 
vora, restes d’opus signinum, dolia i pedres de cons-
trucció. La presència de tègules indica una construc-
ció amb teulada d’obra, seguint paràmetres romans. 
La presència d’opus signinum indica paviments d’obra 
sòlids o bé dipòsits per a líquids que també segueixen 
la tècnica romana. La presència de dolia indica l’ús del 
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sistema d’emmagatzemament d’oli o vi característic de 
les instal·lacions agràries romanes d’una certa enver-
gadura. Interessa fer aquesta classificació per períodes, 
però ens trobem que els indicis d’aquestes restes cons-
tructives no es poden atribuir a cap període concret. 
De manera que sols resta establir les dues categories 
–de la grandària dels jaciments i de la presència o no 
d’aquests indicis de restes constructives– i analitzar si 
hi ha alguna relació recurrent entre elles. 

Carreté et al. (1995) consideren que tègules, dolia 
i opus signinum sovint apareixen junts en el mateix 
jaciment, fet que suggereix que hi ha una jerarquia de 
jaciments relacionats amb les seves grandàries, i tot i 
que no tots els jaciments grans tenen aquests indica-
dors de l’estatus més alt, són sovint absents dels jaci-
ments més petits. En l’estudi de Carreté et al. (1995, 
fig. 8.2), es compara la presència de tègules, dolia i 
opus signinum amb la superfície màxima de cada jaci-
ment segons l’època (classes definides a la fig. 50) i es 
dedueix que aquests materials es relacionen amb més 
freqüència amb els jaciments de grandària mitjana i 
gran que no pas amb els més petits. A més, segons 
aquest estudi, sembla que hi ha també una incidèn-
cia cronològica, en el fet que cap dels jaciments que 
desapareixen en època ibèrica i republicana està asso-
ciat a tègules, de què es dedueix que aquest material 
deu estar associat a l’època imperial. Això no obstant, 
sabem que en època ibèrica no s’usen ni tègules, ni 
dolia, ni opus signinum. Actualment també sabem que 
les teulades de tègules ja es comencen a usar en el món 
rural de la costa catalana en època republicana, per bé 
que en època imperial puguin ser més corrents. De 
fet, resulta tendenciós relacionar la presència de ma-
terial constructiu amb la superfície més gran de cada 
jaciment: d’aquesta manera és normal que el gràfic 
indiqui que la presència de material constructiu està 
en relació amb els períodes corresponents a la gran-
dària mitjana i superior. També pensem que aquesta 
gràfica podria tenir problemes pel fet que es barreja el 
concepte de l’extensió del jaciment, que varia a través 
del temps, amb el concepte de la presència de tègules, 
dolia i opus signinum, que resulta impossible d’atri-
buir a un període concret. Assagem de fer-la amb la 
mostra dels 23 jaciments.

Els gràfics que hem fet aquí (fig. 51), a partir dels 
jaciments de Carreté et al. (1995) i dels del PAT, resul-
ten diferents dels de la seva figura 8.2. Aquí, un cert 
nombre dels jaciments més petits (classe A) també pre-
senten tègules, dolia i opus signinum abundants, tot i 
que una proporció més gran no en presenten. Si exami-
nem els jaciments, segons la combinació de grandàries 
que apareixen en cada un d’ells, els podem classificar 
en jaciments que presenten 1, 2 o 3 grandàries, sense 
material constructiu o amb material constructiu. I re-
sulta que aquests es donen en unes proporcions força 
diferents en un estudi respecte de l’altre.

Aquestes proporcions s’expressen en els gràfics que 
segueixen.

D’aquestes taules i gràfics es dedueix que la di-
vergència entre els resultats de Carreté et al. (1995) 
i del PAT és important. Els jaciments sense material 
estan representats pels jaciments dels quals coneixem 
només una grandària, corresponent doncs a un sol 
període cronològic, amb un percentatge més del 
doble en Carreté et al. (1995), respecte al PAT. En 
canvi, als jaciments amb material constructiu hi 
són representats indistintament els jaciments amb 
una, dues o tres classes de grandàries, i per tant 
corresponents a un, dos o tres períodes, però amb 
un pes invers al cas anterior: en els tres casos el PAT 
marca ben bé el doble de percentatge que Carreté et 
al. (1995). Si els dos factors que s’hi tenen en compte 
són les grandàries dels jaciments i la presència o no de 
materials constructius (tegulae, opus signinum i dolia), 
cal deduir que o bé l’un o bé l’altre s’han mesurat de 
forma diferent en els dos treballs. Com que ja hem 
vist que la mitjana dels camps donava tant en un 
treball com en l’altre al voltant d’1 hectàrea, i com 
que la fig. 55 amb material constructiu mostra la 
mateixa tendència per a les diferents combinacions de 
grandàries per períodes, la grandària dels camps no 
sembla el factor divergent. Així doncs, sembla evident 
que la diferència s’ha de buscar en l’aplicació de la 
metodologia de recollida del material. En el cas del 
PAT, a diferència del treball de Carreté et al. (1995), 
també en els jaciments de grandària més petita (els de 
classe A), s’han trobat tegulae, opus signinum i dolia. 

Tot plegat significa que no es pot establir una 
relació directa entre la grandària més petita i l’absència 
dels testimonis constructius. Al contrari, en algun dels 
jaciments petits apareixen els tres tipus de materials, 
fins i tot tenint en compte que, si els jaciments són 
més petits, també disminueixen les probabilitats 
de trobar-hi un tipus concret de material. Per tant, 
no podem establir automàticament l’equació que 
relaciona establiments petits, sense materials o amb 
pocs materials, amb construccions poc sòlides, sense 
tegulae, opus signinum i dolia.

Malgrat les divergències entre els resultats de Carreté 
et al. (1995) i del PAT, exposades més amunt, es poden 
deduir les següents conclusions, que són comunes 
als dos estudis: la freqüència de jaciments d’una sola 
grandària amb material constructiu és pràcticament 
tres vegades més gran que la dels jaciments amb dues 
grandàries i d’1,5 vegades més gran que la dels jaciments 
amb tres grandàries i amb material constructiu. 
També es dedueix de les taules de la figura 54 que els 
jaciments dels quals coneixem dues o tres grandàries 
(corresponents a dos o tres períodes diferents) sempre 
presenten material constructiu. En canvi, els jaciments 
on no s’ha trobat material constructiu es troben sols 
entre els d’una sola grandària (corresponent a un sol 
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període). Dit d’una altra manera, els jaciments amb 
material constructiu es troben entre els d’una, dues o 
tres grandàries indistintament, mentre que els jaciments 
sense material constructiu es troben sols entre els 
d’una grandària. Per tant, quan els jaciments presenten 
només una grandària, de vegades no tenen material 
constructiu. I en el cas oposat, es troba més vegades 
material constructiu quan hi ha dues o tres grandàries 
en un mateix jaciment. O sigui que la majoria dels 
jaciments identificats són petits, i els jaciments sense 
material constructiu són únicament petits (de menys 
de 2 hectàrees). Com que els que tenen solament una 
grandària sempre són de la classe A, B o C però mai 
de la D o E, vol dir que són petits. Les xifres ens estan 
dient que la majoria dels jaciments identificats són 
petits, i que els jaciments sense material constructiu 
són únicament petits (de menys de 2 hectàrees).

els patrons de localització dels assentaments. S’es-
tudia en funció de la seva situació en relació amb la 
geologia, amb els tipus de sòl, amb la seva situació to-
pogràfica i amb la seva proximitat a la costa, a les vies 
de comunicació i al nucli urbà de Tarraco.

El transsecte 1 està situat gairebé íntegrament en 
estrats geològics Qvrv1, corresponents a graves i sor-
res, de l’Holocè.

El transsecte 2 està situat sobre estrats geològics 
Qpa, corresponents als sediments que formen la zona 
al·luvial i deltaica, en la zona tocant al riu Francolí. 
Seguint cap a l’oest, s’endinsa en una zona d’estrats 
Qvrv1, corresponents a graves i sorres, de l’Holocè, 
per bé que hi domina el Qc, corresponent a crostes de 
calitx, del Plistocè.

El transsecte 3 està situat íntegrament sobre estrats 
Qg, de piemont, d’enderrocs de pendent i fàcies pro-
ximals de ventalls al·luvials, del Plistocè.

Un dels temes més importants que ens va moure a 
realitzar les prospeccions intensives i a ubicar els tres 
transsectes en el lloc que es va triar va ser el de poder 
obtenir més dades sobre la distribució del poblament. 
Davant del mapa de jaciments resultant de les prospec-
cions extensives, és a dir, del mapa dels jaciments que 
ja es coneixien, la documentació dels quals no és fruit 
d’una recerca sistemàtica, s’obria la qüestió de les grans 
àrees buides que presentaven. Aquestes podien haver-
se d’explicar per una manca de recerca o bé per una 
manca de poblament real en aquelles zones. En aquest 
sentit, es van ubicar els transsectes 1 i 2 en zones molt 
buides dels nostres mapes.

El resultat de les prospeccions intensives ha confir-
mat que el buit que s’observava als mapes responia a 
una realitat. Efectivament, la densitat de jaciments ge-
neral dels tres transsectes resulta aproximadament d’1 
jaciment per 2 km². En canvi, en el treball de Carreté 
et al. (1995), va donar 1 jaciment per km². La densi-
tat de jaciments del transsecte 1 és molt petita: quatre 

Figura 52. Taula de la freqüència de les classes de grandàries, i 
les seves combinacions (tenint en compte l’evolució cronològi-
ca), que es donen en els jaciments de Carreté et al. (1995) i del 
PAT, en relació amb l’absència («sense») o la presència («amb») 
de materials constructius (tègules, opus signinum i dolia).

Carreté et al. 
1995

PAT Carreté+PAT

Total 15 8 23

A sense 5 1 6

B sense 4 1 5

C sense 0 0 0

AD sense 0 0 0

BC sense 0 0 0

ACD sense 0 0 0

BCD sense 0 0 0

ADE sense 0 0 0

 9 2 11

A amb 0 2 2

B amb 2 1 3

C amb 1 0 1

AD amb 0 1 1

BC amb 1 0 1

ACD amb 1 1 2

BCD amb 1 0 1

ADE amb 0 1 1

 6 6 12

sense mat.

1 jac. 9 2 11

2 jac. 0 0 0

3 jac. 0 0 0

amb mat.

1 jac. 3 3 6

2 jac. 1 1 2

3 jac. 2 2 4

sense mat.
Carreté et al. 

1995
PAT Carreté+PAT

1 jac. 60,0 % 25,0 % 47,8 %

2 jac. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

3 jac. 0,0 % 0,0 % 0,0 %

amb mat. 
Carreté et al. 

1995
PAT Carreté+PAT

1 jac. 20,0 % 37,5 % 26,1 %

2 jac. 6,7 % 12,5 % 8,7 %

3 jac. 13,3 % 25,0 % 17,4 %

 
Carreté et al. 

1995
PAT Carreté+PAT

1 grandària 12 5 17

2 grandàries 1 1 2

3 grandàries 2 2 4
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jaciments en 8 km², 1 jaciment per 2 km². I encara, 
de dos d’ells (Mas del Vives i Vinyols Sud) no hem pas 
descobert el centre, sinó més aviat el soroll de fons de la 
seva perifèria. Tots quatre són petites concentracions de 
ceràmiques, força localitzades: la del Mas de la Pastora 
està centrada en una àrea de 2.500 m², possiblement 
remoguda recentment, ja que s’observava molt bé la 
densitat més gran de materials en un racó del camp; 
el Mas del Nuet se centra en un camp de 6.617 m²,  
per bé que el nucli deu ser menor. Pensant que es 
tracta d’una zona agrícolament molt bona, de graves 
i sorres de l’Holocè, que formen sòls d’alt rendiment, 
l’explicació ha de raure en motius històrics, de l’aca-
parament per part de latifundis d’aquest espai, o bé 
de zones de la centuriació molt arbrades i poc obertes 
als cultius.

En el transsecte 2, solament hem identificat un ja-
ciment, en el camp núm. 303, que té una superfície de 
4.100 m². També hem localitzat un camp (núm. 300) 
que ha donat una certa concentració de materials, que 
feia pensar no que érem davant d’un jaciment, sinó 
en la seva perifèria. La seva proximitat amb la vil·la 
Ceratònia, ens va permetre interpretar-lo com a part 
d’aquest jaciment. La resta del transsecte ha donat molt 
pocs camps amb troballes de ceràmiques antigues, i 
aquestes en unes xifres ínfimes. Tant és així, que, un 
cop havíem caminat els primers 6,135 quilòmetres del 
transsecte, vam decidir d’abandonar-lo: el test ja estava 
fet. El diàleg amb la gent del territori ens va informar 
que la zona estava en bona part dedicada a la pastura, i 
no a l’agricultura. Això ens va fer pensar que, tret de les 
terrasses del riu Francolí, dels sediments que formen la 

Figura 53. Gràfic superior: per-
centatge de jaciments amb 1 
grandària, sense materials cons-
tructius. Gràfic inferior: per- 
centatge de jaciments d’1, 2 
o 3 grandàries, amb materials 
constructius.
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zona al·luvial i deltaica, que són una rica zona d’horta 
al costat de Tarragona, la resta d’aquest espai no deu 
haver estat mai gaire ocupada per pagesies, sinó dedi-
cada a la pastura i poc habitada, pel fet que es tracta 
d’una zona de crostes de calitx, molt rocalloses.

Com es comprova en el capítol de geologia al volum 
primer, en aquesta zona predominen els estrats Qc, 
consistents en crostes de calitx, que es descriuen com 
segueix: «La seva litologia i gènesi són similars a les que 
formen el tricicle desenvolupat a sobre dels sediments 
al·luvials de la terrassa Qt3. Poden assolir localment 
potències de fins a 1,5 metres. Es desconeix la seva 
edat, però podrien correlacionar-se amb els del sostre 
de Qt3 (Plistocè). Al nord-oest de la ciutat de Tarrago-
na aflora un calitx amb concrecions pisolítiques molt 
ben desenvolupades. Té una potència màxima d’1,5 
metres. Edat atribuïda: Plistocè.» Es tracta doncs, de 
terrenys molt rocosos, no aptes per al conreu, i que 
han estat eminentment de pastura. El transsecte 2, per 
al qual també es plantejava si es confirmava l’àrea bui-
da al voltant de Tarraco que ja havien observat Carreté 
et al. (1995), ha confirmat les expectatives, tot i que 
per motiu de la naturalesa del sòl.

La zona de la Selva del Camp i Vilallonga del Camp, 
per on discorre el transsecte 2 de Carreté et al. (1995), 
és una altra zona on s’observa una baixa densitat de 
poblament, en el mapa de les prospeccions extensives. 
Igualment, s’hi van trobar ben pocs jaciments, la qual 
cosa també demostra que el mapa de les prospeccions 
extensives estava reflectint una realitat.

La zona del transsecte 3 es va escollir com una zona 
de densitat de poblament mitjana, per bé que amb la 
prospecció s’ha revelat com una zona d’altíssima densi-
tat de poblament. Sembla que es tracta d’una aglome-
ració dispersa, segurament ocupada pels antics pobla-
dors de l’oppidum ibèric de Santa Anna de Castellvell 
del Camp. Això explica que s’hi hagin localitzat tres 
jaciments de grans dimensions, amb grandàries mà-
ximes de 46.800 m², 41.400 m² i 117.800 m². En 
realitat, al nostre parer, no es tracta de tres jaciments, 
sinó de tres parts d’una mateixa aglomeració o d’una 
zona de forta concentració d’establiments. 

Conclusions

Una de les finalitats fonamentals de les prospecci-
ons intensives, dins del PAT, ha estat d’obtenir més da-
des sobre el patró d’assentament, i especialment sobre 
la distribució del poblament, a través del temps, des 
del període ibèric fins a la tardoantiguitat. El coneixe-
ment previ que en teníem derivava de les prospeccions 
extensives i de l’estudi dels jaciments que ja eren cone-
guts dins de l’àrea de recerca del projecte. Els mapes 
que n’havíem elaborat es basaven, doncs, en principi, 
en dades obtingudes de forma no sistemàtica. Per tant, 
calia comprovar si eren fiables.

Distribució del poblament
Davant dels nostres mapes, ens vam preguntar el 

perquè de l’existència d’una sèrie d’espais molt buits 
que s’observaven en algunes zones de la rica plana del 
Baix Camp, actualment densament ocupades i conrea-
des, per a les quals no trobàvem cap explicació. En ge-
neral, la tradició arqueològica local ha tendit a atribuir 
aquests buits a la manca d’investigació i a l’absència 
d’afeccionats locals a l’arqueologia o d’altres estudiosos 
que hagin actuat sobre el territori. Aquesta visió par-
teix del pressupòsit que el poblament és molt uniforme 
per tot el país. En aquest sentit, vam creure que calia 
analitzar què passava amb els espais buits del mapa. 
Aquesta qüestió va orientar l’estratègia del disseny dels 
tres transsectes del PAT.

Els resultats dels transsectes del PAT, com s’ha vist, 
ens porten a la conclusió que els buits dels mapes res-
ponien a una realitat. En conjunt, els tres transsec-
tes donen una densitat d’1 jaciment per 2 km². El 
transsecte 1, situat entre Cambrils, Vinyols i els Arcs 
i Montbrió, en una zona de graves i sorres de l’Ho-
locè, que formen sòls d’alt rendiment agrícola, i on 
les traces de la centuriació estan molt conservades, es 
confirma que en època romana estava ben poc poblat. 
Per tant, creiem que cal buscar l’explicació d’aquest 
despoblament en motius històrics, de l’acaparament 
de terres per part de latifundis importants o bé de 
zones de la centuriació molt arbrades i poc obertes 
als conreus.

El transsecte 2 encara va resultar menys poblat, per 
bé que en aquest cas es tracta d’una zona de crostes de 
calitx, de terrenys molt rocosos, no aptes per al cul-
tiu, dedicats tradicionalment a la pastura. Així doncs, 
excepte la zona tocant al riu Francolí, amb sediments 
pertanyents a la zona al·luvial i deltaica, que confor-
men la zona anomenada l’Horta, al costat de Tarrago-
na, la resta del transsecte és un espai poc habitat, de 
sempre. Davant del mapa de les prospeccions exten-
sives, s’havia especulat que l’espai força buit que s’ob-
servava al voltant del nucli urbà de Tarraco, al sud del 
Francolí, potser es podria interpretar com un fenomen 
similar al que detectava Ph. Leveau (1984) en l’estudi 
del poblament de Iol Caesarea, a la Mauritània Tingita-
na, on s’observava una àrea buida justament al voltant 
del nucli urbà. Aquí, però, no es tracta d’una reserva 
d’espais per a hortes a la vora del nucli urbà, sinó d’un 
espai de terres de mala qualitat, que sols servien per a 
pastures. Les hortes es donen en una estreta faixa al 
llarg del riu, que justament presenta una certa ocupa-
ció humana. La resta de l’àrea del transsecte, doncs, es 
presenta buida, no pas en funció de la seva proximitat 
al nucli urbà, sinó pel condicionant geològic.

En els dos tests, dels transsectes 1 i 2, s’ha compro-
vat, doncs, que el mapa del poblament elaborat en fun-
ció dels resultats de les prospeccions extensives donava 
una imatge fidel a la realitat. De fet, el coneixement 
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arqueològic en què es basa és el resultat de la recollida 
de dades de fa molts anys, encara que hagi estat feta 
de forma no sistemàtica. Ja al segle xix va començar a 
haver-hi una elevada consciència del valor de les dades 
arqueològiques, que es va incrementar al segle xx, i que 
ha començat a ser sistemàtic a partir dels anys vuitanta 
d’aquest darrer segle, amb la democratització del país i 
la força de l’aplicació de les lleis de protecció del patri-
moni arqueològic. Segurament, això ha estat suficient 
perquè les dades que s’han anat recopilant representin 
una mostra significativa del poblament de l’època an-
tiga. No s’ha pogut recopilar el detall del poblament 
microregional, però sí que es té una imatge general de 
la distribució i les densitats de poblament relatives de 
la regió, que es demostren correctes.

Una altra zona que resultava de baixa densitat de 
poblament en el mapa de les prospeccions extensi-
ves és la zona de la Selva del Camp i Vilallonga del 
Camp, per on discorre el transsecte 2 de Carreté et al. 
(1995). Doncs bé, en les seves prospeccions, també es 
va demostrar que s’havien trobat ben pocs jaciments 
en aquesta àrea i que, per tant, el mapa de les prospec- 
cions extensives també estava reflectint una situació 
real. En aquella rica zona agrària, un espai buit de ja-
ciments podria interpretar-se com una àrea eminent-
ment de bosc, com deu estar indicant el topònim de 
la Selva.

De fet, una observació similar s’havia fet per al 
Maresme, on la diferència de densitat de poblament 
entre el baix i l’alt Maresme s’atribuïa, tradicional-
ment, a la diferent intensitat de prospecció arqueolò-
gica realitzada pels afeccionats locals. Fins i tot hom 
hi posava noms i cognoms, tot responsabilitzant de la 
gran densitat de jaciments coneguts al voltant de Ma-
taró i al baix Maresme Marià Ribas i Beltrán. Ara bé, 
J. F. Clariana (1992), davant del mapa de les esglésies 
del Maresme anteriors al 1300, va fer l’advertiment 
que la diferència de densitat persisteix en època me-
dieval. A partir d’aquí, va considerar que la diferència 
de poblament d’època romana devia correspondre a 
un fet real, que ha persistit en èpoques posteriors. El 
mateix es va observar al poblament romà del Maresme 
a partir de la mostra que van proporcionar els treballs 
d’arqueologia en la construcció de l’autopista (Prevos-
ti 1995).

Amb tot, tal com demostren les prospeccions de 
tots els transsectes del PAT i les prospeccions de l’equip 
britànic, quan analitzem amb deteniment una petita 
zona, una microregió, amb metodologia exhaustiva i 
sistemàtica, ens adonem que allò que desconeixem és 
el detall. Així per exemple, en la zona del transsecte 3, 
que interpretàvem com una àrea de densitat de pobla-
ment mitjana, arran de la prospecció s’ha demostrat 
que es tracta d’una zona d’altíssima densitat i d’unes 
característiques molt peculiars, que ens han fet arribar 
a la conclusió que en època romana es tractava d’una 

aglomeració dispersa, segurament ocupada pels antics 
pobladors de l’oppidum ibèric de Santa Anna de Cas-
tellvell del Camp. Cada microregió té la seva història 
particular i les seves característiques pròpies, que, fins 
que no s’analitzen amb lupa, no podem pas conèixer i 
molt menys deduir a partir d’extrapolacions. Essencial-
ment, doncs, a través de les prospeccions es comprova 
que el nombre de jaciments existents és més elevat que 
el que es coneix de forma arbitrària, sense fer prospec-
cions sistemàtiques, per bé que la distribució del po-
blament es confirma coincidint amb la que es coneix 
per les troballes fortuïtes a través del temps. Quan la 
mostra de jaciments que es coneixen per factors d’atzar 
és prou àmplia, com és el cas del Camp de Tarragona o 
del Maresme, resulta prou significativa per donar una 
idea de la distribució del poblament.

Densitat
Carreté et al. (1995) ja havien fet l’intent de cal-

cular la densitat mitjana dels establiments de l’ager 
de Tarraco, que estableixen en 1 jaciment per km², 
i que els permet arribar a una aproximació de 3.300 
establiments rurals en tot el territori de la ciutat, cal-
culat en unes 5.000 hectàrees. De fet, també els càl-
culs de Carreté et al. (1995) es basen en certa mesura 
en la idea de la uniformitat. Pensem que es fa molt 
difícil d’extrapolar les dades d’una mostra del pobla-
ment basada en una petita part a la resta del territori, 
perquè la distribució del poblament varia molt d’una 
microregió a una altra, a causa dels condicionants que 
actuen en cada una d’elles. Amb tot, és cert que en 
els seus quatre transsectes s’observa clarament que hi 
ha zones de densitat de jaciments molt elevada i al-
tres zones buides, com en realitat succeeix en la dis-
tribució del poblament que acabem d’estudiar. Per 
tant, pensem que es tracta de dades a tenir en compte 
com una aproximació a la realitat, tot i que sabem 
que s’han de prendre com a purament orientatives i 
envoltades de totes les prevencions que els mateixos 
autors enuncien.

Jerarquies de jaciments
L’intent d’establir jerarquies dels jaciments s’ha 

fet sobre la base dels identificats en les prospeccions 
del PAT més els de les prospeccions de Carreté et al. 
(1995), sempre dins de l’àrea d’estudi del PAT, cen-
trada en el Baix Camp. Els jaciments s’han classificat 
per grandària i per períodes, així com pels indicis de 
restes constructives (tègules, opus signinum i dolia), 
tot seguint el mateix procediment emprat per Carre-
té et al. (1995), amb la intenció de poder comparar 
els resultats. Aquells autors comparaven la presència 
de tègules, dolia i opus signinum amb la superfície 
màxima de cada jaciment segons l’època, i d’això en 
deduïen que aquests materials es relacionen amb més 
freqüència amb els jaciments de grandària mitjana i 
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gran que no pas amb els més petits. Les seves grà-
fiques i estadístiques resulten divergents de les que 
s’han elaborat per al PAT, seguint els mateixos passos. 
Per analitzar la divergència, hem assajat altres tipus 
d’estadístiques, que demostren diferències impor-
tants entre els resultats d’aquells autors i els del PAT. 
Hem arribat a la conclusió que l’explicació ha de 
raure en una aplicació distinta de la metodologia de 
prospecció. Essencialment s’observa que en el PAT, a 
diferència del treball de Carreté et al. (1995), també 
en els jaciments de grandària més petita s’han trobat 
tègules, opus signinum i dolia. Les conclusions a què 
arribem són que la majoria dels jaciments identificats 
són petits, i els jaciments sense material constructiu 
són únicament petits (de menys de 2 hectàrees). Això 
significa que entre els jaciments petits també hi havia 
construccions sòlides, d’obra, i perfectament dins de 
la cultura romana, al mateix temps que també n’hi 
havia d’altres, potser més lligats a la tradició indíge-
na, o simplement d’entitat menor, del tipus que els 
autors clàssics haurien anomenat tuguria. Ara bé, no 
ens atrevim pas, amb les dades que tenim, a quan-
tificar en quin percentatge es donaven les unes i les 
altres.

Una altra conclusió interessant, a partir dels trans-
sectes del PAT, és la constatació de l’existència d’un nou 
tipus de jaciment, d’una aglomeració o vicus, d’època 
republicana i altimperial, identificada en la zona del 
transsecte 3. Fins ara solament s’havia identificat un 
altre jaciment d’aquest tipus (Sota la Timba del Caste-
llot), que ens semblava únic a la regió i que representa, 
per tant, un enriquiment notable del coneixement de 
la complexitat de les estructures de poblament rural 
del territorium de Tarraco. L’avaluarem dins del con-
junt del poblament de l’àrea d’estudi, en el capítol de 
les prospeccions extensives.

Proximitat a les vies de comunicació i al nucli  
de Tarraco
Havíem pensat que, dins de l’estructura del pobla-

ment, factors com la distància dels jaciments al nucli 
urbà de Tarraco o com la distància a la Via Augusta i al 
mar havien de ser determinants. Ja hem vist com, en el 
transsecte 2, el despoblament no estava en relació amb 
la proximitat del nucli urbà, sinó amb la naturalesa 
del sòl. 

En relació amb la proximitat dels establiments a 
la costa i a la Via Augusta, els jaciments detectats al 
transsecte 1 han confirmat l’atracció que representen 
les vies de comunicació. Dels quatre jaciments detec-
tats, dos són molt a la vora de la Via Augusta i s’in-
terpreten en relació amb ella. Ara bé, actualment, la 
línia de costa està tan edificada que ha estat gairebé 
impossible de prospectar, de manera que no hi hem 
pogut fer cap test. Així doncs, tot el que es pot dir és 
que la Via Augusta es mostra com un pol d’atracció 

al voltant de la qual es concentren més jaciments (el 
50 % dels jaciments detectats al transsecte 1 són al 
seu costat).

De fet, havent trobat solament vuit jaciments, cre-
iem que les dades que aporten les prospeccions inten-
sives resideixen especialment en el valor de l’evidència 
negativa. Els jaciments descoberts, així com les dades 
que es desprenen d’aquestes prospeccions, es valoren 
també dins el conjunt dels jaciments de les prospec- 
cions extensives i dins el conjunt de tots els jaciments 
de l’àrea d’estudi.
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leS ProSPeCCIonS InTenSIVeS

núm. 
camp

Mat. 
trobat

Pr re aI bI
Me/
Mo

Ib/
re

roInd
re/
aI

Ind aI/bI
bI/
Ta

Tot 
romà

Total àrea (m2)

1 1.112 
2 sí 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 8.875 
3 7.245 
4 sí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8.384 
5 6.404 
6 sí 0 24 0 0 0 0 0 6 0 0 0 30 30 6.312 
7 sí 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6.910 
8 5.693 
9 11.136 
10 18.078 
11 27.227 
12 8.937 
13 17.952 
14 11.046 
15 13.056 
16 1.493 
17 1.097 
18 10.682 
19 5.671 
20 23.329 
21 17.185 
22 17.688 
23 3.442 
24 4.493 
25 4.181 
26 15.428 
27 sí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17.912 
28 6.638 
29 9.179 
30 18.883 
31 5.319 
32 7.900 
33 2.699 
34 3.437 
35 7.103 
36 4.864 
37 sí 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 19.238 
38 5.141 
39 sí 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 6.578 
40 sí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15.890 
41 sí 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 15.299 
42 3.198 

annex 1

Taula dels fragments de ceràmica per hectàrea dels 
diferents camps prospectats. PR = Prehistòria; RE = 
Republicà; AI = alt Imperi; BI = baix Imperi; ME/MO 
= medieval/modern; IB/RE = Ibèric i/o republicà; 
ROIND = Romà indeterminat; RE/AI = Republicà i/o 
alt Imperi; IND = indeterminat; AI/BI = alt Imperi i/o 

baix Imperi; BI/TA = baix Imperi i/o tardoromà. Tot 
romà = expressa la suma de tots els materials de tots 
els períodes romans, en fragments per hectàrea. Total 
= expressa el total de materials de tots els períodes, en 
fragments per hectàrea. Àrea (m²) = expressa l’àrea de 
cada camp.
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núm. 
camp

Mat. 
trobat

Pr re aI bI
Me/
Mo

Ib/
re

roInd
re/
aI

Ind aI/bI
bI/
Ta

Tot 
romà

Total àrea (m2)

43 3.930 
44 4.732 
45 4.882 
46 9.822 
47 99.567 
48 5.998 
49 9.792 
50 70.918 
51 4.683 
52 7.024 
53 sí 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 9.718 
54 sí 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 15.629 
55 13.254 
56 6.887 
57 5.481 
59 5.683 
60 10.443 
61 4.862 
62 14.286 
63 7.620 
64 11.652 
65 14 
66 11.590 
67 15.471 
68 4.136 
69 2.926 
70 2.492 
71 3.098 
72 1.089 
73 2.930 
74 2.806 
75 6.377 
76 13.365 
77 12.585 
78 15.463 
79 3.509 
80 sí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41.216 
81 sí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 56.410 
82 31.737 
83 sí 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 19.840 
84 12.486 
85 9.524 
86 3.849 
87 22.351 
88 9.357 
89 9.736 
90 9.640 
91 2.474 
92 3.902 
93 3.747 
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núm. 
camp

Mat. 
trobat

Pr re aI bI
Me/
Mo

Ib/
re

roInd
re/
aI

Ind aI/bI
bI/
Ta

Tot 
romà

Total àrea (m2)

94 9.801 
95 1.050 
96 5.561 
97 3.088 
98 9.608 
99 sí 0 61 14 0 0 0 71 0 0 0 4 150 150 4.936 
101 sí 0 12 44 0 0 0 15 0 0 0 0 70 70 4.135 
102 sí 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 12 12 7.313 
103 sí 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 17.480 
104 28.253 
105 10.913 
106 sí 0 0 4 0 0 0 8 0 0 4 4 20 20 2.462 
108 sí 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 6.398 
109 7.484 
110 2.879 
111 2.874 
112 8.274 
113 14.140 
114 5.844 
115 5.628 
116 7.525 
117 15.265 
118 20.093 
119 4.866 
120 32.317 
121 16.444 
122 3.390 
123 2.438 
124 3.927 
125 10.594 
126 sí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.064 
127 6.016 
128 sí 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 16.358 
129 40.035 
130 7.068 
131 1.080 
132 sí 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8.476 
133 7.099 
134 18.573 
135 7.593 
136 9.616 
137 0 
138 2.938 
139 3.368 
140 10.208 
141 3.656 
142 3.545 
143 11.781 
144 8.218 
145 7.454 
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núm. 
camp

Mat. 
trobat

Pr re aI bI
Me/
Mo

Ib/
re

roInd
re/
aI

Ind aI/bI
bI/
Ta

Tot 
romà

Total àrea (m2)

146 8.201 
147 sí 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9.518 
148 8.798 
149 2.617 
150 3.685 
151 9.841 
152 6.122 
153 34.517 
154 sí 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15.970 
155 9.392 
156 18.389 
157 sí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12.715 
158 sí 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6.234 
159 15.891 
160 3.652 
161 2.222 
162 2.641 
163 7.797 
164 3.112 
165 4.781 
166 sí 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9.419 
167 5.834 
168 11.803 
169 sí 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 13.314 
171 8.233 
172 38.578 
173 24.627 
174 17.123 
175 12.832 
176 sí 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 14.271 
177 sí 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 51.709 
178 sí 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14.414 
179 sí 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9.082 
180 sí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10.833 
181 5.726 
182 sí 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 11 4.659 
183 sí 0 9 0 0 5 0 2 0 0 0 2 14 19 4.250 
185 2.838 
186 sí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11.588 
187 sí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.959 
188 8.565 
189 2.477 
190 sí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10.764 
191 6.720 
192 7.037 
193 5.311 
194 7.599 
195 7.749 
196 17.960 
197 3.368 
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núm. 
camp

Mat. 
trobat

Pr re aI bI
Me/
Mo

Ib/
re

roInd
re/
aI

Ind aI/bI
bI/
Ta

Tot 
romà

Total àrea (m2)

198 3.622 
199 16.265 
200 sí 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13.382 
201 13.400 
202 sí 1 6 4 0 4 0 0 0 0 1 0 10 15 16.845 
203 sí 6 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 4 18 4.928 
204 sí 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 12 7.802 
205 sí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 25 
206 sí 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2.632 
207 sí 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3.293 
208 17.325 
209 sí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.898 
210 9.586 
211 2.882 
212 5.302 
213 3.975 
214 3.566 
215 2.897 
216 3.719 
217 5.598 
218 sí 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8.541 
219 sí 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5.526 
220 sí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8.308 
221 8.310 
222 sí 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5.034 
223 5.598 
224 3.388 
225 2.823 
226 sí 0 3 1 0 4 0 8 0 0 0 0 12 16 7.637 
227 sí 2 27 0 0 1 0 12 0 3 2 0 40 46 11.951 
228 sí 0 2 0 0 3 0 5 0 0 0 0 7 10 5.930 
229 sí 2 7 2 0 1 0 3 0 1 0 0 12 16 10.193 
230 sí 2 3 2 0 3 0 4 0 1 0 0 9 15 18.569 
231 sí 0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 10 10 12.185 
232 6.255 
233 sí 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 12.974 
234 sí 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 6 11.249 
235 sí 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 24.371 
236 sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.041 
237 sí 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 9 7.707 
238 sí 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 18.324 
239 8.955 
240 sí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8.400 
241 sí 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 5.580 
242 sí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7.118 
243 sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.915 
244 sí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8.123 
245 10.018 
246 4.400 
247 6.569 
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núm. 
camp

Mat. 
trobat

Pr re aI bI
Me/
Mo

Ib/
re

roInd
re/
aI

Ind aI/bI
bI/
Ta

Tot 
romà

Total àrea (m2)

248 16.410 
249 sí 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3.295 
253 2.576 
254 2.979 
258 0 
259 sí 0 20 0 0 0 0 11 0 3 0 0 32 34 3.491 
261 sí 0 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 11 7.143 
262 sí 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 10 4.963 
263 5.011 
264 4.465 
265 sí 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 14.105 
266 sí 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 24.984 
267 sí 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 165 6.617 
268 sí 0 66 3 0 0 0 7 3 0 0 0 78 78 7.267 
269 2.210 
270 5.087 
271 sí 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 4 9.746 
272 sí 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7.184 
273 sí 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9.272 
274 sí 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 19.848 
275 sí 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 71.485 
276 16.884 
277 21.599 
278 0 
279 sí 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10.289 
280 4.699 
281 6.851 
282 sí 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 6.346 
283 9.261 
284 2.456 
285 15.410 
286 7.326 
287 3.702 
288 7.250 
289 sí 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13.681 
290 3.289 
291 1.776 
292 3.386 
293 5.939 
300 sí 0 1 7 0 5 0 3 0 0 0 0 11 15 13.108 
301 1.669 
302 sí 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 5 9.449 
303 sí 0 5 10 0 2 0 43 0 2 14 0 72 77 4.144 
304 4.503 
305 sí 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 5 7 9.156 
306 sí 0 0 4 0 8 0 5 0 0 4 0 12 20 8.465 
307 sí 8 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 25 1.186 
308 sí 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9.510 
309 3.543 
310 sí 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.242 
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núm. 
camp

Mat. 
trobat

Pr re aI bI
Me/
Mo

Ib/
re

roInd
re/
aI

Ind aI/bI
bI/
Ta

Tot 
romà

Total àrea (m2)

311 sí 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6.001 
312 sí 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6.615 
313 sí 0 5 0 0 15 0 2 0 0 0 0 7 22 5.930 
314 sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 62.352 
315 70.490 
316 140.353 
317 119.474 
318 6.242 
319 10.975 
320 3.832 
321 sí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.694 
322 sí 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14.352 
323 6.720 
324 2.815 
325 sí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28.965 
326 7.427 
327 4.863 
328 sí 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 18.118 
329 13.204 
330 sí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6.989 
331 3.613 
332 18.123 
333 8.501 
334 13.642 
335 9.244 
336 7.481 
337 sí 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12.638 
338 7.108 
339 8.948 
340 4.784 
341 10.606 
342 sí 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 5 7 14.932 
343 sí 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 6 6 6.657 
344 sí 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 5 5.907 
400 sí 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8.958 
401 sí 0 20 3 0 0 0 2 0 0 0 0 25 25 5.980 
402 sí 0 23 2 0 0 0 2 0 0 0 0 26 26 5.730 
403 sí 0 53 20 0 0 3 12 0 0 3 0 88 90 3.428 
404 sí 0 56 37 0 0 0 9 0 0 5 0 107 107 2.141 
405 sí 0 0 18 0 0 0 14 0 0 0 0 33 33 7.030 
406 sí 0 2 8 0 0 0 7 0 0 1 0 19 19 8.565 
407 sí 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 3.387 
408 sí 0 10 13 0 0 0 5 0 0 0 0 28 28 3.956 
409 sí 0 56 667 19 0 0 148 0 0 0 56 944 944 540 
410 sí 0 20 76 0 0 0 108 3 0 0 6 214 214 6.461 
411 sí 0 187 390 0 0 2 41 6 2 2 4 629 633 5.340 
412 sí 0 31 25 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 1.964 
413 sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.812 
414 sí 0 26 7 0 2 0 0 2 0 0 0 35 37 4.285 
415 sí 0 146 72 0 22 4 17 0 0 0 0 236 262 4.576 
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núm. 
camp

Mat. 
trobat

Pr re aI bI
Me/
Mo

Ib/
re

roInd
re/
aI

Ind aI/bI
bI/
Ta

Tot 
romà

Total àrea (m2)

416 sí 0 16 53 0 7 0 0 0 0 0 0 69 76 3.038 
417 sí 0 24 28 0 0 0 6 0 0 0 2 61 61 4.918 
418 sí 0 231 84 0 4 4 23 2 0 0 0 340 347 5.327 
419 sí 0 120 132 0 0 0 11 0 0 0 0 263 263 1.746 
420 sí 0 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 3.740 
421 sí 0 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 3.872 
422 sí 0 25 8 0 8 0 2 0 0 0 0 35 43 6.076 
423 sí 0 12 4 0 4 0 0 0 0 0 0 15 19 2.598 
424 sí 0 14 4 4 7 0 0 4 0 0 0 25 32 2.854 
425 sí 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4.828 
426 2.851 
427 sí 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 14.903 
428 sí 0 0 21 0 0 0 9 0 0 0 0 30 30 3.385 
429 sí 0 93 85 0 8 0 8 3 0 0 0 189 197 3.657 
430 sí 0 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 3.497 
431 sí 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3.232 
432 6.718 
433 1.521 
434 sí 0 35 42 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 1.417 
435 sí 0 18 21 0 7 0 4 0 0 0 0 43 50 2.821 
436 sí 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 11.584 
437 sí 0 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 14 5.635 
438 sí 0 19 0 0 4 0 8 0 0 0 0 28 32 4.727 
439 3.512 
440 5.564 
441 5.387 
442 7.052 
443 6.796 
444 2.429 
445 sí 0 39 109 0 16 0 101 0 0 0 4 253 269 2.568 
446 sí 0 25 20 0 2 0 9 7 0 0 0 61 63 4.447 
447 sí 0 0 7 0 7 0 30 0 0 0 0 37 45 1.347 
448 sí 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 2.161 
449 sí 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3.159 
450 sí 0 24 20 0 6 0 0 4 0 0 0 49 55 4.936 
451 sí 0 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 2.233 
452 sí 0 13 36 0 1 0 54 0 0 1 8 111 112 10.362 
453 sí 0 24 0 0 0 0 0 0 0 3 0 27 27 2.948 
454 sí 0 57 23 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 1.747 
455 sí 0 41 15 0 3 0 3 0 0 0 0 59 62 6.610 
456 sí 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 8.157 
457 sí 0 185 339 0 40 7 74 7 2 2 0 607 656 5.930 
458 sí 0 39 22 0 1 0 1 1 0 0 0 64 65 13.891 
459 sí 0 29 44 0 1 0 17 0 0 0 1 92 93 6.867 
460 sí 0 12 13 0 1 0 11 0 0 0 0 37 38 20.979 
461 sí 0 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 11 13 8.258 
462 sí 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 16.784 
463 sí 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 6 11.384 
464 sí 0 0 16 0 4 0 0 0 0 0 0 16 20 2.487 
465 sí 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6.155 
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núm. 
camp

Mat. 
trobat

Pr re aI bI
Me/
Mo

Ib/
re

roInd
re/
aI

Ind aI/bI
bI/
Ta

Tot 
romà

Total àrea (m2)

466 sí 2 127 2.221 16 51 0 162 46 2 9 32 2.614 2.669 4.323 
467 sí 0 115 10 0 3 0 37 2 0 0 0 164 167 5.737 
468 sí 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5.095 
469 sí 0 16 0 0 9 0 3 0 0 0 0 19 28 3.185 
470 sí 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.218 
471 sí 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 8 13 2.379 
472 sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.631 
473 sí 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 1.558 
474 sí 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8.271 
475 sí 0 110 134 0 3 0 313 21 0 0 17 595 599 2.907 
476 sí 0 20 10 3 0 0 103 3 0 0 0 138 138 3.978 
477 sí 0 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 15 4.127 
478 1.787 
479 sí 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6.412 
480 1.397 
481 sí 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 1.721 
482 2.034 
483 2.974 
484 3.586 
485 sí 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 5.062 
486 sí 0 25 8 0 4 0 2 4 0 0 0 40 45 4.708 
487 sí 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 5.277 
488 sí 0 32 111 0 5 0 42 0 0 0 5 191 196 1.889 
489 sí 0 182 105 0 3 0 6 0 0 0 0 294 297 3.236 
490 sí 0 65 28 0 3 0 3 0 0 0 0 95 98 3.988 
491 sí 0 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 19 19 4.808 
492 sí 0 63 27 0 8 0 4 0 0 0 0 94 102 7.730 
493 sí 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14.291 
494 1.963 

Total 
fragments

56 3.213 5.354 41 429 20 1.644 130 16 52 146 10.579 11.100 4.141.486 

186 = Camps amb material Total camps 418 

PR - Prehistòric
RE - Republicà
AI - Alt Imperi
BI - Baix Imperi
TA - Tardoantiguitat
ME/MO - Medieval/Modern
IB/RE - Ibèric/Republicà
ROIND - Romà indeterminat
RE/AI - Republicà/alt Imperi
IND - Indeterminat
AI/BI - Alt Imperi/baix Imperi
BI/TA - Baix Imperi/Tardoantiguitat
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3.2. L’aplicació de tecnologies SGBD, SIG i GPS 
en la planificació de les prospeccions

Hèctor A. Orengo, Josep Abela,  
Marta Prevosti i Pau de Soto

3.2.1. Introducció

L’aplicació del SIG a la prospecció arqueològica
Els sistemes d’informació geogràfics (SIG) varen 

resultar una eina essencial en el disseny de les prospec-
cions intensives del projecte PAT. L’aplicació dels SIG 
en els treballs de prospecció de camp ja ha esdevingut 
habitual en els darrers anys dins d’aquest tipus de pro-
jectes (Gillings i Sbonias 1999, 39). També intervenen 
en la planificació i desenvolupament de les prospecci-
ons arqueològiques, cada cop amb més assiduïtat, el 
sistema de posicionament global (GPS) integrat amb 
el SIG i el sistema gestor de bases de dades (SGBD) 
(Johnson i Wilson 2003).

La introducció d’aquestes noves tecnologies apor-
ta avantatges indiscutibles (Ruiz 2004; García 2005, 
149). En primer lloc, permet fer un ús clar i senzill 
d’una gran quantitat d’informació arqueològica. 
Aquest fet s’ha de considerar essencial tant en el cas 
de les dades aportades per les prospeccions intensi-
ves, l’organització, anàlisi i representació de les quals 
és complicada, com a l’hora de manipular o introduir 
dades, uns processos que comporten errors freqüents 
(Gillings i Sbonias 1999, 39). A més, els SIG perme-
ten incorporar una gran quantitat d’informació geoes-
pacial d’interès en la planificació i realització dels tre-
balls de prospecció, per a la qual no només han estat 
de gran utilitat ortofotografies i mapes topogràfics sinó 
també mapes sedimentològics, situació de jaciments i 
troballes disperses, anàlisis arqueomorfològiques del 
paisatge, etc.

Cal tenir en compte, a més, l’augment de l’exac-
titud de les dades espacials recopilades amb GPS, fet 
que impedeix que sorgeixin tant errors subjectes a la 
interpretació per part de l’arqueòleg de la cartografia, 
com errors que ella mateixa pugui presentar. Aquesta 
última precisió s’ha de tenir especialment en comp-
te en el cas dels treballs desenvolupats a l’ager Tar-
raconensis, on la transformació paisatgística ha estat 
molt important en els últims anys. La presa de dades 
mitjançant GPS no tan sols aporta exactitud espacial, 
sense els riscos inherents en la interpretació cartogràfi-
ca del terreny, sinó també rapidesa en la recopilació de 
dades (Torres et al. 2004). El GPS, el sistema gestor 
de bases de dades i els SIG són altament compatibles. 
Permeten automatitzar processos i, d’aquesta manera, 
impedeixen la pèrdua o corrupció de la informació 
que aporten processos més lents i tradicionals (Chapa 

et al. 1998). Aquesta rapidesa en la incorporació de 
dades és essencial durant la realització dels treballs de 
camp, ja que permet fer una anàlisi instantània de les 
dades i, per tant, prendre decisions relacionades amb 
l’estratègia de prospecció a mesura que aquesta es de-
senvolupa. 

Amb l’ús d’aquestes metodologies les prospecci-
ons extensives pretenien registrar la situació i extensió 
exacta del jaciments ja coneguts de l’àrea d’estudi do-
cumentats a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de 
Catalunya (IPAC). Aquest treball resultava de gran re-
llevància, atès que l’exactitud de la localització espacial 
dels jaciments registrats a l’IPAC resulta molt variable 
i, a grans trets, d’escassa fiabilitat. Aquesta falta d’exac-
titud espacial resulta lògica, ja que alguns d’aquests ja-
ciments han estat recopilats a partir de notícies orals. 
Altres es varen documentar al llarg dels anys vuitanta 
i noranta quan el GPS de mà no s’utilitzava i les ba-
ses topogràfiques més comunes en els treballs de pros-
pecció arqueològica eren els mapes a escala 1:50.000 i 
1:25.000, que no ofereixen suficient definició espacial 
per obtenir una situació fiable dels jaciments. Un bon 
exemple a l’ager Tarraconensis del risc inherent de fer 
servir les dades de situació de jaciments arqueològics 
de l’IPAC sense cap comprovació de camp es pot tro-
bar als treballs d’I. Arrayás (2002, 451, 827; 2005), 
que arriba a fer anàlisis de proximitat entre eixos de 
centuriació i la situació d’uns jaciments no compro-
vats al camp (Arrayás 2002, 378-379), amb resultats 
evidentment erronis.

Les prospeccions intensives, dins del projecte ager 
Tarraconensis (PAT), s’han dissenyat tot tenint en 
compte el treball de Carreté et al. (1995). La compati-
bilitat metodològica amb aquest estudi, desenvolupat 
també en el territori de Tarraco, va ser un condicionant 
important en el disseny de les prospeccions, ja que es 
pretenia establir comparacions en la distribució dels 
jaciments documentats en els dos projectes per obtenir 
una visió més completa del poblament de l’àrea.

3.2.2. Metodologia

Atès que els treballs de prospecció extensiva es limi-
taren a la comprovació de la localització dels jaciments 
documentats a l’IPAC i a la bibliografia arqueològica, 
centrarem aquest apartat en l’anàlisi de la metodologia 
desenvolupada en les prospeccions intensives.

Els treballs de prospecció intensiva exigien una in-
tervenció més important del SIG que les prospeccions 
extensives, al mateix temps que requerien un esforç 
més gran en la compatibilització del SGBD i el GPS. 
En primer lloc, i gràcies a la integració d’elements amb 
base cartogràfica a la base de dades, el SIG va permetre 
el disseny de dos transsectes o franges de prospecció 
intensiva en zones en les quals la densitat de jaciments 
documentats durant les prospeccions extensives era 
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bilitat de la seva superfície, delimitats de manera total 
o parcial dins els límits dels transsectes.

L’adopció del camp com a unitat de registre exigia 
l’ús de fitxes per documentar tota la informació d’in-
terès arqueològic de les unitats prospectades (fig. 4 del 
capítol 3.1). Aquestes fitxes s’estructuraven en diver-
sos apartats amb informació relacionada amb el ma-
teix registre, les condicions del camp, les condicions 
de la prospecció, la topografia, les possibles estructures 
i, finalment, el material localitzat, tant el que no es 
recollia com el que exigia una anàlisi de laboratori pos-
terior. No tan sols es van dissenyar per poder extreure 
densitats de ceràmica cronotipològiques, sinó també 
com a eina per a l’anàlisi de la metodologia emprada: 
el rendiment dels diversos grups, la influència de les 
condicions de visibilitat, la importància dels condicio-
naments ambientals, etc. Aquestes anàlisis permetran 
la posterior calibració de les dades de prospecció.

A partir de la informació continguda a la fitxa de 
camp es va dissenyar una geodatabase ODBC que in-
cloïa tota la informació recollida i que podia ser in-
corporada i analitzada en un entorn SIG mitjançant 
protocols SQL (fig. 1). La clau de cada registre va ser 
l’únic identificador de cada unitat de prospecció. La 

menor. Es va ubicar un tercer transsecte en la zona de 
piemont, que contenia força més troballes. Per a l’elec-
ció de la forma i la situació es va tenir en compte la 
conservació de les traces de centuriació documentades 
a l’anàlisi arqueomorfològica (Palet 2003), la capacitat 
de comprendre diverses unitats geogràfiques i, final-
ment, la situació de les zones més amenaçades per la 
construcció i que, per tant, exigien una documentació 
més immediata. A fi d’evitar superposicions, també 
es van georeferenciar, vectoritzar i incloure en el SIG 
els transsectes prospectats per l’equip de Carreté et al. 
(1995).

El «camp» va ser seleccionat com a unitat mínima 
de prospecció arqueològica perquè acostuma a impli-
car un únic ús del sòl i la visibilitat del material en su-
perfície es manté constant (Lock et al. 1999). Qualse-
vol circumstància que pogués afectar aquesta visibilitat 
també va ser considerada a l’hora d’assignar unitats de 
prospecció. D’aquesta manera, un canvi del cultiu d’un 
camp exigia la creació de registres diferents. A més, la 
necessitat de comparar els resultats de les prospeccions 
amb els de Carreté et al. (1995) va resultar determi-
nant per adoptar el camp com a unitat de prospecció. 
Així doncs, es van prospectar tots els camps amb visi-

Figura 1. Base de dades de les prospeccions intensives.
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incorporació de subformularis (per a materials o cotes 
de camp) i enllaços a dades rellevants en format gràfic 
(com per exemple les fotografies dels diferents camps) 
va potenciar la funcionalitat de la base de dades. En 
concret, el subformulari relacionat amb el material ar-
queològic trobat permetia individualitzar les troballes, 
anotar el seu tipus i cronologia i determinar si van ser 
recollides o no.

Havent desenvolupat la base metodològica i dut a 
terme la formació dels diversos arqueòlegs i caps de 
grup encarregats de la prospecció, es va procedir a 
fer els treballs de camp. A causa de la fluctuació de la 
quantitat d’arqueòlegs en les diferents sortides al camp, 
va esdevenir necessari crear un nombre màxim de sis 
grups. Cada grup havia d’estar format, com a mínim, 
per quatre individus que prospectaven, emplenaven les 
fitxes respectives, prenien les cotes GPS i analitzaven 
el material recuperat. Les dades sobre els camps pros-
pectats s’introduïen setmanalment al SIG. Com que es 
feien entre una i dues sortides setmanals, la base de da-
des es mantenia actualitzada amb la freqüència neces-
sària per obtenir resultats de pràcticament cada sortida 
al camp. D’aquesta manera, i encara que el nombre de 
grups variés, no apareixien problemes de duplicació de 
camps prospectats o bé d’omissions.

Cada equip de prospecció disposava d’un GPS Ma-
gellan Explorist 210 amb el qual es prenien les cotes 
del perímetre del camp que es prospectava. La verifica-
ció de la posició dels punts GPS es va fer a partir de la 
seva localització als ortofotomapes 1:5.000 georeferen-
ciats proveïts per l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC). Aquests punts presentaven marges d’error infe-
riors als tres metres. Com que el programa SIG emprat 
no reconeixia directament les coordenades exportades 
des de les unitats GPS, va ser necessària una aplicació 
intermediària que permetés convertir les cotes del GPS 
a un format compatible. Aquesta va ser GPS Track-
Maker, un programa que permet importar les coorde-
nades del GPS (geogràfiques) i exportar-les com a arxiu 
de text net (amb projecció UTM, full 31N, European 
Datum 1950), compatible amb el SIG i amb les dades 
proveïdes per l’ICC. Tot i tractar-se d’un pas simple, 
va ser totalment necessari per poder exportar els punts 
de control i de límit de cada camp marcats durant les 
prospeccions. L’ús d’un script per a ArcView 3.2, dis-
senyat per transformar en polígons les cotes referents 
a cada registre, ha permès generar automàticament els 
mapes dels camps prospectats i dels camps visitats però 
que, per qüestions d’accessibilitat o visibilitat, no es 
van poder prospectar (fig. 2).

3.2.3. Conclusions

Els resultats obtinguts demostren que la incorpo-
ració de tecnologies SGBD, SIG i GPS ha aportat 
múltiples beneficis als treballs de prospecció de l’ager 

Tarraconensis, tant pel que fa a la planificació com a la 
realització. 

Quant a la fase de planificació, l’ús de tecnologia 
SIG ha permès la presa informada de decisions de pros-
pecció gràcies a la capacitat d’integració i visualització 
de dades d’aquests sistemes. La forma i ubicació dels 
transsectes n’és un bon exemple. També ha millorat de 
manera significativa la feina logística de prospecció, ja 
que ha facilitat la integració de diversos grups de treball 
amb independència i ha evitat la duplicitat de prospec-
cions o omissions sense la necessitat de fer una feina 
excessiva de comunicació entre ells. La possibilitat de 
visualitzar els resultats de les sortides de prospecció 
poques hores després d’acabades ha permès un segui-
ment fluid de la feina feta. Al mateix temps, ha facili-
tat la ràpida comprensió de les dades generades per les 
prospeccions entre els arqueòlegs novells, que podien 
conèixer ràpidament les localitzacions de nous assenta-
ments (encara que fos d’altres grups de prospecció) i de 
la distribució de materials als camps adjacents. Per tots 
aquests motius, entenem que l’ús del SIG ha permès 
una clara optimització de recursos durant aquesta pri-
mera fase de desenvolupament del projecte.

Un altre dels avantatges de l’ús del SIG en aquest 
projecte ha estat la valoració del rendiment de treball. 
S’han avaluat els quilòmetres prospectats, les zones no 
prospectades i les mitjanes per equip d’investigadors 
pel que fa a camps analitzats i material trobat. A més a 
més, s’han pogut analitzar diverses condicions (ambi-
entals, de visibilitat, sedimentàries, culturals, etc.) amb 
l’objectiu de concretar-ne la influència en els resultats 
de la prospecció.

L’ús de GPS ha dotat els treballs de prospecció 
d’una gran precisió en la delimitació de les àrees dels 
camps i una reducció substancial del temps necessari 
per a la incorporació de dades al SIG, fet que permet 
no només una representació de gran qualitat, sinó 
també una exactitud més gran en els càlculs relacionats 
amb les superfícies prospectades.

Pel que fa a l’apartat d’anàlisis i resultats, s’ha de 
destacar que l’ús de tecnologies SGBD i SIG ha es-
tat imprescindible tenint en compte el volum d’in-
formació generada i la dificultat d’anàlisi d’aquesta 
informació amb mitjans analògics. D’una banda, el 
SIG ha permès la realització de càlculs estadístics, 
l’elaboració de mapes temàtics, de freqüències, de 
coropletes i dasimètrics, que faciliten la visualització 
de la informació generada. D’altra banda, el SGBD 
ha esdevingut una eina clau per encreuar i analitzar 
la informació, i ha permès millorar les capacitats es-
tadístiques del SIG i incorporar documents no ge-
oreferenciats, com ara les fotos de prospecció o els 
dibuixos de material. 

Malgrat els avantatges indiscutibles derivats de 
l’ús d’aquests sistemes, hem d’apuntar que la seva in-
troducció no sembla haver aportat grans innovacions 
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metodològiques o teòriques pel que fa a les estratè-
gies de prospecció o l’anàlisi de les dades que se’n 
deriven. Tot i així, les capacitats de localitzar, d’em-
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3.3. Els materials ceràmics

Ramon Járrega

els jaciments 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’alt Imperi. Èpoques julioclàudia i flàvia

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

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

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

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

Hermet 28; fons amb segell «siiniciof»).

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

resultats per èpoques i espècies ceràmiques

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

Època republicana

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

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

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

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

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

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

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

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

Mas del Menció (Tarragona).

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

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

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

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

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

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

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

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

Àmfora tarraconense
Mas del Vives (Cambrils).

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

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

Àmfora sud-hispànica?
Vinyols Sud (Vinyols).

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

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

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

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

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

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

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

197).

Mas del Menció (Tarragona).

la crisi del segle iii

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

l’antiguitat tardana

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

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

TS hispànica tardana
Els Cinc Camins (Reus).

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

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

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

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

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

Grollera de cuina oxidada
Vinyols Sud (Vinyols).

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

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

Àmfora indeterminada
Vil·la Ceratònia (Tarragona).

Coroplàstia (possible cavallet)
Vinyols Sud (Vinyols).

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

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

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

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

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

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

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

Conclusions

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

3.4. Anàlisi de la indústria lítica recuperada 

Marta Fontanals 

Transsecte 1

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

Camp de prospecció nombre d’efectius lítics

  80   5

  81   4

126   1

128   5

169   6

176   1

177   8

187   1
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Figura 1. Base negativa de primera generació (BN1G). Dues 
cares de la peça. 

Camp de prospecció nombre d’efectius lítics

202   1

203   3

204   1

209   1

227   2

229   2

230   4

237   2

252   1

275   2

302   1

Total 51

Si tenim en compte l’extensió de l’àrea prospecta-
da, podem comprovar que el registre lític recuperat és 
molt escàs. Aquest baix nombre d’efectius s’exemplifi-
ca en el fet que en la major part dels camps de prospec-
ció s’han recuperat 1 o 2 elements lítics; el màxim és de 
8 en una única ocasió. En conseqüència, no disposem, 
en cap cas, de conjunts lítics pròpiament dits, sinó 
d’elements dispersos, l’anàlisi tecnològica dels quals 
no permet derivar-ne una interpretació ajustada sobre 
els aspectes relacionats amb les pautes utilitzades en 
els sistemes de producció i configuració o amb la seva 
adscripció cronològica.   

Tot i així, a continuació destaquem alguns caràcters 
obtinguts de l’anàlisi tecnològica efectuada i que ens 
han permès obtenir informació sobre el material lític 
exhumat. La metodologia d’estudi de la indústria lítica 
s’ha basat en el sistema lògic analític (Carbonell et al. 
1983, 1996). 

Entre el material lític exhumat, tot en sílex, s’han 
documentat totes les categories estructurals que for-
men part de la cadena operativa lítica: les bases nega-
tives de primera generació (BN1G), les bases positives 
(BP) i les bases negatives de segona generació (BN2G). 
Només, però, en dos dels camps de prospecció (nú-
meros 80 i 177) s’hi han trobat representades les tres 
categories alhora. En la resta hi ha majoritàriament 
només BP; en dos camps (128 i 209) només s’han tro-
bat BN2G, i en quatre (203, 227, 237 i 275) aquestes 
dues categories, BP i BN2G. 

L’existència de més d’una categoria estructural en 
el conjunt lític recollit en una àrea concreta ens pot 
aportar informació sobre el sistema d’explotació i con-
figuració, tot i que, malauradament, en el cas que ens 
ocupa la representació és molt baixa, d’un element per 

cada categoria estructural, fet que, com ja s’ha puntu-
alitzat, provoca que les dades que se’n puguin derivar 
només siguin orientatives. 

Així, l’anàlisi del material obtingut als camps de 
prospecció citats anteriorment deixa entreveure una 
preeminència tant de les BN1G d’explotació unipo-
lar unifacial (fig. 1), concebudes per obtenir productes 
de tendència laminar i unipolar centrípet bifacial (fig. 
2), com de les que mostren el desenvolupament d’un 
sistema neutre, amb l’execució d’extraccions sense una 
estratègia aparent. En relació amb això, l’índex d’allar-
gament de les bases positives no mostra l’existència, 
llevat d’alguna excepció, de productes laminars o de 
tendència laminar; els valors de la llargària majorità-
ria de mitjana són uns 10 mil·límetres superiors als de 

Taula 1. Número del camp amb el nombre d’efectius lítics cor-
responents.
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Figura 2. Base negativa de primera generació (BN1G). Dues cares de la peça. 

Figura 3. Base negativa de segona generació (BN2G). Denti-
culat. 

Figura 4.  Base negativa de segona generació (BN2G). Peça de 
falç. 

l’amplada. Pel que fa a les BN2G, aquestes es caracte-
ritzen per la configuració aïllada d’un dels seus laterals, 
principalment mitjançant un retoc continu, tot i que 
el denticulat (fig. 3) també hi és present. L’únic tipus 
identificat és el de les peces de falç (fig. 4), de les quals 
se n’han localitzat dues al camp 128. Cal esmentar que 
entre les BN2G hi ha una pedra de fusell.

Les dades obtingudes d’aquest estudi ens perme-
trien hipotetitzar sobre la presència de materials per-
tanyents a moments avançats del paleolític, com ho 
podria evidenciar l’existència de sistemes d’explotació 
dirigits a l’obtenció de productes de tendència lami-
nar. També, guiats per la troballa de les peces de falç, es 

podria apuntar al fet que en una altra àrea ens trobarí-
em davant de proves corresponents al període neolític 
o posterior. Les característiques de la resta d’efectius 
lítics impossibiliten, però, que se’n pugui fer una atri-
bució cronocultural  aproximada.

Per altra banda, la localització d’una pedra de fu-
sell (fig. 5) és indicativa de l’existència, en aquesta àrea 
prospectada, de material d’època moderna.

Finalment, cal esmentar que la pràctica totalitat 
del material lític presenta alteracions originades per la 
seva exposició a agents postdeposicionals. Bàsicament 
aquestes consisteixen en l’afectació parcial o total de 
les superfícies per pàtina originada per una exposició 
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Figura 5. Pedra de fusell. 

subaèria reiterada, i en la presència de microfissures en 
els talls de les peces. 

Transsecte 2

D’aquest es prospectà una àrea d’uns 700 metres 
quadrats en què se seguiren 45 camps, 9 dels quals 
proporcionaren elements d’indústria lítica. Es tracta 
majoritàriament de camps erms en un context urba-
nitzat.

En la taula següent s’especifica el nombre de peces 
lítiques recuperades en cadascun d’ells.

Camp de prospecció nombre d’efectius lítics

302   1

307   1

308   2

310   1

321   3

325   3

328   1

342   3

344   1

Total 16

Tot i que l’àrea prospectada no és gaire extensa, el 
registre lític recuperat és molt baix. Aquesta absència 
encara es posa més de manifest si tenim en compte 

que el nombre d’efectius localitzats en cada camp de 
prospecció no supera els tres elements, i que majorità-
riament és d’un. Per aquesta raó, juntament amb el fet 
que els camps on es localitza el material estan separats 
entre si, es pot afirmar que no ens trobem en cap cas 
davant de registres susceptibles de ser considerats con-
junts lítics, sinó elements dispersos.

L’anàlisi morfotècnica que s’ha efectuat de cadas-
cuna de les peces difícilment permet, a diferència del 
transsecte 1, inferir algunes de les característiques d’ex-
plotació i configuració dels materials localitzats. Així, 
tot i que el nombre de BN1G proporcionalment és 
alt, de 3 efectius, es tracta d’elements amb un sistema 
d’explotació neutre del qual és difícil conèixer les ca-
racterístiques dels productes. Una situació similar és la 
de les BN2G, que en cap dels quatre casos corresponen 
a morfotipus definits. 

Transsecte 3

En aquest cas la superfície prospectada és d’uns 540 
m², principalment de camps de correu. La prospecció 
només permeté localitzar indústria lítica en un camp 
de prospecció dels 94 recorreguts, el designat com a 
492. S’hi van recollir 4 efectius d’indústria lítica en 
sílex. Un d’ells correspon a una pedra de fusell, un altre 
a un fragment del qual és difícil determinar l’origen 
com a resultat d’un procés d’explotació lític i els dos 
restants corresponen a la cadena operativa d’explotació 
i configuració del sílex. Es tracta d’una BN1G d’ex-
plotació els caràcters morfotècnics de la qual (sistema 
d’explotació unifacial unipolar cònic) podrien indicar 
que se’n devien obtenir productes de tendència la-
minar, i d’una BN2G de configuració amb un retoc 
continu a la part frontal que es podria assimilar al del 
morfotipus gratador.

Com en els casos anteriors, no podem parlar de 
conjunt lític a causa de l’heterogeneïtat dels escassos 
materials localitzats.
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4.1. Introducció

A part dels materials que han proporcionat les pros-
peccions efectuades, tant les intensives com les exten-
sives, s’ha considerat bàsic, per a un bon coneixement 
dels jaciments de l’ager Tarraconensis, l’estudi de les 
diferents col·leccions locals que hom ha anat aplegant 
amb el pas dels anys. 

L’estudi d’aquestes col·leccions s’ha considerat 
imprescindible no tan sols per l’interès que puguin 
tenir per se, és a dir, per la importància que pugui 
tenir el coneixement dels materials de què disposen, 
sinó també pel seu valor com a document. Certa-
ment, el fet de procedir de prospeccions o excava-
cions antigues dutes a terme per afeccionats locals 
(amb molt bona voluntat, però com és lògic amb una 
forta mancança metodològica, des de la nostra pers-
pectiva actual) ens permet relacionar aquests mate-
rials amb els jaciments coneguts a la zona. Per tant, 
en molts casos els materials de les col·leccions no són 
tan sols un complement dels materials proporcionats 
per les prospeccions, sinó un element essencial per al 
coneixement dels jaciments romans de l’ager Tarraco-
nensis, ja que de vegades, per diverses raons (com pot 
ésser l’activitat urbanística), les prospeccions no han 
proporcionat bons resultats, amb una mancança de 
materials que ha estat compensada gràcies a l’estudi 
dels de les col·leccions. Allà on la prospecció ha pro-
porcionat resultats insuficients, és la col·lecció la que 
ens ha permès establir una cronologia i determinar la 
presència d’uns materials concrets en relació amb un 
jaciment.

Les col·leccions estudiades tenen un origen força 
divers, ja que procedeixen tant de prospeccions com 
d’excavacions arqueològiques més o menys programa-
des (totes elles anteriors a la creació del Servei d’Ar-
queologia de la Generalitat de Catalunya en els anys 
vuitanta del segle xx, i a l’organització del procés d’ex-
cavació i documentació que va seguir). Per tant, tenim 
col·leccions de materials de vegades fins i tot ingents, 
com la de la vil·la romana dels Antigons (Reus), i al-
tres de força més reduïdes. Unes estan dipositades en 
museus, mentre que altres romanen en propietat par-
ticular.

Gran part d’aquestes col·leccions procedeixen de 
l’aportació dels afeccionats locals, que en solitari o a 
través d’un grup de treball local s’han interessat pel pa-
trimoni arqueològic dels seus municipis, amb diversos 
graus de formació. Així, seguint en certa forma l’es-
tela del Dr. Lluís Vilaseca a Reus, que treballà des de 
dins del món professional però acomplint una mica la 

funció de savi local, podem esmentar el treball de Va-
leriano Romero a Riudoms i de Joan Ferrando a Vila-
seca, a partir dels quals es varen reunir les col·leccions 
dipositades actualment als respectius ajuntaments de 
Riudoms i Vila-seca. 

Com s’indica en altres llocs, tan sols la col·lecció 
dels Antigons ha estat objecte d’un tractament dife-
renciat, perquè l’extraordinari volum dels materials 
el converteix en un cas a part que mereix un estudi 
monogràfic, i la seva inclusió en la base de dades dis-
torsionaria evidentment el conjunt. Pel que fa a la 
resta de col·leccions, generalment més limitades (en-
cara que n’hi ha algunes amb quantitats importants, 
com la del Museu de Riudoms), sí que hi han estat 
incloses.

Cal dir que l’amable disposició tant d’institucions 
públiques (ajuntaments i museus) com de ciutadans 
que tenen la cura les col·leccions ha fet possible la rea-
lització d’aquest estudi.

Les col·leccions més antigues són les que avui en 
dia estan dipositades al Museu d’Arqueologia Salva-
dor Vilaseca, a Reus, i al Mas de Valls, al terme mu-
nicipal d’aquesta població. Aquesta darrera començà 
a formar-se als anys trenta del segle xx, a partir dels 
materials procedents de la vil·la romana de Mas de 
Valls o Pòrpores, segons la denominació del mas i de la 
partida, respectivament; malauradament els materials, 
que havien estat dipositats al Museu de Reus, es varen 
perdre a causa de la guerra civil, i mai no varen poder 
ser estudiats. Posteriorment, a partir dels anys quaran-
ta, es varen dur a terme noves troballes (Carreras 1945 
i 1948), i a poc a poc s’ha pogut anar formant una col-
lecció que actualment es conserva al Mas de Valls, que 
és on l’hem estudiat.

Pel que fa a la col·lecció del Museu de Reus, es va 
començar a formar a partir de les recerques del Dr. 
Lluís Vilaseca. Aquest arqueòleg tingué com a camp 
d’estudi preferentment el període prehistòric, però 
també esdevingué d’alguna manera el gran especialista 
en l’arqueologia del Baix Camp durant la postguerra, 
per la qual cosa també va efectuar algunes recerques 
en jaciments romans, fruit de les quals és la presèn-
cia d’alguns materials al museu que avui porta el nom 
d’aquest investigador, en homenatge.

Altres materials procedeixen de troballes casuals, 
així com de les prospeccions dutes a terme a partir dels 
anys setanta del segle xx per part de l’arqueòleg Jaume 
Massó, actual director d’aquest museu.

Un cas a part és el de la vil·la romana dels Antigons 
(Reus), on l’excavació en els anys 1977-78 d’un im-
portant abocador d’època severiana fou l’origen d’una 
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Ramon Járrega, Loïc Buffat, Marta Prevosti i Josep Abela



124

AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

importantíssima col·lecció de materials. Aquestes exca-
vacions foren dirigides per la Dra. Lluïsa Vilaseca, amb 
la direcció tècnica de Jaume Massó i Ramon Capdevi-
la. Els materials es conserven al Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca, a Reus.

Una altra de les grans col·leccions de la zona es-
tudiada és la dipositada a l’Ajuntament de Riudoms, 
formada en la seva major part a partir de les prospec-
cions dutes a terme des dels anys setanta del segle xx 
per part de l’afeccionat local Valeriano Romero, de 
vegades en col·laboració amb Jaume Massó. Aquesta 
col·lecció havia arribat a esdevenir el nucli d’un mu-
seu local, però actualment està emmagatzemada a la 
Casa de Cultura, tot i que alguns materials romanen 
visitables en vitrines. Una gran part d’aquests mate-
rials procedeixen del jaciment de Molins Nous, on 
Romero va dur a terme unes excavacions en els anys 
setanta.

Igual que en el cas de Riudoms i de Valeriano Ro-
mero, la que coneixem com a «col·lecció Ferrando» 
de Vila-seca es va formar bàsicament per les activitats 
(aquestes una mica més recents, ja a partir dels anys 
vuitanta) de l’afeccionat local Joan Ferrando, secundat 
per un grup local que actualment s’ha dissolt. Malau-
radament, el prematur traspàs del Sr. Ferrando fa que, 
a diferència del cas de Riudoms, ens manqui informa-
ció de primera mà sobre les troballes. Tanmateix, tot 
i els problemes de procedència als quals ens referirem 
més endavant, es tracta d’una col·lecció força interes-
sant per qualitat i volum.

La col·lecció d’Andreu Ollé es va formar a partir de 
les prospeccions (ja en els anys noranta) efectuades per 
aquest prehistoriador selvatà a la zona de la Selva del 
Camp, i ens ha proporcionat tot un seguit de materials 
de gran interès per a l’estudi de la romanització a la 
zona d’aquest municipi.

No lluny de la Selva hi ha el Museu Municipal 
d’Alcover, on, tot i que la major part dels seus fons 
no són arqueològics, sí que hi ha una interessant col-
lecció procedent dels jaciments de la zona (el Cogoll 
i d’altres) que ha estat formada per l’afeccionat local 
Sr. Andreu Barbarà i alguns col·laboradors. La tasca 
en l’arqueologia alcoverenca ha estat continuada per 
l’arqueòleg Josep Francesc Roig, que ens ha assessorat 
sobre el tema.

Per tant, aquestes sis col·leccions, de formació di-
versa, però relativament recent (tret del cas pioner de 
Lluís Vilaseca a Reus, les altres s’han format a partir 
dels anys setanta del segle xx), són per si soles una in-
teressantíssima font d’informació sobre l’època roma-
na al Baix Camp i a la zona del Tarragonès i de l’Alt 
Camp situada a la dreta del riu Francolí, que han estat 
objecte d’aquest estudi.

Tot seguit ens referim específicament a cada col-
lecció, amb l’explicació dels materials que la compo-
nen.

4.2. Anàlisi de les col·leccions

Museu d’arqueologia Salvador Vilaseca (reus)

Pel seu volum i la seva entitat museogràfica, és el 
museu que aporta les col·leccions més importants, que 
de fet són diverses. 

Les col·leccions que es troben en aquest museu són 
les següents:

El Vila-sec (Alcover) = el Burguet
La Buada (Reus)
Els Antigons (Reus)
El Vilar o l’Hort Lluny (Reus)
Mas de l’Ambròs (Reus)
Mas del Rofes (Reus)
Mas de Valls (Reus; tomba de tègules)
Monterols (Reus)
Les Timbes (Riudoms) = la Timba del Castellot
La col·lecció més important és la del jaciment romà 

dels Antigons, situat al terme de Reus però ja al costat 
de la Canonja, on les excavacions dutes a terme en els 
anys 1977-78 sota la direcció de Lluïsa Vilaseca i dutes 
a terme per Jaume Massó i Ramon Capdevila varen 
proporcionar milers de fragments ceràmics, que abas-
ten des del període tardorepublicà fins a l’antiguitat 
tardana, i d’entre els quals destaquen els procedents 
d’un important abocador d’època severiana. Com s’ha 
dit aquests materials, especialment les ceràmiques, que 
foren inventariades per Ramon Járrega i Loïc Buffat, 
són objecte d’un estudi monogràfic dins d’aquesta sè-
rie de publicacions.

Els materials més antics trobats al jaciment dels 
Antigons podrien remuntar a l’edat del bronze; tan-
mateix, n’hi podria haver alguns del període ibèric ple, 
com es dedueix de la presència de ceràmiques comu-
nes ibèriques i d’algunes formes de la ceràmica cam-
paniana A (dos fragments de possible Lamboglia 27 
o 33) i àmfora grecoitàlica. La majoria dels materials 
anteriors al canvi d’era corresponen a l’època tardore-
publicana, concretament al període comprès entre la 
segona meitat del segle ii i mitjans de l’i aC. Destaca 
l’abundància de materials propis de la segona meitat 
del segle ii i la primera meitat o tercer quart de l’i aC, 
com es desprèn de la ceràmica campaniana A tarda-
na (formes Lamboglia 3, 5, 7 i potser 8), B (formes 
Lamboglia 2, 5 i 5-7 o 8) i B-oïde (formes Lamboglia 
2 i 5-7 o 8), així com de les àmfores itàliques (formes 
Dressel 1 A, B i C).

Tot i que no s’ha trobat cap estrat ni estructura da-
table en aquest període, hi ha una bona col·lecció de 
materials ceràmics datables en els segles i i ii dC. S’ha 
documentat sigil·lada itàlica, de la qual la majoria de 
les formes constatades correspon a la fase clàssica de la 
producció (15 aC-15 dC), encara que n’hi ha algunes 
(formes Conspectus 20.4 i 21.3) que es daten entre 
els anys 40 i 80 dC. La sigil·lada gàl·lica (el 20,89 % 
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del total de les sigil·lades de vernís roig i el 8,58 % de 
les sigil·lades altimperials) és més abundant, fenomen 
habitual a la costa catalana. El període més ben repre-
sentat d’aquesta producció és el de Claudi a Neró o 
Vespasià, però també cal destacar l’important percen-
tatge (33,33 % del total) de les formes que es poden 
datar entre Vespasià i Trajà, o fins i tot més tard. S’ha 
documentat també algun exemplar de sigil·lada gàl-
lica marmorata.

La sigil·lada hispànica assoleix uns percentatges ele-
vadíssims (76,19 % del total de les sigil·lades de vernís 
roig i el 31,32 % de les sigil·lades altimperials). Això 
s’explica tant per la important presència d’aquesta pro-
ducció al Camp de Tarragona com (i especialment) per 
l’abundància d’aquestes sigil·lades a l’abocador del se-
gle iii, al qual després ens referirem.

S’ha documentat també un petit conjunt de cerà-
mica de parets fines, així com altres produccions més 
estranyes, la terra nigra i la terra rubra procedents de 
la Gàl·lia, fins ara desconegudes a Hispania. D’aquest 
període hi ha un escadusser conjunt de llànties de vo-
lutes (forma Dressel 9) a les quals pertany la marca 
cclo.svc, corresponent a Caius Clodius Successus, que 
es data en el segle i.

Un dels elements més importants d’aquesta fase la 
constitueixen les àmfores produïdes als forns de la vil-
la. Paradoxalment, s’ha documentat un escàs nombre 
de fragments, però malgrat tot hi ha prou elements 
(exemplars mal cuits) que documenten la producció 
d’àmfores de les formes Dressel 2-4 i Dressel 7-11 
(aquestes segurament en menor quantitat). Les Dressel 
2-4 contenien vi, però desconeixem el producte que 
s’envasava en les Dressel 7-11, que podrien haver con-
tingut salaons o algun altre producte.

Tant per quantitat com per qualitat, els materials 
ceràmics més interessants són els que foren trobats en 
el gran abocador de finals del segle ii o (més proba-
blement) d’inicis del segle iii. Diríem que és el con-
junt del Mediterrani occidental on s’ha constatat un 
nombre més gran d’exemplars, singularment pel que 
fa a la ceràmica africana de cuina. Destaca la presència 
de sigil·lada hispànica i s’hi ha documentat una bona 
quantitat de grafits. L’abundància de formes tardanes, 
com la Dragendorff 44 i especialment l’anomenada 
Ritterling 8, indica que gran part d’aquesta producció 
correspon a la fase de l’abocador. 

Els més de 3.000 exemplars de la sigil·lada africana 
A demostren la gran implantació comercial que tingué 
aquesta producció a la costa catalana. Constitueix el 
58,89 % del total de sigil·lades altimperials del jaci-
ment. La presència abundant de les formes Hayes 16, 
17, 27, 131, 136, 140, 147 i 160, i molt especialment 
Hayes 14 (en les seves variants A i B), correspon ben 
clarament a un horitzó d’època severiana, encara que 
hi ha també formes més antigues. S’han trobat també 
algunes ceràmiques vidrades romanes que, per paral-

lels amb altres exemplars coneguts, podem considerar 
com a contemporànies de l’abocador, tot i que general-
ment se les data en el segle i.

L’espècie ceràmica més abundant és la ceràmica 
africana de cuina, que assoleix les xifres més elevades 
documentades en un jaciment romà al Mediterrani 
occidental (si més no, en un jaciment rural). S’han do-
cumentat més de 7.700 fragments amb forma; consti-
tueix el 33,31 % del total de ceràmiques altimperials i 
el 99,81 de la ceràmica comuna.

S’han trobat també altres exemplars de ceràmiques 
comunes africanes, les anomenades africana de pasta 
rosada i africana de pasta groga, respectivament, així 
com imitacions de la ceràmica africana de cuina, el lloc 
de producció de les quals roman desconegut. També 
cal destacar la presència de ceràmica coríntia romana, 
datada de mitjans del segle ii a la meitat del segle iii, 
que representa el conjunt més abundant d’aquest ti-
pus de ceràmica trobat a Catalunya, i probablement 
a Hispania. 

S’ha identificat una producció de ceràmica comuna 
que, per les seves característiques físiques (molt simi-
lars a les de les àmfores tarraconenses; pasta, de color 
vermell amarronat, amb desgreixant de quars i algunes 
partícules grises, que probablement són també quars) 
hem considerat produïdes en algun lloc de l’ager Tarra-
conensis, i que hem proposat anomenar comuna oxidant 
tarraconense i comuna reduïda tarraconense, aquesta 
darrera molt menys abundant. És una producció força 
abundant, ja que constitueix el 35,79 % de la ceràmica 
comuna del jaciment, excloent-ne l’africana de cuina. 
En alguns casos apareix en aquestes ceràmiques una lí-
nia de pintura vermella a la zona de contacte entre el 
coll i el cos.

Hi ha també una bona quantitat de llànties anome-
nades de disc o Dressel 20. Alguns exemplars presen-
ten segells, en què destaquen els de Caius Iunius Draco 
i Mauricus o Mauricius, ambdós de probable proce-
dència africana i datats entre la segona meitat del segle 
ii i inicis del iii.

Del segle iii gairebé no s’han trobat materials, però 
cal destacar l’aparició de dos plats sencers de sigil·lada 
africana C de la forma Hayes 50, trobats a l’interior de 
sengles canalitzacions, on havien estat llençats. En can-
vi, hi ha més materials de l’antiguitat tardana, entre els 
quals destaca la sigil·lada africana D, que constitueix 
el 43,78 % del total de les ceràmiques fines tardoan-
tigues i és la vaixella de taula d’importació dominant. 
La majoria de les formes (Hayes 50 B, 56, 58 B, 59, 
60, 61 A, 63, 64, 65, 67 i 91 A o B, i 91 B, i Ostia III, 
128) correspon al període comprès entre el segle iv i la 
primera meitat del v.

S’han trobat també productes gàl·lics tardoantics, 
concretament la ceràmica anomenada lucente (for-
ma Lamboglia 1/3 i potser també la 2/37), així com 
l’anomenada DSP o sigil·lada gal·la tardoromana grisa 
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i ataronjada (formes Rigoir 15, 18 i 6, per ordre d’im-
portància). S’ha documentat també sigil·lada hispàni-
ca tardana, que constitueix el 5,54 % del total de les 
ceràmiques fines tardoantigues i és el tercer grup més 
ben representat després de la sigil·lada africana D i la 
ceràmica lucente.

Pel que fa a les àmfores, les africanes són majorità-
ries: constitueixen el 61,87 % de les àmfores tardoan-
tigues. El període més ben representat de les àmfores 
africanes és el del baix Imperi, és a dir, el segle iv i la 
primera meitat del v, tot i que hi ha exemplars del 
segle vi (forma Keay 62), així com algun exemplar de 
spatheion i un possible exemplar d’àmfora umbilicada, 
datables vers el segle vii. Les àmfores orientals corres-
ponen al 19,06 % de les àmfores tardoantigues; són 
les segones en importància darrere de les africanes i 
van lleugerament per davant de les sud-hispàniques. 
Aquestes darreres corresponen al 17,81 % del total de 
les àmfores tardoantigues; destaca sobretot l’àmfora 
oliera de la forma Dressel 23 (de la qual s’han docu-
mentat exemplars del segle iv, però també altres d’evo-
lucionats del segle v), seguida de les formes Almagro 
50-Keay 16 i Almagro 51-Keay 19. 

Finalment, podem destacar la presència testimo-
nial d’àmfores (probablement vineres) itàliques de la 
forma Keay 52, així com de la producció tarraconense 
tardoantiga que anomenem tipus La Solana o «tipus 
2», de contingut desconegut (vi?), que es data en el 
segle vi.

Al mateix museu, a més dels trobats a la vil·la dels 
Antigons, tenim materials d’altres procedències (el 
Vilar o l’Hort Lluny, la Buada…), aplegats (en total, 
només 126 exemplars) en la seva major part a partir 
de l’activitat del Dr. Salvador Vilaseca, a mitjan segle 
xx. Així, aquest museu és un dels de referència a l’hora 
d’estudiar la romanització a l’àrea de l’antic ager Tar-
raconensis.

Del jaciment del Vilar o l’Hort Lluny procedeix 
una làpida de marbre (volum tercer, irat 37) i una 
àrula de marbre, amb un cercle o corona en relleu. 
Hi ha un petit grup de materials ceràmics procedents 
d’aquest jaciment. Corresponen a àmfores africanes 
(de les quals hi ha una forma Keay 35 B sencera), així 
com alguns fragments (un pivot d’àmfora lusitana, 
probablement d’enterrament). Hi ha també una àm-
fora sud-hispànica semicompleta (en manca la vora), 
de la forma Almagro 51 A/B-Keay 23; corresponia a 
l’enterrament d’un nen petit. Altres materials són una 
tapadora de pedra, probablement per a un dolium, i 
un morter de pedra, que correspon a algun element 
arquitectònic reaprofitat (presenta un forat de grapa 
al fons), així com una tomba de tègules (actualment 
reinstal·lada en sala). Per tant, els elements ceràmics 
datables que tenim, tot i que la inscripció apunta vers 
l’alt Imperi, són àmfores del segle v, corresponents a 
una necròpoli.

Els materials de la Buada corresponen a sigil·lada 
itàlica (Conspectus 17), gàl·lica (Drag. 27 possible 
Drag. 30), sigil·lada hispànica (forma Drag. 29 B), 
africana A (formes Hayes 3 C, 9 A i 14 B, i possible 
Hayes 158), ceràmica africana de cuina (Hayes 23 B, 
181, 196 i 197), possible sigil·lada africana C tardana 
(Hayes 73?), sigil·lada africana D (Hayes 61 B i un fons 
decorat amb palmetes), ceràmica de vernís intern roig 
pompeià i ceràmica comuna, així com un fragment de 
ceràmica de parets fines, amb decoració de barbotina. 

Pel que fa a les àmfores, hi ha alguns fragments 
d’àmfora tarraconense (especialment Dressel 2-4 –tant 
la clàssica com l’evolucionada–, però també les formes 
Oberaden 74 i Dressel 7-11, així com un fragment de 
marca amb el text cr). Hi ha també un coll d’àmfora 
africana, forma Keay 35 A, i una vora d’àmfora bètica 
(forma Dressel 23 C).

Un element força interessant és la presència d’un 
amuntegament de tègules mal cuites i soldades entre 
si, clara demostració de la seva producció al taller de la 
Buada. Finalment, podem esmentar també la presèn-
cia de quatre fragments de marbre procedents d’aquest 
jaciment.

Els altres materials antics del museu ja són més 
escadussers. Podem esmentar una tomba de tègules 
sencera, procedent del Mas de Valls; una vora de sigil-
lada itàlica decorada, forma Conspectus R 9.1, deco-
rada amb un cap de Bacus, així com unes gerres de 
ceràmica comuna, trobades a Monterols, actualment 
al casc urbà de Reus; un fragment de vora de sigil·lada 
africana D (forma Hayes 59) del Mas de l’Ambròs; 
dues vores de sigil·lada africana D (formes Hayes 80 
i 80 B o 81), una de sigil·lada hispànica tardana (pos-
sible Drag. 37 tardana), a més de fragments informes 
d’àmfora africana, probablement d’enterrament, tots 
ells del Mas del Rofes (Reus).

Cal destacar també un petit grup de materials pro-
cedent de les Timbes (Riudoms), és a dir, de la Timba 
del Castellot, que consisteixen en dos bols de sigil·lada 
gàl·lica i hispànica decorada (ambdós de la forma Drag. 
37), un fragment informe, decorat, de ceràmica de pa-
rets fines, i una cassola de ceràmica africana de cuina 
(forma Hayes 23 A), així com una gerra biansada de ce-
ràmica comuna i una gerra monoansada, decorada amb 
una banda de pintura vermella a la panxa, del mateix 
tipus documentat al Mas d’en Gras i als Antigons. 

Aquest petit grup de materials, tret de la sigil·lada 
de Monterols, datable en època d’August, són d’un ajut 
relatiu per a l’estudi dels altres jaciments. Pel que fa al 
Mas de Valls, són molt més esclaridors els materials 
conservats en la col·lecció que hi ha a la masia mateixa. 
En els casos del Mas de l’Ambròs i del Mas del Rofes, 
les prospeccions han proporcionat més materials, tot i 
que els que es conserven al Museu d’Arqueologia Salva-
dor Vilaseca permeten donar una cronologia del segle 
iv per al primer jaciment i ja del segle v per al segon, 
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encara que els materials de les prospeccions demostren 
que ambdós tingueren una vida més llarga. Finalment, 
els materials de la Timba corresponen als segles i-ii o 
inicis del iii, com ho indica en el darrer cas la gerra amb 
una banda pintada, producció que hem documentat al 
Mas d’en Gras i als Antigons amb aquesta cronologia. 

En resum, i sense menystenir els materials d’altres 
procedències, podem afirmar que la col·lecció més im-
portant de materials romans del Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca és la dels Antigons, fonamentalment 
els que corresponen a l’abocador del segle iii, que és un 
dels més interessants que coneixem a la Mediterrània 
occidental.

Col·lecció de la Casa de Cultura de riudoms (antic 
Museu Municipal)

Aquesta col·lecció està formada per materials pro-
cedents de jaciments riudomencs, però també d’altres 
procedències. És la que té una major abundància i va-
rietat de jaciments, així com un important volum de 
materials (ca. 3.500 unitats). Si no fos pel jaciment 
dels Antigons, la col·lecció més important per nombre 
de materials seria la de Riudoms. Els jaciments són els 
següents:

Vil·la romana d’Alforja (Alforja)
Hostal Don Juan (Cambrils)
Mas del Xaranga (Cambrils) = Villahermosa
La Buada (Reus)
Mas de l’Ambròs (Reus)
Capella de la Verge Maria (Riudoms)
Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-

Riudoms)
L’Hort del Pelat (Riudoms)
Mas de Barenys (Riudoms)
Mas de Don Felip (Riudoms)
Mas de Gomandí (Riudoms)
Mas d’en Toda (Riudoms)
Molins Nous (Riudoms)
La Timba del Castellot (Riudoms)
Sota la Timba del Castellot (Riudoms)
Els materials d’aquesta col·lecció corresponen al 

que fou el Museu Municipal de Riudoms, actualment 
estan dipositats a la Casa de Cultura d’aquesta pobla-
ció. La major part d’aquests materials són fruit de l’in-
tens treball de prospecció dut a terme per Valeriano 
Romero, que va realitzar una sèrie de treballs d’excava-
ció a la vil·la romana de Molins Nous, situada al terme 
municipal de Riudoms, a més d’una intensa activitat 
prospectora, que ha donat com a resultat que Riudoms 
i les àrees del voltant (singularment el terme de Cam-
brils) siguin un dels municipis més ben coneguts (si 
més no, pel volum de materials arqueològics) de tot el 
Camp de Tarragona.

Destaquen especialment els materials del jaciment 
de Molins Nous, que fou objecte d’una excavació no 

oficial de Valeriano Romero en els anys vuitanta, i que 
ha proporcionat un bon nombre de materials com-
presos entre l’època romana republicana i l’antiguitat 
tardana. També és important el volum de materials del 
Mas del Xaranga de Cambrils, amb la mateixa seqüèn-
cia cronològica, que aquí es pot allargar fins al segle 
vi per la troballa de fragments d’àmfora africana de 
la forma Keay 61. De la Timba del Castellot, tant del 
poblat ibèric com del jaciment romà annex, procedeix 
també un bon nombre de materials amb el mateix ven-
tall cronològic que els anteriors. 

Especialment interessant és el conjunt del Mas d’en 
Toda, que quant a prospeccions no ha proporcionat 
gaires materials, mentre que els de la col·lecció per-
meten constatar que es tractava d’una vil·la romana 
força important. El jaciment de l’Hort del Pelat és una 
vil·la romana situada a l’actual casc urbà de Riudoms 
i on, tot i que s’hi han dut a terme excavacions ar-
queològiques (sumàriament publicades), el conjunt de 
materials dipositats a la col·lecció que esmentem és de 
gran interès per a la seqüència cronològica de la vil·la. 
Els materials del Mas de l’Ambròs (Reus) permeten 
complementar els dipositats al Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca de Reus i els proporcionats per les 
prospeccions, que denoten que es tractava d’una vil·la 
romana força important.

La Buada, el Mas de Gomandí i el Mas d’Antoni 
Corts (o les Planes del Roquís) són tres dels antics cen-
tres terrissers situats a la comarca del Baix Camp on es 
produïen les àmfores destinades a envasar el vi tarra-
conense. Per tant, els materials de la col·lecció són de 
gran interès per a l’estudi d’aquesta producció, ja que 
entre altres coses hi ha la major part de l’escàs nombre 
dels segells fins ara atribuïts a aquesta col·lecció.

Els altres jaciments ja estan representats en molta 
menor quantitat, però tenen el seu interès. Del Mas 
de Barenys procedeix un petit conjunt de ceràmiques 
tardoantigues que podem associar a la necròpoli iden-
tificada en aquest indret. També hi ha materials de 
l’Hostal Don Juan (Cambrils), el Mas de Don Felip 
(Riudoms; un únic fragment), l’anomenada «vil·la ro-
mana d’Alforja» (jaciment que no hem localitzat) i la 
Capella de la Verge Maria (Riudoms), al casc urbà de 
la població, on entre materials medievals i moderns 
s’han trobat alguns fragments ceràmics d’època roma-
na que indiquen l’existència d’algun hàbitat d’aquesta 
època a l’indret, prou allunyat de l’Hort del Pelat per 
poder considerar-lo un jaciment diferent.

Museu Municipal d’alcover

Encara que el volum de materials sigui significati-
vament menor (ca. 475 unitats), no hem d’oblidar el 
que es conserva a la col·lecció del Museu Municipal 
d’Alcover, municipi que, encara que està situat a l’ac-
tual comarca de l’Alt Camp, pel fet de trobar-se a la 
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vora dreta del Francolí ha format part de l’àrea d’estudi 
d’aquest projecte. La col·lecció dels materials d’aquest 
museu ha estat fruit de l’activitat de diversos aficionats 
locals, singularment d’Andreu Barbarà, amb el concurs 
professional durant els darrers anys d’arqueòlegs com 
l’alcoverenc Josep Francesc Roig.

No hi ha un gran nombre de materials ni jaciments 
representats, ja que la col·lecció arqueològica no és la 
més abundant en aquest museu. A més, hi ha materi-
als de jaciments situats fora de l’àrea d’estudi del PAT, 
per la qual cosa no els hem tingut en compte aquí, Els 
jaciments que estan representats en aquesta col·lecció i 
que ens interessen són els següents:

El Burguet (Alcover)
Camí del Molí (Alcover)
El Cogoll (Vilallonga del Camp)
El Degotall (Alcover)
Les Prades o Mas Roig (Alcover)
Els Segalés (Alcover)
A la zona del Burguet es localitza un jaciment que 

ha estat confós amb el proper del Vila-sec, cosa que 
ha donat peu a denominacions errònies en la biblio-
grafia anterior (Járrega 1995 i 1996) però que actual-
ment podem superar gràcies a la diferenciació entre 
ambdós jaciments, segons ens indica l’arqueòleg alco-
verenc Josep Francesc Roig. Curiosament, només dos 
colls d’àmfora del Vila-sec, estudiats en les publica- 
cions esmentades i que llavors s’havien atribuït al Bur-
guet, es conserven al Museu d’Arqueologia Salvador 
Vilaseca, a Reus, mentre que no n’hi ha cap al Museu 
d’Alcover. Cal dir que el Vila-sec ha estat darrerament 
objecte d’excavacions arqueològiques, dirigides per Jo-
sep Francesc Roig, que han permès identificar diversos 
forns, i que estan en fase d’estudi.

Els jaciments del Camí del Molí, el Degotall i les 
Prades o Mas Roig, tots ells situats al terme d’Alcover, 
han proporcionat materials d’època romana republica-
na i del segle i dC. Tanmateix, el de les Prades o Mas 
Roig no l’hem pogut localitzar, raó per la qual no s’ha 
pogut incloure a la base de dades, encara que es té en 
compte la seva col·lecció de materials en l’estudi de les 
ceràmiques de l’ager Tarraconensis.

Finalment, amb la denominació del Cogoll o el 
Carxol (que varia segons les etiquetes que acompanyen 
les capses del material) es recull un únic jaciment, que 
correspon a la important vil·la romana associada a un 
mausoleu que està situada actualment al terme muni-
cipal de Vilallonga del Camp. Els materials d’aquesta 
col·lecció permeten complementar els identificats en 
les prospeccions. 

Col·lecció Ferrando de Vila-seca

La col·lecció Ferrando de Vila-seca fou aplegada 
per l’estudiós local Joan Ferrando. Aquesta col·lecció 
correspon a materials ibèrics (probablement d’època 

republicana) i romans, la majoria dels quals correspo-
nen a la vil·la de la Canaleta. Malauradament, aquest 
investigador local va morir fa uns anys i gran part de 
la col·lecció no té una procedència segura, ja que hi 
manquen les dades de registre. Hi ha altres jaciments 
romans de la zona (com per exemple, la vil·la trobada 
als actuals terrenys de l’empresa Bayer) que estan re-
collits en aquesta col·lecció, però que no podem saber 
si són més abundants perquè la major part de la col-
lecció, com dèiem, no presenta dades que en registrin 
la procedència. Tanmateix, en la major part dels ca-
sos deuen procedir de la Canaleta, com ho indica la 
troballa de perfils sencers de sigil·lada itàlica i gàl·lica, 
que s’hi deurien trobar (així consta en algun cas), com 
especialment d’àmfores, començant per les que tenen 
els segells philodamvs i sex.domiti, que sabem que 
es produïen en aquest taller. Per aquesta raó, als ma-
terials de la col·lecció Ferrando se’ls ha donat un do-
ble tractament: s’esmenten quan s’estudia el taller de 
la Canaleta (vegeu el capítol corresponent, en aquest 
mateix treball) i es tracten de manera específica com 
a col·lecció unitària que, si més no, proporciona una 
idea de conjunt sobre les ceràmiques romanes a la zona 
de Vila-seca.

Tot i la problemàtica concreta d’aquesta col·lecció 
que s’acaba d’esmentar, hi podem identificar els se-
güents jaciments:

Salou Galas (Salou) 
Carrer 11 de Setembre (Vila-seca)
Vil·la de Barenys-l’Espinac (Vila-seca)
La Canaleta (Vila-seca)
Uniquímica (Vila-seca)
Vil·la Bayer (Vila-seca)
Cementiri de Vila-seca (Vila-seca)
El primer continua sent de difícil identificació, així 

com el del Carrer 11 de Setembre; per aquesta raó, a 
la base de dades s’han atribuït els seus materials di-
rectament al conjunt de la col·lecció Ferrando, per bé 
que es pren nota de la seva existència. Els altres són 
jaciments ja més ben coneguts. Els materials de la vil-
la Bayer tenen un especial interès, ja que són els únics 
que es coneixen d’aquest jaciment, actualment im-
prospectable per trobar-se dins el recinte del complex 
industrial Bayer. Destaquen grans fragments d’un mo-
saic de tessel·les blanques (no sabem si era monocrom 
o policrom) de considerable grandària. Amb el nom de 
l’Espinac, es recull en les etiquetes que acompanyen el 
material el jaciment que actualment coneixem com a 
vil·la de Barenys, on s’han dut a terme recents treballs 
d’excavació.

Tanmateix, com s’ha dit més amunt, el jaciment 
més important és el de la Canaleta, d’on deu procedir 
la major part de la col·lecció, tot i que no en tenim 
constància per l’absència d’etiquetes que acompanyin 
el material. Destaca la presència de grans fragments 
de dolia, que deuen correspondre a un magatzem. A 
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més, hi ha un interessant conjunt de sigil·lada itàlica 
i sud-gàl·lica, com una Dragendorff 29 de producció 
marmorata que, en aquest cas sí, consta com a proce-
dent de la Canaleta, així com els fragments d’àmfo-
res Oberaden 74, relativament abundants, dels quals 
molts tenen la marca philodamvs (i en un cas Sex. 
Domiti) que era pròpia d’aquest taller. Sobre la pro-
ducció ceràmica de la Canaleta hi ha un capítol especí-
fic en aquesta mateixa obra.

Col·lecció del Mas de Valls (reus)

Al Mas de Valls, al terme municipal de Reus, es 
conserva també una important col·lecció de materials 
(ca. 330 unitats, sobretot ceràmiques) procedents de 
les excavacions efectuades en aquest indret en els anys 
trenta i quaranta del segle xx, per part de Salvador Vi-
laseca i de Miquel Carreras. Actualment, la propietat 
d’aquesta masia, que correspon a la indústria vinícola 
De Muller, conserva aquesta col·lecció, que ens ha per-
mès estudiar.

En aquest cas, es tracta d’una col·lecció on està 
representat un únic jaciment, el de Mas de Valls o 
Pòrpores (pel nom del mas i de la partida, respecti-
vament). Hi ha una important quantitat de ceràmica 
ibèrica, corresponent al jaciment d’època tardorepu-
blicana, però també hi ha material d’època imperial, 
que arriba fins a l’antiguitat tardana. Podem destacar 
una marca en àmfora tarraconense fins ara desconegu-
da amb el text kato. 

Col·lecció d’andreu ollé, de la Selva del Camp

Finalment, una altra important col·lecció arque-
ològica que es conserva, a part de la que trobem als 
museus, és la que ha format el prehistoriador i arque-
òleg selvatà Andreu Ollé, de la Universitat Rovira i 
Virgili, que ha aplegat tot un seguit de materials ar-
queològics (ca. 420 unitats) procedents de prospecci-
ons dutes a terme en diversos jaciments arqueològics 
del terme municipal de la Selva del Camp, la qual 
cosa contribueix que aquesta àrea sigui una de les més 
ben conegudes de l’antic ager Tarraconensis, quant a 
materials.

Els jaciments documentats en els materials d’aques-
ta col·lecció són els següents:

Barranc de Sales (la Selva del Camp)
Mas d’en Bertran (la Selva del Camp)
Mas del Cristià (la Selva del Camp)
Mas Nolles (la Selva del Camp)
El Prat (la Selva del Camp)
El Vilar de la Font de l’Albelló (la Selva del Camp)
El Vilar de la Quadra del Paborde (la Selva del 

Camp)
Camí de Tarragona, prop del Mas del Belltall (la 

Selva del Camp)

Tots aquests jaciments corresponen a l’època roma-
na, i molt probablement es tracta de vil·les. Tots ells 
estan situats al terme municipal de la Selva del Camp. 
Aquesta relativa abundància coincideix amb les dades 
proporcionades per les prospeccions, ja que la zona de 
la riera de la Selva fou una de les més poblades de l’ager 
Tarraconensis. D’entre aquests jaciments, del Barranc 
de Sales i el Vilar de la Quadra del Paborde només se’n 
coneixen materials gràcies a aquesta col·lecció, perquè 
no se n’ha obtingut cap de les prospeccions. Pel que 
fa al Camí de Tarragona, prop del Mas del Belltall, el 
Mas d’en Bertran, el Mas Nolles i el Vilar de la Font 
de l’Albelló, presenten abundància de materials tant de 
les prospec cions com de la col·lecció, amb un ventall 
cronològic que abasta totes les èpoques romanes. Cal 
destacar també la presència de monedes, procedents 
dels jaciments del Barranc de Sales, Prat i Camí de 
Tarra gona, prop del Mas del Belltall, la majoria baix- 
imperials (tret d’una, del darrer, un as ibèric d’Iltirta), 
que tenen força interès pel fet que no coneixem gaires 
monedes romanes a l’àrea estudiada.

Per tant, entre les col·leccions preexistents i els mate-
rials recollits directament en les prospeccions del projec-
te (tant les extensives com les intensives) s’ha pogut aple-
gar una important quantitat de materials ceràmics, que 
ens permeten no sols apropar-nos a través seu a aspectes 
merament tipològics i cronològics, sinó també efectu-
ar una aproximació històrica al comerç i l’economia en 
època romana d’aquesta àrea de l’ager Tarraconensis.

4.3. Estudi dels materials arqueològics

La formació d’una col·lecció pot tenir un origen 
molt divers d’un cas a un altre; d’altra banda, molts ja-
ciments que estan representats en les col·leccions tam-
bé han proporcionat materials de prospecció, però en 
altres casos no és així. De tota manera, creiem que és 
útil contrastar el nombre de materials que han propor-
cionat les col·leccions per a cada jaciment, i contrastar-
ho eventualment amb les dades proporcionades per les 
prospeccions. Tot seguit presentem els resultats, orde-
nant els jaciments a partir dels moderns termes muni-
cipals i prescindint la col·lecció a què pertanyen. En els 
casos en què coneixem materials procedents de prospec-
ció del mateix jaciment, s’indica solament la quantitat 
corresponent a les col·leccions, ja que la documentada 
en les prospeccions es consigna al capítol corresponent. 
D’altra banda, tampoc no s’han tingut en compte els 
materials constructius o no ceràmics, ni les peces de 
terrissa medieval o moderna. Tampoc no s’inclouen les 
atribucions dubtoses que hem detectat a la col·lecció 
Ferrando, és a dir, els possibles jaciments de Salou Ga-
las, Carrer 11 de Setembre i Cementiri de Vila-seca. 

Els materials dels Antigons no s’han inclòs a la base 
de dades, com s’ha dit en altres ocasions, per tal que no 
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distorsionin els resultats generals, ja que la quantitat 
de materials que ha aportat és desmesurada en relació 
amb altres jaciments. A més, els materials dels Anti-
gons són objecte d’un estudi a part, per la qual cosa no 
ens hi referirem aquí.

els jaciments. Freqüència de les troballes

El Burguet (Alcover): 3 exemplars.
Vil·la del Cogoll (Vilallonga del Camp): 205 exem-

plars.
El Degotall (Alcover): 198 exemplars.
Camí del Molí (Alcover): 7 exemplars.
Les Prades o Mas Roig (Alcover). 
Els Segalés (Alcover): 8 exemplars.
El Vila-sec (Alcover): 2 exemplars.
Vil·la romana d’Alforja (Alforja).
Hostal Don Juan (Cambrils): 16 exemplars.
Mas del Xaranga (Cambrils): 663 exemplars.
Els Antigons (Reus): 17.502 exemplars.
La Buada (Reus): 109 exemplars.
Mas de l’Ambròs (Reus): 98 exemplars.
Mas d’en Rofes (Reus): 4 exemplars.
Mas de Valls (Reus): 260 exemplars.
Monterols (Reus): 5 exemplars.
El Vilar o l’Hort Lluny (Reus): 6 exemplars.
Capella de la Verge Maria (Riudoms): 1 exemplar.
Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-

Riudoms): 247 exemplars.
L’Hort del Pelat (Riudoms): 111 exemplars.
Mas de Barenys (Riudoms): 158 exemplars.
Mas de Don Felip (Riudoms): 1 exemplar.
Mas de Gomandí (Riudoms): 145 exemplars.
Mas d’en Toda (Riudoms): 230 exemplars.
Molins Nous (Riudoms): 780 exemplars.
La Timba del Castellot (Riudoms): 8 exemplars.
Sota la Timba del Castellot (Riudoms): 280 exem-

plars.
Barranc de Sales (la Selva del Camp): 6 exemplars.
Mas d’en Bertran (la Selva del Camp): 68 exem-

plars.
Mas del Cristià (la Selva del Camp): 23 exemplars.
Mas Nolles (la Selva del Camp): 34 exemplars.
Prat (la Selva del Camp): 238 exemplars.
El Vilar de la Font de l’Albelló (la Selva del Camp): 

16 exemplars.
El Vilar de la Quadra del Paborde (la Selva del 

Camp): 13 exemplars.
Camí de Tarragona, prop del Mas del Belltall (la 

Selva del Camp): 10 exemplars.
La Canaleta (Vila-seca): 3.153 exemplars.
Uniquímica (Vila-seca). 605 exemplars.
Vil·la de Barenys (Vila-seca): 369 exemplars.
Vil·la Bayer (Vila-seca): 310 exemplars.
Col·lecció Vila-seca (jaciments indeterminats): 527 

exemplars. 

resultats per èpoques i espècies ceràmiques

Com es fa en el cas de les prospeccions, ens in-
teressa aquí constatar les proves proporcionades per 
aquestes col·leccions ordenant-les per produccions i 
cronològicament. També aquí es considera el percen-
tatge entre el nombre de jaciments que ha propor-
cionat determinats materials en relació amb el total 
conegut a l’àrea d’estudi del PAT. Això contribueix a 
tenir més dades comparatives, que permetin valorar la 
importància de l’estudi de les col·leccions per al co-
neixement del poblament rural romà i per a la datació 
dels jaciments.

Així, en el cas que analitzem en primer lloc, quan 
diem que l’àmfora itàlica és present en 14 de 62 jaci-
ments volem dir que, d’un total de 62 jaciments on 
s’ha documentat aquest tipus de ceràmiques, n’hi ha 
14 en els quals el material correspon a col·leccions. 
Per tant, el percentatge del 22,58 % correspon a la 
proporció de jaciments amb ceràmica itàlica docu-
mentats a partir de les col·leccions en relació amb el 
total de jaciments on es coneix àmfora itàlica. Cal 
dir que en alguns casos hi ha material tant de col-
leccions com de prospeccions, però ens hem limitat 
aquí a valorar el paper específic del material de les 
col·leccions.

Època romana republicana

Tipus nombre 
Percen-
tatge

Campaniana A 19 de 31 61,29

Campaniana B 9 de 15 60

Campaniana B-oïde 9 de 16 56,25

Campaniana C 0 de 0 0

Llàntia de vernís negre 1 d’1 100

Parets fines republicanes 0 de 3 0

Roig intern pompeià 5 de 9 55,55

Comuna itàlica 5 de 15 33,33

Comuna ibèrica 18 de 66 27,27

Grisa de la costa 7 de 8 87,50

Ceràmica d’engalba blanca 3 de 3 100

Àmfora itàlica 14 de 62 22,58

Àmfora ibèrica 10 de 39 25,64

Àmfora tarraconense Dr. 1 3 d’11 27,27

Àmfora púnica 4 de 15 26,66
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Tipus nombre 
Percen-
tatge

Àmfora punicoebusitana 3 de 19 15,78

Àmfora tripolitana
republicana

1 de 3 33,33

L’alt Imperi. Èpoques julioclàudia i flàvia

Tipus nombre 
Percen-
tatge

Terra sigil·lada itàlica 26 de 44 59,09

Terra sigil·lada sud-gàl·lica 24 de 69 34,78

Terra sigil·lada hispànica 26 de 63 41,26

Parets fines 12 de 24 50

Terra nigra 0 d’1 0

Terra rubra 0 d’1 0

Llàntia 12 de 14 85,71

Àmfora tarraconense (sense 
detalls)

2 de 26 7,69

Àmfora tarraconense 
Tarraconense 1

1 de 3 33,33

Àmfora tarraconense
Ob. 74

5 de 10 50

Àmfora tarraconense
Pascual 1

2 de 13 15,38

Àmfora tarraconense
Dr. 2-4

19 de 44 43,18

Àmfora tarraconense
Dr. 7-11

5 de 7 71,42

L’alt Imperi. Èpoques antonina i severa

Tipus nombre 
Percen-
tatge

Terra sigil·lada africana A 23 de 57 40,35

Terra sigil·lada clara B 1 de 2 50

Ceràmica coríntia romana 1 de 3 33,33

Ceràmica vidrada romana 2 de 3 66,66

Africana de cuina 24 de 64 37,5

Tipus nombre 
Percen-
tatge

Imitacions d’africana de 
cuina

1 de 2 50

Africana de pasta groga 1 de 2 50

Africana de pasta vermella 1 d’1 100

Comuna tarraconense 2 de 3 66,66

Àmfora tarraconense
Dr. 2-4 evolucionada

11 de 16 68,75

Àmfora tarraconense
imitació de Gauloise 4

0 d’1 0

Àmfora Gauloise 4 2 de 4 50

Àmfora africana altimperial 4 de 8 50

Àmfora tripolitana
altimperial

0 d’1 0

Àmfora itàlica tipus
Gricignano

3 de 3 100

La crisi del segle iii

Tipus nombre 
Percen-
tatge

Terra sigil·lada africana C 9 de 18 50

L’antiguitat tardana

Tipus nombre 
Percen-
tatge

Terra sigil·lada hispànica 
tardana

4 de 6 66,66

Terra sigil·lada africana C 
tardana

1 de 2 50

Terra sigil·lada africana D 18 de 31 58,06

Terra sigil·lada africana E 0 d’1 0

Terra sigil·lada lucente 7 de 12 58,33

Terra sigil·lata xipriota 2 de 2 100

Late Roman C 1 d’1 100

DSP 4 de 4 100

Comuna pintada
tardoromana

2 de 2 100
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Tipus nombre 
Percen-
tatge

Llàntia africana 1 de 3 33,33

Àmfora africana 13 de 33 39,39

Àmfora globular
umbilicada?

1 d’1 100

Àmfora sud-hispànica
K. 16

1 de 2 50

Àmfora sud-hispànica
K. 19

2 de 3 66,66

Àmfora sud-hispànica
K. 23

4 de 4 100

Àmfora sud-hispànica
Dr. 23

5 de 7 71,42

Àmfora sud-itàlica K. 52 1 d’1 100

Àmfora oriental 5 de 9 55,55

Àmfora tipus La Solana 1 d’1 100

Considerant que a la zona estudiada de l’ager Tarra-
conensis s’han comptabilitzat 212 jaciments, de 97 dels 
quals es coneixen materials ceràmics, i que d’aquests 
darrers corresponen a les col·leccions un total de 45 ja-
ciments, podem concloure que aquests fan el 46,39 % 
del total de jaciments amb ceràmiques conegudes, i el 
21,22 % del total de jaciments coneguts.

Conclusions

L’estudi dels materials de les col·leccions propor- 
ciona un complement insubstituïble al de les prospec-
cions, ja que ens permet documentar conjunts arqueo-
lògics procedents en certes ocasions d’excavacions més 
o menys científiques (segons els casos) però amb què 
podem documentar materials que resten poc o gens 
identificats a partir únicament de les prospeccions. És 
el cas de ceràmiques com la coríntia romana, la cerà-
mica vidrada o les anomenades DSP.

Les col·leccions permeten, d’altra banda, contras-
tar la importància de jaciments com els Antigons (poc 
representat pel que fa al material de les prospeccions, 
malgrat ser el jaciment que, de bon tros, ha donat més 
materials en l’estudi de les col·leccions) o d’altres com 
el Mas d’en Xaranga i Molins Nous. 

També, malgrat els problemes identificatius que 
presenten gran part dels materials de la col·lecció 
Ferrando, hem de valorar especialment els materials 
procedents del jaciment de la Canaleta, on podem 
constatar clarament la producció d’àmfores de la for-
ma Oberaden 74 (s’ha documentat un rebuig de forn, 

fragment de vora, coll i nanses) que portaven el segell 
philodamvs i, en un cas, sex.domiti. 

Pel que fa als càlculs de percentatges que hem fet 
per tal de comparar l’aportació de les col·leccions amb 
la de les prospeccions, cal dir que és força desigual, la 
qual cosa es deu al fet que hi hagi un major o menor 
nombre d’exemplars tant de col·leccions com de pros-
peccions. 

Començant pels materials d’època republicana, 
les àmfores itàliques s’han trobat al 22,58 % de jaci-
ments, mentre que les ceràmiques campanianes tenen 
uns valors força més elevats: la campaniana A arriba 
al 61,29 % i la B al 60 %, mentre que l’anomenada 
B-oïde arriba al 56,25 %; són uns valors curiosament 
coincidents. La ceràmica de vernís intern roig pompeià 
és el 55,55 %; la comuna itàlica, el 33,33 %; la comuna 
ibèrica, el 27,27 %; les àmfores ibèriques, el 25,64 %; 
les púniques, el 26,66 %; les punicoebusitanes, el 
15,78 %, i les tripolitanes republicanes, el 33,33 %. 
En general, per tant, estan entre el 25 i el 50 %, i això 
s’explica probablement pel fet que són uns materials 
força difosos, que apareixen també en abundància a 
les prospeccions. En canvi, la ceràmica grisa de la costa 
catalana constitueix el 87,5 %, i la ceràmica d’engalba 
blanca arriba al 100 %. Sens dubte, aquestes dues ele-
vades xifres s’expliquen pel fet que són materials menys 
abundants (o gens) en les prospeccions. Probablement 
podem dir el mateix pel que fa a les ceràmiques cam-
panianes. En aquest sentit, doncs, resta palès el paper 
que tenen els materials de prospecció com a element de 
calibració d’espècies ceràmiques poc documentades en 
les prospeccions.

Pel que fa als materials de l’alt Imperi, i comen-
çant per les sigil·lades, la sigil·lada itàlica constitueix 
el 59,09 %; la sud-gàl·lica, el 34,78 %; la hispànica, 
el 41,26 %, i la sigil·lada africana A arriba al 40,35 %. 
L’elevada quantitat de la sigil·lada itàlica s’explica, 
com passa amb els materials republicans, per tractar-
se d’una espècie no tan comuna en les prospeccions; 
l’índex més baix de la sigil·lada sud-gàl·lica podria in-
dicar el contrari, mentre que les sigil·lades hispànica 
i africana A, en bona part contemporànies i, en certa 
manera, rivals en el mercat, mantenen uns percen-
tatges força similars. També l’elevat percentatge de la 
ceràmica de parets fines (50 %) i especialment de les 
llànties (85,71 %) s’ha d’explicar per la dificultat de la 
documentació d’aquest tipus de material a partir de les 
prospeccions, a causa de la seva fragilitat. 

En canvi, altres espècies absolutament exòtiques 
com la terra nigra i la terra rubra només es troben en 
les col·leccions, i per ser més exactes, al jaciment dels 
Antigons.

Un fenomen similar s’observa en relació amb les 
àmfores altimperials. Els jaciments amb àmfores de 
la forma Tarraconense 1 són el 33,33 %; les Obera-
den 74, el 50 o potser el 55,55 % (percentatge elevat 
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que s’explica per la presència dels materials del taller 
de la Canaleta); amb la forma Pascual 1 són tan sols 
el 15,38 %; amb Dressel 2-4 són el 43,18 %; amb 
àmfores tarraconenses (sense especificació de forma) 
són només el 7,69 %, i amb àmfores bètiques, el 
31,03 %. En canvi, les Dressel 7-11 representen el 
71,42 o el 83,33 %. La important presència d’aques-
ta darrera en les col·leccions contrasta amb la seva es-
cassetat en les prospeccions, que sembla indicar que 
fou una forma minoritària; la representació més gran 
en les col·leccions podria, així, ser fruit d’una reco-
llida selectiva. Tanmateix, aquests arguments s’han 
de considerar amb precaució perquè, a diferència del 
cas de la Dressel 7-11, la baixa presència de la for-
ma Pascual 1 en les col·leccions no implica un elevat 
percentatge en les prospeccions, sinó més aviat que 
aquesta forma d’àmfora no tingué gaire implantació 
a l’ager Tarraconensis, i per això apareix escassament 
representada tant en el material de prospeccions com 
en el de col·leccions.

Altres produccions minoritàries són la sigil·lada 
clara B (que no sembla tampoc haver estat identifi-
cada amb seguretat), que representa el 50 % (però li-
mitant-nos a un sol fragment sobre dos); la ceràmica 
coríntia romana, que constitueix el 33,33 % (però els 
exemplars dels altres dos jaciments, el Mas d’en Gras 
i la Llosa, no procedeixen de les prospeccions, sinó 
de referències bibliogràfiques), i la ceràmica vidrada 
romana, que és el 66,66 % (però limitant-nos també 
a dos de tres jaciments, i el tercer torna a ser el Mas 
d’en Gras). Similar és el cas de la ceràmica africana de 
pasta groga (50 %, un de dos jaciments), la ceràmica 
africana de pasta vermella (100 %, només un jaci-
ment), la ceràmica comuna tarraconense (66,66 %, 
dos de dos jaciments), les àmfores gal·les Gauloise 4 
(50 %, dos de quatre jaciments), les àmfores africanes 
altimperials (50 %, quatre de vuit jaciments) i les àm-
fores itàliques tipus Gricignano (100 %, tres de tres 
jaciments).

En contrast, la ceràmica africana de cuina ascendeix 
al 37,5 %, que no és una xifra ni massa alta ni massa 
baixa, però que correspon a un dels materials ceràmics 
més difosos al territori, amb una àmplia representació 
també entre els materials de les prospeccions.

És interessant el cas de les àmfores tarraconenses de 
la forma Dressel 2-4 evolucionada, que corresponen 
al 68,75 % (onze de setze jaciments), i que semblen 
correspondre a una espècie ceràmica que ens permet 
documentar la continuïtat dels envasaments d’àmfo-
res vineres fins a final del segle ii i probablement ben 
avançat el iii, però que semblen haver tingut una pro-
ducció i difusió menor en relació amb les Dressel 2-4 
clàssiques del segle i. 

Pel que fa al període de la crisi del segle iii, el fòssil 
director clàssic és la sigil·lada africana C, que corres-
pon al 50 %; com que es documenta, a través de les 

col·leccions, en nou de divuit jaciments, ja no ens es-
tem referint a casos puntuals com els que hem vist més 
amunt, sinó que sembla reforçar-se la idea que aquesta 
producció tingué una escadussera implantació a l’ager 
Tarraconensis, com arreu de la costa hispànica.

En contrast amb el que podríem anomenar sigil-
lada africana C clàssica, la sigil·lada africana C tardana, 
que correspon també al 50 %, la tenim documentada 
en les col·leccions només en un de dos jaciments, per 
la qual cosa es referma que es tracta d’una producció 
escassa, però encara més minoritària que la sigil·lada 
africana C del segle iii i inicis del iv.

La sigil·lada africana D, sens dubte la producció de 
ceràmica fina més important d’època tardoantiga, asso-
leix el 58,06 %, corresponent a divuit de trenta-un ja-
ciments, una mostra prou àmplia; potser no tant, però 
també significatiu, és el cas de la sigil·lada lucente, amb 
un percentatge poc clar que oscil·la entre el 58,33 i el 
75 %, a partir de la seva presència en set o nou (hi ha 
dos casos d’identificació insegura) de dotze jaciments.

En canvi, l’anomenada DSP apareix només en ma-
terials de col·leccions, i constitueix el 100 %. Menor 
és el percentatge de la sigil·lada hispànica tardana, el 
66,66 %, mentre que el d’altres produccions més mi-
noritàries (Late Roman C i sigil·lada xipriota) és molt 
més alt, ja que la totalitat d’aquests materials procedeix 
de les col·leccions, però en realitat són molt escadus-
sers. Pel que fa a les àmfores, resta palesa també aquí 
la preponderància de les africanes (39,39 %), segui-
des de les orientals i les sud-hispàniques. Del conjunt 
d’aquests darreres destaca la Dressel 23, que correspon 
al 71,42 % del total. Minoritaris i testimonials són 
l’àmfora sud-itàlica de la forma Keay 52 i la probable 
producció tarraconense tardana que anomenem tipus 
La Solana, ambdues absents a les prospeccions i pre-
sents només a les col·leccions, bé que només amb un 
exemplar cada un.

En definitiva, els materials de les col·leccions, com 
dèiem, ens permeten completar el panorama cera-
místic que apunten els resultats de les prospeccions, 
confirmar la importància quantitativa de les produc-
cions més habituals i aportar la presència de materials 
minoritaris, que normalment són absents o molt esca-
dussers en els resultats de les prospeccions. Així doncs, 
materials com les àmfores itàliques i tarraconenses, la 
sigil·lada sud-gàl·lica i hispànica o la ceràmica africana 
de cuina són abundants tant en els materials de pros-
peccions com en el de col·leccions, mentre que d’al-
tres, com la ceràmica vidrada, la coríntia romana, les 
anomenades DSP o les àmfores sud-itàliques i tarraco-
nenses tardanes esmentades més amunt es troben no-
més en els materials de les col·leccions. Això s’explica 
perquè els materials menys freqüents són els que tenen 
menys possibilitats d’ésser documentats en prospecció, 
i així, quan el recull de materials és molt petit, difícil-
ment hi són representats.
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Figura 1.
1. Perfil sencer d’un bol de campaniana A, forma Lamb. 36 
A; 2. Fragment de tassa de sigil·lada itàlica, forma Conspec-
tus 23.2, amb segell in planta pedis nae.at; 3. Vora d’un bol 
de sigil·lada itàlica, forma Conspectus 20.4, amb decoració de 
barbotina representant un cranc; 4. Vora d’un bol de sigil·lada 
itàlica, forma Conspectus 20.4, amb decoració de barbotina re-
presentant una roseta; 5. Vora d’un bol de sigil·lada itàlica, for-
ma Conspectus 20.4, amb decoració de barbotina representant 
una cara humana; 6. Vora d’un plat de sigil·lada itàlica, forma 
Conspectus 20.4; 7. Vora de tasseta de sigil·lada itàlica, forma 
Conspectus 20 o 23, amb decoració de barbotina representant 

un amoret tocant una trompeta (probablement de la Canaleta); 
8. Vora d’un bol de ceràmica emporitana moderna o tardana, 
forma Casas et alii 1990, 236-237; 9. Perfil sencer d’un bol de 
ceràmica de parets fines amb decoració sorrenca, forma Mayet 
35; 10. Perfil sencer d’un bol de sigil·lada itàlica, forma Cons-
pectus 26, amb decoració barbotina en forma de volutes. Segell: 
mp. broe/herop; 11. Perfil sencer d’una copeta de sigil·lada ità-
lica, forma Conspectus 22.5. Segell: decim/felix. A l’exterior, 
grafit ant; 12. Perfil sencer d’un plat de sigil·lada itàlica, forma 
Conspectus 19.2; 13. Perfil sencer d’un plat de sigil·lada itàlica, 
forma Conspectus 26.1, segell [e]ras/tvs; 14. Peu de plat de 
sigil·lada sud-gàl·lica; forma Drag. 15, segell of mvri.

Figura 4. 
1. Vora, coll, nansa i part del cos d’una gerra de ceràmica 
comuna oxidada, probablement produïda al taller de la 
Canaleta; 2. Vora, coll, nansa i part del cos d’una gerra de 
ceràmica comuna oxidada, probablement produïda al taller de 

la Canaleta; 3. Tapadora de ceràmica comuna oxidada; 4. Gerra 
de ceràmica comuna oxidada, probablement produïda al taller 
de la Canaleta; 5. Perfil sencer d’un plat de sigil·lada africana 
D, forma Hayes 105, de procedència submarina, segons sembla 
de la platja de la Pineda.

Figura 2.
1. Perfil sencer d’una copa de sigil·lada sud-gàl·lica, forma 
Drag. 27 C, amb grafit mi a l’exterior; 2. Perfil sencer d’un 
copa de sigil·lada sud-gàl·lica, forma Drag. 27 C, amb segell 
pat...; 3. Perfil sencer d’un bol de sigil·lada sud-gàl·lica, forma 
Drag. 24-25 B, amb segell apriv; 4. Perfil sencer d’una copa de 
sigil·lada sud-gàl·lica, forma Drag. 27 C, amb segell il·legible; 
5. Peu de plat de sigil·lada itàlica, possible forma Conspectus 

13 o 14, segell of.patr...; 6. Perfil sencer d’un plat de sigil·lada 
sud-gàl·lica, forma Drag. 18 A, amb segell minici (amb la C 
retrògrada); 7. Perfil sencer d’un plat de sigil·lada sud-gàl·lica, 
forma Drag. 18 A, amb segell damonvs; 8. Perfil sencer d’un 
plat de sigil·lada sud-gàl·lica, forma Drag. 29 B, amb segell 
[o]f.ivcvnd...; 9. Fragment de vora de plat de sigil·lada sud-
gàl·lica, forma Drag. 29 B.

Figura 3. 
1. Fragment de vora de plat sigil·lada sud-gàl·lica, forma Drag. 
29 B; 2. Fragment de paret de plat de sigil·lada sud-gàl·lica, 
forma Drag. 29; 3. Fragment de vora de plat de sigil·lada sud-
gàl·lica, forma Drag. 29 B; 4. Fragment de paret de plat de 

sigil·lada sud-gàl·lica, forma Drag. 29; 5. Fragment de peu de 
plat de sigil·lada sud-gàl·lica, forma Drag. 29 o 37; 6. Perfil 
sencer de plat de sigil·lada africana A, forma Hayes 27; 7. Perfil 
sencer de plat de sigil·lada africana A, forma Hayes 17.
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Apèndix

els materials documentats per referències 
bibliogràfiques

Ramon Járrega

Tot i que la immensa majoria dels materials han 
estat estudiats directament per nosaltres, ja sigui pro-
cedents de les prospeccions o de les col·leccions, en 
alguns casos hem utilitzat referències documentals, 
gairebé en la seva totalitat procedents de memòries 
d’excavació. Creiem que, tot i que no hem vist direc-
tament els materials, convé tenir en compte aquestes 
dades per dibuixar un panorama tan complet com 
sigui possible sobre les ceràmiques de l’ager Tarraco-
nensis a l’àrea d’estudi del PAT. En alguns casos es fa 
referència a jaciments actualment improspectables, 
per la qual cosa aquestes dades són les úniques de 
què disposem per conèixer el panorama ceramístic 
que ofereixen.

Val a dir que els materials de tres d’aquests jaci-
ments (Riudarenes, la Llosa, el Mas d’en Gras) no han 
estat inclosos en la base de dades, però els hem tingut 
en compte per a l’estudi de les ceràmiques del PAT. En 
el primer dels casos es coneixen dues àmfores senceres, 
actualment en col·leccions particulars, en què hi ha 
publicats uns dibuixos que ens permeten documentar-
les, i per aquest motiu no les podíem deixar de banda. 
Pel que fa a la vil·la romana de la Llosa, s’hi han fet i 
es duen a terme encara excavacions, però els materials 
arqueològics pràcticament no han estat publicats, i la 
seva revisió i estudi excedeix de bon tros els objectius 
del projecte PAT. Tanmateix, la troballa d’alguns mate-
rials singulars, com la ceràmica coríntia romana, fa que 
s’hagi de tenir també en compte.

Finalment, la vil·la romana del Mas d’en Gras fou 
objecte d’una excavació d’urgència, que ha donat lloc 
a diverses publicacions i, singularment, a l’estudi mo-
nogràfic dels treballs, publicat recentment (Járrega i 
Sánchez 2008). Aquest jaciment ha proporcionat un 
important conjunt de ceràmiques des dels segles ii-i aC 
fins al iii dC, especialment d’època severiana. Pel seu 
volum no han estat inclosos a la base de dades, la qual 
cosa podria haver provocat una distorsió similar al cas 
dels Antigons; tanmateix, el fet d’haver estat publicat 
aquest conjunt obliga encara més a tenir-lo en compte 
per a l’estudi de les ceràmiques romanes a l’ager Tarra-
conensis. El fet que l’estudi de les ceràmiques del Mas 
d’en Gras hagi estat a càrrec de la mateixa persona que 
les del PAT li proporciona un grau més gran d’unió 
amb la resta de materials estudiats en aquest projecte. 
En canvi, cal dir que, pel que fa a la resta de materials, 
no podem respondre completament de la fiabilitat de 

les dades, ja que ens basem en informacions d’altres 
autors i no hem pogut revisar els materials.

Part d’aquests jaciments (els Masos i els Aragalls) 
han proporcionat també materials en les prospeccions 
extensives del PAT, però part d’aquests es coneixen a 
través de memòries d’excavació, així que els incloem 
tant en aquesta llista com en la de les prospeccions per-
què hi tenim dues fonts d’informació i dos grups de 
materials diferents, els de les prospeccions i els de les 
referències bibliogràfiques.

Seguidament esmentem els tretze jaciments que es 
coneixen per aquesta via, juntament amb la font biblio- 
gràfica de referència. 

L’Esquirol (Cambrils; Ramon 1988).
La Llosa (Cambrils; referències orals de Jaume 

Massó).
Els Masos (Cambrils; Ramon 1999, Camarasa 

2002).
Riudarenes II (Constantí; Papiol 1973-74).
Camí del Pla del Maset (Salou; Adserias et al. 

1994).
Nord del Cementiri de la Canonja (Tarragona; Fa-

bregat 2009).
Els Aragalls (Vila-seca; Adserias et al. 1994; Adse-

rias et al. 1995).
Els Castellots (Vila-seca; Adserias 1998).
Mas d’en Gras (Vila-seca; Járrega i Sánchez 2008).
Parcel·la 57 (Vila-seca; Adserias et al. 1995).
Rescat de Baix (Vila-seca; Adserias et al. 1995).
Tossal de la Ganyada (Vila-seca; Adserias et al. 

1995).
Voltants del Castell de Solcina (Vila-seca; Ynguan-

zo 2008, 2009).
El cas del Mas d’en Gras és una mica diferent de 

la resta, no solament perquè hem estudiat directa-
ment els materials, sinó també perquè el seu volum 
és molt més gran. La resta de materials procedeix en 
alguns casos d’excavacions (l’Esquirol), però quan és 
així es tracta de conjunts numèricament limitats. La 
incidència d’aquest grup de materials és molt baixa, 
ja que la majoria procedeixen de les prospeccions o 
les col·leccions. En alguns casos poden ser enganyosos, 
com en el de les ceràmiques africanes de pasta groga, 
que són molt alts perquè només s’ha identificat en dos 
jaciments (el Mas d’en Gras i els Antigons) i un d’ells 
forma part d’aquest grup, a més del fet que són dos 
dels conjunts més nombrosos que hem estudiat. Uns 
altres casos força evidents són els de la ceràmica co-
ríntia romana, documentada només al Mas d’en Gras, 
els Antigons i la Llosa, i la ceràmica vidrada romana, 
documentada només als jaciments del Mas d’en Gras, 
els Antigons i Molins Nous.

En altres casos, però, esdevé més significatiu el per-
centatge, pel fet de tractar-se de materials que es do-
cumenten en abundància, tant aquí com en les pros-
peccions i les col·leccions. Així, cal destacar, entre els 
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materials documentats a partir de les memòries i textos 
consultats, les àmfores itàliques, que constitueixen el 
41,66 %; la campaniana B, que arriba al 20 %; la cerà-
mica de vernís intern roig pompeià, que és el 22,22 %; 
la ceràmica comuna ibèrica, el 15,15 % (aquí amb una 
incidència més baixa); les àmfores punicoebusitanes, el 
26,31 %, sorprenentment alt, o les àmfores bètiques, 
el 17,24 %. En canvi, és molt baix el percentatge de la 
ceràmica africana de cuina (tan sols el 7,81 %), mal-
grat que és una de les més abundantment constatades 
a l’ager Tarraconensis. 

Per tant, les referències bibliogràfiques són impor-
tants per al coneixement complet del conjunt ceramís-
tic conegut de l’ager Tarraconensis, i permeten docu-
mentar millor materials poc documentats aquí, com 
la ceràmica coríntia romana o la ceràmica vidrada. 
Tanmateix, el valor d’aquest aplec de proves és relatiu, 
perquè en general no es tracta de conjunts amplis (tret 
del cas del Mas d’en Gras) i no sempre les classifica- 
cions són fiables. Per tant, aquest conjunt de materials 
resulta un bon complement de la resta, per les raons 
que acabem d’esmentar, però el gruix del material inte-
ressant és el que s’ha aplegat a partir de les col·leccions 
i de les prospeccions.
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5.1. Producció i importació de ceràmiques a l’ager 
Tarraconensis. Una aproximació a l’economia 
del Camp de Tarragona en època romana

Ramon Járrega i Josep Abela

Introducció

La realització del PAT ha donat com a resultat la 
recollida, classificació i estudi d’una gran quantitat de 
materials arqueològics, especialment ceràmics, de prop 
de 34.000 unitats, entre les prospeccions intensives i 
extensives del PAT i l’estudi de col·leccions museísti-
ques, als quals s’han afegit els materials de les pros-
peccions realitzades per Carreté, Keay i Millett (1995) 
(fig. 1). El conjunt d’aquests materials ens permet 
efectuar una aproximació força acurada del que degué 
ésser l’economia i el comerç en època romana a l’ager 
Tarraconensis, ja que una bona part, tant per la seva 
mateixa funció com en el paper de recipients, varen és-
ser objecte d’importació o exportació, per la qual cosa 
tenen una gran importància com a elements d’estudi a 
l’hora d’efectuar una aproximació amb base arqueolò-
gica a l’economia antiga de la zona. D’altra banda, una 
altra funció important de l’estudi dels materials arque-
ològics ha estat, òbviament, la datació dels jaciments, 
la qual cosa ha fet possible establir les diferents fases de 
l’evolució del poblament.

Tot i que una important quantitat dels materials 
procedeix de les prospeccions efectuades directament 

sobre el terreny (ca. 9.500 fragments, un 28 % del 
total) per part de l’equip que ha estat integrat dins 
del projecte, cal no oblidar la presència d’una ma-
joria dels materials que tenen procedències diverses: 
ca. 9.800 fragments, el 28,7 %, corresponents a l’es-
tudi de Carreté, Keay i Millett (1995), i ca. 14.700, 
el 43,3 %, del total, que actualment formen part de 
diverses col·leccions, especialment de museus, estu-
diades també en aquest projecte. Totes aquestes re-
ferències han estat incloses a la base de dades perquè 
s’ha pretès aplegar la major part possible de les dades 
existents sobre els materials arqueològics a l’àrea estu-
diada al PAT, tot i tenir en compte la diversitat dels 
mètodes de recol·lecció. Tanmateix, aquest recull del 
conjunt creiem que ens permet aconseguir una visió 
més real que limitar-nos a una única font, a més de 
completar, des del punt de vista empíric, la totalitat 
de les dades existents.

No obstant això, en el present estudi ens centrem 
únicament en la ceràmica d’època ibèrica i romana 
identificable, la qual cosa ens porta a analitzar un uni-
vers de prop de 23.500 fragments ceràmics des d’època 
ibèrica fins a la tardoantiguitat (fig. 2). Per tant, dei-
xem de banda el material recollit en les prospeccions 
intensives d’època prehistòrica, musulmana o medie-
val, així com tot el material classificat com a romà in-
determinat, majoritàriament constructiu, com tègules, 
lastrae, opus signinum, etc.

Cal dir que hi ha alguns materials d’atribució cro-
nològica dubtosa, com són els d’època republicana i/o 
altimperial, els dubtosos d’època altimperial o baix- 
imperial i, molt especialment (per la seva quantitat i 
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la problemàtica que això implica) els d’època ibèrica 
i/o republicana. Per tant, s’ha efectuat una calibració 
d’aquests materials, el resultat de la qual es reflecteix 
en un gràfic (fig. 2 bis) que proporciona un panorama 
probablement més real de la distribució ceràmica per 
èpoques.

Procedència del material. Prospeccions i col·leccions

Pel que fa als materials procedents de les pros-
peccions, en primer lloc hem de considerar els de les 
prospeccions extensives, és a dir, que corresponen al 
reconeixement directe de jaciments arqueològics que 
ja eren coneguts en la bibliografia, concretament en la 
documentació dipositada a l’Inventari del Patrimoni 
Arqueològic de Catalunya (IPAC), del Servei d’Arque-
ologia i Paleontologia de la Direcció General de Patri-
moni de la Generalitat de Catalunya, així com per di-

ferents fonts escrites (articles, monografies locals) que 
en feien esment. D’una bona part d’aquests jaciments, 
tot i que eren coneguts, no se’n tenia cap dada referent 
als materials que s’hi havien localitzat, per la qual cosa 
les prospeccions efectuades arran del projecte han per-
mès aportar informació per primera vegada.

D’altra banda, les prospeccions extensives i inten-
sives han permès tant constatar l’existència de materi-
als en superfície corresponents a jaciments ja coneguts 
com (i això és el més transcendent) documentar-ne de 
nous, amb la qual cosa s’ha pogut recollir una sèrie de 
materials que permeten efectuar una aproximació a la 
seva cronologia, i alhora, a la seva activitat econòmica 
en època romana.

Les col·leccions tenen una procedència més diversa, 
ja que provenen tant de prospeccions com d’excava-
cions arqueològiques més o menys programades (totes 
elles anteriors a la creació del Servei d’Arqueologia de la 
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Generalitat de Catalunya en els anys vuitanta del segle 
xx i de l’organització del procés d’excavació i documen-
tació que això comportà). Per tant, tenim col·leccions 
de materials de vegades fins i tot ingents, com la de la 
vil·la romana dels Antigons (Reus), procedent d’unes 
excavacions de salvament dirigides en 1976-78 per la 
Dra. Lluïsa Vilaseca, amb la direcció tècnica de Jaume 
Massó i Ramon Capdevila. Els materials es conserven 
al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca, a Reus.

Una altra sèrie de materials de col·lecció són els di-
positats a l’esmentat Museu d’Arqueologia Salvador Vi-
laseca, on a més dels trobats a la vil·la dels Antigons n’hi 
ha d’altres procedències (l’Hort Lluny, la Buada…), 
aplegats (en total, només 126 fragments) en la seva 
major part a partir de l’activitat del Dr. Salvador Vila-
seca, durant la primera meitat i a mitjan segle xx. Així, 
aquest museu és un dels de referència a l’hora d’estudiar 
la romanització a l’àrea de l’antic ager Tarraconensis.

Un dels altres museus importants pel volum de la 
seva col·lecció de materials (ca. 3.500 unitats) i per la sig-
nificació d’aquests és el Museu Municipal de Riudoms. 
La major part dels materials arqueològics dipositats en 
aquest museu són fruit de l’intens treball de prospecció 
dut a terme per Valeriano Romero, que va realitzar una 
sèrie de treballs d’excavació a la vil·la romana de Molins 
Nous, situada al terme municipal de Riudoms, a més 
d’una intensa activitat prospectora, que ha donat com 
a resultat que Riudoms i les àrees del voltant (singular-
ment el terme de Cambrils) sigui una de les zones més 
ben conegudes (si més no, quant a volum de materials 
arqueològics) de tot el Camp de Tarragona.

A part dels abans esmentats, hi ha altres conjunts 
que han aportat un volum menor de materials, però 
que tot i així cal tenir en compte: es tracta de la col-
lecció del Museu Municipal d’Alcover (Alt Camp), on 
hi ha una sèrie de materials recollits pel Sr. Andreu 
Barbarà i altres afeccionats locals; la del Mas de Valls 
(Reus, Baix Camp), on es troben els materials proce-
dents de les excavacions dutes a terme en els anys 30 i 
40 del segle passat per Salvador Vilaseca; la col·lecció 
Ferrando (Vila-seca, Tarragonès), fruit dels treballs de 
l’estudiós local Joan Ferrando, i finalment la col·lecció 
d’Andreu Ollé, que aplega alguns materials arqueolò-
gics recollits en diferents jaciments del terme muni-
cipal de la Selva del Camp. Cal dir que, per diverses 
raons que no són responsabilitat de l’equip que ha 
conformat el PAT, ha estat impossible estudiar els fons 
dipositats al Museu Nacional Arqueològic de Catalu-
nya (MNAT), tot i que hi ha constància de l’existència 
d’alguns (com els del Mas d’en Bosch de Constantí). 
Per tant, malauradament cal constatar aquesta man-
cança, malgrat la voluntat de poder incloure aquests 
conjunts, que resten així inèdits.

Malgrat tot, entre les col·leccions preexistents i els 
materials recollits directament en les prospeccions del 
projecte (tant les extensives com les intensives) s’ha po-

gut aplegar una important col·lecció de materials cerà-
mics, que ens permeten apropar-nos a través seu no sols 
a aspectes merament tipològics i cronològics, sinó tam-
bé efectuar una aproximació històrica al comerç i l’eco-
nomia en època romana d’aquesta àrea de l’ager Tarra-
conensis, de la qual cosa ens ocuparem seguidament.

Tanmateix, abans d’entrar en matèria no volem 
deixar d’indicar que els materials de la vil·la dels An-
tigons, pel seu volum i significació, són objecte d’un 
estudi monogràfic a part, encara que les conclusions 
que en podem treure seran també contrastades aquí, 
per tal de posar-los en relació amb la resta de jaciments 
i materials documentats a la resta de la zona estudiada 
de l’ager Tarraconensis, sens dubte una de les més ri-
ques i més ben documentades.

També cal tenir en compte els materials de la vil·la 
del Mas d’en Gras (Vila-seca), que ja han estat pu-
blicats (Járrega 2003; Járrega i Sánchez, 2008) i que 
hem tractat estadísticament igual que els materials del 
projecte PAT. La base de dades pròpia ens proporcio-
na un conjunt de ca. 56.300 fragments de materials, 
els quals es redueixen a ca. 21.900 unitats quan con-
siderem només el material ceràmic d’època ibèrica i 
romana identificables, tal com s’ha tingut en compte 
dins del PAT.

El material dels Antigons i del Mas d’en Gras no 
s’ha considerat com a part de l’estadística, sinó que 
s’ha utilitzat com a element comparatiu, ja que no for-
ma part de la base de dades del PAT, principalment 
perquè el gran volum de materials documentats hauria 
distorsionat el conjunt de la base de dades. 

el període ibèric (segles vi/v-iii aC)

Per les raons històriques que siguin, i que s’analit-
zen a l’apartat corresponent, a la riba dreta del Francolí 
hi ha molt poques proves de poblament ibèric dispers 
anterior a l’ocupació romana. Per aquesta raó, els ma-
terials que es poden atribuir a aquesta època són for-
ça escadussers, uns 20 fragments, com s’observa a la 
fig. 3. D’altra banda, en molts jaciments romans s’han 
localitzat en superfície ceràmiques ibèriques i impor-
tacions itàliques, amb el problema, quan no es conei-
xen formes o quan la cronologia d’aquestes és massa 
àmplia, que no és fàcil determinar si corresponen a un 
hàbitat ibèric preromà o bé a un establiment crono-
lògicament tardorepublicà; tanmateix, tot apunta que 
majoritàriament corresponen a aquest segon supòsit.

Per tant, els materials de cronologia ibèrica plena 
o bé preromana estudiats (essencialment dels segles 
iv-iii) es limiten pràcticament als poblats de Santa 
Anna (Reus) –en el qual no hem recollit materials en 
superfície– i la Timba del Castellot (Riudoms) –on sí 
que n’hem trobat–, i a més s’han estudiat els materials 
dipositats al Museu Municipal de Riudoms. També 
són de plena època ibèrica els assentaments de Rescat 
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de Baix (Vila-seca), amb ceràmica àtica de figures ne-
gres i de figures roges, i els Castellots (Vila-seca), amb 
ceràmica àtica de vernís negre. D’altra banda, alguns 
establiments menors, com el Mas de Serapi II (Cons-
tantí) o el Mas de Valls (Reus) podrien començar en 
aquesta època.

Com a materials d’importació més antics, podem 
fer esment de la troballa de fragments de ceràmiques 
àtiques de figures roges, que aparegueren als jaciments 
de la Timba del Castellot (Riudoms) i Rescat de Baix 
(Vila-seca; àtica de figures negres i figures roges), ma-
terials que remunten al segle vi (ceràmica de figures 
negres) i v o iv aC, però que, de tota manera, es docu-
menten en molt poca quantitat. Al segle iii correspon 
el guttus del Degotall (Alcover). 

També a aquest moment podrien correspondre al-
guns dels fragments informes d’àmfores púniques, que 
poden també ser d’època romana republicana, per la 
qual cosa ens hi referirem més endavant. Pel que fa 
a les àmfores ebusitanes, encara que les poques que 
apareixen a l’ager Tarraconensis són majoritàriament 
d’època republicana, ja es troben en aquest període, 
com ho indica el fragment de vora de la forma PE-14 
trobat al Camí de l’Horta (la Selva del Camp), o els 
dos de PE-15 apareguts al jaciment del Mas d’en Gras 
(Vila-seca). S’han recollit també alguns fragments de 
vores de la forma PE-15 o PE-16 a la zona de Nulles 
(Carreté, Keay i Millett 1995, 100-101), i per tant, 
fora de l’àrea estudiada al PAT. Aquestes formes es da-
ten en els segles iv i iii aC (Ramon 1981 i 1995).

Finalment, d’àmfores itàliques, tot i que en alguns 
casos s’han documentat fins a 17 vores segures d’àmfo-
res grecoitàliques (i un altre tant de possibles), proba-
blement no n’hi ha cap que sigui anterior a l’arribada 
dels romans, per la qual cosa s’han d’atribuir al període 
següent. És a dir, les àmfores grecoitàliques, tot i que 
apareixen en certa abundància i tenen un origen més 

antic, probablement corresponen (en els casos docu-
mentats en aquest estudi), si no en la seva totalitat, sí 
majoritàriament al segle ii aC.

Les ceràmiques comunes ibèriques (més de 4.900 
fragments) són difícils d’enquadrar cronològicament, ja 
que, sense anar més lluny, formes característiques com 
els kalathoi (170 fragments) començaren a produir-se 
en el segle iii aC; tanmateix, la major part d’aquests 
materials correspon també al període iberoromà. 

Aquesta realitat contrasta amb l’intent de l’equip 
catalanobritànic que va efectuar prospeccions a l’ager 
Tarraconensis als anys noranta del segle xx. Aquests 
autors (Carreté, Keay i Millett 1995, 118-134) varen 
proposar una diferenciació entre materials del perío-
de ibèric ple i de l’etapa ceràmica ibèrica tardana, en 
època republicana, basant-se en el contrast amb altres 
exemplars similars trobats en contextos arqueològics 
ben datats. Fins i tot a partir d’aquestes dades varen 
elaborar un mapa de jaciments diferenciat per al pe-
ríode ibèric i per al romà republicà, que actualment 
sembla molt arriscat pel que fa a la primera etapa; com 
aquests mateixos autors indiquen (Carreté, Keay i Mi-
llett 1995, 57), aquest és el problema més dificultós al 
qual ens enfrontem a l’hora de delimitar les fases cro-
nològiques en què es pot dividir el poblament de l’ager 
Tarraconensis. Tanmateix, els darrers anys ens han per-
mès conèixer millor les produccions ceràmiques ibè-
riques, amb la qual cosa ens trobem que determina-
des formes, com les vores amb el perfil anomenat de 
coll de cigne (n’hem identificat 71 fragments), que es 
consideraven anteriorment com a pròpies de períodes 
més antics, actualment sabem que es produïen encara 
durant el període republicà. Es pot dir el mateix dels 
plats de vora reentrant, derivats sens dubte dels models 
àtics i que es troben també en campaniana A (forma 
Lamboglia 27), que tenen una llarga perduració; per 
tant, no se’ls pot fer objecte de datacions massa acura-
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des, com han proposat Carreté, Keay i Millett (1995, 
131). En darrer terme, el tipus 11 de la classificació 
d’aquests autors, que daten al segle vi aC, sembla tenir 
perduracions al segle iv i possiblement el iii aC (tot 
i així, seria un dels tipus més antics), mentre que el 
tipus 15, molt comú (plats i bols), pot perdurar amb 
posterioritat al segle iii aC.1 Per tant, en absència d’un 
context arqueològic concret, és molt arriscat proposar 
una datació per als materials ibèrics a partir de trets ti-
pològics, a excepció dels kalathoi, que com hom sap, es 
desenvoluparen especialment a partir del segle iii aC.

Per tant, és força probable que els jaciments datats 
per Carreté, Keay i Millett a partir dels criteris abans 
esmentats en època ibèrica plena s’hagin de dur en re-
alitat al període romà republicà. Tan sols en el cas que 
hi hagi importacions es pot plantejar l’existència d’un 
hàbitat més antic (que amb les dades que tenim no 
podem afirmar ni negar), però ara com ara només la 
presència, ben escadussera, de ceràmica àtica, àmfo-
res púniques i ebusitanes o qualsevol altra importació 
anterior a l’època romana republicana pot utilitzar-
se per saber amb certesa si algun dels hàbitats actius 
durant el període republicà tingué una fase anterior 
o no. En aquest sentit, per les raons esmentades més 
amunt, podem dir que les ceràmiques ibèriques (tant 
les anomenades comunes com les àmfores) no poden, 
per si soles, ésser utilitzades per postular una datació 
en el període ibèric ple, ans ben al contrari. La presèn-
cia de kalathoi, així com d’altres materials tals com la 
ceràmica grisa ibèrica de la costa catalana, la ceràmica 
d’engalba blanca i la presència d’àmfores itàliques (a 
les quals ens referirem més endavant), fa pensar clara-
ment en el període ibèric tardà, o el romà republicà. 
En aquest sentit, caldria revisar les conclusions de Car-
reté, Keay i Millett i prendre-les amb molta cura. 

D’altra banda, Carreté, Keay i Millett (1995, 79, 
fig. 5.12) publiquen una suposada imitació d’àmfora 
massaliota feta amb pasta local. Tanmateix, a la vista 
del dibuix, que correspon només a un fragment de 
vora, no ens atreviríem a mantenir aquesta atribució ti-
pològica, menys encara tenint en compte que es tracta 
de material trobat en superfície, per la qual cosa no es 
pot descartar que correspongui a alguna altra producció 
(potser una variant atípica de la forma Dressel 2-4?), 
i per tant no pot ésser utilitzada per postular aquesta 
mena d’imitacions ni com a element de datació.

En definitiva, l’escadusser nombre d’importacions i 
materials clarament atribuïbles al període preromà són 
la causa que ens manquin dades suficients per fer esta-
dístiques amb aquests materials.

l’època tardorepublicana (segles ii-i aC)

En contrast amb el període anterior, són molt 
abundants els jaciments tardorepublicans (124 d’un 
total de 222 jaciments registrats) de l’ager Tarraconen-
sis, als quals podem sumar les ceràmiques trobades en 
vil·les i assentaments d’època imperial, la qual cosa ens 
permet pensar que corresponen a hàbitats que s’origi-
nen en aquesta època.

No obstant això, trobem una gran quantitat de 
ceràmica que no es pot adscriure clarament a aquesta 
època o a l’anterior, ja que pel context de manca de 
proves netament ibèriques dels jaciments, però de cla-
ra tipologia ibèrica dels fragments recollits, les hem 
de catalogar com a ceràmica d’època ibèrica i/o repu-
blicana, tal com es reflecteix en la fig. 4. Tanmateix, si 
(com sembla probable) es pot atribuir aquests materi-
als al període republicà i els acumulem a aquest (fig. 2 
bis), resulta que aquest període és el que presenta una 

1. Agraïm als Srs. Ramon Coll i David Asensio, grans coneixedors de les ceràmiques ibèriques, el seu assessorament en aquestes qüestions.
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major abundància de materials de tots els que s’han 
estudiat.

Tot i tenir en compte el fet abans esmentat, també 
podem considerar que hi ha un clar augment de les 
ceràmiques d’importació, encapçalades per les àmfo-
res itàliques, com es manifesta a la fig. 5. La presència 
d’aquestes és molt important en el conjunt estudiat al 
PAT (3.927 fragments), ja que constitueix el 34,7 % 
del total de les àmfores, i a més, es documenta en una 
gran quantitat de jaciments (el 30 % del total). Si 
ho comparem amb el cas concret del Mas d’en Gras, 
veiem que constitueix el 26,7 % d’un total de 7.317 
fragments d’àmfores, un percentatge similar. 

D’altra banda, la producció anomenada DB per 
Nolla (1976), que presenta un característic i abundant 
desgreixant d’olivina, presenta uns percentatges (en re-
lació amb el total d’àmfores itàliques) poc homogenis, 
que es presenten al quadre següent:

Procedència quantitats Percentatges

PAT 117 5 %

Mas d’en Gras 411 21 %

Els Antigons 20 31,7 %

Atès que al PAT les àmfores de pasta DB correspo-
nen aproximadament al 5 % del total de les àmfores ità-
liques, el 95 % restant tenen una altra procedència, que 
no podem per ara determinar, però cal no oblidar les di-

verses produccions campanianes i lacials documentades 
(com, per exemple, el taller d’Albínia; vegeu Benquet i 
Mancino 2006) o fins i tot l’àrea tirrena, on es documen-
ta –a Cosa– la cèlebre producció de Sestius (Lyding Will 
1979). En canvi, els valors són considerablement més 
alts en el cas del Mas d’en Gras, i encara més a la vil·la 
dels Antigons, però no hem d’oblidar que en aquest dar-
rer jaciment la mostra és molt reduïda, ja que es tracta 
de 20 fragments sobre un total de només 63 exemplars. 
Per tant, considerant l’acusada diferència entre aquests 
resultats, no podem presentar dades concloents que ens 
permetin calibrar adequadament la representació per-
centual efectiva de la producció DB davant del total de 
les àmfores itàliques a l’àrea estudiada.

Les àmfores itàliques les tenim constatades als jaci-
ments següents:

3.1, 3.2, 3.4 i 3.6 (Alcover).
3.5 (Alcover; Dressel 1 A).
Camí del Molí (Alcover; Dressel 1 A, B i C).
Els Segalés (Alcover; tipus DB).
Mas del Xaranga i els Masos (Cambrils).
Les Bassasses (Cambrils; grecoitàlica i DB).
La Mineta i Mas Rovira (Cambrils).
1.2 (Constantí).
1.4 (Constantí; tipus grecoitàlic i Dressel 1 A, B 

i C).
1.5 i 1.7 (Constantí).
1.8 (Constantí; grecoitàlica i Dressel 1 B).
Les Gavarres (Constantí).
Les Gavarres II (Constantí; tipus DB i itàlic comú).
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Mas d’en Bosch i Mas dels Frares (Constantí).
Mas de Serapi (Constantí; grecoitàlica, Dressel 1 

A i B).
Sant Llorenç (Constantí; Dressel 1 A).
Mas de Serapi II (Constantí; grecoitàlica i Dressel 

1 A).
Els Antigons (Reus; grecoitàlica i Dressel 1 A, B i 

C, alguns de tipus DB).
La Buada (Reus; Dressel 1 A, a més de presència 

de tipus DB).
El Brugar (Reus; tipus DB i itàlic comú).
Mas de l’Ambròs (Reus; grecoitàlica i Dressel 1 A).
Mas del Rofes (Reus).
Mas de Valls (Reus; Dressel 1 A).
Mas de Barenys (Riudoms; Dressel 1 A).
Mas d’en Toda (Riudoms; Dressel 1 A).
Molins Nous (Riudoms; grecoitàlica, Dressel 1 A, 

en un cas tipus DB; Dressel 1 B i C).
La Timba del Castellot (Riudoms; grecoitàlica i 

Dressel 1 A; tipus DB i itàlic comú).
573 (Salou).
590 (Salou; grecoitàlica).
Vil·la de Barenys (Salou) i Pla del Maset (Salou).
2/1 (la Selva del Camp; Dressel 1 A).
Mas Nolles (la Selva del Camp; Dressel 1 tipus DB, 

i itàlic comú).
Mas d’en Bertran, Mas del Cristià, Camí de l’Hor-

ta o Mas Murillo i el Vilar de la Font de l’Albelló (la 
Selva del Camp; Dressel 1 tipus DB).

Els Mongons I (Tarragona; tipus DB).
El Cogoll (Vilallonga del Camp).
Els Aragalls (Vila-seca; Dressel 1).
La Canaleta (Vila-seca; grecoitàlica, Dressel 1 B 

–amb segell q.maen.ant– i C, i tipus DB).
Mas d’en Gras (Vila-seca; Dressel 1 A, B i C).
Parcel·la 57 i els Castellots (Vila-seca).
Uniquímica (Vila-seca; grecoitàlica i Dressel 1 A).
Torre de Virgili (Vila-seca; tipus DB). 
Pel que fa a les formes (que ha estat possible docu-

mentar en sols un 13,3 %), tot i que hi ha una presència 
discreta d’àmfores grecoitàliques, la immensa majoria 
correspon a la forma Dressel 1, especialment a la vari-
ant A; així, la Dressel 1 correspon al 44 % del total de 
les formes d’àmfores itàliques, mentre que les variants B 
i C corresponen com a molt al 2,8 % conjuntament.

Carreté, Keay i Millett (1995, 80, fig. 5.13) publi-
quen alguns fragments de vores d’àmfores grecoitàli-
ques que, per la seva pasta, semblen produccions lo-
cals. A la vista dels dibuixos publicats, hem de dir que 
un ens sembla més aviat una Dressel 1 A, per tenir la 
vora més alta que ampla, com és característic en aques-
tes produccions. Tanmateix, no es pot descartar que, 
al segle ii aC, es comencés la producció local d’àmfo-
res que imiten els prototipus itàlics, que inicialment 
s’inspiressin en les grecoitàliques, però que de seguida 
adoptessin la forma Dressel 1. 

Hem de considerar tant l’eclosió del poblament ru-
ral com l’abundant presència d’àmfores itàliques en els 
segles ii-i aC com un fruit directe de la implantació de 
la ciutat romana a Tarraco durant la segona meitat del 
segle ii i la primera meitat de l’i aC. Tot i que en la ma-
jor part dels casos no ha estat possible datar els materials 
(ja que corresponen a prospeccions superficials), podem 
considerar que les àmfores itàliques documentades cor-
responen a aquest període. Això quadra amb la crono-
logia de la forma Dressel 1, que aparegué vers l’any 130 
aC i es documenta a Hispania per primera vegada als 
campaments numantins (Sanmartí 1985), i ben segur 
que també a Tarraco i a la zona costanera en general.

Cal destacar també un fragment d’àmfora apulio-
ta, de la forma Beltrán 85, trobat al jaciment de Mas 
d’en Gras (Vila-seca) (Járrega 2003, 117; 153, fig. 3.3;  
Járrega i Sánchez 2008, 80; 83, fig. 3, núm. 3).

En contrast amb aquesta important presència d’àm-
fores, la ceràmica de vernís negre té una representació 
relativament esquifida. Possiblement és menor que en 
altres àrees costaneres, com el nord-est de Catalunya o 
el Maresme. Aquest fenomen s’hauria de quantificar 
també en altres àrees per tal que poguéssim argumen-
tar-ho amb dades sòlides, però la impressió que fa tot 
plegat és que es produí una importació gairebé massiva 
de vi itàlic envasat en àmfores (primer grecoitàliques i 
després Dressel 1), mentre que la corresponent vaixella 
de vernís negre té una presència força més migrada.

De ceràmica de vernís negre (possiblement anteri-
or a les campanianes) en tenim al jaciment de Molins 
Nous (Riudoms; forma Morel 4750). També al Mas 
d’en Gras (Vila-seca) s’ha trobat un fragment ceràmic 
que podria atribuir-se a la forma Morel 2520, produc-
ció etrusca datada cap als anys 230 a 170 aC (Járrega 
2003, 110; Járrega i Sánchez 2008, 77 i 119).

La ceràmica campaniana a (142 fragments) es do-
cumenta als jaciments següents:

3.4 i 3.5 (Alcover).
Camí del Molí (Alcover).
El Degotall (Alcover; Lamb. 2, 5, 28, potser 48 A 

i Morel 8180).
Les Bassasses (Cambrils; forma Lamb. 5-7 de la 

campaniana A tardana).
Hostal Don Juan (Cambrils).
Mas del Xaranga (Cambrils; Lamb. 5).
Mas de Serapi (Constantí).
Mas de Serapi II (Constantí).
Sant Llorenç (Constantí; forma Lamb. 27).
Els Antigons (Reus; Lamb. 2, 3, 5, 5-7, 5-7 o 8, 7, 

27 i 27 o 33).
Mas de Valls (Reus; Lamb. 27, Morel 2574a1, 

2654 i 2721a1).
Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-

Riudoms).
L’Hort del Pelat (Riudoms; Lamb. 5 i 36).
Mas de Barenys (Riudoms).



148

AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

Mas d’en Toda (Riudoms; Lamb. 33 A i 48 o 49).
Molins Nous (Riudoms; Lamb. 23, 27, 31 i 36 i 

possible Morel 2312).
La Timba del Castellot (Riudoms; Lamb. 1, 3, 5, 

7 i 48 o 49).
Sala Galas (Salou; Lamb. 48, 49 o 68).
El Prat (la Selva del Camp).
Vil·la Ceratònia (Tarragona).
El Cogoll (Vilallonga del Camp).
La Canaleta (Vila-seca; Lamb. 36).
Zona de Vila-seca, probablement la Canaleta 

(Lamb. 5-7 i 36).
Vil·la de Barenys (Salou).
Mas d’en Gras (Vila-seca; Lamb. 5 - Morel 2250; 

Lamb. 5 - Morel 2252c1, Lamb. 6 A - Morel 1430, 
Lamb. 8 B - Morel 2242 A, Lamb. 27 - Morel 2820, 
Lamb. 27 - Morel 2900, Lamb. 28 - Morel 2640, 
Lamb. 31 - Morel 2570; Lamb. 31 - Morel 2574a; 
Lamb. 36 - Morel 1300; Lamb. 48 - Morel 3100).

Uniquímica (Vila-seca; Lamb. 27). 
Com es pot veure, sobta el contrast entre la migra-

da presència d’aquestes ceràmiques i la gran abundàn-
cia d’àmfora itàlica.

Pel que fa a la campaniana b (93 fragments), apa-
reix als jaciments següents:

3.3 i 3.5 (Alcover).
Vil·la romana d’Alforja (Alforja).
Mas del Xaranga (Cambrils).
1.4 (Constantí).
Les Gavarres II (Constantí; Lamb. 5 o 7).
Els Antigons (Reus; Lamb. 2, 5 i 5-7 o 8).
Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-

Riudoms).
Mas d’en Toda (Riudoms).
Molins Nous (Riudoms; Lamb. 5).
El Prat (la Selva del Camp; Lamb. 1).
Carrer 11 de Setembre (Vila-seca; Lamb. 10 o 11).
Mas d’en Gras (Vila-seca; Lamb. 1 - Morel 2322 A; 

Lamb. 1-8 - Morel 2566; Lamb. 2 - Morel 1220; Lamb. 
3 - Morel 7500; Lamb. 3 A - Morel 7541a1; Lamb. 4 - 
Morel 1410; Lamb. 5 - Morel 2250; Lamb. 5 - Morel 
2255c1; Lamb. 5-7; Lamb. 7 - Morel 2286A1; Lamb. 
7 - Morel 2272; Lamb. 8 B; Lamb. 33).

Parcel·la 57 (Vila-seca).
Uniquímica (Vila-seca; Lamb. 3).
Té, per tant, una presència molt menor que la cam-

paniana A. 
La producció de b-oïde (49 fragments) l’hem do-

cumentat als jaciments següents:
Camí del Molí (Alcover).
Els Segalés (Alcover; Lamb. 5-7).
Mas del Xaranga (Cambrils; Lamb. 5-7).
Les Gavarres II (Constantí).
L’Hort del Pelat (Riudoms).
La Timba del Castellot (Riudoms; Lamb. 2).
Molins Nous (Riudoms; Lamb. 5-7 i possibles 

Lamb. 2, 7 i 33).
Vil·la Ceratònia (Tarragona).
Vil·la de Barenys (Salou; Lamb. 5-7).
Els Aragalls i la Canaleta (Vila-seca).
Zona de Vila-seca, probablement la Canaleta 

(Lamb. 5-7).
Mas d’en Gras (Vila-seca; Lamb. 1 - Morel 2300; 

Lamb. 3 - Morel 7500). 
Uniquímica (Vila-seca; Lamb. 5-7). 
Per tant, la presència de la campaniana B-oïde és 

més gran que la de campaniana A. 
D’altra banda, segons Carreté, Keay i Millett 

(1995), al jaciment 1.8 (Constantí) s’ha trobat un 
fragment i al jaciment del Mas de Serapi dos fragments 
de ceràmica campaniana C. Tenint en compte que 
aquesta producció, d’origen sicilià, té una escadusse-
ra presència a Hispania, i que s’han detectat diverses 
imitacions locals de la ceràmica campaniana en pasta 
grisa, és possible que en realitat correspongui a una 
d’aquestes darreres produccions.

Quan ha estat possible determinar-ne les formes, 
hom pot apreciar com en general la campaniana A cor-
respon a formes tardanes, per la qual cosa està influïda 
pel que seguint Lamboglia es va anomenar campaniana 
B i, per tant, presenta una cronologia que es pot centrar 
en el darrer quart del segle ii i la primera meitat de l’i aC, 
que quadra també amb la de les àmfores que abans hem 
vist. I naturalment, hi és present també la campaniana 
B, encara que aquesta producció presenta un problema 
de denominació i de determinació del seu origen.2

2. Efectivament, després de considerar que la producció més genuïnament corresponent a la campaniana B se situa a l’àrea de l’antiga 
Etrúria, les altres produccions de menor qualitat varen ésser anomenades B-oïdes per Morel (1981). Posteriorment, Pedroni (2001) va propo-
sar anomenar-les calenes, per haver-se documentat un centre productor a la ciutat de Cales; tanmateix, el fet que possiblement no es produ-
ïren exclusivament en aquesta ciutat fa que aquesta denominació no resulti satisfactòria. Actualment els especialistes en la matèria tendeixen 
a anomenar aquesta producció de campaniana B no etrusca cercle de la B i a bandejar la denominació de B-oïde per inconcreta. Tanmateix, i 
sense voler esmenar la plana als més grans especialistes en la matèria, ens sembla que cercle de la B és encara una denominació més inconcreta 
que les anteriors (no resta clar què s’entén per B, sense cap epítet geogràfic ni tipològic que l’acompanyi), per la qual cosa, tot i els problemes 
que comporta, preferim continuar utilitzant aquí la denominació de B-oïde.

Agraïm les observacions que amablement ens ha fet el Dr. Jordi Principal sobre el tema, insistint que els especialistes en la matèria ja no uti-
litzen la denominació B-oïde i opten per cercle de la B, però a risc de semblar que defensem una denominació obsoleta (a favor de la qual no ens 
tanquem pas), continua semblant-nos encara pitjor parlar de cercle de la B, precisament perquè no resta pas implícit ni explícit què és la «B». Ens 
semblaria potser més acceptable parlar de cercle de la campaniana B, tot i acceptar que probablement no procedeix de la Campània, de la mateixa 
manera que no totes les sigil·lades portaven sigilla, i que el que anomenem vernís en la ceràmica és en realitat, tècnicament, una engalba.
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Si considerem la campaniana A en contrast amb 
la B i la B-oïde (considerades aquestes dues conjunta-
ment) ens trobem els percentatges següents, contras-
tats entre el conjunt del PAT i els jaciments del Mas 
d’en Gras i els Antigons:3

Procedència
Campaniana

a
Campaniana 
b i b-oïde

PAT 57,5 % 35,1 %

Mas d’en Gras 46,5 % 53,5 %

Els Antigons 62,8 % 37,1 %

Discriminant entre les produccions B i B-oïde, ve-
iem seguidament quin és el percentatge de cadascuna 
d’elles en relació amb el total de les campanianes de 
cada conjunt:

Procedència
Campaniana

b
Campaniana 

b-oïde

PAT 15,3 % 19,8 %

Mas d’en Gras 36,1 % 17,4 %

Els Antigons 22,8 % 14,2 %

D’aquestes xifres podem deduir que no hi ha pas 
un patró fix, sinó variacions, però que en tot cas les 
produccions A per un cantó i el grup format per la B 
i la B-oïde per l’altre s’apropen a una proporció del 
50 % cada un. Pel que fa a les dues darreres, els resul-
tats del Mas d’en Gras i els Antigons semblen ator-
gar una certa precedència percentual a la producció B 
etrusca enfront de les produccions B-oïdes (és a dir, 
probablement calenes), però en canvi els resultats ge-
nerals de l’ager (que, recordem-ho, no inclouen aquests 
dos jaciments) presenten la situació inversa. Caldria 
establir comparacions amb altres àrees per contrastar 
millor aquestes dades.

En relació amb les importacions de ceràmiques de 
vernís negre podem esmentar la descoberta, sempre 
ocasional, de llànties tardorepublicanes, i algunes tam-
bé de vernís negre, com la peça sencera de la forma 
Ricci C trobada al Mas de Valls (Reus).

Per tant, la presència majoritària d’importacions ità-
liques datables a partir del darrer quart del segle ii aC 
correspon, com dèiem, a l’assentament de la ciutat ro-
mana de Tarraco, la qual cosa lliga també amb la gran 
expansió dels petits nuclis rural tardorepublicans que es 
desenvoluparen llavors a l’ager. Això va anar acompa-
nyat, com hem vist, d’una eclosió de les importacions 
itàliques, singularment del vi de Campània i d’altres 

procedències (Laci?, Etrúria?), representat per l’abun-
dant difusió de les àmfores de la forma Dressel 1.

Una producció itàlica que s’inicia en època tardo- 
republicana però que té una continuïtat al llarg del se-
gle i de la nostra era és la ceràmica comuna engalbada 
coneguda com a ceràmica de vernís intern roig pom-
peià. Aquesta duplicitat cronològica, a cavall entre dos 
períodes (la República i l’alt Imperi romà), dificulta 
la utilització d’aquesta ceràmica en qualsevol conside-
ració percentual que afecti algun d’ambdós períodes, 
ja que en molts casos no es pot precisar a quin dels 
dos correspon. De tota manera, la seva presència, com 
diem, és molt reduïda (17 fragments), per la qual cosa 
és evident que la seva arribada fou testimonial i no es 
pot posar en relació amb l’arribada, molt més abun-
dant, de les ceràmiques de vernís negre i de les àmfo-
res. Es documenta només als jaciments que esmentem 
a continuació: 

1.8, Les Gavarres II i Sant Llorenç (Constantí).
La Buada (Reus).
Mas de l’Ambròs (Reus).
Molins Nous (Riudoms; possible forma Goud. 35).
Mas de la Boella (Tarragona; forma Goud. 13).
La Canaleta (Vila-seca; forma Goud. 13).
Mas d’en Gras (Vila-seca).
Val a dir que la forma Goudineau 35 té una àmplia 

cronologia compresa entre la segona meitat del segle 
ii aC i tot l’i dC, però la forma Goudineau 13 té una 
cronologia centrada en el període d’August i Tiberi, 
entre els anys 25 aC i 25 de la nostra era, aproxima-
dament. Per tant, són indicis d’activitat en època au-
gustiana, la qual cosa està en consonància amb el que 
sabem del jaciment de la Canaleta.

Un cas similar al de la ceràmica de vernís intern 
roig pompeià és el de la ceràmica comuna itàlica, cla-
rament recognoscible, en especial pel seu desgreixant 
d’origen volcànic. La tenim documentada tan sols als 
jaciments següents:

Mas del Xaranga (Cambrils; forma COM-IT 3e).
Les Gavarres I (Constantí).
Mas d’en Bosch I o les Tries (Constantí; un possi-

ble fragment de la forma COM-IT 6).
La Timba del Castellot (Riudoms; morter COM-

IT 8d).
Mas de Serapi I (la Selva del Camp).
Mas del Cristià (la Selva del Camp; possible COM-

IT 7 a).
El Cogoll (Vilallonga del Camp).
Els Aragalls (Vila-seca).
La Canaleta (COM-IT 3d, 6a i 6c).
Indústries Bayer (Vila-seca). 
Mas d’en Gras (Vila-seca; COM-IT 6c, 7a, 7c, 7e, 

8e, 8f i similar a 8a).

3. S’han calculat sobre el total de les ceràmiques de vernís negre. Tot i que en el cas del Mas d’en Gras i els Antigons només hi ha ceràmica 
campaniana, al conjunt del PAT es troben també altres produccions.



150

AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

A l’ager Tarraconensis, a partir de les dades que hem 
pogut aplegar tant en prospeccions com en l’estudi de 
les col·leccions, la seva presència també és força reduïda 
(55 fragments, 47 dels quals, però, es poden adscriure 
a l’època republicana o altimperial), i cronològicament 
s’estén també entre els segles i aC i i de la nostra era, 
per la qual cosa presenta una problemàtica similar a la 
de la ceràmica de vernís intern roig pompeià, amb la 
qual té una clara relació tipològica i geogràfica. Pot ser 
molt bé que es tracti de produccions que procedeixin 
de les mateixes terrisseries.

La ceràmica de parets fines és una producció típi-
cament itàlica que es produí entre el darrer quart del 
segle i aC i la primera centúria de la nostra era (97 
fragments entre els períodes republicà i altimperial). 
Per la seva extrema fragilitat (recollida en la denomi-
nació mateixa, moderna, que li donen els arqueòlegs) 
és un producte molt difícil d’estudiar des del punt de 
vista tipològic, ja que els fragments informes sovint 
no permeten una identificació, i fins i tot les formes 
ofereixen diverses possibilitats. De tota manera, les 
formes majoritàries d’època republicana (Mayet 1 i 2) 
s’han identificat en escassa quantitat (2 fragments), tot 
i que completen, de forma molt més escadussera, la 
panòplia de ceràmiques d’origen itàlic que apareixen 
en les nostres terres en època romana republicana. Al 
Mas d’en Gras (Vila-seca) s’han identificat alguns frag-
ments de les formes Mayet 1 i Mayet 2 A.

El que sí que és molt abundant, i difícilment quanti-
ficable en alguns casos (singularment en les col·leccions, 
que han estat objecte d’un procés de selecció), és la 
ceràmica ibèrica, particularment l’oxidant (ca. 5.950 
fragments), que constitueix (amb totes les reserves que 
pugui implicar fer-ne un càlcul, tenint en compte les 
limitacions que acabem d’esmentar) el 48 % del total de 
les produccions d’època ibèrica i tardorepublicana (que 
hem hagut de considerar juntes, tenint en compte que 
no podem distingir de quines de les dues es tracta). 

Quant a la tipologia, tenint present que el 75 % 
dels fragments de ceràmica ibèrica no es pot determi-
nar, podem esmentar unes quantes mostres de kalathoi 
o «barrets de copa», forma majoritària en els contextos 
iberoromans (segles ii-i aC). Moltes vegades no resulta 
fàcil distingir si es tracta de produccions pintades o no, 
pel fet d’identificar-se només fragments de vores, alguns 
força rodats; no obstant això, el kalathos és bàsicament 
un producte pintat. Els kalathoi constitueixen el 2,8 % 
del total de la ceràmica ibèrica que hem recollit. Hi ha 
també altres formes, algunes de més gran tradició, en 
què destaca el tipus anomenat coll de cigne, que consti-
tueix l’1,2 % del total de la ceràmica ibèrica. També són 
importants les pàteres i bols, generalment d’imitació de 
les formes de vernís negre (especialment de la Lamboglia 
27), de què resulta la forma COM-IB Cp1 de la cerà-
mica ibèrica, que té una presència, però, més discreta (1 
fragment de comuna ibèrica i 11 de campaniana A).

S’ha documentat la presència de ceràmica ibèrica 
en una bona sèrie de jaciments: 

3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 i els Segalés (Alco-
ver).

Vil·la romana d’Alforja (Alforja; ibèrica pintada).
El Burguet (Alcover; coll de cigne).
Camí del Molí (Alcover; kalathoi, coll de cigne),
El Degotall (Alcover; coll de cigne, tenalles, kala- 

thoi).
Les Prades o Mas Roig (Alcover; kalathoi).
Les Bassasses (Cambrils).
Mas del Xaranga (Cambrils; coll de cigne).
La Mineta (Cambrils).
Mas d’en Bosch (Constantí; ibèrica pintada i coll 

de cigne).
Mas dels Frares (Cambrils; coll de cigne).
Mas Rovira (Cambrils; kalathos pintat).
1.2, 1.4, 1.8, les Gavarres I i II, Riudarenes I i Sant 

Llorenç (Constantí).
Mas de Serapi (Constantí; ibèrica oxidant i grisa).
Mas de Serapi II (Constantí; coll de cigne, kalathoi 

i tenalles).
Els Antigons (Reus; kalathoi Mata-Bonet 2711 i 

2721; COM-IB Jr1; COM-IB Jr 4; Ib.  Peinte 1222, 
2221c i 2222b i c; imitació de la Lamb. 27 de la cerà-
mica campaniana A).

La Buada (Reus; coll de cigne).
Camí de la Pedra Estela (Reus).
Mas del Rofes (Reus; kalathoi).
Mas de Valls (Reus; ibèrica pintada i kalathoi).
Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-

Riudoms; kalathoi).
L’Hort del Pelat (Riudoms; kalathoi).
Mas d’en Toda (Riudoms; coll de cigne, kalathoi).
Molins Nous (Riudoms; kalathoi).
La Timba del Castellot (Riudoms; coll de cigne, 

olles, gerres, plats, kalathoi Mata-Bonet 2711; imitació 
de la Lamb. 27 de la ceràmica campaniana A).

590 (Salou).
Pla del Maset (Salou).
2.1 (la Selva del Camp).
Camí de l’Horta o Mas Murillo (la Selva del Camp; 

coll de cigne).
Mas del Cristià (la Selva del Camp; tenalla).
Els Mongons I (Tarragona).
Els Mongons II (Tarragona; coll de cigne).
El Cogoll (Vilallonga del Camp; kalathoi i coll de 

cigne).
Vil·la de Barenys (Salou; kalathoi).
Els Aragalls (Vila-seca; kalathoi).
La Canaleta (Vila-seca; ibèrica pintada; COM-IB 

Cp1; tenalles; kalathoi).
Els Castellots (Vila-seca).
Mas d’en Gras (Vila-seca; COM-IB 6B4, plat, ka-

lathoi).
Parcel·la 57 (Vila-seca; kalathoi).
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Rescat de Baix i Torre de Virgili (Vila-seca).
Tossal de la Ganyada (Vila-seca; kalathoi). 
Uniquímica (Vila-seca; gran vas; kalathoi Mata-

Bonet 2712 i 2721).
La ceràmica de cocció reductora, tant la feta amb 

torn com l’anomenada «grollera», feta a mà (de tradi-
ció prehistòrica), té una presència poc abundant (353 
fragments), encara que moltes vegades és difícil valo-
rar-ho tenint en compte que en les col·leccions aquests 
materials han estat de vegades negligits o deixats de 
banda. La tenim documentada als jaciments de Mas 
de Valls (Reus; amb decoració de cordons), Camí de 
l’Horta o Mas Murillo (la Selva del Camp), Mas del 
Cristià i el Vilar de la Quadra del Paborde (la Selva del 
Camp; grisa ibèrica), Tossal de la Ganyada i Rescat de 
Baix (Vila-seca). 

Tampoc està gaire representada la ceràmica grisa 
ibèrica de la costa catalana (anteriorment anomena-
da emporitana): se n’han documentat 40 fragments. 
N’hem pogut identificar un fragment de gerreta en 
la col·lecció del Mas de Valls (Reus), però en cocció 
oxidant, no reductora. Aquesta darrera producció, la 
més típica, la trobem a la vil·la romana d’Alforja (Al-
forja), el Degotall (Alcover), Mas del Xaranga (Cam-
brils; forma Cp1 o Cp2), el jaciment anomenat 1.4 
(Constantí), els Antigons (Reus; formes Cp1 i Cp2), la 
Timba del Castellot (Riudoms; forma COT-CAT Gb1 
a Gb8) i Molins Nous (Riudoms). També s’ha identi-
ficat a l’àrea de Vila-seca, probablement de la Canaleta 
(col·lecció Ferrando).

També és interessant la ceràmica d’engalba blan-
ca, producció d’època tardorepublicana que sembla 
procedir del nord-est de Catalunya, i que es troba als 
jaciments dels Antigons (Nolla 5 similis), la Canaleta 
(forma Nolla 5 A), Mas d’en Gras (Nolla 5 B) i Uni-
química (forma Nolla 5 A), tots ells a l’actual terme 
municipal de Vila-seca.

Finalment, hem de tornar a fer esment de les 
àmfores, ja que en el període tardorepublicà tenim 
constatada una primera producció d’àmfora tarra-
conense que imita clarament la forma Dressel 1 de 
les àmfores itàliques, la qual cosa indica una primera 
eclosió del vi tarraconense. Aquestes àmfores (prin-
cipalment del tipus Dressel 1 B) han estat localitza-
des principalment a l’àrea de l’Alt Camp, on s’han 
documentat alguns exemplars amb segells ibèrics, 
que s’han intentat relacionar amb l’àrea terrissera 
de Fontscaldes, on es produïen ceràmiques comunes 
ibèriques (Carreté, Keay i Millett 1995; Lafuente 
1992). A l’àrea del PAT només s’han trobat dues vo-
res a Molins Nous, a les quals potser podríem afegir 
una vora de Dressel 1 de producció indeterminada 
procedent de la Boella. 

D’altra banda, al jaciment del Vilar (Valls) s’ha do-
cumentat una gran quantitat d’àmfores d’aquest tipus, 
de diferents grandàries (algunes d’elles semblen ser ve-

ritables amforetes), per la qual cosa degué haver-hi un 
taller pels voltants (Adserias i Ramón 2008). Aquesta 
producció, radicada, per tant (segons sembla) a l’Alt 
Camp, es pot datar vers la segona meitat del segle ii i 
la primera de l’i aC.

Carreté, Keay i Millett (1995, 277) criden l’aten-
ció sobre l’aparent absència d’aquestes Dressel 1 tar-
raconenses a l’àrea més propera a Tarraco, i utilitzen 
aquest argument, juntament amb la distribució de les 
àmfores punicoebusitanes, per suposar un lligam eco-
nòmic amb l’àrea de la Laietània a través del Penedès 
i relacionar, per tant, les produccions amfòriques de 
l’Alt Camp amb els circuits comercials laietans. En 
realitat, hem de dir que aquest esquema no resulta 
gaire probable, tant per l’escàs nombre d’àmfores 
punicoebusitanes (a les quals ens referirem més en-
davant) com pels escassos o absents indicis que ens 
permetin relacionar les produccions de Dressel 1 lo-
calitzades a l’àrea de l’Alt Camp amb les de la La-
ietània. Les marques ibèriques documentades només 
es circumscriuen, per ara, a l’Alt Camp. Tampoc no 
és cert que les Dressel 1 tarraconenses no es trobin 
a l’àrea més propera a Tarraco, com es demostra en 
el llistat que reproduïm més avall; si bé és cert que 
tenen una presència relativament important a la zona 
d’Alcover, que es pot relacionar amb la producció 
del Vilar i de l’Alt Camp en general, també les tro-
bem documentades en jaciments de la zona de Reus, 
Cambrils i Vila-seca. Caldria revisar les estratigrafies 
urbanes de Tarraco per poder copsar la seva presència 
al nucli urbà de la ciutat.

Hem documentat exemplars de Dressel 1 tarraco-
nenses als jaciments següents:

3.5 i 3.6 (Alcover; Dressel 1 A).
Camí del Molí (Alcover).
Els Segalés (Alcover; Dressel 1 B).
Mas dels Frares (Cambrils).
Mas de l’Ambròs (Reus; Dressel 1 A).
Mas de Gomandí (Reus).
Mas d’en Corts / les Planes del Roquís i Molins 

Nous (Riudoms). 
Mas d’en Gras (Vila-seca; Dressel 1 B).
Com dèiem més amunt, la possible presència a 

l’àrea urbana de Tarraco d’aquestes àmfores està encara 
per valorar. A priori no sembla haver estat una produc-
ció gaire important, sinó més aviat testimonial, i no 
sembla haver estat objecte d’exportació, si més no en 
grans quantitats.

Cal pensar que la majoria de les àmfores ibèriques 
que es documenten en els nostres jaciments, així com 
les àmfores púniques, corresponen al període tardore-
publicà. Les primeres les tenim atestades als jaciments 
següents:

3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 i les Prades o Mas Roig 
(Alcover).

Mas del Xaranga (Cambrils).
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1.2, 1.5, 1.7, 1.8, les Gavarres I i II, Mas d’en 
Bosch, Mas de Serapi, Mas de Serapi II, Riudarenes I i 
Sant Pol (Constantí).

Els Antigons, la Buada, Camí de la Pedra Estela, 
Mas del Rofes i Mas de Valls (Reus).

La Timba del Castellot (Riudoms).
590 (Salou).
Pla del Maset (Salou).
2.1 i Camí de l’Horta o Mas Murillo (la Selva del 

Camp).
El Cogoll (Vilallonga del Camp).
Els Aragalls, parcel·la 57 i Tossal de la Ganyada 

(Vila-seca). 
La Canaleta i Uniquímica (Vila-seca).
Pel que fa a les àmfores púniques, apareixen als ja-

ciments següents:
3.1, 3.2, 3.3 i 3.5 (Alcover).
Camí del Molí (Alcover; Mañá C 2 a).
L’Esquirol (Cambrils).
Les Bassasses (Cambrils; dos fragments de la forma 

Mañá C o T-2.2.1.3 i T-7.4.4.1 de J. Ramón).
1.2 (Constantí; forma Mañá C 2).
1.4 i 1.8 (Constantí).
Els Antigons (Reus; Mañá C 2 b; T-7.4.3.3).
Mas de Valls (Reus; Mañá C 2 b).
Camí de l’Horta o Mas Murillo (la Selva del 

Camp)
Mas d’en Gras (Vila-seca; Mañá C 2 A, C 2 B i 

probablement C 2 C; T. 7111; possible Mañá D/E).
Cal assenyalar la seva possible presència al jaci-

ment del Pla del Maset (Salou). Per tant, la seva pre-
sència és més aviat limitada (42 fragments), en com-
paració amb les àmfores ibèriques i especialment les 
itàliques. També s’hi pot relacionar una amforeta en 
miniatura, que imita les formes de les àmfores púni-
ques, trobada al jaciment de la Timba del Castellot 
(Riudoms).

En íntima relació tipològica amb les àmfores pú-
niques d’origen centremediterrani no hem d’oblidar 
les àmfores punicoebusitanes. Tanmateix, d’aquesta 
producció (32 fragments), s’han documentat gairebé 
sempre només fragments informes als jaciments que 
seguidament s’indiquen:

3.3 (Alcover).
1.7 i Mas de Serapi (Constantí).
Mas de Valls, el Polvorí i els Cinc Camins (Reus).
Sota la Timba del Castellot (Riudoms).
Camí del Pla del Maset (Salou).
2.1 (la Selva del Camp).
Parcel·la 57 i Tossal de la Ganyada i vil·la dels Ara-

galls (Vila-seca).
Tot i que probablement tots aquests casos (o la seva 

majoria) corresponen a contextos ibèrics, no podem 
descartar que alguns puguin correspondre a l’etapa im-
perial, quan aquestes àmfores tingueren una continuï-
tat de producció però amb canvis tipològics. 

La distribució de les àmfores punicoebusitanes, 
que en les prospeccions catalanobritàniques dels anys 
noranta del segle xx semblava limitada a la zona de 
l’Alt Camp, ha servit per proposar que no devien 
haver arribat a través del port de Tarraco, sinó pro-
bablement des de la Laietània, pel Penedès, segons 
proposen Carreté, Keay i Millett (1995, 277). En re-
alitat, en el seu estudi s’havien trobat només uns pocs 
exemplars, entre els quals, alguns de la forma PE-18 
(Carreté, Keay i Millett 1995, 100-101). Igual que 
en les prospeccions esmentades, tampoc no ha estat 
una producció molt abundantment constatada en les 
prospeccions actuals. Tanmateix, la distribució que 
hem vist més amunt demostra que no solament apa-
reix en les àrees més interiors de la zona prospectada 
(termes d’Alcover, la Selva del Camp i Constantí), 
sinó que apareix també a la resta del territori, com 
als actuals termes de Reus, Riudoms, Vila-seca i Sa-
lou. Tot i tenir en compte que en alguns casos poden 
correspondre a produccions d’època romana impe-
rial, creiem que les dades esmentades ens permeten 
afirmar la presència, sempre moderada, d’àmfores 
punicoebusitanes en tot el territori, i desestimar la 
hipòtesi de Carreté, Keay i Millett abans esmenta-
da. Per tant, creiem que és ben probable que la porta 
d’entrada al territori d’aquests materials no fos altra 
que el port de Tarraco.

Finalment, podem esmentar un fragment de vora 
d’àmfora tripolitana d’època republicana al jaciment 
de Camí del Molí (Alcover). D’altra banda, al Mas d’en 
Gras (Vila-seca) es va recollir un exemplar semisencer 
de la forma Tripolitana I, a més de dos fragments de 
vores (Járrega 2003, 119-121; 154, fig. 4, núm. 4-5; 
Járrega i Sánchez 2008, 81; 83, fig. 75, núm. 5; 84, fig. 
76, núm. 5-6; 119).

Valoració general del període
En resum, doncs, podem assenyalar per als jaci-

ments de cronologia romana republicana una abun-
dància de ceràmica ibèrica i també una àmplia impor-
tació i dispersió del vi itàlic, envasat en àmfores del 
tipus grecoitàlic i Dressel 1, molt més important en 
el cas d’aquesta darrera forma. En canvi, la presència 
d’importacions de vernís negre és menys abundant, 
comparant-la amb les àmfores, i majoritàriament cor-
respon al període datable entre els anys 130/125 i 50 
aC, amb la presència de campaniana A tardana, B i 
B-oïde. Aquesta situació contrasta en part amb la que 
proporcionen les troballes del nucli urbà de Tarraco 
(Díaz 2000; Díaz i Otiña 2002), on, a diferència del 
que constatem al camp, la ceràmica campaniana A és 
molt abundant (més que la B), i hi ha una important 
presència de ceràmica comuna itàlica, però on tam-
bé (igual que a l’ager) apareixen en gran quantitat les 
àmfores itàliques, tot i que amb una presència prou 
important d’àmfores púniques i d’altres procedències, 
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malgrat mantenir-se el paper preponderant de les im-
portacions itàliques.4

Creiem que aquesta dispersió de materials datables 
fonamentalment en la segona meitat o darrer quart del 
segle ii i la primera meitat del i aC s’ha de posar en 
relació amb el desenvolupament de la primera ciutat 
romana de Tarraco, que arribaria a un punt important 
arran de la concessió del títol de colònia per part de 
Cèsar, però que ja mostra una gran activitat en el pe-
ríode en què es construí la muralla que unia el vell 
praesidium amb el nucli portuari d’origen ibèric, i que 
correspon, creiem, al moment d’implantació de la ciu-
tat romana, entre els anys 130/100 aC.

D’altra banda, tot i que hi ha, aparentment, una 
distribució de les imitacions tarraconenses de Dressel 1 
focalitzada a la zona de Valls i de l’Alt Camp, hem co-
mençat a documentar exemplars en jaciments més pro-
pers al nucli urbà de Tarraco, amb la qual cosa la distri-
bució d’aquestes produccions, que probablement hem 
de situar a l’Alt Camp (relacionant-les amb el centre del 
Vilar de Valls i la terrisseria ibèrica de Fontscaldes), resta 
encara per estudiar, tot i que creiem més lògic relacio-
nar-les amb el centre urbà de Tarraco (i eventualment el 
port) que no pas amb la Laietània, com s’ha suposat, ja 
que aquesta hipòtesi s’ha recolzat en l’aparent concen-
tració d’imitacions de Dressel 1 i en la troballa d’àmfo-
res punicoebusitanes a l’àrea interior del territori, a l’Alt 
Camp i els seus voltants, mentre que les dades que aquí 
hem analitzat demostren el contrari, especialment en el 
cas de les àmfores punicoebusitanes.

Cal dir que hi ha una sèrie de materials (comu-
na itàlica, àmfora ebusitana, ceràmica de parets fines i 
roig intern pompeià) que, quan no se’n coneix la for-

ma concreta, no es pot precisar si són d’època republi-
cana o altimperial. Fins i tot en el cas de la ceràmica 
del tipus roig pompeià hi ha formes que estan a cavall 
de les dues èpoques. Aquest grup concret està reflectit 
en la fig. 6.

l’alt Imperi

Des del punt de vista ceramològic, podem afirmar 
que el període altimperial és el de la implantació defini-
tiva de models ceràmics plenament romans, que varen 
donar lloc a una estandardització de la producció, en 
alguns casos en gran escala, que en bona part es man-
tingué encara en el període baiximperial. Bàsicament, 
podem indicar tres trets característics d’aquest període:

L’aparició de la vaixella de taula que hom anomena 
de vernís roig o sigil·lada (en llatí, terra sigillata), des 
d’època d’August fins l’antiguitat tardana.

La diversificació del mercat de productes envasats 
en àmfores, amb la pràctica desaparició de les impor-
tacions itàliques i la concurrència de productes d’altres 
àrees (Baetica, Africa, Gallia Narbonensis) i fonamental-
ment dels vins produïts a l’àrea catalana i als encontorns 
de la mateixa Tarraco. Aquest procés de canvi, com en 
el cas de la vaixella, s’inicia en època d’August.

La implantació de models de ceràmica comuna ne-
tament romans. Certament, sembla que la desaparició 
de la ceràmica de tradició ibèrica s’ha de situar també 
en l’època d’August. Malgrat tot, potser caldria ma-
tisar-ho, ja que al País Valencià i altres àrees es cons-
tata una perduració al llarg de l’època julioclàudia, i 
la manca d’estratigrafies ens impedeix pronunciar-nos 
amb seguretat sobre l’àrea que aquí estudiem. Malgrat 

4. Cal dir que Díaz i Otiña (Díaz 2000; Díaz i Otiña 2002) publiquen una considerable quantitat de materials, però no disposem de 
dades estadístiques que puguem contrastar amb les de l’ager, per la qual cosa les apreciacions sobre una major o menor incidència d’un de-
terminat tipus ceràmic no es poden, per ara, quantificar en el cas del nucli urbà de Tarraco.

Ceràmica d'època republicana i/o altimperial
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tot, la impressió que fa és la que acabem d’indicar més 
amunt. Això dóna lloc a la implantació d’uns models 
(formes obertes de tipus plats i bols, formes tancades 
com gerres i olles) que vénen a formar una certa koiné 
a la Mediterrània occidental, i que en bona part encara 
estan per estudiar.

La presència i diferent incidència dels materials 
d’aquest període, en l’àmbit del nostre estudi, es pot 
contrastar en la fig. 7.

A partir dels principals corrents comercials que ens 
permeten restituir les diferents produccions, podem 
dividir el període altimperial en tres o quatre grans 
moments:

les èpoques julioclàudia i flàvia (27 aC-98 dC)

Aquest període abasta, gairebé de forma matemà-
tica, el darrer quart del segle i aC i pràcticament tota 
la primera centúria de la nostra era. Coincideix amb 
el canvi polític de la República a l’Imperi, i l’econo-
mia i el comerç també se’n fan ressò, ja que els canvis 
tipològics i de model econòmic són una conseqüència 
clara dels canvis polítics esdevinguts en el pas de la 
República al Principat.

La vaixella de taula
L’aparició de la ceràmica anomenada de vernís roig, 

evidentment un canvi de moda les raons del qual se’ns 
escapen, apareix representada per les ceràmiques are-
tines o itàliques, que caracteritzaren tot el període del 

regnat d’August, amb alguna perduració de formes en 
època de Tiberi i Claudi. Aquesta ceràmica ben aviat 
tingué una àmplia difusió al Mediterrani occidental i 
va substituir arreu les ceràmiques campanianes de ver-
nís negre. 

La ceràmica aretina és anomenada així perquè es 
va començar a produir a la ciutat etrusca d’Arretium 
(Arezzo), o almenys allà es varen produir els vasos 
de més anomenada. Inicialment hom ha anomenat 
aquesta ceràmica sigil·lada aretina, per l’aparició del si-
gillum amb el nom del terrisser que moltes vegades (no 
sempre) trobem al fons intern. Tanmateix, la recerca 
recent ha preferit canviar aquesta denominació i ano-
menar aquesta producció sigil·lada itàlica, perquè es va 
produir en diferents zones d’Itàlia (Nàpols, Pozzuoli, 
etc.) a més d’Arezzo. Tanmateix, aquesta denominació 
ens sembla també problemàtica, tenint en compte que 
ben aviat es va produir també a la Gàl·lia, i fins i tot 
avui es coneixen produccions legionàries dels campa-
ments hispànics de la vall del Pisuerga. D’altra banda, 
la denominació d’aretina es troba ja en els autors antics 
(com ho recull sant Isidor, Etymologiarum libri, XX, 4, 
5), i sembla que això no indica una procedència, sinó 
més aviat una denominació genèrica per a un tipus de 
ceràmica el referent de la qual eren les produccions 
d’Arretium. 

La sigil·lada itàlica té sempre una presència percen-
tual força discreta en relació amb altres produccions 
immediatament posteriors (les sigil·lades gàl·liques, 
hispàniques i africanes) però també anteriors (les cerà-
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5. També cal tenir present que, en el cas de les vil·les del Mas d’en Gras i els Antigons, fonamentalment es varen estudiar contextos de 
finals del segle ii i inicis del iii, la qual cosa podria explicar que el percentatge sigui considerablement més baix que al conjunt de l’ager.

miques campanianes), que calculem en relació amb el 
total de sigil·lades altimperials (itàlica, gàl·lica, hispà-
nica i africana A): 

Procedència quantitat Percentatge

PAT 251 7,1 %

Mas d’en Gras 26 1,1 %

Els Antigons 74 1,2 %

Aquesta baixa representativitat es pot deure a diver-
ses raons. Creiem que fonamentalment dues:5

– que és una ceràmica molt pròpia de l’època d’Au-
gust i de Tiberi, i que la seva curta durada pugui expli-
car la seva escadussera presència, i

– que el seu volum de producció fos més discret 
que en els casos de les altres ceràmiques que acabem 
d’esmentar.

És difícil decantar-se per una de les dues opcions, 
però sí que és útil efectuar estadístiques sobre els mate-
rials que hem estudiat, així com fer comparacions amb 
altres àrees. Veiem, per exemple, que la representació 
d’aquesta ceràmica, a l’àrea estudiada de l’ager Tarraco-
nensis, es concreta en els jaciments següents: 

Camí del Molí (Alcover; Conspectus 7, 12 i 14.3).
Vil·la romana d’Alforja (Alforja).
Hostal Don Juan (Cambrils; possible Conspectus 

17).
Mas del Xaranga (Cambrils; forma Conspectus 

12.4 o 12.5; Conspectus 20 o 21; Conspectus 27; 
Conspectus, forma decorada R 2.1 o R 4.1).

Els Masos (Cambrils; formes Conspectus 36.1 i 
36.4).

Mas d’en Bosch (Constantí; possible forma Pucci 
XXIII, 6).

Mas de Serapi (Constantí).
Sant Pol (Constantí; forma Conspectus 23).
Les Gavarres I (Constantí).
Les Gavarres II (Constantí; formes Conspectus 21 

i Conspectus 22, 23 o 24).
Riudarenes I (Constantí).
Els Antigons (Reus; Conspectus 1.1; 1, 3 o 4; 

11.1.4; 12.1; 12.3; 12 o 14; 14.1; 17.3; 17, 22 o 23; 
17 o 23; 19; 19 o 20; 20.1; 20.4 o 21.3; 21; 23.2; 26.1; 
27; 31.1 i 2; 32.4; 38; 41.1; formes decorades R 1.2, 
R1 o R2, R 6.1 i R 7.1; segells anter / rasin, p corn, 
[t]et[ti] / [sa]mia, cel, mvr, qva i zoili).

La Buada (Reus; formes Conspectus 17 i forma de-
corada R.12.1).

Mas de l’Ambròs (Reus; forma Conspectus 4, 5, 10 
o 11 i un fragment de fons amb marca fragmentària en 

cartel·la rectangular, on només es llegeix: l…; un fons 
amb lectura …iii).

Mas del Rofes (Reus; n’hi ha una relativa abun-
dància, en què s’identifica la forma Conspectus 18 i la 
sigil·lada itàlica decorada).

Mas de Valls (Reus; Conspectus 14.2).
Monterols (Reus; Cons. R 9.1).
Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-

Riudoms; 12.3, 20 o 21, 21.2 i potser 10 o 11).
L’Hort del Pelat (Riudoms; Conspectus 20.3).
Mas de Barenys (Riudoms).
Mas d’en Toda (Riudoms).
Molins Nous (Riudoms; formes Conspectus 12.1, 

12 o 14, 20 i 36.2).
Sota la Timba del Castellot (Riudoms; Conspec-

tus 33).
El Prat (la Selva del Camp; formes Conspectus 

14.2, 15.1 i 18.3, i segell il·legible en cartel·la ovala-
da).

Mas del Belltall (la Selva del Camp).
Mas d’en Bertran (la Selva del Camp; Conspectus 

6.2).
Mas del Cristià (la Selva del Camp).
Mas Nolles (la Selva del Camp; Conspectus 12.3 

i fragment de forma decorada, possible Conspectus 
R.10.2.1).

El Vilar de la Font de l’Albelló (la Selva del Camp; 
forma decorada Conspectus R.2.1.1).

El Vilar de la Quadra del Paborde (la Selva del 
Camp).

Mas de la Boella (Tarragona; forma Conspectus 
21.3).

Els Mongons I (Tarragona).
El Cogoll (Vilallonga del Camp; formes Conspec-

tus 19.1, 22 i forma decorada Cons. R.1.1).
Vil·la de Barenys (Salou; formes Conspectus 1.1, 

12.4, 20.3 o 20.4, 21.2, forma decorada Conspectus 
R 1 o R 2 i potser Conspectus 23).

Els Aragalls (Vila-seca; una possible forma Cons-
pectus 34, un fons amb segell trencat). 

La Canaleta (Vila-seca; Cons. 20 o 23).
Zona de Vila-seca, possiblement de la Canale-

ta (Conspectus 4; Conspectus 13 o 14, segell [of ] 
patr; Conspectus 19.2; Conspectus 20.4; Conspec-
tus 22.5, amb segell decim/felix; Conspectus 23.2, 
amb segell in planta pedis nae.at?; Conspectus 26.1, 
amb segell [e]ras/tvs; Conspectus 26, amb segell de 
possible lectura mp broe / herop; possible Conspec-
tus 14.2).

Carrer 11 de Setembre (Vila-seca, Conspectus R1, 
R 2, R 6 o R 9).

Mas d’en Gras (Vila-seca; Conspectus 1.1, 4.6, 
12.1, 17, 18.1, 19, 20.4, 22.5 i 31, i potser 18 o 20 i 
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24; exemplar decorat probablement de la forma Cons-
pectus R. 1, 2 o 3; segells atei i.pidus/...cris).

Uniquímica (Vila-seca).
Òbviament, hi ha casos en què aquesta presència és 

més important, com el de la Canaleta (Vila-seca), que 
presenta una important activitat en època julioclàudia i 
on la fase augustiana, d’acord amb l’activitat terrissera 
del forn, presenta un alt nombre de sigil·lades aretines. 
Els 5 fragments d’aquestes conformen el 12,8 % del to-
tal dels 39 fragments de les sigil·lades del jaciment.6 No 
és una quantitat considerable, però cal tenir en compte 
que a la col·lecció Ferrando hi ha una quantitat més gran 
de sigil·lada itàlica, que probablement procedeix, si no 
en la seva totalitat sí en la major part, de la Canaleta. 

Des del punt de vista tipològic, es detecta una pre-
sència de les formes més antigues (Conspectus 1, 4 o 
7), tot i que les més abundants són les que podem si-
tuar ja dins el segle i dC; per tant, podem deduir (com 
passa arreu) que el període més gran de difusió fou el 
de plena etapa augustiana, bàsicament entre els anys 
10 aC i 14 dC, amb una durada considerable en època 
de Tiberi. Hem pogut constatar la presència d’alguns 
sigilla d’aquestes ceràmiques, concretament [of ]patr, 
decim/felix, nae.at?, mp.broe/herop, plo[t], [e]
ras/tvs, ex…, l. […, …iti…, aioisi… i …ati.

D’altra banda, la sigil·lada aretina o itàlica es carac-
teritza també per la seva acurada decoració, molt sovint 
figurada, però la fragilitat d’aquesta producció fa que 
sigui molt difícil estudiar-la, ja que, com en el cas de 
la ceràmica de parets fines, apareix molt trossejada. No 
obstant això, podem fer esment d’un magnífic exemple 
de got de ceràmica aretina decorada, trobat a Monte-
rols (Reus) sense context arqueològic conegut (pràctica-
ment és l’únic exemplar que es coneix), corresponent a 
la forma Conspectus R 9.1, en el qual es representa una 
màscara (potser de Bacus o un silè) a la base de la nansa, 
envoltada de motius florals i rosetes. Es podria atribuir 
al taller dels Annii d’Arretium (Arezzo).7

La sigil·lada gàl·lica, concebuda inicialment com 
una imitació de les produccions aretines, constitueix 
la vaixella fina de taula per excel·lència del període 
comprès entre Tiberi i Domicià (14-98 dC), encara 
que en dura competència, des dels anys centrals del 
segle i, amb la sigil·lada hispànica. Aquesta ceràmica, 
com hom sap, es caracteritza per una major qualitat 
tècnica (amb coccions a temperatures molt altes). Tot 
i que hi hagué diversos centres productors a la Gàl·lia 
(Montans, Lézoux) la principal terrisseria fou la de La 
Graufesenque, situada a la Gallia Narbonensis. Tot i 
que les formes més antigues imiten les itàliques, ben 

aviat es va desenvolupar un repertori propi, així com 
una decoració ben diferenciada, en la qual, tot i que 
hi hagué representacions figurades, aquestes tendien a 
estar aïllades (a diferència de les escenes de la sigil·lada 
itàlica), i sobretot guanyaren terreny les representa- 
cions florals i geomètriques.

A partir de les tècniques decoratives i especialment 
dels sigilla es poden atribuir els materials trobats a un 
taller o un altre. Tanmateix, en gran part dels casos 
això no és possible. El que es constata arreu a casa nos-
tra és que la terrisseria que més material va exportar a 
la Hispania mediterrània va ser la de La Graufesenque, 
que es distribuïa en grans quantitats a través del port 
de Narbo (Narbona). 

En comparació amb la sigil·lada itàlica, la implan-
tació d’aquesta producció és molt més gran, si la com-
parem amb la resta de sigil·lades altimperials: 

Procedència quantitat Percentatge

PAT 976 27,5 %

Mas d’en Gras 156 6,7 %

Els Antigons 534 8,5 %

Hi ha una diferència considerable entre el conjunt 
del PAT (que supera percentualment la quarta part de 
les sigil·lades altimperials) i el cas dels Antigons i el Mas 
d’en Gras, que en canvi presenten xifres baixes però 
força similars entre si. Probablement això es deu al fet 
que en ambdós jaciments es varen documentar sobretot 
conjunts de finals del segle ii i inicis del iii dC.8

La sigil·lada gàl·lica la tenim documentada als jaci-
ments següents: 

3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 (Alcover).
Vil·la romana d’Alforja (Alforja; Drag. 24/25 i 27).
Les Bassasses (Cambrils; Drag. 18).
El Cap de Sant Pere (Cambrils).
Hostal Don Juan (Cambrils).
Mas del Xaranga (Cambrils; forma Drag. 15, 18, 

24/25 B, 27 A i B; Drag. 29 A, B i C; Drag. 33, 35, 
36 i 37).

Mas Rovira (Cambrils).
Els Masos (Cambrils).
Les Gavarres I (Constantí; Drag. 27).
Les Gavarres II (Constantí).
Mas d’en Bosch i Mas dels Frares (Constantí).
Mas de Serapi (Constantí; Drag. 27).
Mas de Serapi II (Constantí).
Sant Pol (Constantí; Drag. 15).

6. El problema d’aquest jaciment, pel que fa a la col·lecció reunida per Joan Ferrando, és que de vegades no és possible determinar-ne amb 
seguretat la procedència; tanmateix, el jaciment ha estat excavat recentment per part de C. Pociña, i sembla que els resultats de les excavacions 
confirmen els de la col·lecció.

7. Informació que devem al Sr. Joan-Francesc Clariana, especialista en sigil·lada itàlica, a qui l’agraïm.
8. Vegeu la nota 4.
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Sant Llorenç (Constantí; possible Drag. 37).
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 i Riudarenes I (Cons-

tantí).
Els Antigons (Reus; Drag. 11; 15a1; 15a2; 15b1; 

15, 16, 17 o 18; 17 A; 18 A; 24/25 B i C; 27 A, B i C; 
29 B; 30; 33; 35 o 36; 37 i 44; Ritt. 8 I 9 B; Hermet 
2 I potser 4; possible Haltern 14; segells sa. ap+, of 
crest, …tvs, ivc i of vin).

El Brugar (Reus; fragments decorats).
La Buada (Reus; Drag. 24/25 i potser 30).
Mas de l’Ambròs (Reus; Drag. 15/17, 24/25, 27, 

29 B, 30 i 33; fragments decorats).
Mas d’en Rofes (Reus; informes llisos i decorats).
Mas de Valls (Reus; Drag. 18, 27 B, 33, 36 i 37, i 

Hermet 2).
Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-

Riudoms; Drag. 18, 24/25 i 27 B).
L’Hort del Pelat (Riudoms; Drag. 27).
Mas de Barenys (Riudoms).
Mas de Gomandí (Riudoms; Drag. 18).
Mas d’en Toda (Riudoms; Drag. 24/25, 29, 30, 33, 

35/36 i 37; Ritt. 8 i 12; un fons amb segell il·legible).
Molins Nous (Riudoms; Drag. 15/17, 18, 27, 29, 

30 i 33).
Sota la Timba del Castellot (Riudoms; Drag. 15.17, 

29, 33 i 37).
2.1 (la Selva del Camp).
Mas del Belltall (la Selva del Camp; Drag. 37).
Mas d’en Bertran (la Selva del Camp; Drag. 24/25 

B i Ritt. 9 B).
Mas del Cristià (la Selva del Camp; Drag. 37 A).
Mas Nolles (la Selva del Camp; Drag. 24/25 i pot-

ser 29).
El Prat (la Selva del Camp; Drag. 18, 27 C, 29 B 

i 36).
El Vilar de la Font de l’Albelló (la Selva del Camp).
El Vilar de la Quadra del Paborde (la Selva del 

Camp; Drag. 37 A).
Mas de la Boella (Tarragona; Drag. 27 C, Ritt. 12 

i fragments decorats).
Els Mongons I (Tarragona; Drag. 27 B i probable 

37).
Els Mongons II (Tarragona).
Castell dels Mongons (Tarragona; Drag. 37).
573 (Salou; Drag. 27).
590 (Salou).
Barranc de la Donzella (Salou; Drag. 18 i 37).
Vil·la de Barenys (Salou; Drag. 15 B,18, 27 B, 29, 

33, 37; Ritt. 8).
Els Aragalls (Vila-seca).
La Canaleta (Vila-seca; Drag. 24/25, 27 C i 29; 

Ritt. 8).
Zona de Vila-seca, possiblement de la Canaleta 

(Drag. 15, 15/17; Drag. 18 A, amb segell damonvs; 
Drag. 18 A, amb segell minici en lectura retrògrada; 
Drag. 24/25 B, amb segell apriv?; Drag. 27 C, amb 

segell pat; Drag. 27 C, amb grafit mi; Drag. 29 B, 
amb segell of.ivcvnd; Drag. 29 o 37, amb segell n…; 
Drag. 33 i 37; Ritt. 9 B).

Mas d’en Gras (Vila-seca; Drag. 11 D, 15, 15/17, 
17 B, 18 A, 24/25, 27, 29, 30, 33, 36 i 37; Ritt. 5 C; 
segells [mic]cio i of.mas).

Torre del Virgili (Vila-seca).
Uniquímica (Vila-seca; Drag. 18, 33, 37 i possible 

Drag. 27).
A la zona estudiada de l’ager Tarraconensis podem 

constatar una implantació més gran de les formes de 
plena època julioclàudia (Dragendorff 24/25, 27 i 29), 
així com altres que apareixen en època flàvia (Dragen-
dorff 18, 33, 37). És interessant, però, posar en relleu 
la presència d’algunes formes (Drag. 24/25 C, 27 C, 
44) que, tot i ésser minoritàries, corresponen ja a la 
primera meitat del segle ii. Per tant, podem demos-
trar que la sigil·lada gàl·lica, bé que en quantitats molt 
menors a la de les altres ceràmiques d’aquella centúria 
(especialment la sigil·lada hispànica i l’africana A) fou 
encara importada esporàdicament a Tarraco i al seu 
territori en època de Trajà i Adrià.

Una veritable subespècie dins la producció de la 
sigil·lada gàl·lica és l’anomenada marmorata que, com 
el seu nom indica, presenta un tipus d’engalba que vol 
recordar conscientment les vetes del marbre, amb una 
coloració groguenca i taques vermelles. Curiosament, 
sembla clarament una imitació del marbre africà co-
negut com a giallo antico (o marmor numidicum). La 
sigil·lada marmorata és una producció molt limitada 
en el temps, en època de Neró (54-68 dC). És una pro-
ducció bàsicament de la terrisseria de La Graufesen-
que, i sempre apareix en un percentatge minoritari en 
relació amb les altres produccions gàl·liques. Així, en el 
nostre cas només en coneixem 6 exemplars (0,3 % del 
total de les sigil·lades gàl·liques): un fragment de plat 
de la forma Drag. 29 A del jaciment de la Canaleta 
(Vila-seca), un de la forma Drag. 15 o 17 del Mas d’en 
Gras i 4 exemplars dels Antigons (Reus), tres dels quals 
són de forma indeterminada i l’altre és un fragment de 
la forma Drag. 24/25.

La darrera de les espècies de terra sigil·lada que 
podríem anomenar «clàssiques», per formar part del 
nucli d’origen itàlic de vernís roig i en contraposició 
amb les ceràmiques «clares» de Lamboglia (bàsica-
ment totes elles africanes i que, més enllà de sub-
tileses tipològiques, marquen un altre període en la 
història comercial de l’Imperi), és la que hom ano-
mena sigil·lada hispànica. Aquesta producció deri-
va clarament (des del punt de vista tipològic) dels 
models gàl·lics, dels quals repeteix el repertori for-
mal. Tanmateix, n’hi ha algunes que són de repertori 
genuïnament hispànic, però són sempre molt mi-
noritàries. Així, en el nostre cas, les formes exclusi-
vament hispàniques (Mezquíriz 2, 4 i 16, així com 
altres de possibles) constitueixen, amb 15 fragments, 
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únicament el 4,8 % de les formes documentades en 
sigil·lada hispànica; el 95,2 % restant són les formes 
d’origen gàl·lic.

La sigil·lada hispànica es documenta als jaciments 
següents:

3.3 i 3.5 i Mas d’en Burguet (Alcover).
Vil·la romana d’Alforja (Alforja; Drag. 29).
Les Bassasses (Cambrils; Drag. 27 i 37, i possible 

Mezq. 54).
CEIP Cambrils-Joan Bardina, 1 (Cambrils; Drag. 

33, 37 i potser 29).
L’Esquirol (Cambrils; Ritt. 8).
Hostal Don Juan (Cambrils; Drag. 29 B i 37 amet-

llada).
Mas Rovira (Cambrils).
Mas del Xaranga (Cambrils; Drag. 27, 29 B, 36, 

37, 37 ametllada; Mezq. 4 i possible Mezq. 2).
Els Masos (Cambrils; Drag. 37, Ritt. 8, possible 

Drag. 33).
1.3 (Constantí).
Les Gavarres I (Constantí; Drag. 37).
Les Gavarres II (Constantí).
Mas d’en Bosch (Constantí; Drag. 37).
Mas dels Frares (Constantí; Drag. 37, Mezq. 16 i 

Mezq. 4/5 o 17).
Mas de Serapi (Constantí; forma Mezq. 2).
Mas de Serapi II (Constantí; decorada, possible 

Drag. 37).
Riudarenes I i II (Constantí).
Sant Pol (Constantí).
Els Antigons (Reus; Drag. 15, 15 o 17, 17 A, 24/25, 

27 A i C, 29 B, 30, 33, 35, 37, 44 A i B; Ritt. 8; Her-
met 13; Mezq. 2, 2 o 26, 4 o 5, 4 o 17, 6, 7, 17, 20, 
20 o 21, 54 o 56; portallànties, ampolla, gerra i forma 
tancada indeterminada, a més de possibles Mezq. 19, 
21, 60 i 68; possibles Beltrán 740 i Roca 1, 56).

El Brugar (Reus).
La Buada (Reus; Drag. 29 B, possible Drag. 33 i 

fragments decorats).
Camí de la Pedra Estela (Reus).
Mas de l’Ambròs (Reus; Drag. 18, 24/25, 27 B, 29 

B, 37 i Ritt. 8).
Mas de Valls (Reus; Drag. 27 B, 29 C, 33, 35, 36, 

37, 37 de vora ametllada).
Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-

Riudoms; Drag. 15/17, 24/25, 29 B, 37 i 37 ametlla-
da).

L’Hort del Pelat (Riudoms; Drag. 24/25, 37, 37 
ametllada i possible Drag. 36).

Mas de Gomandí (Riudoms; Drag. 29 B, Ritt. 8).
Mas del Toda (Riudoms; Drag. 15/17, 24/25, 27, 

29, 30, 37 A i B, i possible Ritt. 8).
Molins Nous (Riudoms; Drag. 15/17, 27, 29 B, 

33, 37 i 44, Ritt. 8 i possible Mezq. 2).
Sota la Timba del Castellot (Riudoms; Drag. 18, 

27 C, 33, 36 i 37, i Mezq. 4).

Barranc de Sales (la Selva del Camp).
Mas del Belltall (la Selva del Camp).
Mas d’en Bertran (la Selva del Camp; Drag. 37 A 

i B).
Mas del Cristià (la Selva del Camp; Drag. 37 A).
Mas Nolles (la Selva del Camp; Drag. 29 B i 37 

A).
El Prat (la Selva del Camp; Drag. 29 C, 33, 37, 

Drag. 37 ametllada, Drag. 44 i potser Drag. 18 i 
Mezq. 6).

El Vilar de la Font de l’Albelló (la Selva del Camp).
El Vilar de la Quadra del Paborde (la Selva del 

Camp; possible Drag. 37).
Mas de la Boella (Tarragona; possible Mezq. 50 i 

producció decorada).
Els Mongons I (Tarragona; Mezq. 16 o 19).
Els Mongons II (Tarragona; producció decorada).
El Cogoll (Vilallonga del Camp; Drag. 15/17, 18 

A, 24/25, 27 B i C, 29 B, 29/37, 33 i 37).
590 (Salou).
Barranc de la Donzella (Salou; possible Drag. 37).
Vil·la de Barenys (Salou; Drag. 29 B, 33, 37 i 44).
Els Aragalls (Vila-seca; Drag. 15/17, 27 i 37).
La Canaleta (Vila-seca; Drag. 44).
Carrer 11 de Setembre (Vila-seca; Ritt. 8).
Indústries Bayer (Vila-seca; Ritt. 8).
Mas d’en Gras (Vila-seca; formes Drag. 15/17, 17, 

18, 27, 29, 33, 35, 36 i 37; Ritt. 8; Mezq. 81; segells 
of.se.man, ex o s n i of.se…).

Torre del Virgili (Vila-seca).
Uniquímica (Vila-seca; Drag. 33 i possible Drag. 

27).
Les formes més abundants de sigil·lada hispànica 

són les Drag. 15/17, 18, 24/25 i 27 entre les formes 
llises, i la Drag. 37 entre les decorades. Per tant, són 
importants tant les que s’inicien en el període julio-
claudi com les que es generalitzen en època flàvia. Fa 
de mal dir quan s’originen i prenen volada aquestes 
produc cions, però en general podem situar la seva 
aparició en època clàudia, a mitjan segle i, encara que 
la producció en si sembla que s’origina en època tibe-
riana. Hi ha algunes formes més tardanes, que corres-
ponen ja als segles ii i iii, i de les quals ens ocuparem 
més endavant. D’altra banda, destaca també la pre-
sència de formes exclusives de la producció hispànica, 
concretament les Mezq. 2, 4/5 o 17, 16, i possibles 
Mezq. 50 i 54.

La producció decorada de la sigil·lada hispànica, 
tot i que té també elements figurats com la gàl·lica, és 
molt més senzilla, basada principalment en la represen-
tació de cercles concèntrics que és tan pròpia d’aquesta 
producció. A aquesta temàtica corresponen pràctica-
ment tots els fragments decorats de sigil·lada hispà-
nica que s’han identificat a l’àrea estudiada, correspo-
nents sobretot a la forma Drag. 28 i, molt especial- 
ment, la Drag. 37.
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S’han identificat molt pocs segells corresponents 
a aquesta producció. Concretament, quatre segells il-
legibles, a més d’un amb la marca aomox…? i un altre 
amb of man. A la vil·la dels Antigons es varen trobar 
dos fons (un d’ells de possible forma Dragendorff 27), 
ambdós il·legibles.

Si la considerem percentualment en relació amb la 
resta de les sigil·lades altimperials, com hem fet abans 
amb les sigil·lades itàlica i gàl·lica, la sigil·lada hispàni-
ca presenta els valors següents:

Procedència quantitat Percentatge

PAT 1.339 37,7 %

Mas d’en Gras 958 41,4 %

Els Antigons 1.940 31,2 %

Cal posar en relleu la importància percentual de 
la sigil·lada hispànica a la zona. Aquesta producció, 
ben documentada en diverses àrees de l’interior pe-
ninsular (especialment a La Rioja) i a Andalusia (An-
dújar), s’ha considerat fins no fa gaire poc abundant 
a la costa catalana. Així, es constata per exemple a les 
comarques del nord-est català, tot i que a la zona del 
Maresme ja és relativament més abundant: arriba al 
25 % del total de les sigil·lades (Prevosti 1981, 554). 
Tanmateix, a la ciutat de Tarraco és força abundant 
en nivells d’inicis del segle ii (García Noguera et al. 
1997, 198): el 65 % del total. Una xifra similar la 
tenim, més al sud, a la vil·la romana de Casa Blanca, 
al terme municipal de Tortosa, on arriba al 47 % del 
total de les ceràmiques fines (Pérez Suñé 2003, 172). 
Més al sud encara, aquesta producció té una presència 
important a València, amb valors compresos vers el 
80 % en estrats d’època flàvia, amb una distribució 
força important encara en la primera meitat del segle 
ii (Escrivà 1991, 182). Per tant, actualment podem 
afirmar que, encara que es rarifica clarament al llarg 
de la costa en direcció cap al nord, a l’àrea costane-
ra de Tarraco i al País Valencià aquesta producció és 
relativament abundant, amb un percentatge alt, que 
oscil·la entre el 31 i el 41 % del total de les sigil·lades 
altimperials a la zona de l’ager Tarraconensis que hem 
estudiat. 

Tenint en compte aquesta situació, podem suposar 
que la via de l’Ebre, així com la via romana de pene-
tració cap a l’interior a partir de Tarraco, devia facilitar 
la presència més abundant en aquesta ciutat que en 
altres àrees de ceràmiques que, en principi, procedei-
xen de l’interior peninsular. De tota manera, s’han 

identificat alguns motlles clarament corresponents a 
la producció de sigil·lada hispànica a la terrisseria de 
Mas d’en Corts (Riudoms-Reus), amb una cronologia, 
segons sembla, de segona meitat del segle i (Vilaseca 
i Adiego 2000, 278-279; Gebellí 2007, 62 i 156), el 
Velòdrom (Mont-roig) (Pallejà 1994, 16) i els Masos 
(Cambrils).9 També es coneix un motlle, que creiem 
més dubtós de relacionar amb la sigil·lada hispànica, 
al Mas de Gomandí (Riudoms) (Juan Tovar 1988-89, 
13-17). Per tant, encara que això està per estudiar, es 
pot documentar una producció de sigil·lada hispànica 
al Camp de Tarragona, tot i que no es pot determinar 
el seu abast, ni tenim dades tipològiques ni arqueo-
mètriques que ens permetin determinar si aquesta 
producció local tingué gaire importància, o bé si eren 
majoritaris els productes forans.

Dins de la vaixella de taula, a més de les anomena-
des sigil·lades, tenim documentada en el segle i una 
altra producció prou remarcable: la de ceràmiques de 
parets fines, que s’inicia en època tardorepublicana i 
arriba fins a l’època flàvia. Aquesta producció constitu-
eix el 0,4 % de la vaixella de taula d’època altimperial, 
si la contrastem amb les sigil·lades contemporànies de 
vernís roig, és a dir, les itàliques, gàl·liques i hispàni-
ques. Ja hem fet abans referència a la dificultat que 
comporta la seva identificació, tenint en compte la 
fragilitat d’aquesta producció, que provoca una gran 
fragmentació del material que dificulta la seva identi-
ficació tipològica. D’altra banda, cal tenir en compte 
que aquestes ceràmiques eren produïdes en diverses 
àrees, bàsicament Itàlia i la Bètica. Si incloem els ma-
terials informes, la ceràmica de parets fines presenta 
els percentatges següents en relació amb la vaixella de 
taula:10

Procedència quantitat Percentatge

PAT 95 2,7 %

Mas d’en Gras 171 6,8 %

Els Antigons 150 5,5 %

Per tant, el Mas d’en Gras i els Antigons ens donen 
un valor força similar, entorn del 6 %, considerable-
ment més alt que la resta de l’ager, la qual cosa crida 
l’atenció considerant que en aquests jaciments es varen 
documentar especialment conjunts de materials de fi-
nal del segle ii i inici del iii dC, en els quals la ceràmica 
de parets fines és clarament residual. Potser l’explicació 
més adient és que, per tractar-se de materials d’exca-
vació, s’han conservat millor, mentre que al conjunt 
de l’ager, que en gran part correspon a materials de 

9. Inèdit. Agraïm la informació a Peir Cots i Pedro Otiña.
10. Cal tenir en compte que no es pot precisar si correspon a l’època republicana o a l’altimperial, ja que no es pot descartar que algun 

fragment informe pugui correspondre a parets fines d’època republicana.
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prospecció, la ceràmica de parets fines és més difícil de 
documentar.

S’ha pogut constatar una producció de ceràmica de 
parets fines a l’àrea catalana, concretada en les formes 
López Mullor 54 i 56. Aquestes ceràmiques han estat 
estudiades per Albert López Mullor (1981a i b; 2008) 
i se’n poden destacar els exemplars del jaciment dels 
Antigons, que està situat a l’àrea estudiada. Aquesta 
producció, com suggereix López Mullor, podria situar-
se a la zona del Camp de Tarragona, tot i que no s’ha 
pogut documentar fins ara cap taller concret.

Tenint en compte el que s’ha dit, seria lògica una 
relativa superioritat numèrica de la forma López Mu-
llor 54 a l’àrea que estudiem, tot i que només coneixem 
2 fragments segurs i 3 de probables d’aquesta forma, 
d’un total de 14 fragments. D’altra banda, s’han docu-
mentat també altres formes (Mayet 24, 34, 35, 36, 37, 
42 A i 43), considerant els jaciments dels Antigons i 
Mas d’en Gras. Un grup específic dins de la ceràmica 
de parets fines és l’anomenat ceràmica de clofolla d’ou, 
perquè és la producció més fina dins d’aquestes cerà-
miques, de parets molt primes que li donen l’aspecte 
veritable d’una clofolla d’ou. Aquesta producció pre-
senta un curiós paral·lelisme cronològic amb la sigil-
lada marmorata, ja que es data en època de Claudi i 
Neró. La seva presència és minoritària en relació amb 
el total de la ceràmica de parets fines, ja que només 
n’hem confirmat un fragment al jaciment de Molins 
Nous (Riudoms) i un altre a la Canaleta (Vila-seca).

Les ceràmiques de parets fines les tenim documen-
tades en els jaciments següents:

L’Esquirol, Hostal Don Juan i els Masos (Cam-
brils).

Mas del Xaranga (Cambrils; López Mullor 35 o 
36).

1.2 (Constantí).
Les Gavarres I (Constantí; amb decoració de bar-

botina).
Les Gavarres II (Constantí).
Mas d’en Bosch (Constantí).
Mas de Serapi I i Sant Pol (Constantí).
Els Antigons (Reus; Mayet 2, 18, 35, 36, 37, 42 A 

i 43, i López Mullor 54 i 56, així com possibles Mayet 
20 i Mayet 24 o 42).

Mas de l’Ambròs (Reus).
Mas del Rofes (Reus; amb decoració de barboti-

na).
Mas de Valls (Reus).
Mas de Gomandí (Riudoms).
Mas d’en Toda (Riudoms; una probable producció 

itàlica i una altra amb decoració de barbotina).
Molins Nous (Riudoms; producció estàndard i de 

clofolla d’ou).
Sota la Timba del Castellot (Riudoms; Mayet 18 A)
Els Mongons I (Tarragona).
Vil·la de Barenys (Salou; Mayet 35?).

Els Aragalls i la Canaleta (Vila-seca).
Zona de Vila-seca, probablement la Canaleta 

(Mayet 24, 34 i 35; López Mullor 54).
Uniquímica (Vila-seca; López Mullor 54).
Cal tenir en compte la presència en alguns jaciments 

de ceràmiques vidrades romanes, que s’han datat en 
general en segle i. Tanmateix, hi ha una producció pos-
terior, i no és fàcil donar-ne una cronologia concreta. 
Per aquesta raó, en parlarem en l’apartat corresponent 
al segle ii i inicis del iii.

Segons Carreté, Keay i Millett (1995) al jaciment 
3.5 d’Alcover es varen trobar dos fragments de sigil-
lada oriental. Malauradament, no proporcionen més 
dades sobre aquesta producció, que no podem identi-
ficar amb seguretat a partir d’aquesta referència.

Terra nigra i terra rubra

Als Antigons hem pogut documentar dues peces 
interessantíssimes que ens permeten documentar per 
primera vegada unes produccions gàl·liques fins ara 
ignotes a la nostra àrea productiva, anomenades terra 
nigra i terra rubra per ser respectivament oxidades i 
reduïdes. Es tracta de produccions típiques del segle 
i de la nostra era, que deriven de models gàl·lics de 
La Tène, però que adopten també característiques for-
mals pròpies de les sigil·lades, com veurem.

Terra nigra
La terra nigra és una producció gàl·lica pròpia del 

segle i dC, coneguda des de fa temps (Bémont 1972; 
Vichy, Poncet i Picon 1981; Joly 1996; Lallemand 
2005; Séguier 2006), que deriva de les ceràmiques gal-
les del període de La Tène D2. Tanmateix, incorpora 
també algunes influències de la sigil·lada, com es pot 
comprovar en el cas de l’exemplar conegut als Anti-
gons. Aquest correspon a un fragment de vora tipolò-
gicament idèntic a la forma Conspectus 12.1. També 
hi ha un fons de plat de ceràmica de vernís negre amb 
pasta grisa, amb decoració de rodeta, que podria pertà-
nyer a aquesta producció, tot i que no podem descartar 
que correspongui a les produccions legionàries hispà-
niques o fins i tot a una aretina de vernís negre.

Terra rubra
L’anomenada terra rubra rep aquest nom per con-

trast amb la terra nigra. En aquest cas es tracta d’una 
producció oxidant. La terra rubra és una ceràmica del 
centre de França i Bèlgica. La principal zona de pro-
ducció és a la vall del Vesle, prop de Reims; se’n de-
tecten també imitacions a Anglaterra. La seva àrea de 
difusió s’estén pel nord-est de la Gàl·lia, entre els rius 
Sena, Mosel·la i Rin. Es tracta d’un tipus de ceràmica 
encara poc conegut i per sistematitzar, tot i que en els 
darrers anys s’han aportat alguns estudis molt interes-
sants que ens permeten conèixer-les (Deru 1996).
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11. Vegeu l’estudi monogràfic d’Iban Cabrelles i Pere Gebellí, en aquest mateix volum.

En el cas dels Antigons, tenim un fragment de vora 
i paret de bol carenat, de pasta rosada i amb decora-
ció de rodeta, que a primera vista podria confondre’s 
fàcilment amb la ceràmica de parets fines. Tanmateix, 
ni el perfil, ni la decoració, ni especialment el gruix 
de les parets (aproximadament 0,5 cm) ens perme-
ten considerar-la com a tal. Les seves característiques 
i, especialment, el seu perfil, troben una comparació 
consistent amb els exemplars de terra nigra i terra ru-
bra coneguts a França. Així, per exemple, bols molt 
similars s’han trobat a la vall baixa de l’Alier, al centre 
de França, on hi ha perfils molt similars (Lalemand 
2005, 56).

Tot i que molt minoritaris, la presència d’aquests 
materials obre la via a estudiar la presència, bé que 
molt minoritària, a la nostra àrea de productes que 
fins ara no s’havia pensat que hi haguessin arribat 
mai.

La ceràmica comuna
No hem d’oblidar la presència (molt minoritària) 

en el segle i de la nostra era de dues produccions estre-
tament lligades entre si, i que, com hem dit, s’originen 
en època tardorepublicana. Tanmateix, hi ha formes 
que es poden datar al llarg del segle i, com les comu-
nes itàliques COM-IT 3 e i potser també COM-IT  
6 c i 7 constatades als jaciments de Mas del Xaranga, la 
Canaleta i Mas del Cristià. Pel que fa a la ceràmica de 
vernís roig intern pompeià, s’han constatat les formes 
Goud. 13, 15 i 16 als jaciments de la Boella, la Cana-
leta i la Buada. Tanmateix, la seva presència és mínima 
(7 fragments).

La ceràmica comuna és en certa manera una verita-
ble «ventafocs» dels estudis ceramològics, ja que ha es-
tat objecte de pocs estudis, dependents encara moltes 
vegades de la classificació de M. Vegas (1973). Man-
quen encara estudis acurats que ens permetin obtenir 
seriacions tipològiques, així com estudis que possibi-
litin la identificació de les àrees de producció i distri-
bució. Podem tenir en compte els treballs efectuats a 
la zona nord-est de Catalunya (Casas et al. 1990) i el 
Maresme (Puerta 2000), que van permetent, a poc a 
poc, establir unes primeres seriacions vàlides per a l’alt 
Imperi. Recentment s’han publicat alguns contextos 
del nucli urbà de Tarraco (Fernández i Remolà 2008) 
que permeten documentar diversos materials, també 
d’època altimperial.

A la zona estudiada de l’ager Tarraconensis se n’han 
trobat fragments més o menys significatius, però per al 
període que ara ens ocupa són importants les troballes 
del jaciment de la Canaleta (Vila-seca), on es va produ-
ir ceràmica comuna (bols i gerres), d’una característica 
coloració groguenca en la seva pasta, similar a la de les 
àmfores tarraconenses. Tot i que aquest jaciment va ser 

objecte d’excavacions de salvament per part de l’afec- 
cionat local senyor Joan Ferrando (de les quals proce-
deixen els materials que hem estudiat), en els darrers 
anys ha estat objecte d’investigacions científiques, 
que encara no han estat publicades. Evidentment, 
qualsevol aproximació estadística als materials que 
hem estudiat restaria esbiaixada, ja que els materials 
de prospecció resulten molt fragmentaris (i només 
n’hem recollit les formes) i també els materials pro-
cedents de col·lecció han estat també objecte d’una 
selecció.

Cal no deixar de banda la producció del taller de 
Mas d’en Corts (Riudoms-Reus), on, a més d’àmfores 
i material constructiu, es va produir ceràmica comuna 
durant el segle i dC, consistent en una sèrie de formes 
de bols i gerres.11

Les llànties
Les llànties són un tipus de ceràmica molt espe-

cífic, considerant la seva funció concreta com a eina 
d’il·luminació, en contrast amb les altres ceràmiques 
estudiades, que majoritàriament (deixant de banda els 
materials constructius) tenen una funció relacionada 
amb l’alimentació, ja sigui en relació amb el transport, 
el consum o la conservació dels productes. Les llànties 
presenten una problemàtica similar a la de les parets 
fines, ja que la seva fragilitat i la poca espessor de les 
seves parets (sobretot en època altimperial) provoquen 
que apareguin sovint molt fragmentades (fins al punt 
que alguns fragments informes poden confondre’s amb 
la ceràmica de parets fines). 

El tipus de llàntia propi del segle i és l’anomenada 
llàntia de volutes (per la forma del bec, que recorda 
un parell de volutes), que correspon a la forma Dressel 
9. Se n’han documentat algunes a l’àrea estudiada de 
l’ager Tarraconensis, concretament a la zona de Vila-se-
ca (probablement del jaciment de la Canaleta). L’altre 
gran tipus de llàntia d’època altimperial és la Dressel 20  
o llàntia de disc, que, tot i que s’origina en el segle i, té 
el seu període de difusió més gran en els segles ii i iii, 
per la qual cosa en parlarem més endavant. Fragments 
de llànties imperials de tipus indeterminat s’han trobat 
al Mas d’en Toda (Riudoms) i la vil·la de Barenys (Sa-
lou). Als Antigons (Reus) s’han documentat dos o tres 
exemplars de llàntia de volutes: un exemplar sencer, 
de la forma Dressel 9, amb representació d’un puttus 
que toca un instrument, així com un fragment de disc 
i bec, i un margo que possiblement pertany també a 
aquest tipus.

Pel que fa als segells, a la vil·la dels Antigons (Reus) 
hem documentat el ben conegut c clo.svc, que es 
data en època de Claudi (Oswald i Davies Pryce 1920, 
6; Bonnet 1988, 150), tot i que es relaciona amb altres 
(com «oppi»), d’època flàvia (Nieto et al. 1989, 121).
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Les àmfores
Les àmfores constitueixen un element arqueològic 

de gran importància per a l’estudi del panorama ce-
ràmic en el segle i dC, ja que corresponen al període 
de producció i difusió dels vins tarraconenses. Com a 
residu de la gran presència de vi itàlic al període tar-
dorepublicà (que, com hem vist, fou molt abundant) 
hi podem considerar les àmfores itàliques de la forma 
dressel 2-4, generalment produccions de l’àrea vesu- 
viana que poden ser datables en època d’August, i que 
en molt poca quantitat arriben ocasionalment a la 
costa catalana. Així, la tenim constatada a Mas d’en 
Bosch (Constantí), Mas de Gomandí i Molins Nous 
(Riudoms).

En contrast, el segle i és el període de gran pro-
ducció d’àmfores tarraconenses, que transportaven 
el vi produït a la zona. Sabem fonamentalment per 
Plini el Vell (Naturalis Historia XIV, 71) que hi ha-
via diverses àrees de producció, equivalents, en certa 
manera, al que avui anomenem denominació d’origen; 
així, aquest autor ens indica que el vi laietà (de la cos-
ta central catalana) era conegut per la seva abundor, 
tot i que de mala qualitat, mentre que el vi lauredià 
(que sembla localitzar-se a l’àrea del Vallès Oriental) 
i el tarraconense podien competir (segons ell) amb els 
millors d’Itàlia. 

Des d’un punt de vista arqueològic, fa poc que 
aquests vins tarraconenses han pogut començar a ser 
coneguts, fonamentalment gràcies a l’estudi de les àm-
fores. A partir d’aquesta via, s’ha pogut comprovar la 
producció d’àmfores vineres de base plana de la forma 
oberaden 74 a la terrisseria de la Canaleta (Vila-seca). 
Aquesta producció correspon bàsicament a l’època 
d’August, amb alguna petita perduració en època julio- 
clàudia; això quadra bé amb l’abundant presència de 
sigil·lada itàlica (i, en menor nombre, gàl·lica) docu-
mentada en aquest jaciment. A la Canaleta es produïen 
àmfores amb el segell philodamvs, així com (sembla 
que en menor nombre) sex.domiti; aquesta darrera es 
produïa també al forn de l’Aumedina (Tivissa, Ribe-
ra d’Ebre), tot i que els materials d’aquest forn tenen 
unes característiques físiques molt diferents de les de 
la Canaleta (Gebellí 1996), que presenten unes pas-
tes groguenques similars a les d’àmfores de la forma 
Dressel 2-4 tarraconense que corresponen al període 
julioclaudi.

La forma Oberaden 74 és una producció mino-
ritària, ja que correspon al 2,4-2,6 % de les àmfores 
tarraconenses (és a dir, d’un total de 4.196 fragments) 
i el 8,1-8,8 % dels fragments amb forma, tenint en 
consideració que les àmfores tarraconenses correspo-
nen al 98,9 % de les altimperials (4.243 fragments). 
En canvi, pel que fa al jaciment de la Canaleta, es mos-
tra com la producció principal d’aquest centre terris-
ser, ja que correspon al 85,3 % del total de les àmfores 
del jaciment (95 fragments, tots d’època augustiana i 

julioclàudia). D’aquesta forma se n’han documentat 
exemplars tan sols als jaciments que s’indiquen a con-
tinuació:

Les Gavarres I (Constantí).
Els Antigons (Reus).
La Buada (Reus).
Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-

Riudoms).
L’Hort del Pelat (Riudoms).
Mas de Gomandí (Riudoms).
Els Mongons II (Tarragona).
La Canaleta (Vila-seca).
A més, s’han documentat possibles exemplars a Mas 

del Xaranga (Cambrils), Mas de Serapi i Sant Llorenç 
(Constantí), Mas del Rofes i Mas de l’Ambròs (Reus), 
i el Vilar de la Font de l’Albelló (la Selva del Camp), 
que són de classificació insegura entre aquesta forma i 
gerres o grans vasos.

A jutjar per les seves característiques físiques, a la 
Canaleta sembla haver-se produït també l’àmfora de la 
forma Pascual 1 (Gebellí 2008, 51 i 58, fig. 6.7), tot 
i que probablement en quantitats molt minses. Això 
pot quadrar amb les observacions de Carreté, Keay 
i Millett (1995, 103), segons els quals els exemplars 
d’àmfores de la forma Pascual 1 podrien correspondre, 
per la característica de les seves pastes, als tallers de 
la zona de Tarraco. Tanmateix, aquestes argumenta- 
cions es basen només en l’observació macroscòpica de 
les característiques físiques dels exemplars recuperats, 
però el fet és que, fins ara, les úniques terrisseries que 
semblen haver produït l’àmfora Pascual 1 són les de 
la zona oriental del territorium de Tarraco, és a dir, de 
la zona del Baix Penedès i del Garraf (López Mullor 
1993), sense que en puguem estar segurs pel que fa al 
de la Canaleta. En tot cas, pel que sabem, podem des-
cartar aquesta producció als tallers coneguts de la zona 
central del Camp de Tarragona, on coneixem només 
les produccions Dressel 2-4 i 7-11. 

Les àmfores de la forma Pascual 1 es documenten 
als jaciments següents:

1.8, Mas dels Frares, Mas de Serapi i Riudarenes I 
(Constantí).

Els Antigons (Reus).
Mas d’en Corts / les Planes del Roquís (Riudoms-

Reus).
Els Mongons I (Tarragona).
La Canaleta (Vila-seca).
Indústries Bayer, Parcel·la 57 i Uniquímica (Vila-

seca).
A més, s’han documentat possibles exemplars al 

Mas de Serapi II (Constantí), les Bassasses (Cambrils) 
i la Buada (Reus).

Un fet que cal posar en relleu a les terrisseries de 
l’ager Tarraconensis és l’aparició de fragments d’àmfo-
res de la forma Pascual 1 que, a jutjar pels segells que 
presenten i per les característiques de la pasta, proce-
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deixen de l’àrea laietana. L’àmfora Pascual 1 és només 
el 0,3-0,4 % del total de les àmfores tarraconenses, in-
cloent-hi els fragments informes, al conjunt del PAT 
i el 1,2-1,5 % dels fragments amb forma, per la qual 
cosa la seva representació és molt minsa, tant la produ-
ïda (aparentment) a la Canaleta com la procedent de 
la Laietània. 

El mateix podríem dir de la forma anomenada Tar-
raconense 1 o laietana 1, de la qual s’ha documentat 
un fragment de vora al jaciment dels Segalés (Alcover) 
i uns altres dos a Molins Nous (Riudoms), però que 
no hi ha constància que siguin de procedència local, 
com proposen Carreté, Keay i Millett (1995, 193) ba-
sant-se en l’observació macroscòpica dels escadussers 
exemplars que varen poder detectar a la zona estudia-
da per ells. Ara com ara és millor ser prudents davant 
d’aquesta possibilitat, i plantejar-ho només com a hi-
pòtesi, tot i que les dades proporcionades pels centres 
terrissers coneguts, fins i tot el de la Canaleta (que és el 
més antic, dins dels d’època romana imperial) inviten 
a pensar que aquesta forma no fou produïda a l’ager 
Tarraconensis, almenys no a la seva àrea central.

A la Canaleta s’han documentat dos exemplars de la 
forma Dressel 2-4, en una variant de llavi estret i vora 
de secció arrodonida que recorda força els models ità-
lics contemporanis. Tanmateix, en aquest cas no sembla 
correspondre a una producció d’aquest taller, sinó a una 
importació;12 per tant, no podem incloure aquesta for-
ma entre les produïdes a la Canaleta. Aquest taller sem-
bla un cas únic a l’àrea estudiada, i mostra una datació 
més antiga que la resta de jaciments de l’ager Tarraco-
nensis, tret dels de la zona oriental (Baix Penedès, Gar-
raf ), on la producció d’àmfores de les formes Pascual 1 
i Dressel 2-4 ens indica una datació d’època augustiana, 
en algun cas amb datació estratigràfica (com en el cas 
de Darró, a Vilanova i la Geltrú; vegeu López Mullor 
1993). Això ens indica un curiós fenomen, ja que, com 
veurem, la majoria dels tallers (concretament, tots els 
situats a l’àrea del Baix Camp) tenen una datació més 
moderna, a diferència d’aquests de l’àrea oriental del ter-
ritorium de Tarraco, a més de la Canaleta, que resulta, en 
l’àrea estudiada, una excepció difícil d’explicar. 

D’acord amb el que acabem d’indicar, cal posar en 
relleu que la major part de les terrisseries aquí estudia-
des, tot i que majoritàriament no ens han ofert encara 
estratigrafies, tenen una cronologia posterior, de finals 
d’època d’August o ja d’època tiberiana (Járrega 1995, 
1996, 1998, 2002 i 2009). L’absència de la forma Pas-
cual 1 en aquestes terrisseries (tret d’alguns productes 
importats de la Laietània) en podria ser un indicador, 
però especialment ens sembla significatiu el fet que no 
hi hagi àmfores tarraconenses de les formes Dressel 2-4 
i Dressel 7-11 en les estratigrafies d’època d’August del 

teatre de Tarraco i del solar conegut com a PERI 6 
d’aquesta ciutat (Gebellí 1996, 73). Per tant, sembla 
que, per la raó que sigui, la producció a gran escala de 
vi tarraconense per a la seva exportació és un fenomen 
que es produí potser a final de l’època d’August o ja, 
més probablement, en època de Tiberi i Claudi. Aquest 
fenomen coincideix amb el temps (sense que sapiguem 
si s’hi pot establir cap relació) amb el canvi de ruta 
comercial que experimentaren els vins de la costa ca-
talana, que en època d’August es dirigiren bàsicament 
vers la Gàl·lia i el limes germànic, mentre que a mitjan 
segle i es produí un canvi que donà com a resultat que 
Roma i Itàlia fossin el mercat preferent, i que s’utilitzés 
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).

Tot i que, com s’ha dit, manquen encara contextos 
estratigràfics, havent-se excavat fins ara només unes po-
ques terrisseries (Mas d’en Corts / les Planes del Roquís, 
la Canaleta, el Vila-sec), la majoria d’aquestes encara per 
publicar en detall, tot i que hi ha alguns treballs de sín-
tesi (Gebellí 2007; Vilaseca i Adiego 1998-99, 1999 i 
2002), coneixem quelcom sobre les àmfores produïdes 
en les terrisseries del Baix Camp en època julioclàudia. 
La forma més important que es va produir va ser la 
dressel 2-4, amb vores que presenten la característica 
secció semicircular, o bé triangular. Aquesta forma es 
va produir als tallers del Vila-sec (Alcover), Mas d’en 
Corts / les Planes del Roquís (Riudoms-Reus), Mas de 
Gomandí (Riudoms), els Antigons, la Buada i el Brugar 
(Reus), així com al jaciment de Sota la Timba del Caste-
llot (Riudoms), tot i que en aquest darrer podria haver-
se limitat a la variant Dressel 2-4 evolucionada, a la qual 
es farà referència més endavant.13 Resulta força evident 
que aquesta forma amforal era la que es destinava a con-
tenir el vinum Tarraconense que esmenta Plini.

La forma Dressel 2-4 la tenim atestada als jaci-
ments següents:

Mas d’en Burguet i el Vila-sec (Alcover).
Les Bassasses, CEIP Cambrils-Joan Bardina, 1, el 

Cap de Sant Pere, l’Esquirol i els Masos (Cambrils).
1.3, 1.4, 1.8, les Gavarres II, Mas dels Frares, Mas 

de Serapi i Sant Llorenç (Constantí).
Els Antigons, la Buada, el Brugar, Camí de la Pedra 

Estela, Mas de l’Ambròs, Mas del Rofes i Mas de Valls 
(Reus).

Mas d’en Corts / les Planes del Roquís (Reus-Riu-
doms; segells gallic i silvan).

L’Hort del Pelat i Mas de Barenys (Riudoms).
Mas de Gomandí (Riudoms; segells p, gallic i sil-

van).
Mas de Gomandí II, Mas d’en Toda, Molins Nous 

i Sota la Timba del Castellot (Riudoms).

12. Concretament, un dels dos fragments porta un segell amb el text mari, que és una producció de la Gàl·lia Narbonesa.
13. Vegeu l’estudi de Ramon Járrega i Marta Prevosti sobre les terrisseries de l’ager Tarraconensis en aquest mateix volum.
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Barranc de la Donzella (Salou).
Mas del Belltall, Mas d’en Bertran, Mas Nolles, el 

Vilar de la Font de l’Albelló i el Vilar de la Quadra del 
Paborde (la Selva del Camp).

Mas de la Boella (Tarragona).
El Cogoll (Vilallonga del Camp).
Els Aragalls (Vila-seca).
La Canaleta (Vila-seca; segell mari).
Mas d’en Gras (Vila-seca).
S’ha trobat també un possible exemplar d’aques-

ta forma al jaciment de l’església de la Verge Maria 
(Riudoms), fora de context. La majoria dels exemplars 
presenten el característic llavi de secció circular, però 
també n’hi ha que tenen un perfil triangular. A més, 
s’ha documentat la Dressel 2-4 evolucionada, de la 
qual parlarem més endavant. 

Val a dir que a la vil·la de Molins Nous s’ha docu-
mentat un fragment de vora que, per les seves caracterís-
tiques físiques, correspon clarament a la producció del 
Maresme. Això ens demostra la importació d’àmfores 
Dressel 2-4 procedents de la costa central catalana, com 
hem documentat també en altres casos, ja que es dedu-
eix de la presència de segells propis d’aquella zona (vegeu 
l’estudi de Cabrelles i Gebellí en aquest mateix volum). 
Pel que fa a la seva representació, contrastarem el con-
junt del PAT amb el del Mas d’en Gras a partir de dos 
barems: en primer lloc, el total dels fragments d’àmfo-
res tarraconenses, i en segon lloc, el total dels fragments 
amb forma, amb la qual cosa incloem un element de ca-
libració que probablement ens permet una major apro-
ximació a la realitat. El total de fragments que s’inclouen 
en el quadre següent pertany a la forma Dressel 2-4:

Procedència
quantitat 
dr. 2-4

Percentat-
ge total

Percentat-
ge formes

PAT 1.002 23,9 % 82,2 %

Mas d’en Gras 313 7,3 % 75 %

Si considerem només els fragments amb forma 
(1.219 en el PAT i 3.258 en el Mas d’en Gras) del 
conjunt de l’ager Tarraconensis els resultats són molt 
diferents, ja que constitueixen el 82,2 % d’aquests, i 
un 75 % (sobre 313) en el cas del Mas d’en Gras, càl-
cul que considerem més proper a la realitat. La Dressel 
2-4 és, per tant, la forma àmfora clarament majoritària 
a l’ager Tarraconensis, almenys durant el període julio-
claudi.

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 desgreixant 
és compost bàsicament per grans de quars, feldspat, pe-
dra calcària i (en menor quantitat) mica, tot molt tritu-
rat. Aquestes pastes han estat descrites a nivell macros-

còpic (Járrega 1995, 184-185; Járrega 1995, 432-433; 
Járrega 2002, 436) i s’han proposat dos tipus d’argiles 
(Carreté, Keay i Millett 1995, 292, tipus 12 i 13; Ge-
bellí 1996, 70-71, i Gebellí 1998, 224-225, tipus 1, 2 
i, principalment, 3), que de tota manera tan sols pre-
senten petites variacions. Generalment, no tenen engal-
ba. 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 Arqueològic de Tarragona, que ha 
permès identificar la presència de quars, calcita, diòp-
sid, feldspat, mica, analcima i gehlenita (Pérez Martín 
2007, 55). Els diàmetres de les vores també són varia-
bles, i oscil·len entre els 15 i els 21 centímetres en les 
Dressel 2-4, encara que la majoria es situen entorn dels 
17 centímetres; en les Dressel 7-11 oscil·len entre els 
18,5 i els 20,5 centímetres.

Juntament amb la forma Dressel 2-4, en alguns 
tallers (els Antigons, la Buada, Mas de Gomandí) es 
varen produir també àmfores de la forma dressel 7-11 
(Járrega 1995, 1996, 1998, 2002 i 2009). Aquesta 
forma a priori es considera com un contenidor pro-
pi de salaons, d’acord amb els referents formals bètics 
(Beltrán Lloris 1970). Tanmateix, això ens planteja 
un dubte, ja que alguns d’aquests tallers són a certa 
distància de la costa, i encara més els de l’Aumedina 
(Tivissa, Ribera d’Ebre) o Mas d’Aragó (Cervera del 
Maestrat) (Revilla 1993; Fernández Izquierdo 2006), 
amb la qual cosa aquesta atribució resulta improbable, 
tret que les àmfores fossin transportades buides fins a 
la costa, on es devien omplir. És un problema històric 
que resta per esbrinar. D’altra banda, encara que no 
en conservem cap perfil sencer, els fragments coneguts 
(vores, colls, nanses) permeten atribuir-los, dins de la 
forma Dressel 7-11 (que no deixa de ser un «calaix de 
sastre» que inclou diversos tipus diferents), a un tipus 
més esvelt, relacionable amb el Dressel 8 «emporità» 
que va proposar Nolla (1974; vegeu també Tremoleda 
2000). Tenint en compte tot el que s’ha dit, creiem 
probable que aquestes àmfores, més que per a salaons 
devien servir per contenir algun altre tipus de produc-
te, bé sigui un vi diferent del de les àmfores Dressel 2-4 
o bé alguna altra producció, com algun tipus de fruita, 
o bé defrutum, és a dir, un tipus de vi molt dens per a 
ús bàsicament culinari.

La forma Dressel 7-11, amb 7 fragments segurs i 5 
més probables, és el 0,2-0,3 % del total de les àmfores 
tarraconenses i el 0,6 % de les àmfores amb forma al 
conjunt del PAT. Representa, per tant, un volum for-
ça discret en contrast amb la Dressel 2-4, clarament 
majoritària. La presència tan minoritària de la Dressel 
7-11 s’ha documentat als jaciments següents:

Els Antigons i la Buada (Reus).
L’Hort del Pelat (Riudoms).
Mas d’en Toda (Riudoms).
La Canaleta i Uniquímica (Vila-seca).
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A més, se n’ha documentat un possible exemplar a 
les Bassasses (Cambrils). Val a dir que l’exemplar del 
Mas d’en Toda presenta un defecte de cocció, la qual 
cosa és un indici (feble, però a tenir en compte) de la 
possibilitat que en aquest indret hi hagués una terris-
seria on podrien haver-se produït àmfores de la forma 
Dressel 7-11.

La difusió exterior d’aquestes produccions resulta 
encara poc coneguda, tot i que sembla que les Dres-
sel 2-4 tarraconenses es varen transportar a Roma; les 
coneixem també a Cartagena i potser a Cartago, a Tu-
nísia (Freed 1998; Járrega 2002 i 2009). Aquesta di-
fusió, poc coneguda, deu justificar ben segur l’esment 
que en fa Plini el Vell, i que ja hem comentat. D’altra 
banda, la pràctica absència de segells en aquestes àm-
fores (en contrast amb les Oberaden 74 de la Canaleta, 
que sempre anaven segellades) ens impedeix conèixer 
la seva difusió. Efectivament, només s’han pogut iden-
tificar uns pocs segells (sempre al coll o sota la vora): 
coneixem dos noms, gallic i [s]ilvan(i), potser de 
personatges d’origen servil, així com altres segells més 
fragmentaris, ir, cr i p, així com sva, que es troba al pi-
vot, l’únic cas d’aquesta col·locació, per la qual cosa –i 
atès que no hem pogut revisar personalment la peça– 
no es pot descartar el seu origen forà, així com en el 
cas de la marca evpra. Aquests segells no reflecteixen 
cap conjunt de tria nomina, i sovint semblen noms 
d’origen servil, per la qual cosa podem suposar que es 
tracta de noms de lliberts encarregats de la producció 
(Járrega 2009, 111).

Finalment, al Mas de Gomandí (Riudoms) es va 
trobar un fragment de nansa de secció circular, similar 
a la Dressel 20, però de pasta local. Potser es podria 
relacionar amb la forma Oliva 3, que podem considerar 
una variant de la Dressel 20 produïda a la terrisseria 
d’Oliva, a la comarca de la Safor (País Valencià), i que es 
pot datar en el segle ii (Gisbert 1987 i 2009). Per tant, 
és possible que aquesta producció, de forma minorità-
ria, es fes també a la terrisseria del Mas de Gomandí. 
Tenint en compte el paral·lel tipològic, hipotèticament 
podem pensar que es tracta d’una àmfora oliera.

D’àmfores tarraconenses (sense més precisions) en 
tenim documentades als jaciments següents:

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 i 3.8 (Alcover).
La Mineta i Mas Rovira (Cambrils).
1.2, 1.5, 1.7, Mas d’en Bosch (Constantí), Riuda-

renes II i Sant Pol (Constantí).
Mas Blanc o Mas Vallets (la Pobla de Mafumet).
Mas d’en Toda (Riudoms).
590, 573 i vil·la de Barenys (Salou). 
2.1, Mas d’en Bertran, Mas del Cristià i el Vilar de 

la Quadra del Paborde (la Selva del Camp).
El Cogoll (Vilallonga del Camp).
Torre del Virgili i Uniquímica (Vila-seca).
En contrast amb l’escàs nombre de segells, són rela-

tivament abundants els grafits post cocturam als pivots, 

que corresponen invariablement a tres models: tres pe-
tites línies paral·leles verticals o, més habitualment, un 
grafit que sembla una lletra r o una marca en forma 
d’aspa. A la vil·la dels Antigons es coneixen nou casos 
en què apareix incisa una lletra L. A l’Hort del Pelat 
(Riudoms) hi ha un pivot amb grafit en forma de V; 
igualment al Brugar (Reus). A Mas d’en Corts i la Bua-
da (Reus) es documenten altres grafits.

Carreté, Keay i Millett (1995, 261 i 262, fig. 9.12) 
proposen, a partir de la diferent distribució de les se-
ves pastes o fabrics 12 i 13, un esquema de distribució 
de les àmfores que cal comentar. Com hem dit més 
amunt, a penes es troben diferències entre ambdues, 
com no sigui un acabat més fi en la primera, però 
que, en els estats actuals dels nostres coneixements, 
no ens permeten efectuar diferenciacions dràstiques. 
Els esmentats autors indiquen que els exemplars amb 
la pasta 12 es concentren especialment a l’interior del 
territori, mentre que els de la fabric 13 es troben als 
voltants del nucli urbà de Tarraco, especialment en un 
radi d’uns 10 quilòmetres. En les nostres prospeccions 
no hem identificat gaires fragments d’àmfores tarra-
conenses a les zones més interiors, en contrast amb 
les del Baix Camp i el Tarragonès, i tampoc no hem 
efectuat distincions entre les pastes que, aparentment, 
són força homogènies, i es podrien atribuir sense gaire 
problemes en general al tipus de pasta 13 de Carreté, 
Keay i Millett. Ara bé, cal aclarir que a partir d’aques-
ta aparent dualitat geogràfica (que caldria revisar) s’ha 
proposat un esquema de circulació econòmica que, a 
grans trets, ens sembla equivocat. 

Efectivament, la pretesa dualitat proposada per 
Carreté, Keay i Millett ha servit per suposar una di-
fusió de les àmfores a la zona interior des de la Laie-
tània (que s’identificarien amb la fabric 12) a través 
del Penedès, mentre que les àmfores de la fabric 13 
serien les genuïnament produïdes a la zona de Tarra-
co, i deurien dedicar-se a l’exportació. Aquest suposat 
lligam amb el Penedès (que a priori no sembla tenir 
gaire sentit, ja que costa imaginar un tràfic d’àmfo-
res procedents de la Laietània sense passar pel port de 
Tarraco, que seria la via més lògica) s’intenta recolzar 
en precedents d’època republicana, que ja hem vist 
més amunt que tampoc no resultaven creïbles. D’al-
tra banda, com s’ha dit abans, al jaciment de Molins 
Nous s’ha trobat una vora de la forma Dressel 2-4 que 
suposem produïda a la zona del Maresme, i al proper 
centre terrisser del Mas d’en Corts / les Planes del Ro-
quís s’han identificat fragments d’àmfores amb segells 
de la Laietània (vegeu estudi de Cabrelles i Gebellí en 
aquesta mateixa obra); també als Antigons, tot i ser 
un centre terrisser, s’han trobat diversos exemplars de 
pasta vermella que probablement són també d’origen 
laietà. Per tant, aquesta suposada dualitat plantejada 
per Carreté, Keay i Millett creiem que no funciona, 
i que el moviment econòmic entre la Laietània i l’in-
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terior de l’ager Tarraconensis pel Penedès no sembla 
pas haver estat una realitat, encara que caldria fer més 
estudis en aquesta zona, especialment a l’Alt Camp. 
Probablement, les àmfores laietanes arribaren als jaci-
ments de l’ager Tarraconensis a través del port de Tar-
raco mateix.

El moment final de la producció d’aquestes àmfo-
res no sembla clar. Al jaciment del Mas d’en Corts / les 
Planes del Roquís sembla que finalitzà en època flàvia 
(Vilaseca i Adiego 2000, 278-279) coincidint amb el 
que passà a la zona laietana. Tot això s’ha intentat po-
sar en relació amb el controvertit edicte de Domicià, 
que ordenava arrencar la meitat dels ceps de les provín-
cies i que no sabem ben bé a quina raó es devia ni fins 
a quin punt va ser obeït; s’ha suposat que aquest edicte 
pretenia en realitat protegir la producció de cereals de 
l’especulació que havia portat a una excessiva extensió 
del conreu del vi (Prevosti 2005, 424). D’altra banda, 
darrerament hem pogut documentar una perduració 
posterior de la producció d’aquestes àmfores, a la qual 
ens referirem més endavant.

A nivell orientatiu podem dir que les àmfores tar-
raconenses constitueixen el 28,3 % del total de 4.295 
fragments de les formes de les àmfores altimperials, 
excloent-hi els jaciments del Mas d’en Gras i els Anti-
gons. En aquest darrer cas, corresponen al 92 % de les 
àmfores altimperials, una proporció molt més aclapa-
radora, que potser s’explica per haver estat els Antigons 
un centre productor, tot i que hi ha pocs rebutjos de 
cocció que puguem relacionar directament amb aques-
ta terrisseria.

En comparació amb les àmfores tarraconenses i 
de la costa catalana, les altres produccions són poc 
significatives. Així, les àmfores bètiques es troben en 
poca quantitat, encara que sovint no en podem deter-
minar el tipus, per tractar-se de fragments informes. 
En conjunt, les àmfores bètiques constitueixen dins el 
conjunt del PAT, amb 38 fragments, el 0,9 % de les 
àmfores altimperials. Tenint en compte la continuï-
tat de la seva producció en època tardoantiga, resulta 
agosarat atribuir els fragments informes a un període 
o altre. Tanmateix, a l’època altimperial corresponen 
la forma Dressel 7-11 bètica, la Beltrán 2 (àmfores de 
salaó o de transport de fruites) i les àmfores olieres 
Dressel 20. D’aquestes s’han identificat els tipus D 
(els Antigons i Mas de Valls) i E (els Antigons, Molins 
Nous i Barranc de Sales), la qual cosa apunta vers una 
data relativament avançada dins d’aquesta producció, 
en els segles ii i iii. De tota manera, la difusió dels 
salaons i l’oli bètics a l’ager Tarraconensis sembla ser 
força discreta.

Fragments d’àmfores bètiques s’han documentat 
als jaciments següents:

3.4 (Alcover).
3.5 (Alcover; forma Beltrán 1).
Camí del Molí (Alcover; Dressel 7-11).

CEIP Cambrils-Joan Bardina, 1 (Cambrils; Beltrán 
2 B).

Els Masos (Cambrils; Dressel 20).
1.4, 1.5, 1.8 i Mas de Serapi (Constantí).
Els Antigons (Reus; Dressel 7-11, Beltrán 2 B, 

Dressel 20 D i E).
Mas de Valls (Reus; Beltrán 2 i Dressel 20 D).
Mas de Barenys (Riudoms).
Mas de Gomandí (Riudoms; Dressel 20).
Molins Nous (Riudoms; Dressel 20 i Dressel 20 E).
Sota la Timba del Castellot (Riudoms; Dressel 

7-11).
590 (Salou).
Barranc de Sales (la Selva del Camp; Dressel 20 E).
Mas del Belltall (la Selva del Camp; Beltrán 2).
Mas del Cristià (la Selva del Camp; Dressel 7-11 o 

Beltrán 2).
Mas de la Boella (Tarragona; possibles Dressel 10 o 

12 i Dressel 20).
Els Mongons I (Tarragona).
El Cogoll (Vilallonga del Camp).
Els Aragalls (Vila-seca). 
La Canaleta (Vila-seca; Beltrán 2 B).
Zona de Vila-seca, probablement de la Canaleta 

(Dressel 7-11, 20 D i F).
Mas d’en Gras (Vila-seca; Beltrán 2 B, Dressel 

7-11, Dressel 20 G, i possible Haltern 70).
Uniquímica (Vila-seca; Dressel 77-11 i possible 

Dressel 12).
Finalment, de fragments d’àmfores sud-hispàni-

ques, sense poder precisar ni la procedència concreta 
(ja que no podem descartar que fossin lusitanes) ni la 
cronologia, en tenim documentats als jaciments de 
CEIP Cambrils-Joan Bardina, 1 (Cambrils).

Una altra producció present però tanmateix molt 
minoritària són les àmfores eivissenques, que semblen 
destinades a transportar el vi baleàric al qual fa referèn-
cia Plini (Naturalis Historia XI, 122); tanmateix, val la 
pena recordar que per als romans les Balears eren no-
més les actuals Mallorca i Menorca, mentre que Eivissa 
i Formentera formaven part de l’arxipèlag de les Pitiü-
ses, així que aquesta atribució resulta una mica proble-
màtica, ja que les àmfores ebusitanes en principi foren 
produïdes a Eivissa, amb la qual cosa no sabem si es po-
den relacionar clarament amb la referència pliniana al 
vi baleàric. La forma PE 25 de la tipologia de Joan Ra-
món (1981), dels segles i i ii de la nostra era, és present 
en contextos urbans de la ciutat de Tarragona (García 
Noguera et al. 1997, 191 i 192, fig. 7), així com a la 
vil·la del Mas d’en Gras (Vila-seca; vegeu Járrega 2003, 
155, fig. 5.4; Járrega i Sánchez 2008, 85, fig. 77.4; 92) i 
al Camí del Molí (Alcover). Fragments informes d’àm-
fora punicoebusitana s’han localitzat (com hem dit més 
amunt, en fer esment dels materials d’època republica-
na) en diversos jaciments, probablement tots ells (o la 
seva majoria) corresponents a contextos ibèrics.
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Encara més minoritàries són les àmfores de tipus 
rodi, que sembla que portaven vins del Mediterra-
ni oriental, i que s’han documentat en molt poca 
quantitat als Antigons (Reus) i Mas de Valls (Reus; 
possible forma Camulodunum 184), i que tan sols 
resulten el 0,05 % de les àmfores altimperials. Una 
possible producció oriental seria també el pivot atri-
buïble amb dubtes a l’àmfora cnídia de la forma Mau 
38, trobada al jaciment de Molins Nous (Riudoms). 
També poc abundant i atípica és la presència d’àm-
fores vineres de la forma Dressel 6, procedents de 
l’Adriàtic, de les quals s’han documentat una vora a 
la vil·la romana dels Antigons i un exemplar sencer 
de procedència subaquàtica, que es troba al Museu 
Municipal de Cambrils. Finalment, podem esmentar 
la presència de dressel 2-4 itàlica amb pasta DB, 
documentada al jaciment dels Antigons, producció 
aquesta que podem datar aproximadament en època 
d’August.

Valoració general del període
Aquest és el moment de l’aparició de les anomena-

des sigil·lades, de les quals destaquen, per la seva im-
plantació, la gàl·lica i especialment la hispànica, que té 
una important presència a la zona de Tarraco, tant al 
nucli urbà com a l’ager, fins al punt que serà el tipus 
de ceràmica d’aquest grup més abundant de l’època 
romana, encara que cal matisar que les produccions 
africanes del període següent, sumant-hi la ceràmica 
comuna i la sigil·lada africana A, seran encara més 
abundants.

El panorama ceràmic d’aquest moment està evi-
dentment dominat per les àmfores tarraconenses, tant 
la producció de la Canaleta, d’època d’August, centra-
da en la fabricació d’àmfores de la forma Oberaden 74 
(a les quals corresponen els segells philodamvs i sex. 
domiti) com l’estesa producció a l’àrea estudiada pel 
PAT, en època julioclàudia, de les àmfores vineres de la 
forma Dressel 2-4 i, d’una forma molt minoritària, la 
Dressel 7-11, per a la qual resta encara obert el proble-
ma de la identificació del seu contingut. La presència 
de les àmfores tarraconenses és clarament massiva, en 
contrast amb les importacions, sempre minoritàries, 
d’altres produccions, procedents de la Bètica, Itàlia i el 
Mediterrani oriental.

Resulta problemàtic intentar establir una compa-
ració amb el que es constata al nucli urbà de Tarra-
co, fonamentalment perquè només comptem per ara 
amb dos treballs concrets. Un d’ells és un estudi de 
conjunt (Díaz i Otiña 2002) que es centra, però, en 
l’època republicana i arriba només a mitjan segle i dC; 
a més, no inclou dades estadístiques. L’altra aporta-
ció (Fernández i Remolà 2008) consisteix en l’estudi 
de tres contextos, dels quals només un (el localitzat 
al carrer de Pere Martell, 38), situat al suburbi sud-
occidental de la ciutat romana, ens interessa aquí, ja 

que es data a mitjan segle i dC. En aquest context hi 
ha una abundant presència de ceràmica comuna, que 
contrasta amb la baixa representativitat (4,5 %) de les 
àmfores, en què les d’origen tarraconense arriben al 
31 % (però cal dir que hi ha un altre 31 % d’àmfores 
d’origen indeterminat). Pel que fa a les ceràmiques fi-
nes, predomina la sigil·lada itàlica, amb un 29 % del 
total de les ceràmiques fines, seguida de la sud-gàl·lica, 
amb un 21 %; crida l’atenció l’absència de la sigil·lada 
hispànica, així com la presència de les primeres formes 
de ceràmica africana de cuina (Hayes 19/194, Ostia II, 
306, Ostia II, 312). 

Tanmateix, pel que s’ha publicat en general sobre 
la ciutat, podem deduir un panorama similar al que 
ens proporciona l’ager, amb abundància de sigil·lada 
itàlica, gàl·lica i, sobretot, hispànica, així com una im-
plantació progressiva de les àmfores tarraconenses de 
la forma Dressel 2-4 que encara no es troben, però, en 
els estrats augustians del complex immediat al teatre 
romà de la ciutat (Gebellí 1996, 73), a diferència de 
la forma Oberaden 74, que sí que hi apareix, i que 
sabem que es produïa a la terrisseria de la Canaleta. 
Aquest fenomen, juntament amb l’absència de sigil-
lada hispànica en el context de Pere Martell, 38 (que 
potser més que a mitjan segle i dC caldria datar en el 
segon quart d’aquest mateix segle), ens indica que tant 
la generalització de la sigil·lada hispànica com de les 
àmfores tarraconenses de la forma Dressel 2-4 és un 
fenomen que es produí durant els anys centrals i la 
segona meitat del segle i dC, és a dir, entre els períodes 
de Claudi i Vespasià.

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

Si haguéssim de triar unes ceràmiques paradigmà-
tiques del comerç i la producció terrissera d’aquesta 
època a la Mediterrània occidental, sens dubte podrí-
em afirmar que són les ceràmiques africanes, que a més 
tenen (en alguna de les seves espècies) una llarguíssima 
perduració, ja que arriben al segle vii. Seguidament 
valorarem quin és l’impacte d’aquestes ceràmiques, 
juntament amb d’altres, a la zona estudiada de l’ager 
Tarraconensis.

La vaixella de taula
La ceràmica fina majoritària durant aquest període 

és la que hom anomena sigil·lada africana a. Aquesta 
producció, procedent de Tunísia, començà a produir-
se en època flàvia a la província d’Àfrica, especialment 
a l’àrea propera a Cartago, i les formes més antigues 
(Hayes 3 i 8, especialment) imitaren els prototipus 
gàl·lics (Drag. 36 i 29, respectivament), tot i que ben 
aviat varen generar una tipologia pròpia, que ràpi-
dament s’estengué per les zones costaneres i part de 
l’interior. La sigil·lada africana A es data entre final 
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del segle i aproximadament (anys 80-90 dC) i mitjan 
segle iii, moment en què fou gairebé substituïda per 
la sigil·lada africana C, procedent de l’Àfrica Bizace-
na. Per tal de copsar la seva importància percentual, 
l’hem de contrastar per una banda en relació amb la 
resta de sigil·lades altimperials (considerant com a tals 
les itàliques, sud-gàl·liques, hispàniques i la mateixa 
africana A) i en relació amb la ceràmica africana de 
cuina, per poder observar millor la importància de 
les importacions vasculars africanes. El resultat és el 
següent:

Procedència Totals
Percentatge 

de TS
altimperial

Percentatge 
amb africa-
na de cuina

PAT 979 27,6 % 37,4 %

Mas d’en Gras 1.174 50,3 % 19,5 %

Els Antigons 3.647 58,9 % 28,1%

Novament, els valors més alts (i relativament simi-
lars) es troben a les vil·les dels Antigons i el Mas d’en 
Gras, i probablement això es deu al fet que es varen do-
cumentar importants conjunts de materials de final del 
segle ii i inici del iii dC, als quals corresponen aquestes 
produccions. De tota manera, els resultats del conjunt 
de l’ager són força alliçonadors sobre la implantació de 
la sigil·lada africana A.

Cal dir que la sigil·lada africana A està percentual-
ment, en el conjunt estudiat dins el PAT, per darrere 
de la sigil·lada hispànica (com hem dit més amunt, 
és el 37,7 % de les sigil·lades altimperials, davant del 
27,6 % de la sigil·lada africana A), però cal dir també 
que la producció hispànica s’inicià en el segle i dC (tot 
i que avançat), mentre que l’africana A és bàsicament 
un producte del segle ii i inici del iii; a més, si hi su-
mem la massiva importació de ceràmica africana de 
cuina, els productes africans resulten clarament majo-
ritaris, com es pot comprovar a la fig. 7.

Aquesta producció la tenim atestada als jaciments 
que esmentem seguidament: 

3.3, 3.5, 3.6 i 3.7 (Alcover). 
Vil·la romana d’Alforja (Alforja; Hayes 9 A).
Les Bassasses (Cambrils; Hayes 3 C, 9 A, 9 B, 14 

B i 17).
El Cap de Sant Pere (Cambrils).
17 CEIP Cambrils-Joan Bardina 1 (Cambrils; Ha- 

yes 3 i 8).
L’Esquirol (Cambrils; Hayes 9).
Hostal Don Juan (Cambrils).
Els Masos (Cambrils; Hayes 14, 16 i 27, i gerra 

indeterminada).
Mas Rovira (Cambrils).
Mas del Xaranga (Cambrils; Hayes 6 B, 9 A i B, 11, 

14 A i B, 16, 17, 26, 26 o 27 i potser 36).

1.2, 1.7, 1.8, les Gavarres I i II i Mas d’en Bosch 
(Constantí).

Mas dels Frares (Constantí; Hayes 3A, 9 A, 14 i 
26).

Mas de Serapi i Mas de Serapi II (Constantí).
Riudarenes II (Constantí; Hayes 26).
Sant Pol (Constantí; Hayes 3 C, 6, 14 A i B, 31 i 

potser Hayes 8).
Els Antigons (Reus; Hayes 3 A i C, 6 B i C, 8 A i 

B, 9 A i B, 10, 14 A i B, 16, 17, 22, 26, 27, 31, 34 va-
riant, 36, 131, 131 o 160, 136, 140, 140 o 158, 147, 
159 o 160, 160, Pallarès 26 o similar, formes tancades 
indeterminades).

El Brugar (Reus; Hayes 14 A).
La Buada (Reus; Hayes 9 A i B, 3 C, 14 B, 14 o 16 

i potser Hayes 158).
Mas de l’Ambròs (Reus; Hayes 3 A i B o C, 6 B o 

C i 9 A, i possible Hayes 36).
Mas d’en Rofes (Reus; Hayes 8).
Mas de Valls (Reus; Hayes 3 A, 3 B/C, 6 C, 8 A, 9 

A i B, 14 A, 16, 26 i 132, a més d’una nansa de gerreta 
indeterminada).

Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-
Riudoms; Hayes 3 B/C i 9 A).

L’Hort del Pelat (Riudoms; Hayes 8 B, 9 B i 14).
Mas de Barenys (Riudoms; Hayes 6).
Mas de Gomandí i Mas de Gomandí II (Riudoms).
Molins Nous (Riudoms; Hayes 3 A, B/C i C, 6 B, 

7 B, 9 A i B, 14 A i B, 16, 17, 159 o 160 i 160).
Mas d’en Toda (Riudoms; Hayes 3 A, 6, 8 B, 9 A, 

14 A, 26 o 27).
Sota la Timba del Castellot (Riudoms; Hayes 3 A, 

3 B/C, 6 i 9 A). 
Mas d’en Bertran (la Selva del Camp; Hayes 8, 9 

B i 14 B).
Mas Nolles (la Selva del Camp; Hayes 26 i potser 

31).
Prat (la Selva del Camp; Hayes 3 A i C, 6, 8 A, 9 A 

i B, 14 A i B, 21).
El Vilar de la Font de l’Albelló (la Selva del Camp; 

Hayes 6 C).
Mas de la Boella (Tarragona; Hayes 14 B).
Els Mongons I (Tarragona; Hayes 3, 8 A, 9 B i 

14).
Vil·la Ceratònia (Tarragona; Hayes 8).
El Cogoll (Vilallonga del Camp; Hayes 3, 6 i pot-

ser 27 i 31).
Barranc de la Donzella (Salou).
Vil·la de Barenys (Vila-seca; Hayes 3 A, 6, 8 A, 9 

A i B i 14 A).
Els Aragalls (Vila-seca; Hayes 14 B i 17).
La Canaleta (Vila-seca; Hayes 14 A).
Zona de Vila-seca, probablement de la Canaleta 

(Hayes 27).
Carrer 11 de Setembre (Vila-seca; Hayes 8 A i B, 

9 A).
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Els Castellots (Vila-seca).
Indústries Bayer (Vila-seca; Hayes 9 A).
Mas d’en Gras (Vila-seca; Hayes 3 A, B i C, 6 B i 

C, 8 A i B, 9 A i B, 14 A i B, 16, 17, 26, 27, 29, 31, 36, 
44, 140, 147, 159 o 160 i Salomonson A 5).

Parcel·la 57 (Vila-seca).
Uniquímica (Vila-seca; Hayes 6, 8 A, 9 B, 14 A, 17 

i 27, alguns d’ells, segons l’etiqueta que els acompa-
nya, procedents d’un abocador).

Torre de Virgili i Tossal de la Ganyada (Vila-seca). 
Com es pot comprovar, aquesta producció és pre-

sent a pràcticament tots els jaciments coneguts. Tot i 
que hi abunden les formes corresponents a la primera 
fase de la producció (final del segle i i primera mei-
tat del ii), és a dir, les Hayes 3, 6, 7, 8, 9, hi ha una 
presència important de les corresponents a la segona 
meitat del segle ii o ja inici del iii, concretament les 
Hayes 14, 16, 17, 27 i 31. Les primers corresponen 
al 63,3 % de les formes de la sigil·lada africana A, i les 
segones al 25,1 %. Per tant, podem deduir que les for-
mes antigues d’aquesta producció són més abundants 
que les de l’etapa més recent, i suposar, per tant, una 
major importació a final del segle i i durant la primera 
meitat del ii dC.

Val a dir que, juntament amb el cas de les cerà-
miques africanes de cuina, la important presència de 
la sigil·lada africana A, i concretament de les formes 
d’època severiana (vegeu Bonifay 2004), permet am-
pliar la datació que Fentress i Perkins (1988) proposa-
ven per al període de màxima expansió de les ceràmi-
ques africanes, la segona meitat del segle ii (basant-se 
principalment en els derelictes). Les dades estadístiques 
comentades més amunt semblen apuntar en la mateixa 
direcció, i fins i tot abans; tanmateix, cal ser prudents, 
perquè l’important abocador d’època severiana de la 
vil·la dels Antigons ens autoritza a pensar que l’època 
severiana fou un període de tanta o més vitalitat enca-
ra en la difusió comercial d’aquestes ceràmiques. No 
sabem si la procedència familiar dels Severs de terres 
africanes pot haver tingut algun paper en tot això, i 
haver afavorit el comerç d’aquestes terres. És un tema 
que roman per estudiar.

Ja avançada l’època severiana (vers l’any 225 de la 
nostra era) començà a distribuir-se la sigil·lada africa-
na C, d’acabat més fi que la A, procedent de l’Àfrica 
Bizacena; per tant, d’una zona situada més al sud que 
la que produí la sigil·lada africana A. Les seves formes 
més característiques foren els plats de la forma Hayes 
45 i (especialment) 50. Aquestes formes foren produï-
des fins a l’inici del segle iv, per la qual cosa és difícil 
(quan manca un context estratigràfic) donar-los una 
cronologia concreta. Val a dir que aquesta és la cerà-
mica fina més important del controvertit període de 
la crisi de la segona meitat del segle iii, per la qual 
cosa la indefinició tipològica quan manquen contextos 
estratigràfics ens impedeix precisar si corresponen al 

període severià avançat, al de l’anarquia militar o bé ja 
a època tetràrquica o constantiniana.

La sigil·lada africana C correspon al 6,7 % de les 
sigil·lades africanes (considerant la A) del conjunt del 
PAT, per la qual cosa hi té un paper important, però 
minoritari en comparació amb les produccions del 
nord de Tunísia. Hem de tenir en compte, atès que 
aquesta producció arriba fins al segle iv, que part dels 
fragments considerats podrien ser d’època tardoantiga. 
Això significa que la xifra anterior és poc fiable.

Pel que fa a la sigil·lada hispànica, sabem que con-
tinuà produint-se en el segle ii i probablement també 
a inici del iii, com ho fa pensar la troballa d’exem-
plars de les formes Drag. 44 i Ritt. 8. Efectivament, la 
drag. 44 és una forma del segle ii que perdura durant 
l’època severiana; la tenim constatada a l’abocador de 
la primera meitat del segle iii de la vil·la dels Antigons, 
així com en algun altre jaciment, concretament Molins 
Nous (Riudoms), Prat (la Selva del Camp) i la vil·la de 
Barenys (Salou), tot i que és força minoritària. 

Força documentada és la mal anomenada forma 
ritterling 8. Diem mal anomenada perquè es tracta 
d’un bol hemisfèric que no està clar que tingui cap 
relació amb la veritable forma Ritt. 8 de la sigil·lada 
gàl·lica, que presenta un perfil més elaborat. Aquesta 
forma fa de mal datar quan no procedeix de contextos 
arqueològics, però la seva abundant presència a l’abo-
cador de la vil·la romana dels Antigons ens indica que 
ens trobem davant d’una forma que es difon durant 
el segle ii i inici del iii, si no encara més tard. La tro-
bem també als jaciments dels Masos i l’Esquirol (Cam-
brils), la Canaleta i la vil·la Bayer (Vila-seca), la vil·la 
de Barenys (Salou), Mas de l’Ambròs (Reus), Mas de 
Gomandí, Mas d’en Toda i Molins Nous (Riudoms). 
Als Antigons constitueix el 14 % de les formes de sigil-
lada hispànica, la qual cosa indica una presència relati-
vament important d’aquesta forma.

La clara b és una producció gàl·lica dels segles ii-
iii. Hem documentat un possible exemplar al jaciment 
de Molins Nous (Riudoms), que pot correspondre, 
sense seguretat, a la forma Desbat 67. En tot cas, es 
tracta d’un producte que molt rarament va arribar a les 
nostres contrades, si és que hi arribà. Segons Carreté, 
Keay i Millett (1995) es troba també al jaciment 3.3 
(Alcover), cosa que no s’ha pogut confirmar.

Una producció característica de final del segle ii i 
primera meitat del segle iii és un tipus de gots proce-
dents de Corint, que tot i que es pot relacionar for-
malment amb el món de les sigil·lades hom anomena 
ara ceràmica coríntia romana decorada amb relleus 
(Malfitana 2007). Aquesta producció, de parets pri-
mes i pasta groguenca molt similar a la de les llànties, 
es caracteritza per les seves parets verticals, decorades 
en tota la seva extensió exterior per escenes de diferent 
tipus, però fonamentalment de batalles o dels treballs 
d’Hèrcules. La fi de la producció d’aquestes ceràmiques 
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es pot posar en relació amb la destrucció de Corint pels 
hèruls l’any 267, la qual cosa forneix un terminus ante 
quem per a la comercialització d’aquests productes.

La ceràmica coríntia romana tingué difusió per tot 
el Mediterrani, tot i que discreta pel que fa a la part 
occidental. A Hispania s’ha observat sobretot a la cos-
ta mediterrània oriental: s’ha documentat a Girona, 
Torre Llauder (Mataró), Badalona, Barcelona, Can 
Terrés (la Garriga, Vallès Oriental), els Tolegassos (Vi-
ladamat, Alt Empordà), Pla de Palol (Castell d’Aro, 
Baix Empordà), Gran Via (Premià de Mar, Maresme), 
Darró (Vilanova i la Geltrú, Garraf ) i dos possibles 
fragments a la vil·la de Sant Amanç (Rajadell, Bages). 
A l’ager Tarraconensis se n’ha trobat un exemplar a la 
vil·la romana de la Llosa (Cambrils), mentre que a la 
dels Antigons (Reus) se n’han trobat 12 fragments i 
a la del Mas d’en Gras (Vila-seca) s’han documentat 
10 exemplars (Járrega 2003, 161, fig. 11; Járrega i 
Sánchez 2008, 101, fig. 83). Per tant, podem conside-
rar l’ager Tarraconensis com l’àrea on s’ha documentat 
un volum més gran d’aquestes ceràmiques a Hispania, 
la qual cosa dóna indici d’un comerç entre aquesta 
zona i el Mediterrani oriental. Tanmateix, la seva in-
cidència percentual és molt baixa: tan sols constitueix 
el 0,19 % del total de les ceràmiques fines altimperials 
(considerant-hi les sigil·lades itàlica, sud-gàl·lica, his-
pànica i africana A i la ceràmica de parets fines, a més 
de la vidrada i la mateixa coríntia) a la vil·la dels An-
tigons. Si ho sumem al conjunt de jaciments estudiats 
(on en les prospeccions no hem documentat ni un sol 
fragment), resta reduït a un percentatge testimonial. 
Per tant, tot i que interessant, l’arribada d’aquestes ce-
ràmiques a l’àrea de Tarraco no deixa de representar un 
fenomen minoritari.

En darrer terme, pel que fa a les ceràmiques fines, 
cal parar esment en la presència d’alguns exemplars de 
ceràmiques vidrades, amb les característiques parets 
recobertes d’una engalba vidrada de color gris plom 
o verdós, segons els casos. N’hem documentat als An-
tigons (Reus; forma López 3), a Molins Nous (Riu-
doms; forma López 7), un fragment de fons de calze 
del Mas d’en Gras (Vila-seca), que podria correspon-
dre a la forma López 3 B, un fons de gerreta del Mas 
del Xaranga (Cambrils) i quatre fragments informes 
de la vil·la del Cogoll (Vilallonga del Camp). Tot i 
que aquestes ceràmiques s’han atribuït generalment al 
segle i, ara sabem que encara es produïen en ple segle 
ii, i que es poden portar fins la primera meitat del iii 
(Biagini 1993, 143-14; Paz 2008, 488). Els exemplars 
dels Antigons apunten vers aquesta cronologia. No 
sabem exactament quin fou el seu centre productor, 
ja que, tot i que inicialment sembla procedir del Me-
diterrani occidental, sembla que es va produir també 
en altres llocs.

La ceràmica vidriada romana és el 0,3 % del to-
tal de ceràmiques fines altimperials del jaciment dels 

Antigons, i el 0,2 % del total de ceràmiques fines al-
timperials (3.555 fragments de sigil·lades itàlica, sud- 
gàl·lica, hispànica i africana A, a més de les de parets 
fines i les mateixes vidrades) de l’ager exclosos els jaci-
ments dels Antigons i Mas d’en Gras. Per tant, com 
podem veure, la seva presència és poc més que testi-
monial, i el percentatge obtingut separadament en el 
cas dels Antigons i de la resta de materials de l’ager 
Tarraconensis és molt similar, la qual cosa creiem que 
no deu ser casual.

La ceràmica comuna
Un claríssim exemple de l’estandardització a la qual 

tendiren les produccions ceràmiques d’aquesta època 
és el de la ceràmica africana de cuina. Fou produï-
da en els mateixos tallers (o, si més no, en la mateixa 
àrea geogràfica) que la sigil·lada africana A. Tot i que el 
seu origen és fins i tot anterior al d’aquesta darrera, ja 
que se n’identifiquen els primers exemplars vers mitjan 
segle i, el període d’exportació massiva d’aquesta pro-
ducció començà (en paral·lel amb la sigil·lada africana 
A) a final del segle i i perdurà fins mitjan segle iii, amb 
una continuïtat que arriba vers la meitat del segle v, tot 
i que sembla que sense una presència tan massiva com 
en el període medioimperial.

Si la comparem amb la sigil·lada africana A, que és 
una producció contemporània i té la mateixa proce-
dència geogràfica, en traiem els valors següents:

Procedència
africana 
de cuina

TS africana a

PAT 62,6 % 37,4 %

Mas d’en Gras 80,5 % 19,5 %

Els Antigons 68 % 32 %

Aquestes xifres les podem considerar força signifi-
catives si tenim en compte l’abundància de la mos-
tra; en el cas del conjunt del PAT, comptem amb un 
total de 2.617 fragments de les ceràmiques africanes 
altimperials, i als Antigons només la ceràmica africana 
de cuina ascendeix a 7.760 fragments. La precedència 
numèrica de la ceràmica africana de cuina davant la 
sigil·lada africana A és força evident en el cas del con-
junt del PAT i els Antigons, amb valors força similars 
(d’entorn del 62-68 %) i encara és més acusada la di-
ferència en el cas del Mas d’en Gras, amb valors que 
arriben al 80 %.

Efectivament, aquesta producció és una de les més 
abundants i amb una distribució més gran de l’ager 
Tarraconensis. La tenim documentada als jaciments se-
güents: 

3.3, 3.5 i 3.6 (Alcover).
El Burguet (Alcover; forma Hayes 196).
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Vil·la romana d’Alforja (Alforja; Hayes 23 B).
Les Bassasses (Cambrils; Hayes 23 B, 196 i 197).
El Cap de Sant Pere (Cambrils; formes Hayes 23 

B i 197).
CEIP Cambrils-Joan Bardina, 1 (Cambrils; 23 A i 

B, 181 i 197, i Ostia III, 332).
L’Esquirol (Cambrils; Hayes 23 B).
Hostal Don Juan (Cambrils; Hayes 23 B i 182).
Els Masos (Cambrils; Hayes 23 B, 196, 197 i At-

lante CVII, 12).
Mas Rovira (Cambrils; Hayes 23 i 197).
Mas del Xaranga (Cambrils; Hayes 23 A i B, 181, 

182, 196, 197, 131 o 200 i Hayes 200; possible Hayes 
22).

1.2, 1.4 i 1.8 (Constantí).
Les Gavarres I (Constantí; Hayes 23, 196 i 197).
Les Gavarres II (Constantí; Hayes 23 B, 196 i 

197).
Mas dels Frares (Constantí; Hayes 23 o 197, 196, 

197 i Atlante CVIII, 1).
Mas d’en Bosch (Constantí; Hayes 196 i 197).
Mas de Serapi I (Constantí; Hayes 23 B, 196 i 197).
Mas de Serapi II (Constantí; Hayes 23 o 197).
Riudarenes I (Constantí; Hayes 23 B o 197 i 

197).
Riudarenes II (Constantí; Hayes 196).
Sant Llorenç (Constantí).
Sant Pol (Constantí; Hayes 23 B, 196 i 197).
Mas Blanc o Mas Vallets (la Pobla de Mafumet; 

Hayes 23 B).
Els Antigons (Reus; Hayes 22; Hayes 23 A i B; 

Hayes 131, 181 i 182; Hayes 183 o 200; Hayes 193 - 
Ostia I, 273; Hayes 196, 197, 199 i 200; Hayes 200 
similis, forma nova; Ostia I, 264; Ostia I, 269; Ostia 
I, 270; Ostia I, 272; Ostia I, 272 similis; Ostia I, 272 
- Atlante CVII, 11-12; Ostia II, 306 variant; Ostia 
II, 312; Ostia III, 108; Ostia III, 324; Ostia III, 269; 
Atlante CVII, 11-12; Atlante CVII, 11-12 similis; At-
lante CVIII, 1 i 3; Uzita 48.1; Raqqada 1973, LIII,  
D 1; possibles Ostia II, 311 i Ostia III, 331; gran olla, 
forma nova; gerra de forma indeterminada).

El Brugar (Reus; Hayes 22 o 196, 197, 131 o 200 
i possible Hayes 23).

La Buada (Reus; Hayes 23 A i B, 181, 182, 196 i 
197).

Camí de la Pedra Estela (Reus).
Mas de l’Ambròs (Reus; Hayes 23 B, 181 i 197).
Mas d’en Rofes (Reus; Hayes 197).
Mas de Valls (Reus; Hayes 19/194, 23 A i B, 196, 

197 i 200).
Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-

Riudoms; Hayes 23 B).
L’Hort del Pelat (Riudoms; Hayes 23 A, 181, 196, 

197 i Atl. CVII-11-12).
Mas del Toda (Riudoms; Hayes 23 B, 182, 196, 

200 i possible 181).

Molins Nous (Riudoms; Hayes 22, 23 A i B, 131, 
181, 196, 197 i 200, a més d’Ostia I, 270, Ostia III, 
108, Atlante CVII,11 i Uzita 48.1).

Sota la Timba del Castellot (Riudoms; Hayes 23 
A i 196).

Mas del Belltall (la Selva del Camp).
Mas d’en Bertran (la Selva del Camp; Hayes 23 A i 

B, 181, 196, 197 i 199).
Mas del Cristià (la Selva del Camp; Hayes 23 B, 

196 i 197).
Mas Nolles (la Selva del Camp; Hayes 23, 181, 196 

i 23 o 197).
Prat (la Selva del Camp; Hayes 23 B, 181 i 196).
El Vilar de la Font de l’Albelló (la Selva del Camp; 

Hayes 181 i 196).
El Vilar de la Quadra del Paborde (la Selva del 

Camp; Hayes 23 B).
Mas de la Boella (Tarragona; Hayes 181, 196 i 

197).
Els Mongons I (Tarragona; Hayes 23 B, 196 i 

197).
Vil·la Ceratònia (Tarragona).
El Cogoll (Vilallonga del Camp; Hayes 23 B, 131, 

181, 182, 196, 197 i Ostia I, 270).
Barranc de la Donzella (Salou; Hayes 23 B, 181, 

196 i 197).
Vil·la de Barenys (Salou; Hayes 23 B, 181, 197 i 

possible 196).
Els Aragalls (Vila-seca; Hayes 23 B, 181, 182, 196 

i 197, així com Ostia I, 264 i Ostia III, 332).
La Canaleta (Vila-seca; Hayes 19/194, 23, 131, 

196 i 197).
Carrer 11 de Setembre (Vila-seca; Hayes 22, 23 A i 

B, 181, 182, 193, 196, 197 i 200).
Indústries Bayer (Vila-seca; Hayes 22, 23 A i B, 

181, 196 i 197).
Mas d’en Gras (Vila-seca; Hayes 22, 23 A i B, 131, 

181, 182, 183, 193, 195, 196, 197 i 200; Ostia I, 264; 
Ostia I, 270; Ostia II, 312; Ostia III, 324; Atlante, 
CVIII, 1; Uzita 48.1).

Parcel·la 57 (Vila-seca).
Uniquímica (Vila-seca; Hayes 23 A i B, 131, 181, 

182, 196, 197, 198 i 200 i Ostia I, 270 similis; Uzita 
48.1; d’alguns s’indica que procedeixen d’un aboca-
dor).

Les formes antigues de la ceràmica africana de cui-
na són presents a l’ager Tarraconensis, tot i que en poca 
quantitat; podem destacar la Hayes 19/194, que es 
data a partir de l’època de Vespasià aproximadament, 
tot i que perdura al llarg del segle ii. Aquesta forma és 
present als jaciments de la Canaleta (Vila-seca) i Mas 
de Valls (Reus), un fragment respectivament, i cons-
titueix només el 0,2 % dels 916 fragments de formes 
de ceràmica africana de cuina que hem documentat 
(exclosos els Antigons i Mas d’en Gras). Crida l’aten-
ció la seva absència absoluta, entre milers de fragments 
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de ceràmica africana de cuina, a la vil·la romana dels 
Antigons. Tenint en compte que pràcticament tots els 
exemplars d’aquesta producció corresponen al gran 
abocador d’època severiana, aquest fet ens corrobora 
que la forma Hayes 19/194 ja havia desaparegut en 
aquella època.

L’abocador dels Antigons és, sens dubte, el que pre-
senta una major varietat de formes, cosa que en part 
s’explica per la gran abundància d’aquestes ceràmi-
ques, ja que probablement és el conjunt més abundant 
de ceràmiques d’aquesta mena conegut al Mediterrani 
occidental. Tanmateix, tant en aquest jaciment com en 
d’altres dominen unes poques formes, que són les més 
abundants arreu.

Especialment important és la presència dels ano-
menats plats tapadora (encara que es tendeix a consi-
derar-los com a tapadores) corresponents a les formes 
Hayes 22 i 196. La segona fou molt més abundant, tot 
i que de vegades, quan manquen exemplars sencers, 
no és possible atribuir els fragments amb seguretat a 
una forma o l’altra. Deixant de banda el jaciment dels 
Antigons (que, pel volum del material, podria resultar 
distorsionador), podem constatar la presència (segura 
o possible) de cinc fragments de la forma Hayes 22 
als jaciments de la Buada i el Brugar (Reus), Molins 
Nous (Riudoms), Mas del Xaranga (Cambrils) i dues 
vores a la col·lecció Ferrando de Vila-seca, mentre que 
la Hayes 196 (289 fragments) es troba a més de 35 
jaciments, exclosos els Antigons i Mas d’en Gras. 

Constatem seguidament quina és la representació 
percentual (sobre el total de formes de la ceràmica afri-
cana de cuina) d’aquestes dues formes:

Procedència Hayes 22 Hayes 196

PAT 0,3-0,7 % 31,4 %

Els Antigons 4,7 % 39,3 %

Aquestes dades (tan coincidents numèricament) 
demostren la gran implantació de la forma Hayes 196, 
que té el seu origen a final del segle i per estendre’s 
durant tot el segle ii i part del iii, i perdurant segura-
ment fins al segle v, en menor quantitat i a través d’uns 
exemplars de vores més gruixudes, la qual cosa sembla 
un indicador de la producció tardana, encara que és un 
aspecte que roman per estudiar.

La forma Hayes 182 la podem considerar una ver-
sió evolucionada de la Hayes 196, caracteritzada per un 
llavi engruixit i ressaltat (si la considerem un plat) o bé 
pendent (si la classifiquem com a tapadora). Aquesta 
forma s’origina cap a mitjan segle ii, amb un període 
de circulació comprès entre aquesta data i mitjan segle 
iii, tot i que perdurà també fins al segle iv o la primera 
meitat del v. Sembla que també aquí els exemplars més 
antics tenen unes parets més primes; els més tardans són 

més grans i tenen unes vores més gruixudes. Es tracta 
d’una forma molt menys abundant que la Hayes 196, 
com es pot comprovar en els percentatges següents:

Procedència Hayes 182

PAT 2,8 %

Mas d’en Gras 0,2 %

Els Antigons 0,9 %

Juntament amb els plats tapadora de la forma Hayes 
196, les formes més abundantment constatades de la 
ceràmica africana de cuina són les cassoles de les formes 
Hayes 23 i 197. La primera presenta una clara dife-
renciació formal que permet definir-ne dos subtipus 
(Hayes 23 A i B), diferenciats per tenir la primera la 
vora llisa, mentre que la segona presenta un caracte-
rístic engruiximent interior. La diferenciació entre els 
subtipus comporta una diferència cronològica: la Hayes 
23 B és més tardana que la A. Si bé aquesta darrera co-
mençà a produir-se vers l’època de Vespasià, no queda 
clar quan s’inicià la Hayes 23 B. Probablement apare-
gué vers el segon quart del segle ii, o potser una mica 
abans, segons com datem alguns contextos, com un de 
la ciutat de Tarragona (García Noguera et al. 1997); en 
qualsevol cas, sembla que la seva producció es generalit-
zà a mitjan segle ii. Hem trobat 44 fragments de Hayes 
23 sense especificar, 26 de 23 A i 138 de 23 B.

La forma Hayes 23 A té una baixa presència (116 
fragments de 7.760) en relació amb el total de les for-
mes de la ceràmica africana de cuina al jaciment dels 
Antigons, cosa que s’explica per tractar-se d’una forma 
cronològicament anterior al gran abocador del final del 
segle ii i inici del iii on sembla que es va trobar, mentre 
que la Hayes 23 B és el 7,3 % del total de les formes 
de ceràmica africana de cuina d’aquest jaciment. Per 
contrast, la primera és el 2,8 % del conjunt del PAT, 
mentre que la Hayes 23 B és el 15 %.

Crida l’atenció el fet que el percentatge de la Hayes 
23 B és més elevat (gairebé el doble) en el conjunt de 
l’ager Tarraconensis, cosa que probablement es deu a la 
més gran diversificació formal documentada a l’aboca-
dor dels Antigons. Es constata, per tant, la important 
presència d’aquestes cassoles, molt especialment de la 
forma Hayes 23 B. Mentre que la 23 A desaparegué 
segurament a mitjan segle iii (després d’un període de 
coexistència amb la variant A), la Hayes 23 B perdurà 
fins al segle v. Els exemplars tardans presenten sovint 
unes vores més altes i més gruixudes, fenomen aquest 
que, com en el cas de la Hayes 196, encara està en 
bona part per estudiar.

Juntament amb les formes Hayes 196 i 23 (especial-
ment 23 B), la cassola de la forma Hayes 197 completa 
el triplet de les formes més abundantment produïdes 
i comercialitzades de la ceràmica africana de cuina. 
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14. Per a la datació d’aquesta forma, vegeu l’estudi ceramològic de la vil·la dels Antigons.

Aquesta forma sembla originar-se vers el segon quart del 
segle ii, tot i que és a partir dels anys centrals d’aquest 
segle que agafa una gran volada, que s’allarga pel segle 
iii i perdura fins a inici del v. Aquesta forma es distin-
geix clarament per la seva característica vora aplicada. 
Un fenomen encara poc estudiat és el fet que es consta-
ten exemplars de diferents grandàries, des de molt petits 
(gairebé diríem que de fireta) fins a molt grans, encara 
que la major part corresponen a una mesura estàndard 
de vers 15 centímetres de diàmetre. Els exemplars més 
tardans, com passa en el cas de les formes Hayes 196, 
182 i 23, tenen unes parets més gruixudes.

La forma Hayes 197 és, com dèiem, una de les més 
abundants, com podem comprovar en el quadre se-
güent:

Procedència Hayes 197

PAT 23,8-24,3 %

Mas d’en Gras 38,5 %

Els Antigons 25,7 %

La manca de concreció en el conjunt del PAT es deu 
al fet que hi ha un grup de materials d’atribució dubtosa. 
Tanmateix, la Hayes 197 esdevé una de les formes més 
abundants de la ceràmica africana de cuina, com passa 
arreu, i a més, els dos càlculs proporcionen un percen-
tatge pràcticament idèntic, per la qual cosa podem con-
cloure que respon a la tònica general d’aquesta forma a 
l’ager Tarraconensis, i probablement per extensió (a man-
ca d’altres percentatges coneguts) a la costa catalana. 

Hi ha altres formes menys habituals però que tipo-
lògicament tenen una clara relació amb la Hayes 197, 
que són les formes Hayes 199 i ostia I, 270. Aquestes 
formes són presents als jaciments de Mas d’en Bertran 
(la Selva del Camp), en el primer cas, i Molins Nous 
(Riudoms) i vil·la del Cogoll (Vilallonga del Camp), 
en el segon cas. Tenen en general una baixa represen-
tació:

Procedència Hayes 199 i ostia I, 270

PAT 0,3 %

Mas d’en Gras 0,5 %

Els Antigons 0,2 %

Cal dir que al Mas d’en Gras només s’ha documen-
tat la forma Ostia I, 270, mentre que en els altres dos 
conjunts es documenten les dues formes.

Hi ha una forma de classificació i tipologia dub-
tosa, que s’ha publicat com a formes diferents (amb 
datacions diverses) però que creiem que s’han de con-

siderar totes elles com una única forma o, com a mí-
nim, considerar-les dins d’un mateix grup. Les hem 
anomenat ostia I, 272 / atlante CVII, 11-12. L’hem 
pogut constatar en una certa quantitat, especialment 
a l’abocador dels Antigons, però també en altres jaci-
ments: els Masos (Cambrils), els Cinc Camins (Reus), 
l’Hort del Pelat i Molins Nous (Riudoms). De tota 
manera, tot i que apareix en un cert nombre de jaci-
ments, ho fa en quantitats força baixes, com podem 
comprovar seguidament, ja que en el conjunt del PAT 
només se n’han identificat 17 fragments, que corres-
ponen a l’1,9 % de les formes de ceràmica africana 
de cuina. Al jaciment dels Antigons n’hi ha 276 frag-
ments, però que tanmateix corresponen només a l’1 % 
del total, valor per tant força similar al del PAT. En 
canvi al Mas d’en Gras no s’ha documentat. Aquesta 
forma comença a constatar-se en diversos contextos 
del Mediterrani occidental, i la podem datar en època 
severiana.14

Juntament amb les que hem vist hi ha altres for-
mes, però molt menys abundants. La forma Atlante 
CVIII, 1 apareix al Mas dels Frares (Constantí), al Mas 
d’en Gras (Vila-seca) i als Antigons (Reus); un exem-
plar dubtós entre Ostia II, 303 o Ostia II, 306 es troba 
al Mas de la Pastora (Cambrils); una variant d’Ostia 
II, 306 apareix als Antigons; un exemplar d’Ostia II, 
312 es troba a la Buada (Reus), un altre al Mas d’en 
Gras (Vila-seca) i dos més als Antigons; un exemplar 
de la forma Ostia III, 332 es troba a la vil·la dels Ara-
galls (Vila-seca); la forma Hayes 193 es documenta a 
la zona de Vila-seca, així com al Mas d’en Gras (4 frag-
ments). Finalment, la forma Ostia I, 264 es troba (11 
fragments) a la vil·la dels Aragalls i al Mas d’en Gras 
(12 exemplars). En total en el conjunt del PAT s’han 
localitzat 21 fragments d’aquestes formes. Considera-
des en conjunt, tenen la representativitat següent, com 
es pot comprovar, molt baixa:

Procedència

PAT 2,3 %

Mas d’en Gras 0,7 %

Els Antigons 0,1 %

Propi de moments avançats (de la segona meitat 
del segle ii endavant) és el plat de la forma Hayes 181, 
sempre menys representat que les altres formes. Per la 
seva forma sembla un plat o font, així que, encara que 
la ceràmica africana de cuina es considera en general 
(com el seu nom indica) una producció de cuina, po-
dem pensar que en aquest cas es tracta de safates per 
servir a la taula. La seva representativitat és molt bai-
xa, fins i tot considerant el cas concret de la vil·la dels 
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Antigons, que presenta un gran volum dels materials; 
per tant, els resultats són prou indicatius del fet que 
aquesta forma no és gaire abundant.

Procedència Hayes 181

PAT 3,8 %

Mas d’en Gras 2,6 %

Els Antigons 0,7%

A part dels plats tapadora, les cassoles i els plats, 
que són el més característic de la producció africana, 
hi ha algunes formes tancades que fins ara no han es-
tat gaire tingudes en compte, fins a l’extrem que no 
apareixen en les classificacions més usuals ([Atlante] 
1981; [DICOCER] 1993), i han estat incloses només 
en síntesis més recents (Aguarod 1991; Aquilué 1995). 
En primer lloc, ens hem de referir a les tasses de la for-
ma Hayes 131 i als tupins de la forma Hayes 200. Es 
tracta d’exemplars monoansats pràcticament idèntics, 
que es diferencien sobretot per la grandària, que per-
met deduir funcions diferents. D’altra banda, la Hayes 
200 presenta una mena de collarí molt característic a la 
part inferior de la vora. Potser part de la raó que aques-
tes formes s’ignorin en els manuals és la seva confusió 
amb la sigil·lada africana A, ja que la forma Hayes 131 
presenta exemplars d’aquesta producció. Tanmateix, la 
major part dels exemplars que coneixem corresponen 
a la producció africana de cuina. 

La forma Hayes 131 és menys abundant que la 
Hayes 200. Vegem seguidament la representació d’amb-
dues formes:

Procedència Hayes 131

PAT 0,7 %

Mas d’en Gras 7,4 %

Els Antigons 2 %

Procedència Hayes 200

PAT 4,7 %

Mas d’en Gras 3,0 %

Els Antigons 5,6 %

Per tant, tot i que en general la forma Hayes 200 té 
clarament una representativitat més gran que la Hayes 
131, veiem que aquesta darrera té una presència més 
gran al jaciment del Mas d’en Gras. Tanmateix, es trac-
ta de formes relativament minoritàries.

Una gerra de forma poc habitual, que sembla que 
servia per escalfar líquids, és la que Aguarod classificà 
com a Caesaraugusta G/S 200, però que hom anome-

na ara uzita 48.1 a partir de la seva descoberta en la 
ciutat tunisenca del mateix nom. La tenim constatada 
als Antigons (Reus), el Mas d’en Gras i Uniquímica 
(Vila-seca) i Molins Nous (Riudoms). La seva repre-
sentativitat és la següent:

Procedència uzita 48.1

PAT 0,3 %

Mas d’en Gras 0,2 %

Els Antigons 0,4-0,5 %

Les xifres oscil·lants dels Antigons es deuen al fet 
que es tracta de fragments de tipus, en alguns casos, 
insegur. La seva incidència és, per tant, molt baixa, 
sobretot si tenim en compte que al jaciment dels An-
tigons, en un gran conjunt de 7.760 fragments de ce-
ràmica africana de cuina amb forma, en tenim tan sols 
35 o 41 de la forma Uzita 48.1.

En resum, el gran volum de ceràmica africana de 
cuina que podem constatar a l’ager Tarraconensis (i 
també a la costa catalana en general) ens permet pensar 
en una comercialització massiva i molt estandarditza-
da, que s’exportà en gran quantitat, i que supera àm-
pliament les xifres de la sigil·lada africana A. Per tant, 
podem considerar que la ceràmica africana de cuina 
fou la ceràmica romana més abundantment importada 
al litoral de la Hispania Citerior, en unes quantitats 
que gairebé podríem considerar industrials. Tant és 
així que s’han detectat (sempre en petites quantitats) 
produccions que imiten les formes de la ceràmica afri-
cana de cuina, probablement de caire local. Així, al 
jaciment dels Antigons s’han documentat imitacions 
de la forma Hayes 197, i a la Buada (com l’anterior, al 
terme municipal de Reus), de la forma Hayes 23 B.

Aquesta producció va ésser objecte d’imitacions a 
Hispania, la geografia de les quals no és encara gaire 
coneguda. A Catalunya se n’han documentat exem-
plars d’imitacions de la ceràmica africana de cuina a 
diversos indrets del nord-est de Catalunya (jaciments 
dels Tolegassos, el Camp de la Gruta, Vilablareix, el 
Pla de l’Horta, Caldes de Malavella i Llafranc), al Ma-
resme (jaciment del Morer, a Sant Pol de Mar) a Ba-
dalona i al Mas Manolo (Caldes de Montbui, Vallès 
Occidental). A l’ager Tarraconensis, se n’han documen-
tat a la vil·la romana dels Munts (Altafulla) i també 
la documentem als Antigons (Reus). En aquest darrer 
jaciment tenim documentades imitacions de les for-
mes Hayes 23 B, 131, 196, 197, 200 i Ostia I, 272 / 
Atlante CVII, 11-12. 

Cronològicament, sembla que el moment més im-
portant de la importació d’aquestes ceràmiques es va 
produir a partir dels anys centrals i durant la segona 
meitat del segle ii; això aparentment entra en con-
tradicció amb els resultats estadístics de la sigil·lada 
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africana A, que sembla tenir una distribució més gran 
durant la primera meitat del segle ii, tot i que conti-
nua ben representada durant la segona meitat d’aquest 
segle i a inici del iii, com ho indiquen les troballes de 
l’abocador dels Antigons. D’altra banda, cal tenir en 
compte l’àmplia cronologia de formes com les tapado-
res Hayes 22 i 196. És un tema que caldrà estudiar més 
acuradament a partir d’ara.

A més de la ceràmica africana de cuina, hi ha altres 
produccions de procedència africana, com l’anome-
nada ceràmica africana de pasta groga (Casas et al. 
1990, 244 i 248-253) i ceràmica comuna de cocció 
oxidant, que per les seves característiques físiques po-
dem identificar com de producció africana. La forma 
més característica de la ceràmica africana de pasta gro-
ga és un gran vas, que podem considerar com a gibrell, 
tot i que s’ha arribat a suggerir que es podria haver 
utilitzat com a orinal (Pasqualini 2002). Aquesta for-
ma la tenim documentada al jaciment dels Antigons 
(Reus) i el Mas d’en Gras (Vila-seca), segons sembla en 
contextos d’època severiana (Járrega 2003, 138-139; 
166, fig. 16, núm. 4; Járrega i Sánchez 2008, 95; 106, 
fig. 88, núm. 4; 120). També hi ha formes tancades, 
concretament ampolles, que hem documentat als An-
tigons, així com també morters, dels quals hem iden-
tificat quatre fragments de la forma Uzita 4, datats en 
els segles ii-iii (Bonifay 2004, 249-250).

Pel que fa a la ceràmica comuna africana, que per 
contrast amb la de pasta groga podríem anomenar ce-
ràmica africana de pasta vermella, es coneixen també 
gerres i ampolles, però la tenim constatada en molt 
poca quantitat. Una de les formes que es produeixen 
són uns característics morters amb visera pendent, for-
ma que perdurarà durant l’antiguitat tardana i que fins 
i tot donà lloc a una forma de la sigil·lada africana D. 
Tanmateix, no sempre és fàcil determinar si es tracta 
de produccions africanes o d’altra procedència, per la 
qual cosa només quan les característiques de la pasta 
permeten afirmar-ho els hem atribuït a aquesta pro-
ducció.

Fóra interessant, com hem fet abans amb la sigil-
lada africana A, confrontar la proporció de la presèn-
cia de la ceràmica africana de cuina en relació amb 
aquestes altres produccions. Tanmateix només s’ha do-
cumentat aquesta producció en els jaciments del Mas 
d’en Gras i els Antigons. Pel que fa a aquest darrer jaci-
ment, considerant conjuntament la ceràmica africana 
de pasta groga i la de cocció oxidant de pasta verme-
lla i contrastant-la amb la ceràmica africana de cuina, 
podem comprovar que constitueixen l’1 % del total, 
mentre que la ceràmica africana de cuina és el 99 %. 
Al Mas d’en Gras només hem documentat la produc-
ció en pasta groga, la qual representa el 0,6 %, davant 
del 99,4 % de l’africana de cuina. Podem comprovar, 
doncs, que la ceràmica africana de cuina és aclaparado-
rament majoritària.

També podem fer una consideració similar compa-
rant entre si les produccions africanes de pasta groga i 
pasta vermella dins del conjunt dels Antigons. La pri-
mera és el 86,3 % del total, i la segona, el 13,7 %. Per 
tant, hi ha una presència majoritària de la producció 
de pasta groga, encara que cal tenir en compte que és 
possible que, tant a la zona que estudiem com arreu, 
la ceràmica comuna africana de pasta vermella no hagi 
estat identificada convenientment i hagi quedat diluï-
da en el conjunt de les ceràmiques comunes.

Pel que fa al conjunt de la ceràmica comuna, val 
a dir que, en contrast amb el segle i (en què pràctica-
ment només podem destacar els materials de la terris-
seria de la Canaleta), per al segle ii avançat i l’inici del 
iii disposem d’una bona documentació, gràcies als es-
trats d’abandonament dels banys del jaciment del Mas 
d’en Gras, ja publicats (Járrega i Sánchez 2008), així 
com de l’abocador de la vil·la dels Antigons. Aquests 
dos conjunts ens permeten conèixer prou bé la ceràmi-
ca d’aquest període, i ens supleixen els escadussers re-
sultats que proporcionen les prospeccions superficials 
pel que fa a aquests tipus de ceràmiques, ja que massa 
sovint es troben fragments informes, vores, nanses o 
fons que fan de mal identificar.

Tenint en compte que, tret de la ceràmica africa-
na de cuina, la ceràmica comuna està encara en bona 
part per sistematitzar, encara no podem tenir tipologi-
es estables ni cronologies concretes, ni definir àrees de 
producció, però algun progrés s’ha pogut fer en aquest 
sentit. Així, juntament amb d’altres de procedència in-
concreta (com alguns fragments de ceràmica de pasta 
caolinítica, que podrien procedir de la Gàl·lia), s’ha 
pogut determinar una producció de ceràmica comuna 
d’origen tarraconense, que hem identificat gràcies al 
fet que les característiques de la seva pasta són idènti-
ques a les de les àmfores locals.

Aquesta ceràmica tarraconense, evidentment pro-
duïda, per les seves característiques, al Camp de Tarra-
gona, encara no la podem atribuir a cap taller concret, 
tot i que possiblement es va fer en els mateixos on es 
feien àmfores. S’han pogut identificar dues produc-
cions, una d’oxidant i una altra (més minoritària) en 
cocció reductora. Hi ha formes obertes i especialment 
gerres i ampolles. A partir d’aquestes produccions, 
anomenades comuna oxidant tarraconense i comuna 
reduïda tarraconense, s’ha elaborat una tipologia, de-
guda a Loïc Buffat (vegeu el volum 4 d’aquesta obra). 
D’altra banda, part de la producció tarraconense, 
concretament algunes gerres i ampolles, presenta una 
decoració consistent en una prima banda de pintura 
vermella a l’alçada del coll, la qual cosa els confereix 
una característica específica dins d’aquesta producció. 
Això ha estat documentat tant a la vil·la del Mas d’en 
Gras (Járrega 2003, 141-142 i 170, fig. 20; Járrega i 
Sánchez 2008, 110-111) com a la dels Antigons i Sota 
la Timba del Castellot (Riudoms).
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En tot cas, aquestes ceràmiques tarraconenses (in-
cloent-hi les peces decorades) les tenim documenta-
des en contextos d’inici del segle iii, però no tenim 
dades que ens permetin documentar-les en fases an-
teriors. 

A més d’aquests materials, hi ha un tipus de cassola 
que està distribuïda per tota la costa catalana i que cor-
respon al que hom anomena tipus llafranc; la tenim 
documentada al jaciment dels Antigons. No sabem en-
cara si procedeix d’un sol centre de producció, encara 
que tot indica que és una forma que es generalitza al 
llarg del segle ii, i que degué produir-se en diverses 
terrisseries. 

En resum, la ceràmica comuna és un tipus ceràmic 
que encara està en bona part per sistematitzar, però 
que a poc a poc anem coneixent millor. En tot cas, els 
jaciments de Mas d’en Gras i els Antigons han permès 
conèixer prou bé la fàcies d’inicis de l’època severiana. 
Tanmateix, en l’àmbit de les prospeccions és un mate-
rial poc agraït per la seva fragmentarietat i manca de 
definició tipològica, i pel fet que, a diferència de les 
ceràmiques fines, no pot ésser sotmesa a un tractament 
estadístic.

Les llànties
Tot i que ja s’ha indicat més amunt la problemà-

tica que presenten aquests materials, per la seva fàcil 
fragmentació, una vegada més els jaciments del Mas 
d’en Gras i (especialment) els Antigons ens han per-
mès documentar materials clarament atribuïbles al se-
gle ii i, especialment, inici del iii. El tipus de llàntia 
que es generalitza en aquesta època és la dressel 20, 
també anomenada llàntia de disc, per la presència d’un 
disc de grans dimensions que n’és característic. També 
s’han documentat al jaciment del Mas d’en Toda (Riu-
doms). Al Mas d’en Gras hem pogut identificar tam-
bé un fragment de la forma Dressel 19 (Járrega 2003, 
140; 162, fig. 12, núm. 4; Járrega i Sánchez 2008, 95; 
102, fig. 84, núm. 4).

Les Dressel 20 són produccions itàliques que ben 
aviat s’imitaren als tallers africans. Sovint porten segells 
amb el nom del terrisser al fons extern, la qual cosa ens 
ajuda a conèixer la comercialització d’aquests materi-
als. Aquests segells s’han documentat al jaciment dels 
Antigons, on tenim documents els textos ....rac (que 
es pot llegir sens dubte com a [civnd]rac), [ma]vri/
[ci] (que es pot atribuir a Mauricus o Mauricius), av 
(en nexe), lvcce i lvcc... (que es poden interpretar 
com a Luccei), l. fa....... (que podria correspondre 
a la marca lfabriaevel, la  lfabheracli  lfablaet o 
 lfabricmas; vegeu Bonnet 1988, 170), a més dels se-
gells fragmentaris a...., ivo?, eno....o?, acr...., ho. ir? 
...r...., ivim i ...ivm, i altres d’il·legibles. 

A més de les esmentades, al jaciment dels Anti-
gons s’han documentat dos margos, amb protuberàn-
cies perpendiculars al disc, que podem classificar dins 

la forma Dressel 5 C o bé la Dressel 6. Al mateix ja-
ciment s’ha trobat una nansa i margo de llàntia amb 
glòbuls motllurats, i quatre fragments de margos de 
llànties de glòbuls. Tot i que hi ha alguns tipus ante-
riors que presenten decoracions de perletes al margo 
(Casas i Soler 2006a, 84-85), almenys el fragment 
de nansa i margo correspon probablement al tipus 
Dressel 30, equivalent al tipus R de la tipologia de 
Bailey (1980), anomenat també fat globular o kugel-
form, que es produí inicialment a Itàlia i es va imitar 
posteriorment al nord d’Àfrica. Es data en el segle 
iii i inicis del iv; s’ha suggerit que es podria haver 
originat al segle ii, però sembla més aviat que de-
via aparèixer vers mitjan segle iii (Rickman Fitch i 
Wynick Goldman 1994, 205), cronologia que podria 
endarrerir-se, tenint en compte que als Antigons apa-
regueren en el context de l’abocador. D’altra banda, 
un exemplar sencer d’aquest tipus s’ha trobat a Em-
púries, amb una datació en la segona meitat del segle 
ii o inicis del iii (Casas i Soler 2006a, 170 i làm. 
xlv, núm. G782), la qual cosa creiem que confirma 
aquesta datació.

Finalment, també als Antigons es va trobar un 
fragment de margo corresponent a una llàntia vidra-
da, producció aparentment del Laci o la Campània, 
que presenta una datació dels segles i-ii (Beltrán 1990, 
187; Casas i Merino 1990, 145). És interessant posar 
en relleu que una llàntia gairebé sencera de la vil·la 
dels Tolegassos (Viladamat, Alt Empordà) procedeix 
en part d’un context tancat datable a final del segle ii 
o inici del iii (Casas i Nolla 1986-89). Aquesta llàntia 
es pot assimilar tipològicament a la Dressel 20. S’ha 
trobat una peça similar a Torre Llauder i un paral·lel 
exacte es coneix a Lió, datat també en un context de fi-
nal del segle ii o inici del iii (Desbat 1986, 108, fig. 7), 
una producció d’origen itàlic (Picon i Desbat 1986, 
125-127). 

Al jaciment del Mas del Xaranga (Cambrils) s’ha 
trobat un fragment de llàntia de canal, del segle iii. 
D’altra banda, al Mas de Valls (Reus) s’ha documen-
tat un fragment de llàntia amb decoració de glòbuls al 
disc, que correspon als segles ii-iii. 

En resum, podem afirmar que les llànties Dressel 
20, tret d’alguns exemplars d’origen itàlic, probable-
ment corresponen en la seva major part a l’àrea afri-
cana, i que permeten confirmar el gran impacte que 
els productes ceràmics nord-africans tingueren en la 
Mediterrània occidental durant el segle ii i la primera 
meitat del iii.

Les àmfores
El segle ii i el període severià són el gran moment 

de difusió de les àmfores olieres bètiques de la for-
ma dressel 20, que assolien el limes germànic i Roma, 
on a partir de les deixalles d’aquestes es va formar el 
mont Testaccio. Tanmateix, aquestes àmfores, tot i que 
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no tenen una presència molt gran a Catalunya, sí que 
presenten una difusió digna de ser tinguda en comp-
te, com es pot apreciar en l’estudi de Berni (1998). 
A l’àrea estudiada de l’ager Tarraconensis, la seva pre-
sència no és gaire important, quantitativament parlant 
(15 fragments entre segures i probables, tret del Mas 
d’en Gras i els Antigons), però està documentada als 
jaciments dels Masos (Cambrils), Mas de la Boella 
(Tarragona), la Buada (Reus; possible Dressel 20 B) i 
Mas de Valls (Reus; Dressel 20 D), Mas de Gomandí, 
Mas d’en Toda i Molins Nous (Riudoms; Dressel 20 
E) i la zona de Vila-seca (Dressel 20 D i F). 

D’altra banda, cal considerar que les àmfores per 
a salaons de la forma beltrán 2, que s’originen en el 
segle i, circulen àmpliament durant la primera mei-
tat del segle ii, per la qual cosa fan de mal datar. A 
l’àrea estudiada la tenim constatada (com ja hem dit 
abans) als jaciments de CEIP Cambrils-Joan Bardina, 
1 (Cambrils; Beltrán 2 B), els Antigons (Reus; Beltrán 
2 B), Camí de Tarragona, prop del Mas del Belltall, 
i possiblement Mas del Cristià (la Selva del Camp), 
i la Canaleta i Mas d’en Gras (Vila-seca; Beltrán 2 B 
en ambdós jaciments). Cal tenir en compte també les 
àmfores bètiques de la forma dressel 7-11; tot i que 
aquesta forma, com hem vist, va ser produïda a l’àrea 
tarraconense, el prototipus original és bètic, i eventu-
alment també arriba a Catalunya. Si considerem les 
àmfores bètiques en el seu conjunt, en el cas del PAT, 
sobre 37 fragments tenim els valors següents:

Forma Percentatge

Dressel 7-11 8,1 %

Beltrán 2 18,9 %

Dressel 20 40,5 %

Per tant, la presència d’àmfores bètiques no deixa 
de ser discreta, i en el cas de la Dressel 20 podem pen-
sar que es dirigia bàsicament a altres mercats i que hi 
havia una important producció local d’oli. Pel que fa a 
les salaons, no sabem si hi havia també una producció 
local que expliqui l’escadussera importació d’aquestes 
àmfores, tot i que això també podria explicar-se per 
raons de mercat més àmplies.

Cal esmentar també la descoberta, per primera ve-
gada en un context mediterrani, d’un exemplar d’àm-
fora lusitana produïda a la vall del Sado, corresponent 
a la forma Lusitana 3, que es data entre mitjan segle i 
i final del ii o inici del iii, i que s’ha trobat a la vil-
la dels Antigons, probablement en el context del gran 
abocador d’inici del segle iii. Aquesta àmfora sembla 
haver transportat salaons, amb la qual cosa es comple-
ta i diversifica el panorama de la importació esporàdica 
d’aquests productes, juntament amb el que s’envasava 
en les àmfores bètiques de la forma Beltrán 2.

Una producció que pren volada a partir d’època flàvia 
són les àmfores vineres gal·les de base plana (principal-
ment la forma gauloise 4), que en quantitats discretes 
arriben a les nostres terres entre final del segle i i la prime-
ra meitat del ii. Aquesta producció ha estat documenta-
da, a l’ager Tarraconensis, als jaciments de 3.3 (Alcover), 
els Antigons (Reus), el Mas d’en Gras (Gauloise 3 i, es-
pecialment, Gauloise 4) i la zona de Vila-seca (Gauloise 
4, probablement de la Canaleta). Fins i tot s’ha arribat 
a detectar la producció d’àmfores Gauloise 4 a Catalu-
nya, als forns de Llafranc (Baix Empordà) i Santa Ma-
ria de les Feixes (Cerdanyola, Vallès Occidental) (Pas- 
cual 1977, 68-69, fig. 23; Nolla, Canes i Rocas 1982, 
173 i 175-176). Un possible fragment de Gauloise 4 de 
producció catalana el trobem al jaciment de la Buada 
(Reus). Per tant, tot i que la seva dispersió a Catalunya 
encara està per estudiar, podem considerar que es trac-
ta d’un tipus d’àmfores escassament distribuïdes aquí, 
possiblement per entrar en competència amb productes 
autòctons. Tanmateix, després farem esment de la poca 
quantitat d’àmfores que en general detectem en aquest 
període. 

La primerenca arribada d’àmfores africanes a partir 
de final del segle ii i inici del iii sembla que la tenim 
documentada amb la descoberta d’àmfores de les for-
mes Africana 1 i 2 en alguns jaciments: 

3.5 (Alcover; forma Africana 1 B).
Els Antigons (Reus; Africana 1 A; Africana 2 A, B 

i C).
La Buada (Reus; Africana 2 C).
Mas del Rofes (Reus; Africana 1 o 2).
Mas de Barenys (Riudoms; Africana 2 C).
Molins Nous (Riudoms; Africana 1 B i Africana 

2 D).
Mas de la Boella (Tarragona; Africana 1).
Mas d’en Gras (Vila-seca; Africana 2 A). 
Tanmateix, el gran període de difusió de les àmfores 

africanes començà al segle iv, per la qual cosa la seva 
presència anterior és molt escadussera en comparació 
amb les altres produccions. Concretament, l’exemplar 
del Mas d’en Gras es pot identificar amb la variant 
Africana 2 A2 de la tipologia de Bonifay (2004, 111), 
que es data entre final del segle ii i primera meitat del 
iii, datació que correspon amb la de l’estrat (UE 55) 
on va aparèixer el fragment (Járrega i Sánchez 2008, 
56; 107, fig. 89, núm. 9; 112, 119 i 121). A aquest 
període (sense descartar el segle iv) poden correspon-
dre els altres exemplars esmentats més amunt, cosa que 
documentaria la primerenca arribada en època tardo-
antonina o severiana dels primers productes envasats 
en àmfores africanes.

Sobta, en l’abocador dels Antigons, datat a inici del 
segle iii per les ceràmiques africanes de taula i cuina, 
l’escadussera presència de fragments d’àmfores. Aquest 
fet també s’ha documentat en altres contextos de la 
mateixa època, en altres llocs, com el Mas d’en Gras 
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(Járrega 2003; Járrega i Sánchez 2008). És possible que 
tot això indiqui una menor comercialització dels pro-
ductes envasats en àmfores en aquesta zona i aquesta 
època, la qual cosa es pot deure a diversos factors, des 
d’una autosuficiència més gran a les zones receptores 
fins al possible desenvolupament d’altres contenidors 
que no deixen petja arqueològica, com els bocois de 
cuir o els barrils de fusta.

Tanmateix, darrerament s’ha pogut documentar 
una pervivència de les àmfores tarraconenses fins a al-
menys la primera meitat del segle iii (Járrega i Otiña 
2008). Aquestes corresponen a un tipus d’àmfora que 
hem proposat anomenar dressel 2-4 evolucionada, i 
que té com a característiques un cos més robust i afusat 
que les Dressel 2-4 del segle i, unes nanses que poden 
ser bífides o semibífides i, un diàmetre de vora més 
gran i, com a element més característic, un perfil clara-
ment quadrangular del llavi. 

La Dressel 2-4 evolucionada (amb 59 fragments en 
aquest estudi, excepte els Antigons i el Mas d’en Gras) 
l’hem pogut constatar en contextos de final del segle ii 
i inici del iii a les vil·les dels Munts, a Altafulla (Otiña 
2005, 95, 248 i 325; Járrega i Otiña 2008), Mas d’en 
Gras, a Vila-seca (Járrega 2003, 165, fig. 15, núm. 7 
i 9; Járrega i Sánchez 2008, 105, fig. 87, núm. 7 i 9; 
123-124; Járrega i Otiña 2008, 285) i els Antigons, al 
terme de Reus (Járrega i Otiña 2008, 285). Sense sortir 
de l’ager Tarraconensis, a l’àrea prospectada per l’equip 
de Carreté, Keay i Millett als anys noranta del segle xx 
també se’n troben exemplars (Carreté, Keay i Millett 
1995, 104). També s’ha pogut documentar en contex-
tos medioimperials a la costa catalana, com Barcino i 
Veral de Vallmora, a Teià (Járrega i Otiña 2008, 285). 
Darrerament s’ha publicat un exemplar clarament atri-
buïble a aquesta forma trobada a l’interior peninsular, 
a Uxama (Burgo de Osma, Soria), en un context datat 
en el segle iii, sembla que vers els anys centrals o la 
segona meitat d’aquest segle (García, Sánchez i Burón 
2008, 279, fig. 5). Per tant, aquestes dades ens per-
meten constatar tant una difusió més important del 
que hom podia pensar (ja que es transportà, ni que fos 
esporàdicament, vers l’interior d’Hispania), com una 
probable perduració cronològica vers els anys centrals 
o fins i tot la segona meitat del segle iii.

A més dels jaciments abans esmentats, s’han do-
cumentat exemplars de Dressel 2-4 evolucionada als 
jaciments següents:

Riudarenes II (Constantí). 
Sant Llorenç (Constantí).
La Buada i Mas de Valls (Reus).
Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-

Riudoms).
L’Hort del Pelat, Mas de Gomandí, Molins Nous i 

Sota la Timba del Castellot (Riudoms).
Barranc de la Donzella (Salou).
La Canaleta (Vila-seca).

Pel que fa al cas de Riudarenes II, es tracta d’un 
exemplar sencer que, tot i que no hem pogut veure, a 
jutjar pel dibuix publicat (Papiol 1973-74, 255), pel 
seu perfil fusiforme i les àmfores bífides poc marcades, 
així com per l’aparent vora de secció quadrangular, 
sembla correspondre a la forma Dressel 2-4 evolucio-
nada. A més, es va trobar juntament amb un exemplar 
sencer d’àmfora sud-hispànica de la forma Almagro 50 
/ Keay 16, que començà a produir-se al segle iii, la qual 
cosa referma la possibilitat que efectivament es tracti 
d’un exemplar tardà.

Resta per esbrinar la relació que té aquesta forma 
amforal amb la Dressel 2-4 clàssica, així com la geo-
grafia de les àrees productores. Tot i que no podem 
demostrar que es produïssin a l’ager Tarraconensis, això 
sembla molt probable, ja que les característiques de la 
pasta són idèntiques a les de la producció tarraconense 
del segle i, i l’hem documentat en superfície en jaci-
ments on hi havia terrisseries que produïen la Dressel 
2-4 d’època julioclàudia, concretament a la Buada i 
el Mas de Gomandí, així com (i especialment) a Sota 
la Timba del Castellot. Això permet fer pensar que 
aquestes àmfores es produïen també en aquests tallers. 
Per tant, resta per esbrinar la solució de continuïtat 
amb la producció d’àmfores del segle i, ja que s’havia 
afirmat que el taller de Mas d’en Corts / les Planes del 
Roquís deixà de produir àmfores en època flàvia (Vila-
seca i Adiego 2000, 278-279). 

En tot cas, la documentació, cada vegada més 
abundant, d’exemplars de Dressel 2-4 evolucionada 
permet documentar arqueològicament la produc-
ció de vi tarraconense en les èpoques antonina i se-
veriana, i probablement més enllà. Seria interessant 
contrastar la presència percentual d’aquestes àmfores 
en relació amb les Dressel 2-4 del segle i, de vora de 
secció arrodonida o triangular. En aquest cas concret, 
considerant la gran quantitat de fragments documents 
als centres productors de la Buada (Reus), Mas d’en 
Corts i Mas de Gomandí (Riudoms), afegim aquests 
jaciments a la taula de percentatges entre les Dressel 
2-4 que podríem anomenar «clàssiques» i les variants 
evolucionades:

Procedència
Percentatge 
de dr. 2-4 

clàssica

Percentatge 
de dr. 2-4 

evolucionada

PAT 98,5 % 1,4 %

Mas d’en Corts 87,3 % 12,7 %

Mas de Gomandí 91,9 % 8,1%

La Buada 93,3 % 6,7 %

Mas d’en Gras 84,8 % 15,2 %
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En general, considerant tots els jaciments (incloses 
les col·leccions i exceptuant-ne els Antigons i el Mas 
d’en Gras) les variants antigues constitueixen el 94,4 % 
del total de 1.062 fragments, mentre que les evoluci-
onades representen el 5,6 %. Això permet pensar en 
una important disminució de la producció, i que el 
període més important d’aquesta fou el segle i dC.

Els percentatges que acabem d’analitzar permeten 
constatar una important presència de la Dressel 2-4 
evolucionada a l’ager Tarraconensis, amb la qual cosa 
podem documentar una clara continuïtat en la pro-
ducció d’àmfores que envasaven vi tarraconense fins 
al segle iii. Caldrà estudiar la seva possible difusió ex-
terior, que ara per ara podem documentar a Uxama, 
com abans hem vist, la qual cosa permet pensar que es 
degué traslladar per l’Ebre o bé per terra, a través de la 
via ab Italia in Hispanias, que des de Tarraco partia vers 
l’interior peninsular (Roig 2004). 

Aquesta pervivència de la forma Dressel 2-4 tarra-
conense, a través de tipus evolucionats, possiblement 
es pot confrontar amb altres exemplars que proposem 
anomenar dressel 2-4 evolucionada de producció 
itàlica. Aquestes àmfores foren estudiades inicialment 
per Arthur (1987), que els va atribuir una cronolo-
gia medioimperial, a partir sobretot dels tituli picti 
amb dates consulars. D’altra banda, Clara Bencivenga 
(1987) va estudiar un conjunt d’àmfores reutilitzades 
en un complex funerari excavat a Gricignano (Caser-
ta, Campània), que fou atribuït inicialment a l’època 
tardoantiga. Aquestes àmfores han estat localitzades, 
com a element d’importació, a la costa catalana, tant 
a la ciutat de Barcelona com a la necròpoli de Palmar 
Hotel, a Premià de Mar, comarca del Maresme (Coll i 
Járrega 1993). Inicialment, seguint Bencivenga, vàrem 
atribuir aquestes produccions a l’època tardoantiga; 
tanmateix, una revisió de la seva cronologia15 ens fa 
pensar que es deu tractar, en realitat, de produccions 
d’època medioimperial, datables vers l’època severiana 
i al llarg del segle iii. A l’ager Tarraconensis n’hem lo-
calitzat uns pocs exemplars; concretament, una vora 
d’àmfora que pot assimilar-se a aquesta tipologia, del 
jaciment de Mas de Gomandí (Riudoms), que preci-
sament fou un centre productor d’àmfores tarraconen-
ses, i dues vores (una d’elles amb pasta de tipus DB) 
dels Antigons. A més cal tenir en compte que a la vil·la 
dels Munts (Altafulla) hi ha un altre exemplar d’aques-
tes característiques (Otiña 2005, 161 i 162, fig. 81), 
per la qual cosa podem afirmar que aquestes àmfores 
tingueren una distribució discreta però significativa a 
l’ager Tarraconensis vers el segle iii.

Les dades que acabem de considerar demostren, 
com les troballes de Barcelona i de Premià de Mar, la 
importació d’àmfores itàliques (probablement vineres, 

a jutjar per la seva tipologia) a la costa catalana du-
rant el segle iii, així com la continuïtat en l’arribada 
de productes amforals aliens als centres de producció 
del Camp de Tarragona, tal com succeïa al segle i, la 
qual cosa demostra que, tot i tractar-se de centres de 
producció d’àmfores vineres autòctones, se n’importa-
ven d’altres àrees (la Laietània en el segle i, Itàlia en els 
segles ii i iii).

Valoració general del període
En resum, doncs, podem dir que el panorama ce-

ràmic del segle ii i la primera meitat del iii està do-
minat per la presència massiva de produccions africa-
nes (sigil·lada africana A, ceràmica africana de cuina, 
ceràmica comuna africana de pasta groga i de pasta 
vermella, llànties, àmfores) en unes quantitats que no 
tenen parió en cap altre moment (2.631 fragments a 
l’alt Imperi, 113 a l’alt o el baix Imperi i 480 al baix 
Imperi o la tardoantiguitat, d’un total de 3.224 frag-
ments) ni cap altra producció de l’Imperi, i que cons-
titueixen el 81,6 % del total. Al costat d’això, podem 
constatar una continuïtat de la sigil·lada hispànica (tot 
i que en menor quantitat que l’africana A), la presència 
esporàdica de ceràmica vidrada i coríntia romana, una 
producció (sembla que important) de ceràmica comu-
na produïda a l’ager Tarraconensis, una presència espo-
ràdica d’àmfores bètiques (Beltrán 2 fins a mitjan segle 
ii i Dressel 20), així com una pervivència (sembla que 
relativament important) de les àmfores tarraconenses, 
llavors en el tipus que anomenem Dressel 2-4 evolu-
cionada.

Es constata una reducció en el nombre de pro-
duccions al llarg del segle ii i inici del iii, així com 
una clara estandardització d’aquestes, especialment en 
el cas de les sigil·lades africanes. Això marca un clar 
contrast amb el període anterior, on en poc temps hi 
hagué representades diferents vaixelles de taula de di-
verses produccions (sigil·lada itàlica, gàl·lica i hispàni-
ca; ceràmica de parets fines; fins i tot terra nigra), així 
com, segons sembla, una multiplicitat de centres de 
ceràmica comuna. 

Es fa difícil establir comparacions amb el nucli 
urbà de Tarraco, per la manca d’estudis específics, ja 
que només s’han publicat algunes troballes aïllades. 
Tanmateix, s’ha excavat un conjunt, al número 32 de 
l’actual carrer del Gasòmetre, que es data a inici del 
segle ii (García Noguera et al. 1997; Fernández i Re-
molà 2008, 91-95) i que, tot i no ser molt abundant 
pel que fa als materials, és molt interessant perquè se 
n’ha fet un estudi estadístic. Un altre conjunt, situat al 
carrer del Gasòmetre, núm. 18, s’ha datat a inici del 
segle iii (Fernández i Remolà 2008, 95-98). El primer 
d’ambdós contextos permet comprovar la importància 

15. L’atribució que fa Bencivenga d’un recipient que cobreix l’àmfora a la producció gàl·lica anomenada DSP ens sembla equivocada i, 
per tant, també la cronologia que se’n desprèn.
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de la sigil·lada hispànica, que és el 65 % del total (com 
s’ha dit més amunt); tanmateix, tenint en compte la 
datació del context, no es pot descartar que bona part 
de la sigil·lada hispànica sigui d’aquest moment, però 
tampoc que es trobés en estat residual. És molt baixa 
la presència de sigil·lada africana A (només un 8 %, 
en contrast amb la ceràmica de parets fines, que arri-
ba al 10 %). És possible que aquestes xifres, una mica 
atípiques pel que fa a aquestes darreres produccions, 
s’hagi d’explicar per la limitació de la mostra, com ho 
reconeixen els autors dels estudis corresponents. La ce-
ràmica africana de cuina mostra una gran presència, ja 
que constitueix el 43 % de la ceràmica comuna, men-
tre que la ceràmica comuna local és el 57 %. Pel que 
fa a les àmfores, les que predominen (44 % del total 
d’aquestes) són les d’origen eivissenc, corresponents al 
tipus PE-25, seguides de les sud-hispàniques (26 %), 
del Mediterrani oriental (19 %) i del nord d’Àfrica 
(11 %). Crida l’atenció l’absència d’àmfores tarraco-
nenses (la qual cosa, estranyament, no ha estat comen-
tada pels investigadors que ho han publicat). No po-
dem determinar si això es deu, una vegada més (i com 
sembla probable) a la limitació numèrica del conjunt, 
o bé a una disminució real d’aquests productes, o al fet 
que, per tractar-se d’un material d’exportació, és lògic 
no trobar-les al nucli urbà. 

El context del carrer del Gasòmetre, núm. 18, sí que 
resulta més fiable, ja que s’han comptabilitzat 1.296 in-
dividus. En aquest context, pel que fa a la ceràmica fina, 
domina clarament la sigil·lada africana A (51 % del to-
tal), seguida de la sigil·lada hispànica (38 %), amb una 
presència de sigil·lada africana C (4 %) i de sigil·lada 
indeterminada (7 %). Per tant, tot i una pervivència 
important de la sigil·lada hispànica (que podria ser en 
part residual), resta clara la preponderància en aquest 
període de la sigil·lada africana A. La presència de sigil-
lada africana C creiem que permet datar el context vers 
el segon quart o mitjan segle iii, però no a inici d’aquest, 
ja que en contextos d’aquest període, com el de l’abo-
cador de la vil·la dels Antigons i els estrats d’abandona-
ment dels banys de la del Mas d’en Gras (Járrega 2003; 
Járrega i Sánchez 2008), aquesta producció hi és pràc-
ticament absent. Segueix essent important la presència 
de la ceràmica africana de cuina (42 % de la comuna), 
tot i que la ceràmica comuna d’origen local o regional 
és encara més abundant (58 %). Les àmfores presenten 
un panorama força variat, encapçalat per les produc-
cions sud-hispàniques (46 % del total de les àmfores), 
seguides per les tarraconenses (13 %), africanes (11 %), 
del Mediterrani oriental (7 %), itàliques (4 %) i gal·les 
(2 %). Per tant, es constata un augment de les produc-
cions africanes, un clar domini de les sud-hispàniques 
(Almagro 50 i Dressel 20) i una presència discreta (tot 
i que estigui en segon lloc) de les tarraconenses, que 
aquí resulta més significativa, tenint en compte que la 
mostra material és força elevada.

Per tant, els resultats del nucli urbà i de l’ager Tar-
raconensis presenten uns resultats similars, amb una 
important implantació de les ceràmiques africanes, 
una continuïtat de la sigil·lada hispànica i una diver-
sificació de les àmfores, amb presència de productes 
sud-hispànics i africans, tot i que amb un manteni-
ment de les àmfores tarraconenses. La menor incidèn-
cia d’aquestes darreres al nucli urbà podria correspon-
dre tant a una disminució de la producció com a una 
menor presència d’aquests materials a la ciutat, en el 
cas que es dediquessin a l’exportació. En el cas del ter-
ritori rural és força difícil (a causa de la manca d’estra-
tigrafies) identificar les produccions del segle ii, tot i 
que l’aparició de la Dressel 2-4 evolucionada permet 
documentar una producció d’aquest període.

la crisi del segle iii

L’anomenada crisi del segle iii, en la qual no entra-
rem, sembla que afectà greument l’ager Tarraconensis 
(Járrega 2008). A nivell ceramístic, i quan tractem amb 
materials fora de context (com pràcticament tots els que 
estudiem aquí) és força difícil identificar materials que 
es puguin datar amb precisió en aquests moments, so-
bretot pel fet que les formes d’aquest període tingueren 
una llarga durada. Així, la sigil·lada africana C (sobretot 
la forma Hayes 50) aparegué en el segon quart del segle 
iii i durà fins ben entrada l’època constantiniana, sense 
variacions tipològiques importants. El mateix podem 
dir de la ceràmica africana de cuina que, tot i que la 
seva difusió massiva sembla acabar o disminuir vers la 
meitat del segle iii, té una continuïtat posterior amb les 
mateixes formes. D’altra banda, tot i que sembla que 
l’àmfora Dressel 2-4 evolucionada té una perduració fins 
a mitjan o la segona meitat del segle iii, no podem do-
cumentar-ho per l’absència de variants específiques per 
al període i de contextos arqueològics determinants.

Els únics casos de ceràmiques que podríem (i enca-
ra amb reserves) atribuir a aquest període són dos plats 
sencers de la forma Hayes 50 de la sigil·lada africana 
C, trobats a la vil·la dels Antigons a l’interior de sengles 
canalitzacions, per la qual cosa es podrien interpretar 
com a relacionades amb l’amortització d’aquestes. Tan- 
mateix, ja hem dit que la durada d’aquesta forma és  
molt gran, així que no podem datar amb certesa l’aban- 
donament d’aquests desguassos, ni relacionar-los amb 
les convulsions que sofreix l’ager Tarraconensis en la dè-
cada dels anys 260.

La sigil·lada africana C la tenim documentada (amb 
un total de 70 exemplars) als jaciments següents:

Els Masos (Cambrils; forma Hayes 45).
Mas Rovira (Cambrils; Hayes 50).
Mas del Xaranga (Cambrils; Hayes 50 A).
Mas dels Frares (Constantí).
Els Antigons (Reus; Hayes 45 A, 50 A i possible 

Hayes 173 o 174).
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16. Un estudi de conjunt sobre la crisi del segle iii a la zona sud del conventus Tarraconensis, que abasta en part el territori de Tarraco, es 
pot consultar a Járrega 2008b.

La Buada (Reus), Mas de Valls (Reus; Hayes 45 A 
i 50 B).

Mas de Don Felip (Riudoms; possible Hayes 50).
L’Hort del Pelat (Riudoms).
Molins Nous (Riudoms; Hayes 50 A i B).
Mas d’en Bertran (la Selva del Camp).
Mas Nolles (la Selva del Camp).
Prat (la Selva del Camp; Hayes 45).
Mas de la Boella (Tarragona; Hayes 45 i 50).
El Cogoll (Vilallonga del Camp; Hayes 50 A).
Els Aragalls (Vila-seca). 
Carrer 11 de Setembre (Vila-seca; Hayes 50 A).
Mas d’en Gras (Vila-seca; un sol fragment, de la 

primera meitat del segle iii, a jutjar pel context).
Tanmateix, no és possible, per les raons abans es-

mentades, donar una cronologia concreta a aquestes 
troballes, que poden ser de qualsevol moment dins els 
tres primers quarts del segle iii o correspondre ja al 
segle iv.

Cal dir que hi ha una sèrie de materials de crono-
logia dubtosa entre l’alt Imperi i l’antiguitat tardana, 
la qual cosa es deu, per una part, al fet que es trac-
ta de fragments poc característics, i d’altra banda (i 
principalment) de materials coneguts per referències 
bibliogràfiques que no hem pogut contrastar. La seva 
incidència resta reflectida en la fig. 8 (per exemple, TS 
africana, sense més concrecions).

Valoració general del període
Igual que passa amb el període, de difícil inter-

pretació històrica, el panorama ceramístic de l’èpo-
ca no ajuda gaire a conèixer-lo.16 El fòssil director 
d’aquest període és bàsicament la sigil·lada africana 
C, però com que arriba també al segle iv és molt di-
fícil atribuir aquestes ceràmiques al segle iii. Al nu-
cli urbà de Tarraco sí que s’han pogut excavar estrats 
de destrucció relacionats sens dubte amb la incursió 
dels francs, que es va produir probablement l’any 264 
(Járrega 2008b).Malauradament, els materials cerà-
mics d’aquests contextos no han estat fins ara objecte 
de cap estudi. Per tant, el segle iii continua essent un 
període molt mal caracterizat, del qual poca cosa po-
dem dir i sobre el qual no es poden fer estadístiques 
fiables.

l’antiguitat tardana

El període tardoantic, tant el que fa referència al 
baix Imperi (segle iv i primers tres quarts del v) com 
a l’època visigòtica (del darrer quart del segle v fins al 
segle vii i inici del viii) resulta molt menys conegut 
que les etapes anteriors, ja que es produí (sembla que al 
llarg del segle iii) un procés de despoblament i de con-
centració de població, la qual cosa implica un menor 
nombre de jaciments. D’altra banda, el volum de les 

Ceràmica d'època alt- i/o baiximperial
271 fragments = 100%

25,1%

8,5%

20,7%

2,2%

25,1%

0,7%

5,5%

12,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

TS africana C TS africana TS
indeterminada

àmfora africana àmfora sud-
hispànica/bètica

àmfora
tripolitana

ceràmica
africana de cuina

comuna romana

Figura 8. Ceràmica d’època alt- i/o baiximperial.
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importacions també és menor que en etapes anteriors, 
fet que dificulta la identificació de materials d’aquesta 
època en prospeccions superficials. Una mostra cla-
ra de tot això és el cas del jaciment de les Bassasses 
(Cambrils), on les prospeccions arqueològiques han 
permès constatar només materials d’època republicana 
i altimperial, mentre que les recents excavacions han 
permès documentar-hi algunes escadusseres restes tar-
doantigues.

La disminució de poblament no és la mateixa en 
els diferents territoris; en el cas de l’ager Tarraconensis 
sembla que és del 58 % aproximadament. Només les 
vil·les més importants semblen perdurar, d’acord amb 
la concentració de poblament abans esmentada. Pel 
que fa a les ceràmiques, la disminució és també for-
ça important. Si considerem la calibració per èpoques 
que s’ha indicat a la figura 2 bis, es podrà comprovar 
que els materials baiximperials i tardoantics constitu-
eixen tan sols el 2,8 % dels estudiats i datats, davant 
del 41,8 % de l’alt Imperi. El volum de materials re-
collit és força irregular. Una visió global la tenim a la 
fig. 9. Cal tenir en compte que d’alguns assentaments 
importants d’aquesta època, com Centcelles o Parets 
Delgades, no hem estudiat els materials de les exca-
vacions, que semblen no haver estat gaire abundants i 
que romanen pràcticament inèdits. 

D’altra banda, els jaciments dels Antigons (Reus) 
i Molins Nous (Riudoms) presenten una fase tardo-
antiga que ha permès documentar materials d’aques-
ta època, així com Sota la Timba del Castellot (tam-

bé al terme de Riudoms). Tot i que corresponen a 
excavacions no gaire metòdiques i fetes de vegades 
en condicions difícils (com la dels Antigons), varen 
aportar grans quantitats de materials, per la qual 
cosa l’elevat volum d’aquests pot portar a confusió 
si es compara amb el dels materials procedents de les 
prospeccions. 

La vaixella de taula
L’època tardoantiga continuà sent una època de 

domini aclaparador de les ceràmiques africanes, tant 
de les sigil·lades (les formes avançades de la sigil·lada 
africana C, la C tardana i, especialment, la D), i com 
veurem més avall de les àmfores africanes. Juntament 
amb aquestes, però, n’hi haurà d’altres, la qual cosa ens 
permet comprovar que l’antiguitat tardana és un perí-
ode de més gran diversificació comercial, en contrast 
amb l’estandardització dels segles ii i iii.

Com hem dit més amunt, les formes clàssiques de 
la sigil·lada africana C (especialment la Hayes 50) es 
produïen encara durant la primera meitat del segle iv, 
raó per la qual no les podem datar amb precisió quan 
manquen contextos estratigràfics. Una altra cosa es pot 
dir de la producció que hom pot anomenar sigil·lada 
africana C tardana, de la qual s’han volgut diferenciar 
diverses variants (C3, C4 i C5; vegeu [Atlante] 1981). 
Aquesta producció correspon a l’àrea avui tunisenca de 
la Bizacena, on s’havia produït la sigil·lada africana C 
clàssica. Aquesta producció, que es data des de mitjan 
segle iv fins a la meitat o final del segle v (només en al-
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guns casos) ofereix plats (alguns amb decoració aplica-
da), copes i bols amb una tipologia pròpia; tanmateix, 
no és gaire abundant. 

La sigil·lada africana C tardana la tenim constatada 
només a la Buada (Reus; possible Hayes 73) i a la vil-
la dels Aragalls (Vila-seca; forma Hayes 73). Aquesta 
producció constitueix el 2,9 % de la sigil·lada africana 
C. També n’hi ha als Antigons (Reus), on tan sols en 
coneixem tres exemplars, corresponents a les formes 
Hayes 71 A, 72 i 73.

La ceràmica fina majoritària a l’ager Tarraconensis 
i arreu del Mediterrani occidental durant l’antiguitat 
tardana és la que hom anomena sigil·lada africana d. 
Els percentatges que podem contrastar en aquest cas 
són els del conjunt del PAT i de la vil·la dels Antigons, 
que considerem en relació amb el conjunt de ceràmi-
ques fines de taula d’època tardoantiga:

Procedència quantitat Percentatge

PAT 231 65,5 %

Els Antigons 585 43,7 %

Per tant, el percentatge és més baix que al conjunt 
del PAT, tot i ser també considerable, però en aquest 
cas no arriba a la meitat. Aquesta producció, del nord 
de la Tunísia (es coneixen els tallers d’Oudna, el Mah-
rine, etc.), per tant, de la mateixa àrea on es va produ-
ir la sigil·lada africana A, tingué una cronologia molt 
dilatada, des de final del segle iii o inici del iv fins 
ben entrat el segle vii. Durant aquest llarg període va 
passar per diverses fases de producció i comercialitza-
ció, la qual cosa es reflecteix en una variació dins el seu 
repertori formal.

La sigil·lada africana D es documenta als jaciments 
següents: 

Vil·la romana d’Alforja (Alforja).
CEIP Cambrils-Joan Bardina, 1 (Cambrils).
El Cap de Sant Pere (Cambrils; formes Hayes 59 

i 87 A).
Mas del Xaranga (Cambrils; fons de forma anti-

ga de la producció, Hayes 58 a 64; forma Atl. LIII, 
8-14).

Les Gavarres II (Constantí; Hayes 61 A).
Els Masos (Cambrils).
Mas d’en Bosch (Constantí; possible Hayes 58).
Mas dels Frares (Constantí; Hayes 91).
Mas Rovira (Cambrils; Hayes 61 A i 67).
Mas de Serapi (Constantí).
Riudarenes I (Constantí; Hayes 59).
Sant Llorenç (Constantí).
Sant Pol (Constantí; Hayes 67 i 91 A, B o C).
Els Antigons (Reus; Hayes 50 B, 56, 58 B, 59 A, 

60, 61 A i B, 61 B/2, 63, 64, 65, 67, 76, 78, 79, 80 A 

i B, 81 A, 87 B, 91 A o B, 91 B, C i D, 93 B, 94, 99, 
105 i Ostia III, 128).

La Buada (Reus; Hayes 59, 61 B i 67).
Mas de l’Ambròs (Reus; Hayes 59 B).
Mas d’en Rofes (Reus; Hayes 67, 80 B i probable 

99).
Mas de Valls (Reus; Hayes 58 B, 59, 61 A i B, 67, 

76 i 91 A, B o C, i decoració estampada de l’estil A de 
Hayes).

Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-
Riudoms; possible Hayes 59).

L’Hort del Pelat (Riudoms; peu de formes antigues, 
Hayes 58 a 64; Hayes 67).

Mas de Gomandí (Riudoms; Hayes 58, 59 o 76; 
Hayes 63 variant).

Mas d’en Toda (Riudoms; Hayes 58, 67 o 76, 87 
B i 91).

Molins Nous (Riudoms; Hayes 58 B, 61 A i B, 80 
A i B, 81 B, 87 B, 91 A o B, i decoració estampada de 
l’estil A de Hayes).

Sota la Timba del Castellot (Riudoms; Hayes 58 B, 
59, 76 i 104 A).

Barranc de Sales (la Selva del Camp).
Mas d’en Bertran (la Selva del Camp; Hayes 32/58 

i 59 B).
Mas Nolles (la Selva del Camp; Hayes 58 B i 103 

A, i possible Hayes 59; decoració estampada estil A de 
Hayes).

Prat (la Selva del Camp; Hayes 59 i decoració es-
tampada de l’estil A de Hayes).

Mas de la Boella (Tarragona; Hayes 59 i 76), el 
Cogoll (Vilallonga del Camp; Hayes 61 A).

Els Aragalls (Vila-seca; Hayes 59 i 91 A, B o C).
Carrer 11 de Setembre (Vila-seca; Hayes 32/58).
Cal afegir-hi un perfil sencer de plat de la forma 

Hayes 105 procedent de la col·lecció Ferrando de Vila-
seca; tot i que en l’etiqueta que acompanya la peça està 
escrit «Callípolis», la presència de concrecions força 
evidents demostra que es tracta d’una peça d’origen 
submarí, potser trobada davant del jaciment de la Pi-
neda, també anomenat «Callípolis».

La primera fase de la producció de la sigil·lada 
africana D és la que podríem definir pròpiament com 
a baiximperial, ja que s’origina a final del segle iii i 
s’allarga fins a mitjan segle v. Dominen, en aquest pe-
ríode, els plats de grans dimensions, amb un fons sense 
peu, només un simple ressalt que el separa de la paret 
(Hayes 58 a 64); posteriorment aparegueren algunes 
formes amb un petit repeu (formes Hayes 67 i 76) i 
amb visera (Hayes 91 A i B). Generalment, aquest és el 
període d’una difusió més gran de la sigil·lada africana 
D; és una mica problemàtic el cas de les formes Hayes 
91 A i B, que sembla que seguiran produint-se al llarg 
del segle v. Val a dir que aquesta fase és contemporània 
d’una de determinada de les àmfores africanes, com 
després veurem.
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Les formes d’aquesta primera fase de la produc-
ció les tenim constatades a pràcticament tots els jaci-
ments esmentats. Els seus 90 fragments corresponen al 
71,4 % de les formes de la sigil·lada africana D, sense 
comptar-hi els Antigons. Apareixen també a la Buada 
i Mas de Valls (Reus), l’Hort del Pelat, Mas d’en Toda 
i Molins Nous (Riudoms) i Mas Nolles i Prat (la Selva 
del Camp), alguns exemplars (13 fragments) amb de-
coració de l’estil A de Hayes, consistents generalment 
en palmetes i motius geomètrics, com cercles concèn-
trics i escacats. Podem concloure, a partir d’aquestes 
dades, que el segle iv i la primera meitat del v foren el 
moment de màxima difusió de la sigil·lada africana D a 
l’ager Tarraconensis, com passa arreu de la nostra costa.

La segona fase de la sigil·lada africana D correspon 
a la segona meitat del segle v i la primera del vi, és a 
dir, al període del regne vàndal de Cartago. El paper 
en el comerç de la invasió d’aquella ciutat africana pels 
vàndals l’any 439 ha estat molt discutit, ja que s’ha 
suposat que representà un estroncament del comerç al 
Mediterrani occidental. Això degué produir-se al prin-
cipi, però el seu abast és discutible, i resulta problemà-
tic d’analitzar davant l’absència de fàcies ceràmiques 
i contextos estratigràfics clarament datables en aquest 
període. Tanmateix, si es va produir aquesta inestabi-
litat, va durar només uns anys, perquè ja vers el dar-
rer quart del segle v trobem una nova fase productiva 
(tant de sigil·lades com d’àmfores) amb un nou reper-
tori formal que indica canvis en l’estratègia comercial. 

Sabem per les fonts que el regne vàndal intentà 
aprofitar les estructures preexistents de l’Imperi romà 
i constituí una entitat política força ben organitzada, 
a la qual no ha fet justícia el sentit que el mot vàndal 
ha tingut posteriorment. Per tant, és perfectament lò-
gic que el comerç africà experimentés una important 
represa, alliberat ara de les obligacions de l’annona 
i capacitat per dedicar-se, per tant, al comerç lliure. 
La bona entesa entre els vàndals d’Àfrica i els visigots 
d’Hispania degué facilitar aquests contactes.

Del període anterior a l’època vàndala se’n segueix 
produint la forma Hayes 91 B, però ara apareix la C, 
amb una vora més vertical. A principi del segle v co-
mencen a produir-se els bols Hayes 80 i 81. D’altra 
banda, en aquest període apareixen alguns bols que 
continuen produint-se en el període següent, con-
cretament les formes Hayes 87 A i B, 93, 94 i 99, a 
més d’altres (Hayes 12, 88, 95, 96 o 97) que no tenim 
constatades als contextos aquí estudiats. També apa-
reix en aquest moment la forma Hayes 104 A, que serà 
una de les més característiques en la fase següent. L’es-
til decoratiu d’aquest període (Hayes E-1) consisteix 
en petits elements figurats (i que es troben sobretot 
en la forma Hayes 99), que alhora és el característic 
d’aquest període.

Les formes esmentades (excloent-ne la Hayes 104 
A) les tenim constatades als jaciments del Cap de Sant 

Pere (Cambrils), els Antigons i Mas del Rofes (Reus) i 
Mas d’en Toda i Molins Nous (Riudoms). Correspo-
nen al 15,1 % dels 126 fragments de formes de la sigil-
lada africana D, exclòs els Antigons. Per tant, aquestes 
xifres apunten vers una davallada de les importacions, 
almenys en l’àmbit rural.

Un tercer període es pot datar entre el segon quart 
o mitjan segle vi i final d’aquest segle. Les formes són 
grans plats, generalment decorats (Hayes 103 A i B i 
104 A i B); es detecta una continuïtat de les formes 
Hayes 93, 94, 95, 96, 97 i 99. La decoració estam-
pada (formes Hayes 104 A i B) correspon a l’estil E2 
de Hayes, consistent en representacions figurades de 
grans dimensions, i de temàtica gairebé sempre cris-
tiana (sants, creus, crismons…). Correspon potser als 
darrers anys del regne vàndal, i especialment a l’època 
del domini bizantí, a partir de la conquesta de Cartago 
l’any 534. Coincideix amb una fase important de les 
àmfores africanes.

Les formes d’aquest període ja són molt menys 
abundants; només hem trobat un fragment de Hayes 
103 A, un altre de Hayes 104 A i dos dubtosos de 
Hayes 93 o 99 i 99, respectivament. Aquests exemplars 
els trobem als jaciments de Mas del Rofes (Reus) i Mas 
d’en Toda (Riudoms), ja considerats en el grup ante- 
rior, i Sota la Timba del Castellot (Riudoms) i Mas 
Nolles (la Selva del Camp). Tanmateix la seva repre-
sentativitat és molt baixa, ja que se situa al voltant del 
2 %, per la qual cosa podem afirmar que durant el do-
mini bizantí a Cartago la sigil·lada africana D tingué 
ja molt poca difusió a l’ager Tarraconensis, cosa que (a 
manca de dades quantitatives conegudes) podem ge-
neralitzar a tota la costa catalana.

La darrera fase de la producció de la sigil·lada africa-
na D correspon només ja a unes poques formes (Hayes 
104 C, 105, 107, 108, 109 i 91 D), sense cap tipus de 
decoració, i que gairebé no tenim representades en els 
contextos que estudiem, com s’explica més avall. Cor-
responen a final del segle vi i especialment al segle vii, 
sobretot durant la primera meitat. Són relativament 
abundants a Cartagena, que correspon a la ciutat més 
important de la província bizantina de Spania, però a 
les zones situades més al nord són molt escadusseres. 
Aquest fet podria explicar-se per la rivalitat entre bi-
zantins i visigots (que, però, no es fa palesa en el perío-
de anterior) o deure’s també a altres motius.

D’aquest període pràcticament no en tenim cap 
exemplar a l’ager Tarraconensis. Podem esmentar úni-
cament el plat de procedència submarina de la forma 
Hayes 105 esmentat més amunt, que sembla que prové 
de la costa de Vila-seca, a més de la possible presència 
als Antigons de la forma Hayes 91 D.

Pot ser interessant comparar la incidència conjun-
ta dels tres grans tipus de vaixella de taula africana, les 
sigil·lades africanes A, C i D. La primera és el 76,5 %, 
la sigil·lada africana C constitueix el 5,5 % i la sigil-
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lada africana D és el 18 % del total de 1.278 fragments 
d’aquestes tres produccions, exclòs el material dels An-
tigons. Això ens il·lustra clarament sobre la davallada en 
el volum de les importacions entre l’alt Imperi i l’anti-
guitat tardana, tot i que també s’ha de tenir en compte la 
disminució del poblament i, per tant, el menor nombre 
de jaciments on es poden trobar aquestes ceràmiques.

D’altra banda, la sigil·lada africana D, en relació 
amb les altres ceràmiques fines tardoantigues (sigil·lades 
africana E, hispànica tardana, lucente i xipriota, a més 
de la DSP), constitueix el 81,9 % dels 281 fragments 
recollits, exclòs els Antigons. Per tant, es constata tam-
bé aquí el mateix que arreu de l’àrea costanera, és a dir, 
un evident predomini de la sigil·lada africana D.

Val a dir que esporàdicament hom ha pogut docu-
mentar, sobretot a la zona central de la costa catalana 
però també a Tarragona, una imitació de la sigil·lada 
africana D, el centre (o centres) de producció de la qual 
no ha estat localitzat. Es pot datar en la primera meitat 
del segle iv, ja que sempre imita formes d’aquesta cro-
nologia. Al jaciment dels Antigons hem documentat un 
exemplar que es pot relacionar amb la forma Hayes 59.

Una producció de vaixella de taula molt emparen-
tada amb la sigil·lada africana D és l’anomenada sigil-
lada africana e ([Atlante] 1981), produïda també en 
tallers tunisencs, però amb algunes petites diferències 
físiques i tipològiques. La cronologia general d’aquesta 
producció és paral·lela a la de la fase expansiva més gran 
de la sigil·lada africana D, és a dir, el segle iv i la prime-
ra meitat del v. Tanmateix, la seva difusió exterior és 
molt minsa, tot i que se n’han trobat alguns exemplars 
a Hispania, i concretament a Catalunya, on la tenim 
documentada a Barcino, Barrugat (Tortosa, Baix Ebre) 
i Vilardida (Alt Camp) (Járrega 1993). A l’àrea estudi-
ada hem localitzat un fragment de la forma Hayes 70, 
trobat al jaciment de Mas Rovira (Cambrils). 

Com s’ha dit més amunt, el període tardoantic 
mostra, malgrat la preponderància de les sigil·lades afri-
canes, una diversitat molt més gran que en el període 
precedent. Efectivament, hi ha materials d’altres proce-
dències. Concretament, del sud de la Gàl·lia provenen 
les produccions anomenades sigil·lada lucente i DSP.

La sigil·lada lucente, anomenada així pels reflexos 
d’aparença metàl·lica que acostuma a tenir la seva en-
galba exterior, és una producció del sud de la Gàl·lia 
que es data entre final del segle iii i inici del v. Cor-
respon gairebé sempre a formes tancades, que podem 
considerar bols o tasses. Les seves formes més caracte-
rístiques són les Lamboglia 1/3 i 2/37, caracteritzades 
per una vora ametllada i diferenciades només per la 
paret carenada de la primera i arrodonida de la segona, 
per la qual cosa, quan es troben només vores, no po-
dem fer distincions entre ambdues formes. 

Aquesta producció es distribueix força àmpliament 
per la costa catalana i arriba fins a València; a Tarrago-
na, al context del carrer de Vila-roma, se n’han trobat 

exemplars que es poden datar en el segle v (TED’A 
1989). A la zona estudiada de l’ager Tarraconensis la 
trobem als jaciments següents:

Vil·la romana d’Alforja (Alforja; Lamb. 1/3 o 
2/37).

Mas del Xaranga (Cambrils; Lamb. 1/3).
Mas dels Frares (Constantí; forma Lamb. 1/3 o 

2/37).
Sant Pol (Constantí).
Els Antigons (Reus; Lamb. 1/3 i 1/3 o 2/37).
Mas de Valls (Reus; Lamb. 1/3 o 2/37).
Mas d’Antoni Corts / les Planes del Roquís (Reus-

Riudoms; Lamb. 1/3 o 2/37).
Mas d’en Toda (Riudoms; Lamb. 1/3 i possible 

Portout 31 o 33?).
Molins Nous (Riudoms; Lamb. 1/3 i 1/3 o 2/37).
Mas Nolles (la Selva del Camp; Lamb. 1/3 o 

2/37). 
També podem esmentar dos possibles fragments 

d’aquesta producció trobats als jaciments d’Hostal 
Don Juan (Cambrils) i Mas de l’Ambròs (Reus).

La sigil·lada lucente té una incidència percentual 
(en relació amb la resta de ceràmiques fines tardoanti-
gues) molt baixa: 

Procedència quantitat Percentatge

PAT 281 7,5 %

Els Antigons 83 11,2 %

En el cas dels Antigons la seva representació és una 
mica més elevada que al conjunt de l’ager Tarraconen-
sis, però també cal dir que en aquest cas hi ha una mos-
tra més reduïda. En tot cas, podem dir que la seva re-
presentativitat gira entorn del 10 % de les ceràmiques 
fines tardoantigues (entre el 7,5 i el 11,2 %).

L’anomenada (creiem que amb poca fortuna) dSP 
és també una producció gal·la d’època tardoantiga. 
Aquesta denominació encunyada per J. i Y. Rigoir 
(1987) significa «dérivées des sigillées paléochrétien-
nes», denominació que ens sembla equívoca, perquè 
no queda clar si fa esment d’unes derivades de les sigil-
lades que són paleocristianes (denominació que, en 
aquest cas, sembla poc afortunada) o derivades de les 
sigil·lades paleocristianes (és obvi que es fa referència a 
la primera opció, però tot i així ens sembla poc adient). 
Potser seria més adequat anomenar-les ceràmiques gal-
les tardoantigues, però la denominació DSP ha fet for-
tuna en la bibliografia arqueològica, per la qual cosa 
ens veiem obligats a utilitzar-la.

Segons Rigoir, es defineixen tres àrees productives, 
que anomena llenguadociana, marsellesa i atlàntica. La 
tercera és més tardana (segle vi), però les altres dues, 
pròpies de finals del segle iv i de tot el v (no anant més 
enllà d’inicis del segle vi), són les que trobem a Cata-
lunya. Val a dir que hi ha dos tipus de producció, l’oxi-
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dant i el reduït, que donen lloc a ceràmiques d’engalba 
de color vermell o ataronjat i gris (de vegades tirant a 
negre), respectivament. 

Tant les produccions de Marsella com les del Llen-
guadoc es troben en cert nombre a Catalunya; general-
ment, la producció majoritària és la grisa. D’altra banda, 
les formes més habituals són el plat de la forma Rigoir 
1, els bols o copes de les formes Rigoir 2 i 3, i les copes 
Rigoir 6, 15 i 18. Totes elles acostumen a tenir una de-
coració estampada, sobre les vores i al fons intern en el 
cas del plats, i a la paret exterior en les formes tancades. 

A l’àrea estudiada, aquesta producció presenta la 
distribució següent:

Producció oxidant
Els Antigons (Reus; formes Rigoir 1, 2 o 3, 15 i 

18).
Molins Nous (Riudoms; forma Rig. 3).

Producció reductora
Els Antigons (Reus; formes Rigoir 1, 2 o 3, 6 A, 8, 

15 i 18, i potser 24).
Mas de Valls (Reus; forma Rigoir 1).
Mas d’en Toda (Riudoms; possible Rigoir 1).
Molins Nous (Riudoms; Rigoir 6 i 15 A). 
El percentatge (en relació amb la resta de ceràmi-

ques fines tardoantigues) de la DSP a partir de la zona 
del PAT i dels Antigons és el següent:

Procedència quantitat Percentatge

PAT 11 2,0 %

Els Antigons 25 3,3 %

Tot i que hi ha, curiosament (tenint en compte la 
importància de la col·lecció) molt menys exemplars als 
Antigons que al conjunt del PAT, la representació per-
centual és molt similar, al voltant del 2-3 %. Si dife-
renciem entre les produccions oxidant i reductora, els 
resultats són els següents:

Procedència
Percentatge 
d’oxidants

Percentatge 
de reduïdes

PAT 9 % 91 %

Els Antigons 40 % 60 %

Per tant, en aquest cas els resultats no són similars, 
però resta ben evident la preponderància de la produc-
ció reductora. Tot i que la mostra és relativament re-
duïda, això permet confirmar la superioritat numèrica 
de la ceràmica en cocció reductora.

D’altra banda, al Mas de Barenys (Riudoms) s’han 
documentat dos fragments de ceràmica grollera que 
semblen imitar les formes Rigoir 1 i 6 d’aquesta pro-
ducció.

Una altra producció de vaixella, que d’alguna ma-
nera recull les tradicions altimperials, és la sigil·lada 
hispànica tardana. Tal com succeïa en la sigil·lada his-
pànica clàssica d’època altimperial, la seva presència es 
rarifica a la costa catalana en direcció nord, mentre que 
és més abundant a la zona de Tarragona i vers el sud, 
al País Valencià. 

La solució de continuïtat entre la sigil·lada hispà-
nica d’època altimperial i la producció tardoantiga no 
resta clara, i una vegada més manca saber què va suc-
ceir durant el segle iii, si hi hagué algun «hiatus» o no. 
La llarga perduració de la forma anomenada Ritterling 
8 de la sigil·lada hispànica és possible que ens perme-
ti posar en contacte ambdues produccions, ja que no 
sabem fins a quin punt l’esmentada forma va perdurar 
(o no) al llarg del segle iv. Tanmateix, les peces més 
característiques de la sigil·lada hispànica tardana són 
les decorades, i en concret l’anomenada Dragendorff 
37 tardana.

Amb la Dragendorff 37 tardana en relació amb la 
clàssica Dragendorff 37 passa el mateix que amb l’ano-
menada Ritterling 8 en sigil·lada hispànica en relació 
amb la genuïna Ritterling 8 gàl·lica: creiem que en cap 
dels dos casos es pot establir una relació directa entre 
les formes suposadament imitades i les seves hipotè-
tiques variants. De fet, la Drag. 37 tardana presenta 
un perfil troncocònic acampanat que, més que en els 
precedents en sigil·lada, podria fer pensar en la vaixella 
metàl·lica. De fet, presenta certa similitud formal amb 
la forma Rigoir 18 de la DSP.

La sigil·lada hispànica tardana és una producció bà-
sicament del segle iv, tot i que penetra almenys dins de 
la primera meitat del segle v. L’element més específic 
d’aquesta producció són els grans cercles intersecants 
que caracteritzen l’anomenat segon estil decoratiu (Ló-
pez Rodríguez 1985). Aquest segon estil sembla més 
tardà que el primer estil (molt més senzill, i derivat de 
la sigil·lada hispànica altimperial): es data a partir de fi-
nals del segle iv i en la primera meitat del v. A aquesta 
cronologia deuen correspondre els exemples trobats al 
carrer de Vila-roma, a Tarragona (TED’A 1989). No 
deixa de ser suggestiu plantejar un paral·lelisme entre 
la sigil·lada hispànica tardana i la DSP, que tenen la 
mateixa cronologia (pel que fa a les produccions medi-
terrànies d’aquesta darrera) i que, com hem dit abans, 
poden tenir algun paral·lelisme formal.

Aquestes ceràmiques es varen produir en diversos 
tallers de la zona de La Rioja (on havia estat la ma-
jor part de la producció altimperial) i també en al-
tres punts de l’interior d’Hispania (López Rodríguez 
1985). Podem suposar que va arribar a l’ager Tarraco-
nensis pel mateix sistema que la sigil·lada hispànica de 
l’alt Imperi, és a dir, per terra mitjançant la via que des 
de Tarraco menava vers l’interior d’Hispania, o bé per 
via fluvial a través de l’Ebre, i després distribuïda amb 
una navegació costanera.
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La sigil·lada hispànica tardana ha estat documenta-
da als jaciments següents: 

Les Bassasses (Cambrils; possible Drag. 37 tardana).
Les Gavarres II i Sant Pol (Constantí; Drag. 37 tar-

dana).
Els Antigons (Reus; Drag. 37 tardana, forma Palol 

3 o similar, i formes tancades indeterminades).
Mas d’en Rofes (Reus; possible Drag. 37 tardana).
Mas d’en Toda (Riudoms; Drag. 37 tardana).
El Prat (la Selva del Camp; possible Drag. 37 tar-

dana). 

Procedència quantitat Percentatge

PAT 17 6,0 %

Els Antigons 42 5,6 %

Com podem veure, les proporcions són en aquest 
cas força coincidents amb la del conjunt de l’ager Tar-
raconensis, la qual cosa ens permet marcar hipotètica-
ment una tendència sobre la representació real de la 
sigil·lada hispànica tardana a aquesta zona.

Hi ha dues ceràmiques d’importació (la Late Ro-
man C i la sigil·lada xipriota) procedents del Medi-
terrani oriental, que tingueren una difusió discreta a 
la costa hispànica durant el segle v, tot i que arriba-
ren a l’Atlàntic: a Galícia es troben força exemplars 
corresponents a una línia comercial que arribava fins 
a Anglaterra. Tanmateix, a la costa mediterrània (i 
paradoxalment) no són tan abundants, tret potser a 
Cartagena (Méndez i Ramallo 1985; Ramallo, Ruiz 
i Berrocal 1997), la qual cosa es deu explicar segura-
ment per la presència bizantina. La Late Roman C és 
també anomenada Phocaean Red Slip ware, perquè es 
va produir a la zona de Focea (Àsia Menor) i potser 
també en altres indrets. A la zona estudiada només 
s’han trobat dos exemplars de Late Roman C al jaci-
ment dels Antigons (Reus; forma Hayes 3). Aquesta 
producció correspon a un minso 0,2 % de les cerà-
miques fines tardoantigues d’aquest jaciment, i si ho 
extrapoléssim al conjunt de l’ager Tarraconensis seria 
encara més irrellevant, perquè no l’hem documentat 
en cap altre jaciment. 

Una altra producció d’aquesta època, la sigil·lada 
xipriota, s’ha trobat en poca quantitat en altres jaci-
ments de la costa catalana, com per exemple Can Mo-
dolell (Cabrera de Mar, Maresme; vegeu Clariana i Jár-
rega 1990, 337-338, fig. 7.1; Járrega i Clariana 1996, 
137 i 142, fig. 11.1). A l’ager Tarraconensis només co-
neixem tres exemplars: un de la forma Hayes 2 o 9 
B (Járrega 1993), trobat a Molins Nous (Riudoms), i 
dos dels Antigons, que podrien correspondre a les dues 
formes esmentades. La proporció de la sigil·lada xi- 
priota als Antigons en relació amb la resta de ceràmi-
ques fines tardoantigues és del 0,4 %, és a dir, baixíssi-
ma i molt similar a la de la Late Roman C.

La ceràmica comuna
La primera producció a la qual ens referim potser 

hauria de ser inclosa, a causa de la seva decoració, 
entre les ceràmiques fines. Tanmateix, el seu repertori 
(format exclusivament per gerres i ampolles) remet 
als tipus habituals dins la ceràmica comuna de taula. 
Ens estem referint a la ceràmica pintada tardoroma-
na, que correspon, com diem, a un seguit de formes 
tancades que tenen com a característica comuna la 
presència d’una superfície amb una engalba de color 
blanc o groguenc, i a sobre una decoració, general-
ment floral (o de bandes geomètriques), amb ocasi-
onals representacions de xarxes, feta amb pintura de 
color gris negre i vermell vinós, que sovint s’intersec-
cionen entre si. 

La ceràmica pintada tardoromana és una produc-
ció encara poc coneguda, de la qual tan sols comptem 
amb un únic estudi de conjunt, degut a José Manuel 
Abascal (1986a). Segons aquest autor, es tracta d’una 
producció que es situa a la zona de la Meseta. Tanma-
teix, a la costa és una producció escadussera, tot i que 
apareix a Torre Llauder (Mataró, Maresme), Barcelo-
na (plaça del Rei i Tinell), la Torrassa (l’Hospitalet de 
Llobregat), la Presó (Granollers), Torrent de l’Apote-
cari (la Garriga), Cova de la Guanta (Sentmenat), Can 
Bosch de Basea (Terrassa), Cal Quec I (Cas tell fo llit de 
Riubregós), a les comarques de Barcelona; Vilardida 
(Montferri), Mas del Catxorro (Benifallet) i Barrugat 
(Bítem), a la demarcació de Tarragona, i potser Can 
Brunet (Òdena) (Járrega 1993, 1464-1465), així com 
la Ferrera (Sant Vicenç de Montalt, Maresme) (Arque-
ociència 1995, 139, fig. 5, 39-40) i Casa Blanca (Tor-
tosa, Baix Ebre; vegeu Revilla 2003: 79, fig. 29, 8-9; 
110, fig. 44, 10-11). A la zona de Tarraco comptem 
amb un magnífic exemplar sencer de gerra de la vil·la 
dels Munts (Altafulla); la mateixa ciutat de Tarrago-
na se’n va trobar amb certa abundància a la necròpoli 
tardoantiga del Francolí i al carrer de Vila-roma (Serra 
Vilaró 1929: 70, fig. 44-47; Abascal 1986: fig. 155, 
n. 808, 809, 811 i 812; TED’A 1989: 226-229; Jár-
rega 1993, 1194). En aquest darrer cas, es tracta sens 
dubte de produccions del segle v. Creiem que és difí-
cil plantejar que tots els centres productors es trobin 
a l’interior d’Hispania, encara que si és així es podria 
plantejar una certa identitat de rutes comercials amb 
la sigil·lada hispànica tardana. En tot cas, sobre aques-
ta producció tenim més interrogants que certeses. A 
l’àrea que estudiem, hem trobat un fragment informe 
al Mas del Xaranga (Cambrils), i nou fragments (tots 
ells informes) a la vil·la dels Antigons (Reus). Per tant, 
la seva presència és força discreta.

Hi ha una producció que, d’alguna manera, re-
presenta una supervivència del període anterior, i és 
la ceràmica africana de cuina. Habitualment se la se-
gueix considerant una producció d’època altimperial, 
i majoritàriament ho és, però ara sabem que perdura 
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fins al segle v, tot i que sembla que en escàs nombre. 
Quan no es troba en estratigrafia és difícil distingir la 
producció tardoantiga, i encara en aquests casos cal ser 
conscients del fenomen de la residualitat. Tanmateix, 
els exemplars trobats al carrer de Vila-roma de Tarra-
gona (TED’A 1989) semblen ser d’època tardoantiga. 

D’altra banda, com hem dit més amunt, els exem-
plars de més grandària i de vores més engruixides de 
les formes Hayes 23 B i 182 es podrien datar en els 
segles iv i v. Tot i tenir en compte la manca d’estra-
tigrafies, podem indicar la presència d’exemplars pos-
siblement tardoantics a Mas del Xaranga (Cambrils), 
Mas de l’Ambròs (Reus) i Mas d’en Toda i Molins 
Nous (Riudoms). Tanmateix, i en contrast amb la 
producció altimperial, no podem fer estadístiques 
sobre la presència d’aquesta producció en el perío-
de tardoantic, ja que els problemes d’identificació i 
quantificació (només nou fragments) són, com diem, 
força importants. 

Amb la resta de la ceràmica comuna de l’època 
tenim el mateix problema, corregit i augmentat, que 
amb la del període altimperial, raó per la qual no po-
dem fer estadístiques que il·lustrin la major o menor 
implantació d’uns tipus determinats.

Una producció (o millor dit, una sèrie de produc-
cions) molt característica d’època tardoantiga és la ce-
ràmica reduïda feta amb torn lent o fins i tot a mà, 
que ha estat anomenada també grollera a causa de la 
seva factura, aparentment de mala qualitat. Tanmateix, 
aquestes ceràmiques són una font de sorpreses, perquè 
ara sabem que algunes d’elles són produccions d’im-
portació, procedents de l’illa de Pantelleria. 

La ceràmica grollera reduïda és ben coneguda a la 
ciutat de Tarragona (Macias 1999). Tanmateix, a l’àrea 
rural es coneix molt pitjor, sens dubte a causa del fet 
que la seva identificació en prospeccions és més proble-
màtica. Tanmateix, hem identificat alguns fragments 
d’oxidada al jaciment de Mas de Barenys II (Riudoms) 
i potser alguns més d’altres jaciments que podrien ser 
d’aquesta època, tot i que són d’identificació proble-
màtica.

Les llànties
En època tardoantiga, tal com ja passava en el pe-

ríode medioimperial, les llànties africanes continuaren 
essent les més difoses al Mediterrani occidental. Tan-
mateix, la immensa majoria de les produccions presen-
ten un tret molt característic, i és que ara tindran una 
factura molt similar a la de la sigil·lada africana, també 
la seva característica engalba ataronjada. El bec apareix 
sempre fumat.

Les llànties absolutament majoritàries (en relació 
amb d’altres) en els contextos mediterranis són les 
anomenades Hayes I / Atlante VIII i Hayes II / At-
lante X. La primera es data entre el segle iv i mitjan v, 
mentre que la Hayes II, tot i que sembla començar a 

produir-se en la primera meitat del segle v, es genera-
litza en la segona meitat d’aquesta centúria i perdura 
fins al segle vii. 

La temàtica d’aquestes llànties sol ser figurada, de 
motivació cristiana, al disc, mentre que a l’orla aparei-
xen petits motius geomètrics. Tanmateix, algunes llàn-
ties Hayes I presenten una única decoració (abastant el 
disc i amb absència d’orla) en forma de venera. 

Les llànties africanes tardoantigues segurament no 
foren objecte de transport marítim pel seu valor, sinó 
que acompanyaren el transport d’altres productes, 
com la sigil·lada, que al seu torn sembla subsidiària 
dels materials continguts en les àmfores. La quantitat 
en què apareixen és sempre escadussera, en relació amb 
la sigil·lada i les àmfores africanes.

A l’àrea estudiada, aquestes llànties apareixen als ja-
ciments dels Antigons i els Cinc Camins (Reus; Hayes 
I / Atlante VIII) i Mas d’en Bertran (la Selva del Camp; 
Hayes I o II). Si establim una relació percentual amb la 
sigil·lada africana D (que, lògicament, podem suposar 
que acompanyaven) podem comprovar que és només 
el 0,9 % del total de 230 fragments, excloent-ne els 
Antigons (on, de tota manera, tan sols n’hi ha tres frag-
ments). Per tant, això confirma el que ja sabem per al 
conjunt del territori, és a dir, que la presència d’aquests 
materials és sempre molt minoritària. De tota manera, 
cal parar esment en el fet de que la seva comercialitza-
ció pogué perdurar més enllà de la sigil·lada africana; 
així ho fan pensar les troballes del poblat visigòtic de 
Puig Rom (Roses, Alt Empordà), on hi ha un fragment 
de llàntia africana i àmfores tardoantigues, però ni un 
sol fragment de sigil·lada africana D (Nolla i Casas 
1997).

Les àmfores
Les àmfores continuaren essent un contenidor co-

mercial important en època tardoantiga, i aquest fou 
el gran moment d’expansió de les àmfores africanes. 
Efectivament, tot i que les primeres àmfores d’aquesta 
procedència començaren a arribar a la costa hispànica 
en la segona meitat del segle ii de la nostra era, és a 
partir del segle iv quan la seva comercialització pren-
gué una gran volada. 

Durant el segle iv, les àmfores Africana 1 i Africana 
2 foren les principals produccions d’aquest origen que 
es comercialitzaren arreu del Mediterrani occidental. 
Juntament amb aquestes, aparegueren els contenidors 
cilíndrics de la forma Africana 3 o Keay 25, que pre-
senten múltiples variants (i amb les quals es pot po-
sar en relació també la forma Keay 27) i que foren el 
principal tipus d’àmfora africana durant el segle iv i la 
primera meitat del v. Tanmateix, als anys centrals o a 
la segona meitat del segle v hi hagué un canvi tipològic 
i també d’estratègia comercial, ja que aquestes àmfo-
res foren substituïdes per altres de grans dimensions 
(Keay 35 especialment), la qual cosa indica l’interès 
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per transportar el mateix contingut utilitzant un me-
nor nombre d’àmfores. És temptador relacionar aquest 
canvi tipològic amb el que experimenta, més o menys 
en el mateix moment, la sigil·lada africana D, així com 
la substitució de les llànties Hayes I per les Hayes II, 
i atribuir-ho tot plegat amb les noves directrius eco-
nòmiques que significà l’organització del nou regne 
vàndal.

Al segle vi es detecta un nou fenomen, ja que, si 
per un cantó apareix la forma Keay 62, que ve a ser la 
continuació dels grans contenidors cilíndrics apareguts 
vers mitjans del segle v, d’altra banda es generalitzà l’ús 
de spatheia (o Keay 26), amforetes de grandària cada 
vegada més decreixent. Durant el segle vii, circularen 
els darrers spatheia i la forma Keay 62 fou progressiva-
ment substituïda per la Keay 61, molt similar a l’an-
terior, i que documentem clarament en contextos del 
segle vii com el de Puig Rom (Nolla i Casas 1997) i el 
conjunt episcopal d’Egara (Keay 1984, vol. I: 92, fig. 
32, núm. 2 i 3; 306, fig. 132, núm. 1; 307, fig. 133, 
núm. 1; 303-305). 

El gran problema que se’ns presenta a l’hora d’in-
tentar estudiar la significació econòmica d’aquestes 
àmfores és el fet de que pràcticament no en coneixem 
el contingut. Durant molt de temps ha estat un tòpic 
associar automàticament les àmfores africanes a pro-
duccions olieres, però els estudis més recents (Bonifay 
2004) permeten desmentir-ho. Podem suposar un ti-
pus de productes força variats (defrutum, garum, frui-
ta) que es comercialitzaren al mateix temps que l’oli, 
potser en major o menor nombre, i fins i tot sembla 
que un tipus d’àmfora no era privatiu d’un contingut 
concret. D’altra banda, és força evident que els petits 
spatheia no contenien pas oli. Per tant, ens trobem en 
una fase de la recerca d’una certa desorientació, en co-
nèixer-se cada vegada millor els tipus amforals, la seva 
àrea de difusió i la seva cronologia, però no així el seu 
contingut, la qual cosa és bàsica per intentar elaborar 
un estudi econòmic a partir d’aquests materials. Espe-
rem que les futures recerques ens ajudin a millorar els 
nostres coneixements sobre la matèria.

A l’àrea estudiada, les àmfores africanes apareixen 
als jaciments següents:

3.5 (Alcover; forma Africana 1B / Keay IIIB).
Les Bassasses (Cambrils).
El Cap de Sant Pere (Cambrils).
Els Masos (Cambrils).
Mas del Xaranga (Cambrils; Keay 62 A i F).
1.2 (Constantí; Keay 25).
1.5 i 1.7 (Constantí).
Mas dels Frares (Constantí).
Mas de Serapi (Constantí).
Sant Pol (Constantí).
Els Antigons (Reus; Africana 1 A; Africana 2 A, 

B i C; Keay 24 A; Keay 25/1 A o B; Keay 25/1 B i 
C; Keay 25/2-H; Keay 25 3/F; spatheia, Keay 26 2/I; 

Keay 27 B; Keay 34; Keay 35 A (possible producció 
de Nabeul); Keay 35 A i B; Keay 36, 40, 44, 49 i 55; 
Keay 61 A, B, C i D; Keay 62 B, D i J; Albenga 11-
12 - Keay 62 Q).

El Brugar (Reus).
La Buada (Reus; Africana 2 C).
L’Hort Lluny (Reus; Keay 35 A i 61 o 62).
Mas del Rofes (Reus; Africana 1 o 2).
Mas de Valls (Reus; Keay 25).
L’Hort del Pelat (Riudoms; pivot de possible Keay 

25).
Mas de Barenys (Riudoms; Africana 2 C i Keay 35 

B).
Mas d’en Toda (Riudoms; Keay 25, 35 B i 61 A).
Molins Nous (Riudoms; Africana 1 B, Africana 2 

D i Keay 25/1).
Sota la Timba del Castellot (Riudoms; Keay 56).
Mas d’en Bertran (la Selva del Camp; possible Keay 

35 B).
Mas Nolles (Selva del Camp; Keay 55).
Mas de la Boella (Tarragona; Africana 1 i Keay 

56).
La Canaleta / Callípolis (sic) (Vila-seca; pivot de 

Keay 25). La peça és evidentment de procedència sub-
marina, per la qual cosa podria procedir de la platja de 
la Pineda, pel topònim «Callípolis».

Zona de Vila-seca, probablement de la Canaleta 
(pivot de Keay 25).

La representativitat de les àmfores africanes la cop-
sarem millor si la contrastem amb la de les altres àmfo-
res tardoantigues. Els resultats són els següents:

Procedència quantitat Percentatge

PAT 341 74,5 %

Els Antigons 198 61,8 %

El percentatge dels Antigons és similar però infe-
rior al del PAT, fet matisable probablement perquè, 
essent un conjunt material més extens, els percentat-
ges són més equilibrats, com veiem que passa en els 
contextos urbans de Tarragona (TED’A 1989; Remolà 
2000); tanmateix, tot i que la col·lecció de materials 
dels Antigons és en conjunt molt superior, veiem que 
la d’àmfores africanes en si és més petita, la qual cosa 
no s’ha de deixar de considerar. De tota manera, amb-
dós resultats confirmen el mateix que es pot detectar 
arreu a la costa hispànica, una clara preponderància 
de les àmfores de producció africana durant el període 
tardoantic. La troballa d’àmfores de les formes Keay 
61 i 62 als jaciments de Mas del Xaranga, l’Hort Lluny 
i Mas d’en Toda indica no sols la llarga continuïtat 
d’aquests hàbitats (potser encara més perllongada, 
com fa pensar la troballa de ceràmica islàmica al Mas 
d’en Toda), sinó que també confirma la continuïtat en 
l’arribada de les àmfores d’importació fins als segles vi 
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i vii, i en concret en aquesta darrera centúria, per al cas 
de la forma Keay 61, present al Mas d’en Toda.

El mateix problema (però en menor escala) de des-
coneixement del contingut que tenim amb les àmfores 
africanes el trobem amb les d’altres procedències. Des-
taquen, en primer lloc, les del Mediterrani oriental, 
que tenen una tipologia variada que respon a diversos 
continguts. Tot i que són àmfores que comencem a 
trobar en el segle iv, els seus períodes de màxima ex-
pansió són els segles v i vi, i arriben en alguns casos al 
vii. A l’ager Tarraconensis hem documentat pocs exem-
plars d’aquestes àmfores, a diferència del que succeeix 
en la propera ciutat de Tarragona (Remolà 2000). Això 
es pot explicar en part per la disminució d’hàbitats tar-
doantics i pel poc material que han proporcionat; no 
obstant això, podem destacar les troballes dels Anti-
gons.

Un fragment amb fons umbilicat trobat al Mas de 
Barenys (Riudoms) sembla correspondre a les àmfores 
globulars tardoantigues que s’han documentat als ja-
ciments italians de Castrum Perti i la Crypta Balbi de 
Roma en ple segle vii (Murialdo 1996, 2001a i 2001b; 
Saguì 1998, 315-317), i per a les quals s’ha proposat 
un origen africà. En tot cas, és una dada molt inte-
ressant, perquè corresponen a la darrera evolució de 
les àmfores romanes, i no s’ha documentat més que 
en quantitats molt minses (i encara sense seguretat) en 
algunes troballes de Barcelona.

Les àmfores orientals, tot i ser molt menys abun-
dants que les africanes, són també importants en èpo-
ca tardoantiga. La seva representació percentual és la 
següent:

Procedència quantitat Percentatge

PAT 21 5,6 %

Els Antigons 60 19 %

Pel que fa als aspectes tipològics, podem destacar 
en primer lloc la Late Roman Amphora 1 (LRA 1), 
que s’havia suposat que havia servit per transportar el 
vi d’Antioquia que ens documenten les fonts escrites, 
però que no podem descartar que respongui també a 
altres procedències. Sabem que no sols es produïa a la 
zona d’Antioquia, sinó també a l’illa de Xipre i altres 
indrets. A la zona que estudiem hem documentat dos 
exemplars (a més d’un de probable) al jaciment dels 
Antigons (un d’ells és una LRA 1 A), una nansa al 
Mas d’en Toda i un possible exemplar trobat a Sota la 
Timba del Castellot, ambdós al terme municipal de 
Riudoms. Correspon a entre el 3 i el 5 % de les àm-
fores orientals tardoantigues dels Antigons, tot i que 
cal dir que estem referint-nos a dos o tres fragments 
sobre 60. 

Una altra forma important és la Late Roman Amp-
hora 4 (LRA 4), que és potser l’única de la qual conei-

xem bé el contingut, ja que servia per transportar el vi 
de Gaza, esmentat també per les fonts. Aquesta àmfora 
la tenim present al jaciment dels Antigons, on s’han 
documentat set o vuit exemplars (un d’ells del tipus 
LRA 4 A). La seva representativitat oscil·la entre l’11 i 
el 13 % de les àmfores orientals tardoantigues d’aquest 
jaciment. 

També és freqüent la forma Late Roman Amphora 
3 (LRA 3), possiblement vinera, que es produí a l’Àsia 
Menor i Egipte. La trobem al jaciment dels Antigons 
(Reus), on hi ha una bona quantitat (16 exemplars), 
tot i que sospitem que, pel seu estat força fragmentari, 
alguns o molts d’aquests poden correspondre a unes 
àmfores d’origen efesi molt similars, que es daten al 
segle iii). Correspon al 26,6 % de les àmfores orientals 
tardoantigues dels Antigons. 

Altres àmfores orientals d’època tardoantiga són la 
Late Roman Amphora 5 i 6; un exemplar d’atribució 
dubtosa entre ambdues formes es va trobar al jaciment 
de Molins Nous (Riudoms), i uns altres sis possibles 
exemplars, a la vil·la dels Antigons (Reus). 

De la Late Roman Amphora 2 tan sols se n’han do-
cumentat un fragment segur (tipus LRA 2 A) i un de 
probable al jaciment dels Antigons (Reus).

Alguns fragments informes d’àmfores orientals han 
aparegut al jaciment de Mas de Barenys (Riudoms).

Pràcticament totes les àmfores orientals procedei-
xen de les col·leccions estudiades, mentre que en les 
prospeccions tan sols s’han trobat materials informes a 
Mas d’en Bosch (Constantí), Mas Nolles (la Selva del 
Camp) i el Cogoll (Vilallonga del Camp). 

Cal destacar que el percentatge de l’1,8 % en re-
lació amb les àmfores tardoantigues del PAT és molt 
baix en comparació amb altres contextos geogràfica-
ment propers, com és el cas de la ciutat de Tarragona 
(TED’A 1989; Remolà 2000), on les àmfores orientals 
són entorn del 25 % de les àmfores tardoantigues. No 
sabem si aquest fet es deu a la possibilitat d’una menor 
distribució d’aquestes àmfores a l’ager Tarraconensis en 
relació amb el nucli urbà o és causat per algun factor 
aleatori, com pot fer pensar la més elevada representa-
ció d’aquests materials al jaciment dels Antigons, on 
constitueixen, com hem vist, el 19 % de les àmfores 
tardoantigues, xifra més conforme a la proporcionada 
pels contextos urbans.

Un altre grup que té una certa presència són les 
àmfores sud-hispàniques. Les anomenem així perquè 
n’hi ha d’origen bètic, però també altres àmfores que 
han estat considerades lusitanes es troben a l’àrea bèti-
ca (Bernal 2000). Per tant, la denominació de sud-his-
pàniques ens sembla més correcta, perquè no implica 
amb seguretat una pertinença a una de les dues àrees. 
Les àmfores majoritàries d’aquesta procedència són les 
Almagro 50, Keay 19 i Dressel 23.

La seva representació percentual a la zona estudiada 
és la següent:
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Procedència quantitat Percentatge

PAT 23 6,1 %

Els Antigons 57 17,8 %

El valor total del PAT és força inferior al dels Anti-
gons, però entre ambdós jaciments ens proporcionen 
una forquilla que varia entre el 6 i el 18 % de les àmfo-
res tardoantigues, cosa que caldrà contrastar amb altres 
conjunts i contextos.

Des del punt de vista formal, la forma Almagro  
50 - Keay 16 és una àmfora de salaons, produïda so-
bretot a l’Algarve portuguès. La trobem al jaciment de 
Riudarenes II (Constantí), on aparegué un exemplar 
sencer (Papiol 1973-74, 255), i als Antigons (Reus; un 
exemplar del tipus Keay 16 B). 

L’àmfora de la forma Keay 19 és una producció 
sud-hispànica de contingut encara indeterminat, pos-
siblement fruita o salaons. La trobem als jaciments de 
les Bassasses (Cambrils), els Antigons (Reus; Keay 19 
B i C) i Mas d’en Toda (Riudoms).

La forma Almagro 51 C o (més adequadament, al 
nostre parer) Keay 23 la trobem a l’Hort Lluny (Reus), 
reutilitzada en un enterrament, així com als jaciments 
dels Antigons i Mas de Valls (Reus).

Finalment, la forma Dressel 23 és el producte des-
tinat a envasar l’oli bètic de la vall del Guadalquivir 
durant l’antiguitat tardana, per la qual cosa se la pot 
considerar la successora de la forma Dressel 20, tot i 
que en el segle iii ambdues formes tenen un període de 
coexistència. D’aquesta forma hi ha diverses variants, 
de la qual la 23 A és la més antiga, del segle iv, mentre 
que la variant B i sobretot la C, de coll una mica alt, 
són ja pròpies del segle v. Sobta, tenint en compte una 
presència més limitada de la forma Dressel 20, que la 
Dressel 23 (sobretot les variants tardanes) tingui una 
certa presència a la costa catalana, i fins i tot en àrees 
lleugerament situades a l’interior. 

A l’àrea que estudiem aquí, la forma Dressel 23 
apareix en alguns jaciments de la zona:

El Brugar (Reus; fragment de fons que podria cor-
respondre a la forma Dressel 23).

La Buada (Reus; forma Dressel 23 C).
Els Antigons (Reus; Dressel 23 - Keay 13 A i C, i 

possible B).
Mas del Rofes (Reus; Dressel 23 o Almagro 51?).
Mas de Valls (Reus; Dressel 23 o Almagro 51?).
Molins Nous (Riudoms; Dressel 23 o Almagro 51?). 
El Cogoll (Vilallonga del Camp; Dressel 23 o Al-

magro 51?). 
Mas Nolles (la Selva del Camp; Keay 19?). 
D’altra banda, fragments d’àmfores sud-hispàni-

ques, sense poder precisar ni la procedència concreta 
ni la cronologia, les tenim documentades al jaciment 
de CEIP Cambrils-Joan Bardina, 1 (Cambrils).

Cal indicar que hi ha també, de forma molt mino-
ritària, àmfores d’una altra procedència, concretament 
la Keay 52, que és un producte sud-itàlic. Aquesta pro-
ducció la tenim documentada als Antigons (Reus), on 
se n’ha trobat tan sols un fragment, que constitueix un 
irrellevant 0,3 % de les àmfores tardoantigues.

D’altra banda, tenim algunes evidències referents a 
una producció amforal tardoantiga de la costa catala-
na. Concretament, correspon al tipus que anomenem 
La Solana (Barrasetas i Járrega 1997) o tipus 2 (Járre-
ga 2007), que correspon a una producció tardoantiga 
recentment identificada a Catalunya, concretament 
al jaciment de la Solana (Cubelles), a la comarca del 
Garraf, en el context d’un poblat del segle vi. Es trac-
ta d’un estri de base plana, de dubtosa identificació 
com a àmfora, ja que, per les seves petites dimensions 
i per la seva morfologia, tant podria haver servit com 
a producte de transport com haver estat una ampolla 
per a aigua. El fet de trobar-se’n en una font urbana a 
Tarraco pot fer pensar que aquesta darrera possibilitat 
sigui la més adient. 

Aquesta producció, sigui àmfora o gerra, presenta 
una pasta de color groc o ocre, amb les línies del torn 
molt fines i molt marcades, de manera que recorda la 
producció dels càntirs moderns; té unes nanses que 
s’entreguen al coll al nivell de la vora o molt poc avall. 

S’ha identificat al llarg de la costa catalana, tant a 
l’esmentat jaciment de la Solana com a Barcino i Tar-
raco. Quan en tenim dades estratigràfiques, aquesta 
producció es pot datar en ple segle vi, per la qual cosa 
podria tractar-se d’una producció d’abast regional que 
correspondria al darrer estadi productiu d’àmfores ro-
manes, en paral·lel amb la producció de les àmfores de 
fons umbilicat de suposada procedència africana que 
es distribueixen al Mediterrani occidental al llarg del 
segle vii. En aquest sentit, les tarraconenses són, apa-
rentment, quelcom més antigues. Cas de ser àmfores 
i no gerres, en desconeixem el contingut, que per la 
morfologia del recipient podria haver estat el vi.

Aquestes àmfores tenen, però, una representativitat 
molt baixa, ja que tan sols les hem identificat al jaci-
ment dels Antigons, on la troballa de tres fragments (i 
encara un d’ells dubtós) correspon només al 0,93 % de 
les àmfores tardoantigues d’aquest jaciment.

En resum, si considerem en conjunt les àmfores 
tardoantigues en relació amb les altimperials, podem 
dir que aquestes darreres són el 92,6 % en relació amb 
les tardoantigues, que corresponen al 7,4 % del total 
de 4.636 fragments d’àmfores, si n’excloem el conjunt 
dels Antigons. Finalment, si considerem aïlladament 
el conjunt dels Antigons, les àmfores altimperials són 
el 68,4 %, i les tardoantigues el 31,6 %. Per tant, po-
dem constatar que les produccions de l’alt Imperi són 
molt més abundants, especialment tenint en compte 
que la majoria corresponen a les produccions vineres 
tarraconenses.



192

AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

Valoració general del període
L’època tardoantiga és un període de diversificació 

de les produccions, ja que, tot i que les ceràmiques 
africanes (especialment la sigil·lada africana D i les 
àmfores) tingueren una clara precedència, se’n troben 
també d’altres, de procedència gal·la (ceràmica lucen-
te, DSP), de l’interior d’Hispania (sigil·lada hispànica 
tardana) i del sud d’aquesta (àmfores sud-hispàniques) 
o de l’Orient mediterrani (Late Roman C, sigil·lada 
xipriota, àmfores orientals). Aquesta varietat domina 
el panorama ceramístic del segle iv i, especialment, 
del v. En canvi, en època postimperial es torna a una 
importància més gran de les importacions africanes 
(sobretot àmfores) juntament amb una continuïtat de 
les orientals, mentre que les importacions procedents 
d’altres àrees desapareixen. Al nucli urbà de Tarraco el 
panorama és exactament el mateix (Aquilué 1992; Re-
molà 2000; Macias et al. 2008), per la qual cosa no es 
presenten diferències amb les àrees urbana i rural; tot 
i que evidentment en aquesta darrera les importacions 
foren menys abundants, les proporcions són les matei-
xes que al nucli urbà.

Conclusions

l’època ibèrica

Coneixem pocs materials d’època ibèrica, en con-
sonància amb l’escàs nombre de jaciments documen-
tats de l’època. Aquests jaciments han aportat alguns 
fragments de ceràmica àtica de figures roges (la Timba 
del Castellot, Riudoms) i ceràmica de vernís negre del 
segle iii aC (guttus del Degotall, Alcover, bols de la 
forma Lamboglia 27). També hi podem relacionar la 
presència d’alguns fragments d’àmfores púniques, així 
com itàliques antigues, del tipus grecoitàlica, tot i que 
aquestes darreres deuen correspondre majoritàriament 
a època tardorepublicana.

el període tardorepublicà (segles ii-i aC)

1. En contrast amb el període anterior, es produeix 
un clar augment d’assentaments rurals, la qual cosa, 
lògicament, comporta un augment de les ceràmiques 
documentades.

2. Es constata un evident augment de les ceràmi-
ques d’importació, encapçalades per les àmfores itàli-
ques, que presenten una àmplia difusió, tant a l’àrea 
rural que hem estudiat com al nucli urbà de Tarraco. 
Es documenten formes més antigues (grecoitàliques 
del segle ii aC) però especialment destaca la Dressel 1. 
La producció anomenada DB, del golf de Nàpols, té 
molt escassa representació, ja que la majoria són d’ori-
gen itàlic no determinat. En canvi, són poc abundants 
les àmfores punicoebusitanes.

3. A diferència del que passa amb les àmfores, la 
presència de ceràmica fina d’importació és relativa-
ment reduïda, en contrast amb altres àrees de la cos-
ta catalana i amb el mateix nucli urbà de Tarraco, on 
aquestes produccions són abundants. Es constata, 
tanmateix, una preponderància de la ceràmica cam-
paniana A (més de la meitat de la ceràmica de vernís 
negre), i una menor representació de les ceràmiques 
campanianes B i B-oïde o del cercle de la B, així com 
una llàntia de la forma Ricci C. Aquesta major repre-
sentació d’una cronologia tardana, coincident amb la 
de les àmfores, probablement guarda relació amb la 
fundació de la ciutat romana de Tarraco.

4. Cronològicament coincident amb aquests ma-
terials és la presència de ceràmica comuna itàlica i 
engalbada de roig pompeià, així com els gobelets de 
ceràmica de parets fines, que de tota manera tenen una 
presència molt minoritària, mentre que al nucli urbà 
de Tarraco són també, com en el cas de les campania-
nes, més abundants.

5. Tot i que és molt difícil establir relacions per-
centuals, podem considerar, dins dels jaciments tar-
dorepublicans, la ceràmica ibèrica com a majoritària; 
des del punt de vista formal, destaquen sobretot els 
kalathoi o barrets de copa, així com gerres del tipus 
anomenat coll de cigne i pàteres i bols, que sovint 
imiten les formes de les campanianes. També hi ha 
una presència, menor, però que cal considerar, de la 
ceràmica grollera feta a mà, perduració de tècniques 
protohistòriques.

6. En resum, el que podem destacar de la fàcies ce-
ràmica tardorepublicana és una àmplia presència d’àm-
fores itàliques, singularment de la forma Dressel 1,  
que indiquen una gran comercialització de produc-
tes itàlics, en major mesura que les ceràmiques fines, 
i que, per la seva cronologia (darrer quart del segle ii i 
primera meitat del i aC) creiem que s’han de posar en 
relació amb la fundació de la ciutat de Tarraco.

l’alt Imperi

Les èpoques julioclàudia i flàvia (27 aC-98 dC)
1. Aquest període es caracteritza per la generalitza-

ció de la vaixella anomenada de vernís roig o sigil·lada, 
que fou la ceràmica de taula característica de l’època 
imperial.

2. També cal tenir en compte la diversificació del 
mercat de productes envasats en àmfores, en què els 
productes itàlics són substituïts per productes d’altres 
àrees (Baetica, Africa, Gallia Narbonensis) i especial-
ment pels vins produïts a l’àrea catalana i als encon-
torns de la mateixa Tarraco. 

3. En tercer lloc, cal destacar la implantació de mo-
dels de ceràmica comuna netament romans, coincidint 
amb la desaparició de la ceràmica de tradició ibèrica en 
l’època d’August.
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4. La presència, relativament important (tot i 
tractar-se d’un conjunt petit), de sigil·lada aretina o 
itàlica al jaciment de la Canaleta (Salou) s’explica per-
què aquest és un dels moments d’activitat més gran 
d’aquest assentament, on hi hagué una terrisseria que 
produïa àmfores vineres de la forma Oberaden 74. 
Com és habitual a la costa catalana, el major perí-
ode de difusió de la sigil·lada itàlica fou el de plena 
etapa augustiana, bàsicament entre els anys 10 aC i 
14 dC.

5. La sigil·lada gàl·lica és l’habitual en els jaci-
ments costaners catalans, amb una important pre-
sència de formes d’època julioclàudia però també 
d’altres que són pròpies del període flavi; fins i tot 
n’hi ha que corresponen a ple segle ii, en poca quan-
titat però que hi són, tot i que generalment no són 
tingudes en compte. Cal destacar la troballa de la 
variant anomenada marmorata, que tenim documen-
tada a la Canaleta, tot i que, com és habitual, en poca 
quantitat.

6. Cal destacar també la importància numèrica 
de la sigil·lada hispànica, principalment de les formes 
Drag. 15/17, 18, 24/25 i 27 entre les formes llises, i 
les Drag. 29 i 37 entre les decorades, a més de la tro-
balla (minoritària) d’algunes formes típicament hispà-
niques, com la Mezquíriz 2. L’abundància de sigil·lada 
hispànica a l’àrea de Tarraco, tant al nucli urbà com al 
camp, i també més al sud, com ho indiquen les troba-
lles del País Valencià, contrasta amb una implantació 
menor a les àrees central i nord-oriental de la costa 
catalana. Aquesta presència de sigil·lada hispànica es 
manté almenys durant la primera meitat del segle ii, 
tot i que té una continuïtat posterior.

7. Les dades que s’acaben d’indicar permeten pensar 
que la sigil·lada hispànica, majoritàriament produïda a 
zones de l’interior, tingué una important difusió vers 
la costa per terra o seguint el curs de l’Ebre. Aquesta 
presència de la sigil·lada hispànica permet pensar que 
en aquestes àrees va substituir ben aviat la sigil·lada 
gàl·lica, entrant en competència amb les sigil·lades 
africanes.

8. Està per estudiar la possible incidència d’una 
producció local de sigil·lada hispànica, documentada 
per la troballa de motlles als jaciments de Mas d’en 
Corts (Riudoms-Reus), el Velòdrom (Mont-roig) i els 
Masos (Cambrils). 

9. Cal destacar també la presència, discreta en 
relació amb les sigil·lades, de la ceràmica de parets 
fines, de la qual podem destacar especialment la pro-
ducció en aquesta àrea (encara que no s’han localitzat 
els forns) de gobelets de les formes López Mullor 54 
i 56.

10. La presència d’altres materials més exòtics, com 
la ceràmica vidriada i fins i tot la terra nigra d’origen 
gàl·lic, ens permeten documentar una certa varietat de 
productes importats de vaixella fina.

11. Pel que fa a la ceràmica comuna, tot i que està 
mal documentada en els nostres jaciments (sobretot 
tenint en compte que és difícil d’estudiar a partir de 
materials de prospeccions) podem destacar la pro-
ducció de gerres, ampolles i bols de la terrisseria de la 
Canaleta, on també es feien àmfores de la forma Obe-
raden 74, així com al Mas d’en Corts, on es produïen 
també materials constructius i àmfores de la forma 
Dressel 2-4.

12. La producció de les àmfores Oberaden 74 se 
situa bàsicament en època d’August, tot i que poden 
tenir una certa perduració al llarg del segle i. Es trac-
ta d’una àmfora evidentment vinera, de la qual s’han 
documentat a la Canaleta els segells philodamvs i (en 
menor quantitat) sex.domiti. Aquesta darrera marca 
també apareix a la terrisseria de l’Aumedina (Tivissa, 
Ribera d’Ebre), la qual cosa ens situa davant d’un pro-
blema interpretatiu molt interessant, sobre la interre-
lació entre tallers diferents.

13. Al taller de la Canaleta es varen produir, segons 
sembla, també àmfores de la forma Pas cual 1, tot i que 
en quantitats molt discretes. Aquesta forma és una ra-
resa pel que fa a l’ager Tarraconensis, ja que presenta 
uns percentatges molt baixos.

14. La gran etapa de la producció d’àmfores al 
Camp de Tarragona començà al final de l’època d’Au-
gust o potser més tard (època de Tiberi i Claudi), amb 
la producció d’àmfores de la forma Dressel 2-4 als 
tallers dels Antigons, Mas d’en Corts / les Planes del 
Roquís, Mas de Gomandí, el Brugar, la Buada, el Vila-
sec… Aquestes àmfores evidentment servien per enva-
sar el vi tarraconense que esmenten els autors antics. 
Tot i que manquen contextos estratigràfics, creiem que 
la seva absència en els nivells augustians del teatre de 
Tarraco és prou significativa. Aquesta producció per-
durà al llarg del segle i.

15. Molt menys important, quantitativament par-
lant, és la forma Dressel 7-11, produïda al taller dels 
Antigons. Encara que apareixen molt fragmentades, 
aquestes àmfores es podrien relacionar concretament 
amb el tipus Dressel 8. El seu contingut és una incòg-
nita, i no sabem si servien per envasar vi o algun tipus 
de fruites. La forma en principi es pot considerar per a 
salaons (segons els referents bètics), però aquesta atri-
bució resulta problemàtica en els nostres casos, ja que 
es va produir en tallers relativament allunyats del mar, 
llevat que es produís l’àmfora en un lloc i després fos 
omplerta en un altre.

16. Cal esmentar la presència, molt esporàdica, 
d’àmfores eivissenques (forma PE 25, documentada 
també al nucli urbà de Tarraco), ròdies i fins i tot adri-
àtiques (dos exemplars de la forma Dressel 6 trobats 
als Antigons i a la costa de Cambrils), que permeten 
completar el panorama de les importacions amfòri-
ques durant el segle i, tot i que les eivissenques tenen 
una continuïtat dins el segle ii.
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l’època de Trajà-adrià i els antonins i el període 
severià (del segle ii a la primera meitat del segle 
iii dC)

1. Aquesta etapa és la de la gran expansió de la 
sigil·lada africana A. Als jaciments estudiats apareix en 
quantitats considerables, tant les formes corresponents 
a la primera fase de la producció (final del segle i i 
primera meitat del ii), és a dir, les Hayes 3, 6, 7, 8 i 9, 
com les corresponents a la segona meitat del segle ii 
o ja inici del iii (Hayes 14, 16, 17, 27). La important 
presència d’aquestes ceràmiques en contextos seve- 
rians (Mas d’en Gras, els Antigons) permet documen-
tar la gran vitalitat del comerç amb el nord d’Àfrica 
en aquesta època, tot i que les estadístiques semblen 
indicar que el moment més rellevant de la importació 
d’aquests materials és el final del segle i i, especialment, 
la primera meitat del segle ii dC.

2. La sigil·lada africana C començà a exportar-se 
vers el segon quart del segle iii, però és una producció 
pròpia de moments avançats d’aquesta centúria i fins 
i tot del segle iv. És absent als contextos severians del 
Mas d’en Gras i dels Antigons.

3. Hi ha una continuïtat apreciable de la producció 
de sigil·lada hispànica, en què destaca la presència de 
dues formes, Dragendorff 44 i Ritterling 8, que són 
pròpies del segle ii i que, almenys la segona, semblen 
tenir una bona perduració en el segle iii. La troballa 
d’ambdues en l’abocador severià dels Antigons permet 
constatar la seva circulació en aquest darrer moment.

4. Crida l’atenció, dins de la seva discreció numèri-
ca, la presència de la ceràmica coríntia romana decora-
da amb relleu, típica de la segona meitat del segle ii i la 
primera meitat del iii, que, tot i que en quantitats for-
ça escadusseres, té en els Antigons i el Mas d’en Gras 
la presència més significativa d’Hispania. Per aquesta 
raó, i dins de la discreció d’aquest comerç amb Orient,  
sembla que la zona de Tarraco fou la més receptiva 
d’Hispania en la importació d’aquests materials.

5. També podem destacar la presència, quantitati-
vament baixa, de ceràmiques vidrades que, tot i que 
generalment s’havien datat en el segle i, sabem que es 
produïen encara en el segle iii, i a aquesta cronologia 
corresponen possiblement les trobades a l’abocador de 
la vil·la dels Antigons.

6. En definitiva, el segle ii i l’època severiana són un 
període d’estandardització de les produccions, ja que 
concorren moltes menys àrees productives en el mercat 
(a diferència de les èpoques julioclàudia i flàvia).

7. La ceràmica africana de cuina és un clar exemple 
d’aquest procés d’estandardització, ja que va ser impor-
tada en grans quantitats i és possiblement la ceràmica 
d’època romana que va experimentar un més ampli 
procés de comercialització. Les formes més abundants 
són els plats tapadora de la forma Hayes 196, així com 
les cassoles de les formes Hayes 23 (especialment la 

variant B) i 197. Hi ha altres formes més minoritàries, 
com les Hayes 131, 181 o la 200. En general, el volum 
més important correspon a la segona meitat del segle 
ii i inici del iii, la qual cosa, aparentment, entra en 
contradicció amb els resultats estadístics de la sigil·lada 
africana A, que, tot i que continua ben representada en 
aquesta època, sembla tenir una distribució més gran 
durant la primera meitat del segle ii.

8. Encara resulta poc coneguda la presència de ce-
ràmiques comunes de producció africana distintes de 
l’anomenada ceràmica africana de cuina. En aquest 
sentit, a l’ager Tarraconensis hem pogut documentar la 
presència de la producció anomenada africana de pasta 
groga, així com una altra producció, també oxidant, de 
pasta vermella.

9. S’ha pogut documentar una producció de cerà-
mica comuna local, que presenta una variant oxidada i 
una altra de reduïda. Produeix algunes formes obertes 
(bols), però bàsicament són tancades (gerres, ampo-
lles). L’hem pogut documentar en contextos d’inici 
del segle iii al Mas d’en Gras i els Antigons. Algunes 
d’aquestes gerres presenten una decoració característi-
ca, consistent en una línia vermella pintada a la part 
superior de l’espatlla.

10. Les llànties de disc de la forma Dressel 20, de 
producció itàlica però sobretot africana, són les típi-
ques del segle ii i la primera meitat del iii, i les hem 
constatat al jaciment dels Antigons.

11. Pel que fa a les àmfores, no hi ha una presència 
important de materials d’aquesta època. S’observa una 
clara disminució en relació amb l’època julioclàudia i 
flàvia, i una presència esporàdica d’àmfores bètiques 
(Beltrán 2 fins a mitjan segle ii, i Dressel 20) i fins i tot 
lusitanes (àmfora Lusitana 3). No obstant això, es cons-
tata la pervivència de les àmfores vineres tarraconenses 
amb la producció que hem proposat anomenar Dressel 
2-4 evolucionada, amb vores de secció quadrangular i 
una major grandària que les clàssiques, que són típiques 
del segle ii i perduren durant bona part del iii.

Resumint, el panorama ceràmic del segle ii i la 
primera meitat del iii està dominat per la presència 
massiva de produccions africanes (sigil·lada africana A, 
ceràmica africana de cuina, ceràmica comuna africana 
de pasta groga i de pasta vermella, llànties) en grans 
quantitats (especialment la ceràmica africana de cui-
na). Es constata també una continuïtat molt impor-
tant de la sigil·lada hispànica, que és la més abundant 
de les denominades de vernís roig (itàlica, gàl·lica i his-
pànica) i supera percentualment l’africana A; tanma-
teix, cal tenir en compte que es tracta d’una producció 
que s’inicià en el segle i, per la qual cosa, si dividim el 
seu percentatge entre els segles i i ii (cosa molt difí-
cil de fer, per la pervivència d’algunes formes), podria 
reflectir una implantació menor. Hi ha una presència 
esporàdica d’altres ceràmiques (vidrada i coríntia ro-
mana), una producció de ceràmica comuna produïda 
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a l’ager Tarraconensis, i una pervivència de les àmfores 
tarraconenses, a través del tipus que anomenem Dres-
sel 2-4 evolucionada.

la crisi del segle iii

La possible incidència de la crisi del segle iii a la 
zona no la podem constatar a partir de les troballes 
ceràmiques, tot i que coneixem dos plats de sigil·lada 
africana C (forma Hayes 50) de la vil·la dels Antigons, 
en l’amortització de dues canalitzacions, que podrien 
datar-se en la segona meitat del segle iii.

l’antiguitat tardana

1. En època tardoantiga, es constata una continuï-
tat en el domini de les ceràmiques africanes, a través de 
la presència de la sigil·lada africana C tardana i (molt 
especialment) la D i de les àmfores. 

2. La sigil·lada africana D és més abundant en el 
segle iv i la primera meitat del v, però es documenten 
encara alguns exemplars del segle vi, i fins i tot potser 
del vii, que arriben esporàdicament a la zona rural.

3. De producció gal·la és la sigil·lada anomenada 
lucente, que apareix en quantitats discretes i es data en-
tre final del segle iii i mitjan v, i les anomenades DSP, 
de producció oxidant i reduïda, que apareixen en cer-
ta quantitat, però sempre molt inferior a la producció 
africana.

4. Hi ha una certa presència de sigil·lada hispànica 
tardana (especialment de la forma anomenada Dra-
gendorff 37 tardana), abundant especialment al nucli 
urbà de Tarraco però que també tenim constatada a 
la zona rural. És una producció del segle iv i primera 
meitat del v.

5. Esporàdicament arribaren en el segle v algunes 
ceràmiques fines del Mediterrani oriental (Late Roman 
C i sigil·lada xipriota), que, tot i que sobretot es docu-
menten en les ciutats, abasten també l’àrea rural.

6. Una producció encara en bona part per estudiar 
és la ceràmica pintada tardoromana, de dubtós origen 
a l’interior d’Hispania, i que es troba en poca quantitat 
però ben distribuïda tant a l’àrea urbana com a la rural.

7. La ceràmica africana de cuina tingué una pervi-
vència, sembla que poc important, fins a mitjan segle 
v. Tanmateix, hi ha algunes formes (d’origen altimpe-
rial) que presenten variants tardanes, que ocasional-
ment trobem també a l’àrea rural.

8. En època tardoantiga es generalitzen les ceràmi-
ques de factura més tosca, fetes a mà o a torn lent, que 
a l’àrea rural no tenim molt ben constatades, però això 
es deu a la seva escadussera caracterització en les pros-
peccions, perquè en els contextos excavats apareixen 
en certa abundància.

9. Les llànties africanes de les formes Hayes I i 
II (Atlante VIII i X) s’exportaren juntament amb la 

sigil·lada africana D, però sempre apareixen en poca 
quantitat, sobretot a la zona rural. A l’àrea estudiada 
de l’ager Tarraconensis també es constata això, ja que se 
n’han identificat uns pocs fragments.

10. Les àmfores africanes són les més abundants de 
les àmfores tardoantigues, així com la sigil·lada africa-
na D ho és per a les ceràmiques fines d’aquesta època. 
Apareixen tant en jaciments urbans com rurals, i així 
s’han constatat en la zona estudiada. Són majoritàries 
les formes dels segles iv-v (Africana 1 i 2, Africana 3 
/ Keay 25), però també n’apareixen d’altres de mitjan 
segle v (Keay 35) i del vi (Keay 62). La seva presència 
permet documentar la identitat de comercialització 
d’aquests productes entre el camp i la ciutat, sense que 
es constati cap trencament. Les àmfores africanes oscil-
len entre el 61,8 % (els Antigons) i el 74,5 % (conjunt 
de l’ager Tarraconensis).

11. Apareixen produccions amforals sud-hispàni-
ques (bètiques i lusitanes, de vegades difícils de dife-
renciar entre si), com les àmfores olieres de la forma 
Dressel 23 i les Keay 23, així com àmfores del Mediter-
rani oriental (Late Roman Amphora 1, 3 i 4), tot i que 
en ambdós casos en menor nombre que les africanes. 

12. Les àmfores sud-hispàniques representen el 
22,6 % del total de les àmfores tardoantigues, excloent- 
ne els Antigons, mentre que a aquesta vil·la correspo-
nen al 17,8 % de les àmfores tardoantigues, valor en 
consonància amb el que es coneix al nucli urbà de Tar-
raco i altres llocs.

13. En canvi, les àmfores orientals tardoantigues 
representen només un anòmal 1,8 % del total de les 
àmfores tardoantigues, excloent-ne els Antigons, men-
tre que en aquest darrer jaciment ja són 19 % de les 
àmfores tardoantigues, xifra més conforme a la pro-
porcionada pels contextos urbans de Tarraco. El pro-
blema del desconeixement del contingut de la majoria 
d’aquestes àmfores fa que sigui molt difícil extreure 
conclusions econòmiques de la seva presència.

En conjunt, la fase tardoantiga presenta una diver-
sificació de les produccions ceràmiques, tot i que amb 
un clar predomini de les importacions africanes, tant 
en vaixella de taula com en àmfores.
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5.2. Analítiques

5.2.1. els materials lapidis procedents de la vil·la 
dels antigons (reus)

Aureli Àlvarez, Anna Gutiérrez i Àfrica Pitarch

Per encàrrec de la Dra. Marta Prevosti i el Dr. Loïc 
Buffatt, s’ha fet l’anàlisi macroscòpica dels materials 
lapidis procedents de la vil·la dels Antigons (Reus), di-
positats als magatzems del Museu d’Arqueologia Sal-
vador Vilaseca de Reus. L’objectiu d’aquest estudi era 
obtenir un inventari preliminar del conjunt en relació 
amb els diferents tipus de marbres i altres roques, de 
manera que aportés més informació sobre aquesta vil-
la i més en concret sobre les seves característiques or-
namentals. Addicionalment, s’han documentat els di-
ferents tipus d’elements presents (motllures, aplacats, 
etc.), per poder relacionar tipus de marbre amb tipus 
d’element.

Dades del conjunt
Nombre total de fragments: 364.
Jaciment: vil·la romana dels Antigons (Reus, Baix 

Camp).
Cronologia del jaciment: entre el segle ii aC i el vi 

dC.
Campanyes d’excavació: excavacions d’urgència fe-

tes entre 1976 i 1979; la majoria dels fragments van ser 
recuperats durant les campanyes de 1977 i 1978.

Procedència dins el jaciment: vària; part dels frag-
ments presenten etiquetes amb les indicacions se-
güents: MUA «B»; RCV; MJM; GRAMM; MACH; 
GRA-FTF; SB; T5 1A; 5V MAIG; 19A; 13A; 16A; 
4A; «caldarium»; farciment entre voltes; forn voltes 
farciment termes; marges; superfície baix costat dret 
desc. A; superfície marges baix; superfície; superfície 
vinya; plànol; nivell 2. La resta del conjunt dipositat al 
museu presenta altres indicacions (etiquetes) que no es 
va creure necessari documentar. 

Pel que fa als materials que es troben al Museu 
d’Arqueologia Salvador Vilaseca, es tracta de nou frag-

ments d’escultures exposats en una de les vitrines i que 
corresponen als números d’inventari següents: 

– 8085: cap de Silè
– 7905: mà agafant plec de vestimenta
– A-122: mà 
– A-220: mànec d’objecte indeterminat
– A-222: indeterminat
– A-223: genoll
– A-224: cap de pantera
– A-226: cama 
– Fragment sense número d’inventari: braç
Tipus d’elements: principalment es tracta de frag-

ments d’aplacats o plaques destinades al revestiment 
de parets o a la pavimentació. També s’han documen-
tat plaquetes relativament petites per a opus sectile, 
de forma quadrada (11,2 per 11,5 cm) o rectangular 
(11,5 per 22 cm). Els gruixos dels aplacats i plaques 
varia entre els 1,4 i els 3,7 cm.

Altres elements documentats, en menor mesura, 
són motllures, plaques motllurades, craters, morters, 
piques o morters de grans dimensions, fusts i bases de 
columneta, tapadores, vores de plaques arrodonides i 
fragments de revestiment amb una única cara allisada. 
Destaquen, però, una pica amb decoració de petxina i 
dues petites safates segurament per aplicar maquillat-
ge, així com diversos fragments escultòrics.

Tipus d’element
núm. de 
fragments

Percentatge 
sobre el total

Aplacat / placa 303 83,2

Placa motllurada 1 0,3

Placa opus sectile 4 1,1

Revestiments 2 0,5

Motllura 11 3,0

Crater 3 0,8

Pica amb decoració 
de petxina

6 1,6

Pica o morter gran 2 0,5

Morter 3 0,8

Mà de morter 1 0,3

Base de columneta 2 0,5

Fust de columneta 1 0,3

Tapadora 2 0,5

Placa amb vora
arrodonida

2 0,5

Petita safata per a 
maquillatge

2 0,5

Fragment escultòric 11 3,0

Indeterminat 8 2,2
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5.2.1.1. Identificació dels materials lapidis
Metodologia. Observació a ull nu. En la majoria dels 

fragments s’ha procedit a una neteja parcial, indispen-
sable per a l’observació de l’aspecte dels fragments;  oca-
sionalment ha estat necessari polir la peça per poder-ne 
observar les característiques. Per tractar-se d’un inventa-
ri preliminar, no s’ha cregut necessari fer cap observació 
microscòpica ni analítica específica, que en algun cas 
concret hauria estat convenient per a una identificació 
més segura, en especial en el cas dels marbres blancs. 

Consideracions preliminars. Es tracta d’un conjunt 
format únicament per fragments de marbres i pedres 
ornamentals. Tot i que s’ha documentat una propor-
ció molt alta de fragments de pedra local de diversos 
tipus, sempre s’ha tractat de fragments lapidis dedicats 
a l’ornamentació arquitectònica (aplacats, bases de co-
lumnetes, etc.). Això es deu al fet que es tracta d’un 
conjunt resultant de la recollida del material lapidi 
(marbres, etc.) durant les campanyes d’urgència, cosa 
que d’entrada degué suposar una selecció no intencio-
nada del material. 

Pel que fa a la proporció de material importat i 
material d’origen local, aquesta demostra que la major 
part de l’ornamentació d’aquesta vil·la es realitzà uti-
litzant les pedres ornamentals que estaven més a l’abast 
(fig. 1). Els materials local inclouen varietats ben cone-
gudes (183 fragments) i altres de no determinades, és 
a dir, pedres d’origen no conegut i que semblen locals 
pel fet de no tenir prou qualitat per haver estat impor-
tades (41 fragments). Tot i així, es van utilitzar com a 
element de relatiu luxe en la vil·la.  Aquests materials, 
però, estan menys representats que els importats (140 
fragments).

Marbres i pedres d’importació (fig. 2)
1. Marbre de Carrara (marmor Lunensis): marbre 

blanc de gra fi del qual se n’han identificat cinquan-
ta-set fragments. Alguns dels fragments presenten ta-
ques de tonalitat grisa amb alternança de bandes més 
clares i més fosques, cosa que els identifica fàcilment 
amb la varietat anomenada bardiglio. És el tipus que 
ha estat utilitzat en més varietat d’elements (aplacats, 

Figura 2. Gràfic que mostra el 
tipus de marbres i roques or-
namentals d’importació iden- 
tificats i el nombre de frag-
ments de cadascun d’ells.

Figura 1. Gràfic que mostra 
la proporció, en precepte, de 
materials lapidis d’importació 
i locals identificats en el con-
junt.

Materials d'importació vs. materials locals

Altres materials

locals
11 %

materials
d'importació

38 %materials locals
identificats

51 %



17. Vegeu l’apèndix 1.18. El coneixement d’aquests materials s’ha incrementat de forma substancial en els darrers anys (Àlvarez et al. 
2009a, 2009b; Gutiérrez Garcia Moreno 2009).19. Vegeu l’apèndix 1.

18. El coneixement d’aquests materials s’ha incrementat de forma substancial en els darrers anys (Àlvarez et al. 2009a, 2009b; Gutiérrez 
Garcia Moreno 2009).
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motllures i altres objectes17). Procedeix de les pedre-
res de Carrara (antiga Luni), a la península Itàlica. 

2. Greco scritto: marbre blanc de gra mitjà a grui-
xut amb venes curtes de color blau turquesa a gris negre, 
que pot presentar taques petites de les mateixes tonali-
tats. S’han identificat quaranta fragments treballats amb 
aquest tipus de marbre, tots ells aplacats. Tradicional-
ment s’ha identificat amb el marbre del cap de Gard, 
prop d’Annaba (antiga Hippo Regius), a Algèria. Però tre-
balls recents han localitzat marbre de trets molt similars a 
l’entorn d’Efes (Turquia) (Attansaio et al. en premsa). 

3. Marbre de Paros: marbre blanc de gra mitjà a 
gruixut i tonalitat molt homogènia que amb el temps 
agafa un aspecte groguenc. Presenta una qualitat trans-
lúcida molt peculiar. Cinc fragments presenten carac-
terístiques pròpies d’aquest marbre. Procedeix de l’illa 
de Paros, situada al mar Egeu (Grècia).

4. Marbre del Proconnès (marmor Proconnesium): 
marbre de color blanc a gris clar, de gra gruixut. És un 
marbre de gran bellesa i era molt apreciat per a l’escultu-
ra. Un fragment exposat en la vitrina dedicada a la vil·la 
dels Antigons, del Museu de Reus, és d’aquest tipus de 
marbre. Procedeix de l’illa de Màrmara (actual Turquia). 

5. Cipollino (marmor caristium): marbre verd clar 
o blanc amb bandes paral·leles de vegades deformades i 
ondulades, de color verd més fosc. S’han identificat tres 
fragments d’aplacats que pertanyen a aquest tipus de 
marbre. Procedent de Carist, a l’illa d’Eubea, Grècia.

6. Porfido verde de grècia o serpentino (lapis La-
cedemonius): es tracta d’un pòrfir de fons verd fosc i 
sobre el qual destaquen cristalls de color verd clar de for-
ma poligonal irregular. S’han identificat dos fragments 
d’aplacats o, més possiblement, plaques destinades a 
opus sectile, d’aquest material. Prové de Krokeaí, Grècia. 

7. Giallo antico (marmor Numidicum): calcària de 
color groc molt homogeni que en algunes ocasions es 
pot presentar en la seva varietat bretxada, en la qual la 
matriu és de gra fi i color vermell fosc. Aquest és el cas de 
l’únic fragment documentat en el conjunt, que corres-
pon a una motllura. Procedent de Chemtou, a Tunísia. 

8. Verde antico (marmor Thessalicum): bretxa 
composta d’elements de color verd fosc (de serpenti-
na) i blancs (de marbre). En els dos fragments que hem 
identificat domina la serpentina verda. Un d’ells for-
mava part d’un aplacat i l’altre és un fragment informe 
del qual no ha estat possible identificar l’element d’ori-
gen. Prové de prop de Làrissa, Tessàlia (Grècia).

9. africano (marmor lucullaeum): bretxa lleuge-
rament metamorfitzada, formada per fragments de 
marbre i calcàries de diversos colors, des de blanc fins 
a vermell fosc intens. La matriu és de colors foscos, in-

clòs el negre. L’únic exemplar identificat d’aquesta pe-
dra és un fragment d’aplacat. Procedeix de Teos, prop 
d’Esmirna, a la costa jònica (Turquia).

10. Pavonazzetto (marmor Docimium, Synnadicum 
o phrygium): marbre de fons blanc amb taques i nombro-
ses venes de color violat molt característiques, que també 
pot presentar àmplies zones de color blanc sense taques 
ni venes. S’ha documentat un fragment de placa de poc 
gruix corresponent a aquest marbre. Prové d’İscehisar, 
antiga Docimeion, prop d’Afyon, Àsia Menor (Turquia).

11. Cipollino marino: es tracta d’un marbre similar 
al cipollino però amb les vetes paral·leles més juntes i 
també ondulades, de color blavós. S’utilitza normal-
ment per a elements de petites dimensions. Ha apare-
gut un únic fragment d’aquest material, corresponent 
a un aplacat de petites dimensions (podria pertànyer a 
opus sectile, tot i que no es pot confirmar). Prové d’Ità-
lia, però no se n’ha localitzat la pedrera.

12. Bretxa calcària/calcària bretxoide: és una bret-
xa calcària amb clasts localment deformats i orientats, 
de fons lilós fosc a marró i clasts de color principal-
ment clar tirant a tonalitats rosades o violades. No s’ha 
identificat clarament amb cap de les pedres ornamen-
tals conegudes, però presenta certes similituds amb el 
cipollino mandorlato o marbre de Campan. S’han tro-
bat vint-i-quatre fragments d’aquesta pedra, tots ells 
corresponents a aplacats de gruix considerable (3 cm 
aproximadament). Tot i que no es pot afirmar amb 
total seguretat, sembla probable que el seu origen si-
gui en algun punt dels Pirineus, on es troben materials 
d’aquestes característiques, com ara el marbre de Cam-
pan, el més famós i utilitzat en època romana, tot i que 
també se n’han localitzat en altres punts.

13. Porfido nero: pòrfir de fons negre i petites in-
clusions blanques opaques procedent de Gebel Dok-
han (Mons Porphyrites), Egipte. L’únic element identi-
ficat és una safata de petites dimensions. 

Pedres i materials locals (fig. 3)

a) Materials identificats18

1. Broccatello o jaspi de la Cinta: pedra calcària de 
fons groc daurat amb nòduls de color gris i sobretot 
vermellosos o violats. Es tracta de l’única pedra local 
que fou exportada a grans distàncies i que experimentà 
una àmplia difusió. Tot i que principalment s’utilitza 
al litoral mediterrani, hi ha exemples del seu ús a l’in-
terior de la península seguint (Caesaraugusta, Clunia, 
Bilbilis, Munigua, entre altres), al nord d’Àfrica (Uti-
ca), a la Narbonense (Narbona), i fins i tot a la mateixa 
Itàlia (Roma, Òstia, Capri…).
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Un total de 26 fragments corresponen a aquesta 
pedra i tots ells són fragments d’aplacats, segurament 
destinats al revestiment de parets o paviments. 

Prové de les pedreres del Barranc de la Llet, a prop 
de Tortosa.

2. Santa Tecla: calcària cretàcica que habitualment 
presenta un color groc o gris groguenc, amb algunes 
venes blanques i de vegades petites estries vermelles (es-
tilòlits mineralitzats) i zones blanques (calcita recristal-
litzada). Aquesta pedra presenta, però, varietats menys 
habituals: una d’elles és la que tendeix al gris i, fins i 
tot al blanc trencat, i una altra, encara menys corrent 
però utilitzada en certs tipus de revestiment, és una 
que presenta un to rosat amb tons violats i també ve-
nes violàcies. És la pedra noble local per excel·lència de 
la zona de Tarragona, ja que, tot i que no sobrepassà 
un mercat de tipus provincial (s’ha documentat fins a 
Carthago Nova al sud i Empúries al nord), fou molt 
utilitzada en època romana. 

És clarament la pedra majoritària en el conjunt, 
amb un total de 139 fragments, dels quals 95 correspo-
nen a la varietat més característica (de tons grocs) i 34 
a la varietat rosada; 10 són de varietat indeterminada 
però presenten les característiques principals d’aquesta 
pedra. Com en els casos anteriors, el predomini dels 
fragments d’aplacats és indiscutible (106), tot i que 
també s’han identificat motllures (2), fragments de re-
vestiment amb només una cara allisada (1) i fragments 
de placa amb vora arrodonida (1). 

Aquesta pedra procedeix de les pedreres de la zona 
de la Budellera (pedreres de l’ermita de la Salut i de 
l’ermita de Loreto), al nord de la ciutat de Tarragona. 

3. Pedra de Mont-roig: es tracta d’un gres de co-
lor roig intens i en certes ocasions de color marronós. 
Tot i que es tracta d’un material amb poques qualitats 
sumptuàries o ornamentals, en aquest cas era clara-

ment utilitzada com a revestiment de parets o pavi-
ments en forma d’aplacats, cosa que implica que sí que 
fou utilitzada per donar un cert luxe a alguna estança. 

S’han identificat un total de 15 fragments corres-
ponents a aquesta pedra, dels quals 14 són aplacats i 
un és indeterminat. 

Procedeix de la zona de Mont-roig (Baix Camp).
4. Pedra del Mèdol: biocalcarenita de color groc 

daurat amb molta presència de fòssils que li donen un 
caràcter de lumaquel·la. És una de les pedres més do-
cumentades als voltants de Tarraco, i les pedreres d’on 
s’extreu són abundants en el territori circumdant. 

Els elements documentats són dos, una base de 
columneta que estava revestida amb un estucat i un 
fragment indeterminat. 

La seva procedència és, evidentment, de l’entorn 
de Tarragona. 

5. Pedra d’alcover: és una calcària molt compacta-
da i estratificada de color predominantment gris que se 
separa en lloses d’amplada variable. Com en el cas de 
la pedra de Mont-roig, és un material de poca qualitat 
pel que fa a la decoració, però la seva utilització com a 
revestiment en aplacats indica clarament que fou uti-
litzada per donar un cert luxe a alguna estança. 

Només s’ha identificat clarament un fragment 
d’aplacat que correspongui a aquesta pedra. 

Procedeix de les pedreres situades a la zona entre 
els termes municipals d’Alcover i Mont-ral, probable-
ment de la pedrera de la Lloera. 

b) Materials no identificats
En aquest grup hem inclòs aquells materials l’origen 

dels quals és local però que no corresponen a les pedres 
conegudes i de què, en conseqüència, no es pot establir 
el lloc de procedència. Es tracta, de tota manera, de ma-
terials poc aptes per a l’ús ornamental però que en el cas 

Figura 3. Gràfic que 
mostra el tipus de mate-
rials ornamentals i altres 
roques de procedència 
local identificades en el 
conjunt.
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19. Vegeu l’apèndix 1. 
20.  Aquest és, per exemple, el cas de les termes de la vil·la dels Munts (Otiña 2002, 2005). 

de la vil·la dels Antigons es van utilitzar clarament com 
a elements decoratius, no només per al revestiment de 
parets o paviments, sinó també per confeccionar escul-
tures o columnetes.19 Aquests materials són: 

1. Calcària de tons grocs i vermells: és la més do-
cumentada. És una calcària molt compactada de tona-
litats que varien entre el groc i el vermell, en alguns ca-
sos combinant-se aquests dos de manera molt estètica. 
Se n’ha trobat un total de 15 fragments d’aplacat i una 
petita placa per a opus sectile. 

2. Calcària micrítica: és una calcària bastant ho-
mogènia de color gris-groc de la qual se n’han trobat 
set fragments d’aplacats. 

3. Calcària fossilífera: calcària bastant compactada 
amb gran presència de fòssils. N’ha aparegut un únic 
fragment d’aplacat. 

4. Calcària blanca: es tracta d’una calcària recristal-
litzada que presenta un to blanquinós que la fa sem-
blar, en certa manera, un marbre. L’únic fragment do-
cumentat és part d’una escultura (cama). 

5. gres de color vermell: gres de gra mitjà, homo-
geni i tonalitat vermell intens. S’han documentat vuit 
fragments d’aquest tipus de pedra, tots ells correspo-
nents a aplacats. 

6. gres de color clar: es tracta d’un gres homogeni, 
de gra fi i color entre el beix, el blanc trencat i el gris 
clar. Se n’ha identificat un únic fragment d’aplacat. 

7. roca granuda (granit/corneana?): roca de color 
gris fosc, amb un granulat molt característic. Es trac-
ta d’una placa segurament utilitzada per a paviments 
d’opus sectile. 

8. Pissarra: pissarra de color gris molt fosc tirant a 
negre, amb l’exfoliació que la caracteritza. Se n’han tro-
bat quatre fragments; un d’ells sembla que és d’aplacat 
i els altres tres són indeterminats. 

La procedència és desconeguda, però es tracta d’un 
tipus de pedra que abunda en les formacions meta-
mòrfiques paleozoiques i que solia ser utilitzada en la 
confecció d’opus sectile quan calia disposar de plaques 
de determinada mida i d’aquest color. 

5.2.1.2. Conclusions
A tall de conclusió sobre el conjunt estudiat, po-

dem destacar els aspectes següents:
– La major part de la pedra ornamental és d’ori-

gen local, sobretot de pedra de Santa Tecla, però tam-
bé broccatello. La resta de varietats de material local 
està molt repartida. La presència de pedres locals no 
identificades i de baixa qualitat utilitzades en aplacats 
i altres elements fa pensar en una vil·la amb estances 
més luxoses que d’altres, o bé en una reforma pos-
terior en què s’utilitzessin materials locals de menys 
qualitat.20

– Pel que fa als marbres importats, es tracta d’un 
conjunt heterogeni format per tipus molt característics 
que no difereix significativament dels conjunts trobats 
en aquesta zona. El marbre blanc hi té un paper im-
portant (és el més present dins les importacions), men-
tre que de la resta destaquen el greco scritto i la bretxa 
calcària lilosa, que possiblement procedeix dels Piri-
neus. Pel que fa a la resta, només n’han aparegut pocs 
fragments (d’un a tres) de cada tipus. 

– Pel que fa a l’ús dels materials, destaquen els 
aplacats per al revestiment de parets o paviments. Se-
guidament, però en molta menor mesura, apareixen 
les motllures i els fragments escultòrics, predominant-
ment fetes en marbre blanc de Carrara. Malgrat tot, 
cal destacar també dins el conjunt la presència de mar-
bre de Paros i del Proconnès, així com la presència de 
dues petites safates per al maquillatge fetes en porfido 
nero i diorita d’Egipte.

– Així doncs, sembla que els tipus de marbre més 
luxosos bé estaven destinats a objectes més sumptuaris 
(escultures, piques decorades, etc.) bé a objectes d’ús 
particular de gran valor (petita safata per a maquillatge), 
bé, probablement, a revestiments més treballats (opus 
sectile), mentre que els materials locals eren majoritària-
ment utilitzats com a grans plaques de revestiment (de 
parets o paviments) menys treballats i més soferts. 
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Apèndix 2. Identificació macroscòpica dels fragments marmoris procedents de la vil·la dels Antigons (Reus) 

núm. d’inventari Tipus d’element Marbre

8085 cap de silè/sàtir Carrara estatuari

7905 mà Carrara

A-122 mà Carrara

A-222 informe Carrara

A-223 genoll Carrara

A-224 cap de pantera Carrara

A-226 cama Carrara

A-220 mànec? Paros? Afrodísia?21
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Carrara 8 24 1 2  3 6  3    1 1  7 1 57
Pedra de Sta. Tecla 2 91   1         1    95
Pedra de Sta. Tecla (rosada)  32   1      1       34
Pedra de Sta. Tecla?  9      1          10
Cipollino  3                3
Pedra del Mèdol           1      1 2
Giallo antico (brecciato) 1                 1
Paros        1     1   2 1 5
Proconès                1  1
Broccatello / Jaspi de la Cinta  26                26
Calcària local (fossilífera)  1                1
Calcària local (groc-vermell)  15  1              16
Greco scritto  40                40
Bretxa calcària (Pirineus?)  24                24
Pavonazzetto  1                1
Calcària local (micrítica)  7                7
Gres local (blanc-gris)  1                1
Pissarra  1               3 4
Porfido verde serpentino  2                2
Granit / corneana?    1           0   1
Gres local (vermell)  8                8
Pedra de Mont-roig  14               1 15
Verde antico  1               1 2
Carrara cipollino marino  1                1
Africano  1                1
Pedra d’Alcover  1                1
Calcària recristal·litzada / feldspat?            1      1
Calcària local (blanca)          1      1  2
Porfido nero (Egipte)               1   1
Diorita (Egipte)               1   1
Totals 11 303 1 4 2 3 6 2 3 1 2 1 2 2 2 11 8 364

Apèndix 1. Quadre dels materials per tipus d’elements

21. Per identificar. D’aquest fragment caldria fer-ne l’anàlisi per làmina prima (microscòpia òptica).
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5.2.2. Identificació d’un conjunt de marbres 
procedents del Mas d’en Toda (riudoms)

Aureli Àlvarez, Anna Gutiérrez i Àfrica Pitarch

Introducció
S’ha realitzat l’anàlisi macroscòpica d’un conjunt 

de materials lapidis procedents del Mas d’en Toda i 
dipositats al Museu de Riudoms (Baix Camp), amb 
l’objectiu d’identificar de quin tipus de marbres o ro-
ques ornamentals es tracta i la seva procedència. 

Dades del conjunt
Nombre total de fragments: 36. 
Jaciment / procedència: Mas d’en Toda.
Tipus d’elements: principalment fragments de pla-

ques, tot i que alguns presentaven algun indici de de-
coració. 

Metodologia
El mètode utilitzat ha estat l’observació a ull nu 

dels fragments, que ja havien estat prèviament netejats. 
En alguns casos s’ha procedit a escanejar el fragment 
per documentar-ne l’aspecte. Pel fet de tractar-se d’un 
inventari preliminar, no s’ha cregut necessari fer cap 
observació microscòpica ni analítica específica, que en 
alguns casos hauria estat convenient per obtenir una 
identificació més segura, en especial en tractar-se dels 
marbres blancs. 

Resultats

núm.
referència

Identificació Procedència

R2-9
Carrara (marmor 
Lunensis)

Carrara
(antiga Luni), Itàlia

R2-16
Carrara (marmor 
Lunensis)

Carrara
(antiga Luni), Itàlia

R2-19
Carrara (marmor 
Lunensis)

Carrara
(antiga Luni), Itàlia

R2-30
Carrara (marmor 
Lunensis)

Carrara 
(antiga Luni), Itàlia

R2-32
Carrara (marmor 
Lunensis)

Carrara 
(antiga Luni), Itàlia

R2-33
Carrara (marmor 
Lunensis)

Carrara 
(antiga Luni), Itàlia

2R-355
Carrara (marmor 
Lunensis)

Carrara 
(antiga Luni), Itàlia

2R-357
Carrara (marmor 
Lunensis)

Carrara 
(antiga Luni), Itàlia

núm.
referència

Identificació Procedència

1 fragment 
sense refe-
rència

Carrara (marmor 
Lunensis)

Carrara
(antiga Luni), Itàlia

R2-10
Proconnès 
(marmor Procon-
nesium)

Illa de Màrmara, 
Turquia

R2-11
Proconnès
(marmor Procon-
nesium)

Illa de Màrmara, 
Turquia

R2-12
Proconnès
(marmor Procon-
nesium)

Illa de Màrmara, 
Turquia

R2-13
Proconnès
(marmor Procon-
nesium)

Illa de Màrmara, 
Turquia

R2-14
Proconnès
(marmor Procon-
nesium)

Illa de Màrmara, 
Turquia

R2-15
Proconnès
(marmor Procon-
nesium)

Illa de Màrmara, 
Turquia

R2-18
Proconnès
(marmor Procon-
nesium)

Illa de Màrmara, 
Turquia

R2-22
Proconnès
(marmor Procon-
nesium)

Illa de Màrmara, 
Turquia

R2-27
Proconnès
(marmor Procon-
nesium)

Illa de Màrmara, 
Turquia

R2-29
Proconnès
(marmor Procon-
nesium)

Illa de Màrmara, 
Turquia

R2-34
Proconnès
(marmor Procon-
nesium)

Illa de Màrmara, 
Turquia

3 fragments 
sense refe-
rència

Proconnès
(marmor Procon-
nesium)

Illa de Màrmara, 
Turquia

R2-24
Porfido verde / 
Serpentino (lapis 
lacedemonius)

Krokeaí, Grècia

R2-25
Verde antico
(marmor thessalicum)

Prop de Làrissa, 
Grècia

2R-319
Broccatello / Jaspi 
de la Cinta

Tortosa, Catalunya, 
Espanya
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núm.
referència

Identificació Procedència

2R-358
Calcària similar 
a la breccia nuvo-
lata22

No identificada

R2-17
Calcària local 
(groga)

Local, no identifi-
cada

R2-31
Calcària local 
(grisa)

Local, no identifi-
cada 

Mostres sense identificar: R2-20, R2-21, R2-26 i 
quatre fragments sense referència. 
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5.2.3. anàlisi d’un conjunt de morters amb 
inscripció romana procedent de Molins nous 
(riudoms)

Aureli Àlvarez, Anna Gutiérrez i Ana Domènech 

Plantejament
S’ha portat a terme l’observació macroscòpica i mi-

croscòpica de mostres de tres morters relacionats amb 
una inscripció romana de Molins Nous (Riudoms) 
amb l’objectiu d’identificar si són romans o d’època 
posterior.  

Codi
mostra

Tipus 
de ma-
terial

núm.
d’inventari

peça d’origen

Procedència 
dins el

jaciment / ue

RIU-50.064 morter –
Morter de la 
inscripció.

RIU-50.065 morter –
Morter extret 
del paviment 
romà.

RIU-50.066 morter –
Morter extret 
de la paret.

Metodologia
Tipus d’anàlisi. Observació amb lupa binocular i 

observació amb microscòpia òptica de polarització. 
La preparació de les làmines primes per a la seva pos-
terior observació microscòpica s’ha fet al Laboratori 
de Preparació de Làmines Primes del Departament 
de Geologia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona; les observacions amb la lupa binocular i al 
microscopi òptic de polarització, les corresponents 
fotografies i la comparació amb mostres de referència 
han estat fetes a la Unitat d’Estudis Arqueomètrics 
de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). 
El fons de referència utilitzat està format per materi-
als dipositats al Laboratori per a l’Estudi dels Mate-
rials Lapidis a l’Antiguitat (LEMLA) i al Laboratori 
de l’ICAC. 

Equipament. Per dur a terme les observacions i 
descripcions microscòpiques s’ha utilitzat un micros-
copi de llum polaritzada Nikon Eclipse 50iPOL, a 
20×, 40× i 100×. Per fer les fotografies s’ha utilitzat 
una càmera Nikon Coolpix5400 acoblada al micros-
copi mitjançant un adaptador Nikon Coolpix MDC 
Lens.

Resultats

Mostra RIU-50.064 (fig. 1)

Descripció macroscòpica
Morter amb càrrega de granulometria grollera. 

Càrrega composta per quars, feldspats i biotita. Poro-
sitat baixa, formada per porus de mida fina i formes 
lleugerament arrodonides.

Descripció microscòpica
Càrrega heteromètrica, seriada, amb mida de gra 

fina-mitjana, amb algunes plaques de mida més gran. 
Està formada per fragments de roca (micaesquists de 
mida de gra gruixuda i formes allargades) i per mine-
rals d’origen granític. Els minerals són: 

Ortosa: molt abundant. Mida mitjana i formes 
irregulars. Els cristalls presenten una fractura (exfo-
liació) molt abundant i marcada, i alguns presenten 
alteració a sericita.  

Quars: poc abundant. Té una mida de gra mitjana 
i formes irregulars. 

Plagiòclasi: poc abundant. Mida de gra fina-mitjana. 
Macles polisintètiques.

Biotita: poc abundant. Presenta làmines d’una mi-
da petita.

22. Es tracta d’un fragment de pedra calcària bretxada que presenta un aspecte molt similar a la breccia nuvolata, tant pel que fa a tonali-
tats (grocs i rosats) com pel que fa a les franges paral·leles que presenta (Borghini 1989, 176-177; Lazzarini 2004). Tot i així, caldria un estudi 
més a fons d’aquest fragment, ja que la breccia nuvolata, procedent d’Algèria, és un material que té una difusió relativament restringida en 
època romana i no es descarta que es tracti d’un material local o regional que no tenim identificat.
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La càrrega està ben distribuïda. No presenta es-
querdes de contracció. La porositat és baixa. Els porus 
que presenta són petits i tenen formes arrodonides. 

La dosificació és d’1:6. Morter ben pastat. La qua-
litat del morter és molt bona. 

Interpretació. Es tracta d’un morter de qualitat 
força bona. S’observa una distribució homogènia de 
la càrrega, que implica un pastat molt bo. La baixa 
porositat i l’absència de fractures de contracció deno-
ten una bona dosificació de l’aigua. Atesa la seva qua-
litat, es pot afirmar que es tracta d’un morter romà 
i no d’èpoques posteriors. Després dels romans, les 
tècniques de preparació de les pastes van esdevenir 
més rudimentàries i, per tant, els morters eren de pit-
jor qualitat.  

Mostra RIU-50.065 (fig. 2)

Descripció macroscòpica
Morter amb càrrega de granulometria grollera. Pre-

sència de quars i feldspats. Porositat elevada, formada 
per porus grans i formes irregulars.

Descripció microscòpica 
Càrrega heteromètrica, no seriada, amb mida de 

gra fina-mitjana, amb algunes plaques de mida més 
gran. Formada per minerals d’origen granític: 

Ortosa: molt abundant. Mida mitjana i formes ir-
regulars. Els cristalls presenten una fractura molt mar-
cada i alguns presenten alteració a sericita.  

Quars: poc abundant. Té una mida de gra mitjana 
i formes irregulars. 

Plagiòclasi: poc abundant. Mida de gra fina-mitja-
na. Els cristalls presenten zonacions.  

Biotita: poc abundant. Presenta làmines d’una 
mida petita.

La càrrega està mal distribuïda. No presenta es-
querdes de contracció. La porositat és elevada. Els po-
rus són de formes irregulars i presenten morfologies 
allargades. 

La dosificació és d’1:6. La qualitat és baixa. 
Interpretació. Morter de baixa qualitat, que ha es-

tat molt mal pastat, amb una distribució de la càrrega 
molt heterogènia. Presenta característiques i té tot l’as-
pecte d’un morter medieval, molt allunyades, quant a 
qualitat, dels morters d’època romana. 

Mostra RIU-50.066 (fig. 3)

Descripció macroscòpica
Morter amb càrrega de granulometria mitjana. Pre-

sència de quars, feldspats i biotita. Porositat mitjana, 
formada per porus de mida mitjana i forma arrodo-
nida.

Descripció microscòpica 
Càrrega molt abundant, de mida fina-mitjana, 

heteromètrica i no seriada. Presència de cristalls de 
mida més gran. Els minerals que formen la càrrega 
són:

Figura 2. Mostra RIU-50.065. Fotografia i microfotografies a 30× (NC) i a 60× (NC).

Figura 1. Mostra RIU-50.064. Fotografia i microfotografies a 30× (NC) i a 60× (NC).
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Ortosa: molt abundant. Mida mitjana i formes 
irregulars. Alguns cristalls presenten alteració a seri-
cita.  

Quars: poc abundant. Té una mida de gra mitjana 
i formes irregulars. 

Plagiòclasi: poc abundant. Mida de gra fina-mitja-
na. Els cristalls presenten zonacions.  

Biotita: poc abundant. Presenta làmines d’una mi-
da petita.

La càrrega està distribuïda irregularment. No pre-
senta esquerdes de contracció. La porositat és mitjana. 
Els porus són petits i presenten formes arrodonides i 
irregulars. La dosificació és d’1:8.

La qualitat no és gaire bona. El morter presenta pe-
tits grumolls o acumulacions massives de l’aglomerant 
del morter (calç). Aquests petits grumolls presenten 
esquerdes de dessecació al seu interior. 

Interpretació. Morter de millor qualitat que l’ante-
rior (RIU-50.065) però també mal pastat, amb una 
distribució de la càrrega heterogènia i una dosificació 
de l’aigua incorrecta. Encara que, com s’ha comentat, 
és de millor qualitat que l’anterior, no es pot comparar 
amb els morters d’època romana. 

Conclusions
Malgrat que a nivell macroscòpic les mostres pre-

senten un aspecte molt similar entre elles, l’observació 
a través del microscopi òptic de polarització ha permès 
observar-hi diferències. 

A nivell de composició, els morters analitzats pre-
senten una càrrega majoritàriament de composició 
silícia, procedent d’un context granític (quarsos, feld-
spats i una presència variable de miques, fragments 
d’esquistos i fragments de granitoide) que encaixa per-
fectament amb la geologia de l’indret on està situat el 
jaciment. 

Quant a la qualitat, tenim que la mostra RIU-
50.064 és de molt bona qualitat. Està feta amb un bon 
pastat i sense excés d’aigua. Per les seves característi-
ques és molt probable que es tracti d’un morter d’èpo-
ca romana. 

Els morters RIU-50.065 i RIU-50.066 no són gaire 
bons (estan mal pastats, tenen excés d’aigua i la càrrega 

està poc triada). Malgrat això, la mostra RIU-50.066 
és de qualitat lleugerament millor que la RIU-50.066, 
la qual cosa ens fa pensar que pot ser un morter d’èpo-
ca medieval. 

Cal recordar, però, la necessitat de corroborar 
aquestes dades amb altres, ja sigui documentals o ar-
queològiques. Això és indispensable per a la correcta 
interpretació i datació de la inscripció.

5.2.4. Informe de l’anàlisi de quatre mostres

Aureli Àlvarez, Anna Gutiérrez i Àfrica Pitarch

Introducció
S’ha realitzat l’anàlisi de quatre mostres, suposa-

dament escòries, recollides durant la prospecció de 
camp duta a terme en el marc del projecte de recerca 
«Projecte ager Tarraconensis. El paisatge arqueològic a 
la dreta del riu Francolí)». L’objectiu d’aquest estudi 
era la caracterització d’aquests elements per determi-
nar, en cas que fos possible, si es tractava d’escòries 
originades pel tractament del mineral de Fe (mena) 
o bé d’escòries resultat de l’extracció de ferro a partir 
d’argiles. 

Codi
mostra

Jaciment
data de 
recollida 

ALC-20000
Partida del Vila-sec
(Alcover)

Gener de   
2006

REU-20001 La Buada (Reus) 15/012/05

RIU-20002
Mas de Gomandí 
(Riudoms)

15/012/05

REU-20003 Mas del Rofes (Reus) 15/012/05

Metodologia 
Tipus d’anàlisi. A l’inici es va plantejar únicament 

la caracterització macroscòpica (lupa binocular) i 

Figura 3. Mostra RIU-50.066. Fotografia i microfotografies a 30× (NC) i a 60× (NC).
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l’anàlisi per microscòpia òptica de llum transmesa i 
reflectida (làmina prima) de les mostres. Posterior-
ment, però, es va veure que era necessària l’observació 
per microscòpia electrònica de rastreig i anàlisi ele-
mental (EDAX).

Equipament. Per dur a terme les observacions i 
descripcions macroscòpiques s’ha utilitzat una lupa 
binocular Zeiss Stemi 2000-C i uns braços de llum 
Zeiss KL1500LCD. Per dur a terme les observacions 
i descripcions microscòpiques s’ha utilitzat un mi-
croscopi de llum polaritzada Nikon Eclipse 50iPOL, 
a 20×, 40× i 100×. Per fer les fotografies s’ha uti-
litzat una càmera Nikon Coolpix5400 acoblada al 
microscopi mitjançant un adaptador Nikon Coolpix 
MDC Lens. Per fer les observacions en microscòpia 
electrònica de rastreig s’ha utilitzat un equip JEOL 
JSM-6300.

Resultats

Mostra: ALC-20000

Procedència de la mostra
Partida del Vila-sec (Alcover). 

Descripció macroscòpica
Fons fosc sobre el qual destaquen minerals molt 

alterats i de color blanquinós. S’observa una certa ori-
entació, així com una elevada porositat.

Descripció microscòpica
Càrrega 
Quars: grans en agregats mono- i policristal·lins; 

formes anguloses i arrodonides; heteromètric; granu-
lometria de fina a mitjana.

Feldspats: gra fi-mitjà; extincions ondulants.
Biotites.
Fragments de roques: microesquistos, quarsites i 

roques calcàries.
Grumolls d’argila sotmesos a elevada temperatura.
Porositat: elevada. Porus molt grans. Alguns porus 

recoberts de calcita secundària (micrita).

Descripció mitjançant microscopi electrònic d’escom-
bratge
L’anàlisi d’elements (EDAX) ens ha aportat O (oxi-

gen), Si (silici), Al (alumini) i K (potassi). Els mapes de 
distribució mostren que: l’O es troba pertot arreu; el K 
i l’Al es corresponen i en les zones on apareixen aquests 
elements hi ha menys proporció de Si.

Per tant, es pot interpretar que hi ha diversos com-
postos:

La coincidència de Si, O, Al i K indica la presència 
de feldspats i minerals de l’argila.

La combinació de Si i O indica que hi ha quars 
(SiO

2
).

Aquesta informació, doncs, confirma perfectament 
les observacions realitzades amb el microscopi petro-
gràfic.

Interpretació. És possible que es tracti d’argila con-
vertida en material ceràmic com a resultat d’haver estat 
sotmesa a altes temperatures. Podria tractar-se d’argi-
la utilitzada com a material de construcció d’un forn, 
concretament com a material per segellar els junts en-
tre el material refractari (totxos). 

Mostra: REU-20001

Procedència de la mostra
La Buada (Reus). 

Descripció macroscòpica
Roca volcànica. Mesocràtica. Textura porfírica amb 

matriu microcristal·lina.

Descripció microscòpica
Textura i aspecte general: textura inequigranular 

porfírica, composta per fenocristalls d’olivina, plagi-
òclasi en una pasta formada per micròlits de plagiò-
clasi, petits grans de piroxè i minerals màfics (òxids 
de Fe).

Mineralogia: olivina, plagiòclasi, biotita, moscovita 
i opacs (minerals de Fe).

Observacions
Característiques de les fases
Olivina: es presenta en forma de cristalls al-

lotriomorfs molt fracturats i amb inicis de serpenti-
nització.

Augita: sovint trobem exemplars amb formes es-
quelètiques.

Plagiòclasi: es presenta en cristalls idiomorfs o hipi-
diomorfs. Es poden observar macles polisintètiques.

Relacions entre les fases: contactes de tipus ame-
boide entre alguns cristalls.

Figura 1. ALC-20000 4× NC.
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Presència de textures: puntualment s’observa algu-
na textura radial de tipus esferulític (constituïda per 
cristalls de plagiòclasi) i textures glomeroporfíriques.

Interpretació. No és una escòria, sinó que es tracta 
d’un basalt olivínic. Les roques de tipus volcànic eren 
força utilitzades en èpoques antigues en la fabricació 
de molins, ja que la seva porositat i rugositat les fa 
molt apropiades per moldre (són ideals per tallar i 
moldre el gra contra les vores esmolades de les pe-
tites cavitats) (Williams-Thorpe, Thorpe 1987). És 
possible, per tant, que aquest fragment pertanyés a 
un molí. 

Mostra: RIU-20002

Procedència de la mostra
Mas de Gomandí (Riudoms).

Descripció macroscòpica
Material constituït per minerals de Fe. Molt homo-

geni i pesant. Presenta vacúols típics de l’escòria.

Descripció mitjançant microscopi electrònic d’escom-
bratge
Aspecte general: s’hi distingeixen clarament dues 

àrees: la zona de color gris clar correspon al mineral 
de Fe i l’àrea més fosca seria l’escòria, normalment de 
composició altament silícia (fig. 4).

Espectre elemental: Apareixen tres elements fona-
mentals: O (oxigen), Fe (ferro) i Si (silici).

Interpretem que un dels compostos és SiO
2
 (o sí-

lice).

Figura 2. Mapa de distribució dels elements.

Figura 3. REU-20001 2× NC.

Figura 4. Aspecte general de la mostra RIU-20002.
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En el cas del ferro, s’ha fet una anàlisi semiquanti-
tativa de la fase mineral. La proporció atòmica Fe:O és 
1:1, cosa que denota que es tracta del monòxid de fer-
ro o wustita (producte normal en el procés de fosa).

Mapes de distribució dels elements en la mostra: 
El Fe i el Si estan distribuïts en dues àrees clarament 
separades. El Fe es presenta formant part dels grans 
més clars (vegeu la figura d’aspecte general); com ja 
hem dit anteriorment, es tracta d’òxid de ferro (FeO). 
El Si el trobem formant part de l’escòria, en forma de 
sílice (SiO

2
) (fig. 5).

Interpretació. En aquest cas es tracta, efectivament, 
d’una escòria. Aquesta, composta per FeO, correspon 
a una fase del procés de la fosa anterior a la reducció 
total del mineral de Fe que formaria el masset. Podria 
tractar-se, per tant, de l’escòria de recobriment del 
masset, que hauria estat eliminada durant el procés de 
forja o bé de l’escòria formada en el forn i eliminada en 
aquesta part del procés.

Mostra: REU-20003

Procedència de la mostra
Mas del Rofes (Reus).

Descripció macroscòpica
Roca volcànica. Mesocràtica. Textura porfírica.

Descripció microscòpica
Textura i aspecte general: textura inequigranular 

seriada. Els cristalls dels minerals principals (olivina, 
augita, plagiòclasi) presenten una variació contínua en 
les dimensions, des de la mida gruixuda fins a la mida 
petita.

Mineralogia: olivina, titanaugita, plagiòclasi, sani-
dina.

Observacions
Característiques de les fases
Olivina: es presenta en forma de cristalls subidio-

morfs molt fracturats. Representa els cristalls de mida 
més gran, però també apareix en grans d’altres mides.

Clinopiroxè càlcic (augita-titanaugita): cristalls idi-
omorfs amb representació de seccions basals de quatre 
o vuit cares i longitudinals de formes rectangulars. És 
freqüent la zonació de color continu. També la típica 
macla en forma de rellotge de sorra. Puntualment tro-
bem exemplars amb formes esquelètiques i corones de 
reacció.

Plagiòclasi i sanidina: ambdós minerals es presen-
ten com a micròlits idiomorfs o hipidiomorfs. Les pla-
giòclasis presenten macles polisintètiques.

Presència de textures: com en la mostra REU-
20001, podem observar la textura glomeroporfírica. 
Com hem comentat anteriorment, també podem 
apreciar textures de sobrecreixement de tipus zonació 
normal/contínua o bé de tipus sectorial.

Interpretació. Com en el cas de la mostra REU-
20001, no es tracta d’una escòria, sinó d’un basalt oli-
vínic. Malgrat que en alguns aspectes és similar a la 
mostra esmentada, no es pot afirmar que totes dues 
tinguin un mateix origen. Així i tot, per les mateixes 
raons exposades anteriorment, l’explicació més lògica 
és que es tracti d’un fragment de molí. 

Conclusions
Els resultats de les anàlisis demostren que, de les 

quatre mostres, només una és una escòria, mentre que, 
de les altres, dues són fragments de roca volcànica (ba-
salt olivínic) i una és un fragment ceràmic. 

Tal com hem apuntat anteriorment, les mostres de 
roca volcànica molt probablement són fragments de 
molins, ja que aquest tipus de pedra era molt apreciat 
per moldre el cereal, gràcies a la seva textura rugosa. 
No és estranya la descoberta a Catalunya de molins 
d’època romana fabricats amb aquest tipus de pedra 
i, tal com ha demostrat l’estudi de Williams-Thorpe 
i Thorpe (1987), l’origen d’aquestes pedres podia ser 
molt divers. De tota manera, únicament amb les dades 
d’aquestes anàlisis, i sense dades sobre la morfologia 
d’aquests molins, no podem aventurar cap hipòtesi en 
aquest sentit.

Pel que fa al fragment ceràmic, sembla tractar-se 
d’un fragment d’argila que, a causa d’haver estat ex-

Figura 5. Mapes de distribu-
ció dels elements en la mostra 
RIU-20002.
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posada a altes temperatures, ha esdevingut ceràmica. 
L’explicació més lògica seria que es tracta d’argila uti-
litzada per segellar les juntes entre el material refractari 
(totxos) d’un forn. Els grumolls d’argila que presen-
ta, que han estat sotmesos a temperatures molt altes, 
apunten cap aquesta direcció. Les inclusions de grans 
dimensions, que es poden veure fins i tot a simple vis-
ta, s’explicarien per la necessitat d’aguantar les altes 
temperatures, i d’altra banda la seva mineralogia coin-
cideix amb la geologia de la zona d’Alcover. Per tant, 

Figura 6. Detall a 300× NC d’un cristall d’augita amb la típi-
ca macla en forma de rellotge de sorra.

es tracta d’argila recollida en una zona immediatament 
als voltants, possiblement de les terrasses al·luvials del 
riu Francolí. 

Finalment, la mostra RIU-20002 és, efectivament, 
una escòria. Per les característiques que presenta, po-
dria tractar-se bé de l’escòria de recobriment del mas-
set, que hauria estat eliminada durant el procés de for-
ja, bé d’escòria procedent del procés que té lloc al forn. 
Caldria, per tant, relacionar aquests resultats amb el 
context arqueològic de la mostra i, en funció de la seva 
proximitat a les restes d’un forn o no, un cas o l’altre 
seria més plausible. 
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6.1. Memòria de les prospeccions geofísiques 
realitzades a l’ager Tarraconensis

Kristian Strutt, Rob Fry, 
Marta Prevosti i Cèsar Carreras 

6.1.1. Introducció

Entre el 15 i el 31 d’octubre del 2007, es va dur a 
terme una sèrie d’estudis geofísics a diversos jaciments 
de la demarcació de Tarragona, principalment a la 
zona de l’ager Tarraconensis. L’estudi es va efectuar per 
tal d’avaluar el caràcter de les restes arqueològiques de 
diversos jaciments romans, des d’una vil·la d’un esta-
tus alt fins a restes de caire rural d’estatus més senzill. 
La tasca va anar a càrrec dels Serveis de Prospecció 
Arqueo lògica de Southampton (Archaeological Pros-
pection Services of Southampton, APSS), a la Gran 
Bretanya, i de l’Escola Britànica de Roma (The British 
School at Rome, BSR), per encàrrec de l’Institut Cata-
là d’Arqueologia Clàssica (ICAC). 

6.1.1.1. Ubicació i rerefons
La reestructuració del paisatge al voltant de Tarra-

gona es va dur a terme a partir de l’època republicana 
i s’hi va establir un sistema de centúries (fig. 1) (vegeu 
el capítol sobre les centuriacions de l’ager Tarraconen-
sis, al volum primer, p. 121-154). A la costa veïna de 
Tàrraco s’hi van establir diverses vil·les i també cap 
a l’interior (Remolà 2002, 97 s.), entre elles la vil·la 
de Centcelles, que va estar ocupada des del segle ii-1 
aC fins al segle v dC. Posteriorment una part de l’es-
tructura es va transformar en un mausoleu, fet que va 
motivar la bona conservació de l’edifici (Hauschild 
2002).

El poc coneixement dels patrons seguits pels assen-
taments rurals a la regió de l’ager Tarraconensis va moti-
var la realització d’un complet treball de camp entre el 
1985 i el 1990, a càrrec d’un equip dirigit pel professor 
Simon Keay (Keay et al. 1995).

Més recentment, l’àrea occidental del Camp de 
Tarragona ha estat objecte del treball de camp dut 
a terme per l’ICAC en el marc del present projecte 
(PAT), amb l’objectiu d’avaluar la funció i l’evolu-
ció històrica dels establiments del rerepaís de Tàrra-
co i el paisatge del període comprès entre el 500 aC 

6. TreballS de CaMP en JaCIMenTS

6.1. Report on the Geophysical Survey in the 
Ager Tarraconensis

Kristian Strutt, Rob Fry, 
Marta Prevosti and Cèsar Carreras 

6.1.1. Introduction

Between 15th and 31st October 2007, a series of 
geophysical surveys was undertaken at   different sites 
in the province of Tarragona, principally in the zone 
of the Ager Tarraconensis. The survey was conduct-
ed to assess the nature of the archaeological remains 
at a number of small Roman sites, ranging  from  a  
high  status  villa  to  lower  status  rural  settlements.  
Work was undertaken by the Archaeological Prospec-
tion Services of Southampton (APSS) and the British 
School at Rome (BSR) on behalf of the Institut Cat-
alà d’Arqueologia Clàssica (ICAC).

6.1.1.1. Location and Background
Restructuring of the landscape around Tarragona 

occurred from Republican times onwards, and a sys-
tem of centuriation was established in the Ager Tarra-
conensis  (Fig.  1) (see vol. 1, p. 121-154).  A  number 
of villas were established on the coast around Tarraco 
and in the hinterland (Remolà 2002, 97ff ), includ-
ing the villa at Centcelles, which was occupied from 
the 2nd-1st century BC to the 5th century AD. Later 
part of the structure was converted into a mausoleum 
a fact that has led to the building being well preserved 
(Hauschild 2002).

The scarcity of knowledge about the pattern of ru-
ral settlement in the region of the Ager Tarraconensis 
led to the undertaking of a major field survey between 
1985 and 1990 by a team led by Prof. Simon Keay 
(Keay et al. 1995).

More recently the area to the west of de Camp de 
Tarragona has been the focus of a field survey that 
has been undertaken by the ICAC, with the present 
project, designed to consider the function and histori-
cal evolution of settlement in the hinterland of Tar-
raco and the landscape for the period 500 BC to 714 
AD. Fieldwork has concentrated mainly on intensive 
survey of specific settlements, and the more extensive 
fieldwalking of three survey transects in the area (ibid. 
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i el 714 dC. Els treballs de camp s’han concentrat 
principalment en un estudi intensiu de determinats 
establiments específics, i la inspecció de camp més 
extensiva de tres transsectes a l’àrea d’estudi (ibíd., 
132). Els resultats d’aquest estudi han posat de mani-
fest una sèrie d’assentaments romans sobre els quals 
es vol aprofundir en aspectes com el coneixement de 
la seva planta, per tal de poder-ne establir una tipo-
logia. Es va decidir, tanmateix, que calia dedicar un 
estudi arqueològic més intensiu a cada assentament 
en concret.

6.1.1.2. Objectius de l’estudi
L’estudi geofísic dels jaciments de l’ager Tarraco-

nensis es va iniciar amb l’objectiu d’avaluar el poten-
cial arqueològic dels jaciments individuals que s’han 
descobert mitjançant el treball de camp superficial 
sistemàtic. S’esperava que l’estudi geofísic de cada 
indret facilités la cartografia dels dipòsits del subsòl 
i que donés una idea més clara del caràcter i l’abast 
complet dels dipòsits arqueològics situats a l’àrea. 
Durant la campanya de treball de camp es va replan-

132). The results of this survey have revealed a number 
of previously unknown Roman settlements in the area 
which we would like to study in greater depth such 
aspects as their layout in order to establish a typol-
ogy. It was subsequently decided, however, that a more 
intensive approach to archaeological survey should be 
applied at individual sites.

6.1.1.2. Aims of the Survey
The geophysical survey of sites in the Ager Tarra-

conensis was initiated with the aim of assessing the 
archaeological potential of individual sites that had 
been discovered through systematic fieldwalking. It 
was hoped that the use of geophysical survey at each 
site would facilitate the mapping of sub-surface depos-
its and would give a clearer idea of the nature and full 
extent of archaeological deposits located in the area. A 
mixture of sites to survey was targeted during the field 
season to establish the effectiveness of the techniques 
and the nature of the archaeology at sites ranging from 
high status villas to small rural settlements.

Figura 1.  Mapa que mostra la zona de l’ager Tarraconensis, a ponent de Tarragona, i els principals jaciments prospectats. 
Figure 1. Map showing the area of the Ager Tarraconensis to the west of Tarragona, and the principal sites.



225

TreballS de CaMP en JaCIMenTS

tejar la combinació de jaciments a prospectar, per tal 
d’avaluar l’efectivitat de les tècniques i el caràcter dels 
jaciments, des de vil·les d’un estatus alt fins a petits 
establiments rurals.

En principi s’havia demanat permís per prospectar 
els jaciments que segueixen:

Els Antigons (Reus)1. 
 UTM: 31T0347010/4554954
 Àrea: 15.000 m2

Mas del Rofes (Reus)2. 
 UTM: 31T0344212/4559463
 Àrea: 26.600 m2

Mas dels Frares (Constantí)3. 
 UTM: 31T0348714/4556455
 Àrea: 27.300 m2

Sant Llorenç (Constantí)4. 
 UTM: 31T0348512/4556384
 Àrea: 9.360 m2

Vil·la de Centcelles (Constantí)5. 
 UTM: 31T351257/4557777
 Àrea: 25.000 m2

Mas de Gomandí (Riudoms)6. 
 UTM: 31T0336815/4559845
 Àrea: 28.000 m2

Molins Nous (Riudoms)7. 
 UTM: 31T0336500/4556150
 Àrea: 9.360 m2

Les Bassasses (Cambrils)8. 
 UTM: 31T0334045/4550691
 Àrea: 34.000 m2

Mas de la Pastora (Cambrils)9. 
 UTM: 31T0334814/4548301
 Àrea: 9.100 m2

10. El Cap de Sant Pere (Cambrils)
 UTM: 341439/4548916 (±5m)
 Àrea: 4.000 m2

Per motius de característiques físiques del terreny, 
sols es van acabar considerant aptes per intervenir-hi 
els jaciments dels Antigons, Centcelles, Mas de Go-
mandí, les Bassasses i Mas de la Pastora, en els quals 
s’ha basat la nostra investigació.

6.1.2. Metodologia de l’estudi

6.1.2.1. Mètode d’estudi
Per a l’estudi geofísic de l’àrea de l’ager Tarraconensis, 

es va aplicar una estratègia integrada de tècniques geo-
físiques. Tenint present la geologia calcària de la zona 
i el caràcter dels dipòsits arqueològics a cada jaciment, 
es van aplicar tècniques de resistivitat i de magnetome-
tria a tots els jaciments. Es va decidir que la resistivitat 
proporcionaria el procediment més efectiu i eficient 
per avaluar la forma i el caràcter dels dipòsits arqueo-
lògics arreu de l’àrea d’estudi (Clark 1996; Gaffney, 
Gater i Ovenden 2001; Gaffney i Gater 2003). El mè-
tode fa servir una configuració de parelles de sondes, a 

Initially, a series of permits were required to survey 
the following sites: 

1. Els Antigons (Reus)
 UTM: 31T0347010/4554954
 Area: 15.000 m2

2. Mas del Rofes (Reus)
 UTM: 31T0344212/4559463
 Area: 26.600 m2

3. Mas dels Frares (Constantí)
 UTM: 31T0348714/4556455
 Area: 27.300 m2

4. Sant Llorenç (Constantí)
 UTM: 31T0348512/4556384
 Area: 9.360 m2

5. Vil·la de Centcelles (Constantí)
 UTM: 31T351257/4557777
 Area: 25.000 m2

6. Mas de Gomandí (Riudoms)
 UTM: 31T0336815/4559845
 Area: 28.000 m2

7. Molins Nous (Riudoms)
 UTM: 31T0336500/4556150
 Area: 9.360 m2

8. Les Bassasses (Cambrils)
 UTM: 31T0334045/4550691
 Area: 34.000 m2

9. Mas de la Pastora (Cambrils)
 UTM: 31T0334814/4548301
 Area: 9.100 m2

10. El Cap de Sant Pere (Cambrils)
 UTM: 341439/4548916 (±5m)
 Area: 4.000 m2

Due to the physical site features, some sites were 
rejected. Only the sites of Els Antigons, Centcelles, 
Mas de Gomandí, les Bassasses andi Mas de la Pas-
tora were considered suitable. Our research is based 
on those sites.

6.1.2. Survey Methodology

6.1.2.1. Survey Method
For the geophysical survey in the area of the Ager 

Tarraconensis, an integrated strategy of geophysical 
survey techniques was applied. Bearing in mind the 
limestone geology of the area and the nature of the ar-
chaeological deposits at each site, both magnetometry 
and resistivity were used at all the sites. It was decided 
that resistivity would provide the most effective and 
efficient mode for assessing the form and nature of ar-
chaeological deposits over the survey area (Clark 1996; 
Gaffney, Gater and Ovenden 2001; Gaffney and Gater 
2003). The method uses a twin probe configuration 
to measure the resistance in the soil to an electrical 
current passed between the probes. Resistivity is most 
proficient at locating masonry remains, paved sur-
faces, bank material, ditches and other deposits where 
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fi de mesurar la resistència al sòl d’un corrent elèctric 
que circula entre les sondes. La resistivitat dóna més 
bon resultat per localitzar restes d’obra de maons, su-
perfícies empedrades, materials de terraplenat, fossats 
i d’altres dipòsits en què es pot produir un canvi en 
les propietats d’humitat del sòl. La magnetometria es 
feia servir com a mètode d’estudi complementari, mit-
jançant un gradiòmetre del tipus de vàlvules de flux o 
fluxgate. Aquesta tècnica se serveix d’una configuració 
de sensors de flux per registrar les variacions i els canvis 
del camp magnètic terrestre induïts per material soter-
rat (Clark 1996; Scollar et al. 1990). En especial, es 
poden localitzar materials ferrosos i sotmesos a l’acció 
del foc, com ara llars de foc, forns, superfícies de carre-
teres, fossats, pous i murs.

6.1.2.2. Estratègia de l’estudi
Per a l’estudi geofísic, es va establir un sistema coor-

dinat de graelles arbitràries a cada àrea d’estudi, amb 

a change in soil moisture may occur. Magnetometry 
was used as a  complementary survey  method, with 
a fluxgate  gradiometer  being used  for the  purpose. 
This technique uses a configuration of fluxgate sen-
sors to record the variations and changes in the earth’s 
magnetic field caused by buried material (Clark 1996; 
Scollar et  al. 1990). In particular ferrous and fired 
material, including hearths, kilns, road surfaces, pits 
and walls, can be located using this method.

6.1.2.2. Survey Strategy
For the geophysical survey, an arbitrary grid coor-

dinate system was established across  each survey area 
using a Leica TC 407 total station. A series of 30m by 
30m grid squares was set out over each site to form 
the framework for the geophysical survey. Where vis-
ibility was obstructed by vegetation, for instance at 
Mas de la Pastora, 30m tapes were used to establish 
the survey grid.

Figura 2. Estudi magnetomètric efectuat als 
Antigons mitjançant un gradiòmetre de vàlvu-
les de flux FM36 (foto: Rob Fry).
Figure 2. Magnetometer  survey  being  conduct-
ed  at  Els  Anti gons  using  an  FM36  fluxgate 
gra diometer (photo: Rob Fry).

Figura 3. Prospecció pel sistema de resistivitat 
efectuat a Centcelles mitjançant un mesurador 
de resistència RM15 (foto: Rob Fry).
Figure 3. Resistivity  survey  being  undertaken  
at  Centcelles  using  an  RM15  resistance  me-
ter (photo: Rob Fry).
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una estació total Leica TC 407. Es van delimitar una 
sèrie de rectangles en graella o retícula de quadres de 
30 m per 30 m, a cada jaciment, per crear el marc de 
treball per a l’estudi geofísic. En els casos en què la visi-
bilitat quedava obstruïda per la vegetació, per exemple 
al Mas de la Pastora, es van estendre cintes de 30 m per 
crear la retícula d’estudi.

L’estudi de resistivitat es va dur a terme mitjançant 
un mesurador de resistència Geoscan Research RM15 
i un marc de sondes mòbils PA5. L’estudi es va efectuar 
aplicant una configuració de sondes bessones. Els me-
suraments es van prendre al llarg de línies travesseres 
separades entre elles 1 metre, i a intervals d’1 metre. 
Per a l’estudi magnetomètric, es va utilitzar un gradiò-
metre de vàlvules de flux Fluxgate Geoscan Research 
FM36. Els mesuraments es van prendre en línies tra-
vesseres separades entre elles 1 metre, i a intervals de 
0,5 metres, gràcies a un disparador automàtic.

Totes les dades es van processar amb el programa-
ri Geoplot 3.0. Les dades de resistivitat es van arro-
donir, per eliminar les anomalies singulars de cada 
complex. Es van comprovar els angles de les grae-
lles dins de cada combinació, per tal d’eliminar les 
diferències en el context de cada grup de dades. Es 
van aplicar filtres de pas ample i prim per filtrar les 
lectures de baixa i alta freqüència, respectivament. 
Finalment, les dades es van interpolar tant en les di-
reccions de X com de Y. Les dades magnetomètriques 
van ser sotmeses a tractament per tal d’eliminar dels 
resultats de l’estudi les possibles distorsions causades 
per «agulles» d’acer. Així, es va aplicar una funció 
transversal de mitjana zero, per tal d’eliminar l’efecte 
de desviació causat per canvis del camp magnètic ter-
restre. Es va aplicar un filtre de pas ample per tal de 
filtrar anomalies d’alta freqüència. Les dades es van 
interpolar al llarg de l’eix nord-sud de cada complex, 
de manera que s’obtenia una resolució de 0,5 m, per 
complementar la resolució de 0,5 m al llarg de l’eix 
de les línies travesseres.

6.1.3. resultats de l’estudi

En total, l’estudi geofísic va abastar unes 10 hec-
tàrees, a cinc jaciments de l’ager Tarraconensis. Es van 
fer mesuraments a la vil·la romana de Centcelles, a la 
vil·la dels Antigons i a tres jaciments dels quals no es 
coneixen estructures: les Bassasses, el Mas de la Pas-
tora i el Mas de Gomandí. A tots els jaciments s’hi 
va aplicar una estratègia integrada de magnetometria 
i resistivitat.

6.1.3.1. Centcelles
A Centcelles es van realitzar estudis de resistivitat 

en unes 2 hectàrees, aproximadament, complementa-
des per 1 hectàrea de magnetometria, a l’àrea situada 
immediatament al sud de les restes conservades de la 

The resistivity survey was carried out using a Geo-
scan Research RM15 resistance meter and a PA5 mo-
bile probe frame. The survey was conducted using a 
standard twin probe  configuration. Measurements 
were taken along traverses set 1m apart at 1m inter-
vals. For the magnetometer survey a Geoscan Research 
FM36 fluxgate gradiometer was used. Measurements 
were taken on traverses 1m apart at 0.5m intervals 
using an automatic trigger.

All data were processed using Geoplot 3.0 soft-
ware. Resistivity data were despiked to remove any 
single high anomalies across each composite. The 
grids within each composite were then edge-matched 
to remove any differences in the background of the 
data. High and low pass filters were then used to filter 
out low and high frequency readings respectively. Fi-
nally the data were interpolated in both the X and Y 
directions. The magnetometer data were manipulated 
to remove any distorting iron ’spikes’ from  the  sur-
vey  results. A zero mean traverse function was then 
applied to remove the effect of drift caused by chang-
es in the Earth’s magnetic field. A low pass filter was 
then used to filter out any high frequency anomalies. 
The data were also interpolated along the north-south 
axis of each composite, providing a 0.5m resolution 
to complement the 0.5m resolution along the axis of 
the traverses.

6.1.3. The Survey results

In total some 10 hectares of geophysical survey 
were conducted at five sites in the Ager Tarracon-
ensis. Survey was undertaken at the Roman villa of 
Centcelles, the villa site of Els Antigons, and at a fur-
ther three potential sites at Les Bassasses, Mas de la 
Pastora and Mas de Gomandí. An integrated strategy 
of magnetometry and resistivity was applied at all the 
sites.

6.1.3.1. Centcelles
Approximately two hectares of resistivity survey 

was conducted at Centcelles, complemented by one 
hectare of magnetometry, in the area immediately to 
the south of the extant remains of the villa. Results 
of the resistivity (Figs. 4 and 5) indicate the  exten-
sive nature of the buried structural remains, parts of 
which had already been located in excavations by the 
Deutsches Institute (Hauschild 1965).

Immediately to the west of the extant remains of 
the 4th century villa, a number of high resistance rec-
tilinear anomalies were located [r1], [r2] and [r3], all 
of which correspond to rooms of the villa originally 
excavated in the 1960s and then reburied. To the 
south, a linear feature is visible [r4] running west to 
east for a distance of 10m; this is matched by a similar 
anomaly further to the west [r5]. 
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vil·la. Els resultats de resistivitat (fig. 4 i 5) indiquen 
el caràcter extensiu de les restes estructurals soterrades, 
parts de les quals ja s’havien localitzat gràcies a exca-
vacions de l’Institut Arqueològic Alemany (Deutsches 
Archäologisches Institut) (Hauschild 1965).

Immediatament a ponent de les restes existents de 
la vil·la del segle iv, es va localitzar una sèrie d’ano-
malies rectilínies d’alta resistència, [r1], [r2] i [r3], les 
quals corresponien a àmbits de la vil·la que es van ex-
cavar originàriament als anys 1960 i que després es van 

In the area to the west of the excavated remains of 
the 3rd century villa, a continuation of the structures 
can be seen in the form of two distinct rectilinear fea-
tures [r6] and [r7] situated adjacent to one another, 
each measuring 10m by 5m, with a number of ad-
joining high resistance linear anomalies leading off  in  
different  directions. Several linear features  are  also 
visible close to the area of the 1960s excavations [r8], 
giving a more complete idea of the plan of the villa in 
this area. This portion of the site is cut by two parallel 

Figura 4. Imatge d’escala de grisos dels resultats de la prospecció pel sistema de la resistivitat dut a terme a Centcelles.
Figure 4. Greyscale image of the resistivity survey results from Centcelles.
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recobrir novament. Al sud, hi ha una estructura lineal 
visible, [r4], que va d’est a oest durant una distància 
de 10 m, que es complementa amb una anomalia sem-
blant situada més a l’oest, [r5].

A la zona situada a l’oest de les restes excavades 
de la vil·la del segle iii (en verd, a la figura) es pot 
observar una continuació de les estructures, en forma 
de dos elements lineals definits, [r6] i [r7], situades 
l’una adjacent a l’altra, amb unes dimensions de 10 m 
per 5 m de costat cadascuna, amb una sèrie d’anoma-
lies lineals d’alta resistència que apunten en diferents 

high resistance linear features [r9], which mark the 
line of a modern channel. Immediately to the south, 
the continuation of the 3rd century structure is vis-
ible in the form of a high resistance linear anomaly 
[r10] and two high resistance linear features further 
to the south [r11] and [r12].

The central area of ground to the south of the late 
antique villa demonstrates the most concentrated se-
ries of features in the resistivity. Two roughly parallel 
linear features run from west to east [r13] crossing 
over a north-south linear anomaly [r14]. A single line 

Figura 5. Diagrama d’interpretació derivat dels resultats de la prospecció pel sistema de la resistivitat efectuada a Centcelles.
Figure 5. Interpretation plot derived from the resistivity survey results from Centcelles.
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direccions. També són visibles diverses formacions li-
neals, prop de la zona de les excavacions dels anys sei-
xanta, [r8], que proporcionen una idea més completa 
de la planta de la vil·la en aquesta zona. Aquesta part 
del jaciment està seccionada per dos elements lineals 
paral·lels d’alta resistència, [r9], que marquen el tra-
çat d’un canal modern. Immediatament cap al sud, és 
visible la continuació de l’estructura del segle iii, en 
forma d’una anomalia lineal d’alta resistència, [r10], i 
dos elements lineals d’alta resistència, més cap al sud: 
[r11] i [r12].

La zona central situada al sud de la vil·la tardoan-
tiga mostra una sèrie d’elements més concentrats, a 
partir dels estudis de resistivitat. Dos elements lineals 
aproximadament paral·lels transcorren d’est a oest, 
[r13], i interseccionen amb una anomalia lineal que 
discorre de nord a sud, [r14]. A continuació, una sola 
línia discorre al llarg d’uns altres 15 m, [r15], abans 
de girar i adreçar-se cap al sud, [r16]. Sembla que tots 
aquests elements s’arrengleren a les bandes nord i est 
d’una àrea oberta, [r17], que fa uns 20 m per 15 m, i 
queden tancats cap al sud per un element lineal curt, 
d’alta resistència, que s’estén més enllà de les restes 
de la vil·la del segle iii, [r18]. Cap al sud, són visibles 
una segona concentració de restes estructurals, amb 
un element lineal de nord a sud, [r19], que marca 
el límit de les restes en direcció est, i una sèrie d’ele-
ments lineals paral·lels adjacents, [r20], a l’oest. Una 
altra anomalia lineal, [r21], discorre de nord a sud, 
amb un retorn, [r22], que discorre de l’oest cap a l’est 
i immediatament cap al sud i l’est. Aquests elements 
se situen entorn d’una àrea oberta, [r23], que fa 18 
m per 12 m, delimitada a l’est per una altra anoma-
lia lineal, [r24]. Cap al sud d’aquests elements no hi 
ha mostres que la vil·la continuï. Una zona d’alta re-
sistència, [r25], sembla indicar una àrea de plantació 
moderna.

Es van trobar poques proves de restes estructurals 
immediatament al sud de la part oriental de la vil-
la tardoromana. El retorn de la paret del costat sud 
d’una habitació és clarament visible, [r26], però no 
hi ha indicis de cap ala oriental de la vil·la tardana 
que hagués pogut tancar un gran pati. Dos elements 
lineals d’alta resistència, [r27] i [r28], cap al nord de 
la façana nord de la vil·la indiquen la pedra de feixes 
modernes.

Els resultats de l’estudi magnetomètric per a 
Centcelles van ser menys clars que els de l’estudi de 
resistivitat (fig. 6 i 7). Tot i així, són visibles algunes 
traces de restes estructurals a la part central del ja-
ciment. Una sèrie d’anomalies negatives rectilínies, 
[m1], indiquen les restes excavades de la vil·la antiga 
tardana, a l’oest de les restes existents. Un cert nom-
bre de grans màcules dipolars indiquen una zona de 
material força alterat al punt de reunió de dues tra-
ces modernes, [m2], que es prolonguen més enllà, 

then continues for a further 15m [r15] before turning 
and running to the south  [r16].  All these features 
appear to be ranged around the northern and eastern 
sides of an open area [r17] measuring some 20m by 
15m and closed off to the south by a short high resist-
ance linear feature extending out from the remains 
of the 3rd century villa [r18]. To the south, a second 
concentration of structural remains are visible, with a 
north-south linear feature [r19] marking the eastern 
extent of the remains, and a series of parallel linear 
features [r20] adjoining to the west. A further linear 
anomaly [r21] runs from north to south, with a re-
turn [r22] running from west to east immediately to 
the south and east. These  features are situated around 
an open area [r23] measuring 18m by 12m, marked 
to the east by another linear anomaly [r24]. 

To the south of these features there is no evidence 
of  the  villa  continuing.  An area of high resistance 
[r25] appears to mark an area of modern plantation.

Scant evidence for structural remains could be 
found immediately to the south of the eastern por-
tion of the late antique villa. The return of the south 
wall of one room is clearly visible [r26], but there is 
no sign of an eastern wing to the later villa that might 
have enclosed a large courtyard. Two high resistance 
linear features [r27] and [r28] to the north of the 
northern façade of the villa mark the stone of modern 
terracing.

The magnetometer survey results for Centcelles 
were less clear than those for the resistivity survey 
(Figs. 6 and 7). Some traces of structural remains 
were however visible  in  the  central  part  of the site. 
A series of negative rectilinear anomalies [m1] marks 
the excavated remnants of the late antique villa to the 
west of the extant remains. A number of large dipolar 
maculae indicate a disturbed area of material at the 
meeting point of two modern tracks [m2] extending 
further to the southeast [m3], and to the east [m4] 
and [m5]. Similar features are situated across the cen-
tral area of the site [m6] and [m7].

The main archaeological features in the mag-
netometer survey results are located further to the 
south. Two parallel negative linear features [m8] run 
for approximately 15m, sandwiching an area of posi-
tive magnetic deposits. A negative linear feature [m9] 
then runs to the east, and a rectilinear anomaly [m10] 
demarcates the position of a room measuring 20m 
by 18m. The remaining features to the south [m11], 
[m12], [m13] and [m14] are all dipolar maculae sug-
gesting modern ferrous material close to the surface 
of modern ground level.

6.1.3.2. Els Antigons
The survey at Els Antigons was not particularly 

successful in locating any of the remains of the villa, 
as much of the area had been badly disturbed through 
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cap al sud-est, [m3], i a l’est, [m4] i [m5]. Es troben 
elements semblants a tota l’àrea central del jaciment, 
[m6] i [m7].

Els principals elements arqueològics dels resultats 
de l’estudi magnetomètric es troben més al sud. Dos 
elements lineals negatius paral·lels, [m8], discorren al 
llarg d’aproximadament 15 m, i entremig delimiten 
una àrea de dipòsits magnètics positius. A continua-
ció, un element lineal negatiu, [m9], discorre cap a 
l’est i una anomalia rectilínia, [m10], denota la posició 
d’una cambra de 20 m per 18 m. La resta d’elements 
cap al sud, [m11], [m12], [m13] i [m14], són tots mà-

building activity associated with a factory situated 
next to the site. Around one hectare of resistivity 
was carried out at the site, with  0.5  hectares  of  
magnetometry. Results of the resistivity (Figs 8 and 
9) show a number of features, mostly associated with 
modern disturbance across the area. A large high re-
sistance anomaly [r1], measuring some 20m by 30m, 
obscures the western part of the survey area, and is 
probably caused by rubble infilling. A smaller high 
resistance feature [r2] suggests similar activity. Several 
low resistance maculae [r3] and [r4] may be associat-
ed with the villa site, but are more probably evidence 

Figura 6. Imatge d’escala de grisos dels resultats de la prospecció magnetomètrica efectuada a Centcelles. 
Figure 6. Greyscale image of the magnetometer survey results from Centcelles.
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cules dipolars que suggereixen l’existència de material 
ferri modern, prop de la superfície i al nivell modern 
del terra.

6.1.3.2. Els Antigons
L’estudi dels Antigons no ha donat gaires resultats 

de cara a localitzar cap resta de la vil·la, cosa que s’ex-
plica perquè una bona part de la zona ha estat alterada 
seriosament per l’activitat constructora al jaciment, 
relacionada amb una fàbrica propera. Es va analitzar 
la resistivitat d’aproximadament 1 hectàrea de la zona, 

of changes in the soil matrix through redeposition of 
materials during building work. A number of low re-
sistance linear anomalies [r5] are also situated along 
the eastern part of the survey area, running north to 
south. To the south of the modern track several low 
resistance maculae are visible [r6], and linear low [r7] 
and high [r8] resistance anomalies show the line of a 
modern water pipeline, which continues further to 
the east [r9].

The magnetometer survey results (Figs 10 and 11) 
also show little other than modern disturbance. The 

Figura 7. Diagrama d’interpretació derivat dels resultats de la prospecció magnetomètrica efectuada a Centcelles.
Figure 7. Interpretation plot derived from the magnetometer survey results from Centcelles. 



233

TreballS de CaMP en JaCIMenTS

amb 0,5 hectàrees de magnetometria. Els resultats de 
resistivitat (fig. 8 i 9) mostren una sèrie d’elements, 
relacionats principalment amb alteracions modernes 
del conjunt de la zona. Una extensa anomalia d’alta 
resistència, [r1], d’unes dimensions de 20 m per 30 
m, enfosqueix la part occidental de l’àrea sotmesa a 
estudi, que segurament ha estat causada per rebliment 
amb runa. Un element més petit d’alta resistència, 
[r2], suggereix una activitat semblant. Diverses màcu-
les de baixa resistència, [r3] i [r4], poden tenir relació 
amb el jaciment de la vil·la, però segurament són més 
aviat mostra de canvis en la matriu del sòl, a través de 
la redipositació de materials durant activitats de cons-
trucció. També hi ha diverses anomalies lineals de bai-
xa resistència, [r5], situades al llarg de la part oriental 
de la zona estudiada, que discorren de nord a sud. Al 
sud de la pista moderna, són visibles diverses màcules 
de baixa resistència, [r6], mentre que unes anomalies 
lineals de baixa, [r7], i alta, [r8], resistència mostren 
la línia d’una moderna canonada d’aigua, que prosse-
gueix cap a l’est, [r9].

Els resultats de l’estudi magnetomètric (fig. 10 i 
11) tampoc no mostren gaire cosa més que altera-
cions modernes. La línia de la canonada d’aigua, 
[m1], es pot observar clarament cap al sud de la pis-
ta. Hi ha diverses agrupacions d’anomalies dipolars 
visibles al nord de la pista, [m2], [m3] i [m4], que en 
tots els casos representen materials ferrosos moderns, 
cosa que mostra el grau d’alteració del sòl. Més a l’est, 
només es troba representada una anomalia dipolar, 
[m5], que suggereix la localització d’un forn per a 
ceràmica.

line of the water pipeline [m1] can be clearly seen 
to the south of the track. Several spreads of dipolar 
anomalies are visible to the north of the track [m2], 
[m3] and [m4], all representing modern ferrous ma-
terial, and demonstrating the degree to which the 
ground has been disturbed. Further to the east only 
one dipolar anomaly is represented [m5], suggesting 
the location of a pottery kiln.

6.1.3.3. Les Bassasses
One hectare of resistivity and one hectare of  

magnetometry were conducted at the site of Les Bas-
sasses, over an area covering an open field and part  
of an olive  grove. Both sets of results indicated the 
remains of a possible settlement. The resistivity sur-
vey results (Figs 12 and 13) present evidence for a 
substantial rectangular structure, measuring 40m by 
12m, and consisting of three partitions. This feature 
is surrounded by ground on all sides with a lower 
resistance background. A broad line of high resist-
ance readings runs immediately to the east of the 
structure, suggesting a bank or area of rubble. An 
area of lower resistance is also visible to the east, and 
there is a broad line of high resistance readings that 
runs from east to west for over 50m before turning 
south.

The area to the west of the structure also has a 
number of features present. A low resistance maculae  
measuring some 4m by 6m is visible immediately to 
the west of a modern water trough. A broad spread 
of low resistance readings run from north to south, 
marking the line of trees at the edge of the field. A 

Figura 8. Imatge d’escala de grisos dels resultats de la prospec-
ció per resistivitat duta a terme als Antigons. 
Figure 8. Greyscale image of the resistivity survey results from 
Els Antigons.

Figura 9. Diagrama d’interpretació derivat dels resultats de la 
prospecció per resistivitat efectuada als Antigons.
Figure 9. Interpretation plot derived from the resistivity survey 
results from Els Antigons.
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Figura 10. Imatge d’escala de grisos dels resultats de l’estudi 
magnetomètric efectuat als Antigons.
Figure 10. Greyscale image of the magnetometer survey results 
from Els Antigons.

Figura 11. Diagrama d’interpretació derivat dels resultats de 
l’estudi magnetomètric efectuat als Antigons.
Figure 11. Interpretation   plot   derived   from   the   magnetom-
eter  survey  results  from  Els Antigons.

Figura 12. Imatge d’escala 
de grisos dels resultats de 
la prospecció per resistivitat 
efectuada a les Bassasses.
Figure 12. Greyscale image 
of the resistivity survey re-
sults from Les Bassasses.
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Figura 13. Diagrama d’in-
terpretació derivat dels re-
sultats de la prospecció per 
resistivitat efectuada a les 
Bassasses. 
Figure 13. Interpretation 
plot derived from the resis-
tivity survey results from 
Les Bassasses. 

Figura 14. Imatge d’escala 
de grisos dels resultats de 
les prospeccions magneto-
mètriques efec tuades a les 
Bassasses.
Figure 14. Greyscale image 
of the magnetometer survey 
results from Les Bassasses.
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6.1.3.3. Les Bassasses
Es van estudiar 1 hectàrea de resistivitat i 1 hec-

tàrea de magnetometria, al jaciment de les Bassasses, 
en una zona que cobreix un camp i part d’un oli-
verar. Tots dos grups de resultats indiquen les restes 
d’un possible assentament. Els resultats de l’estudi 
de resistivitat (fig. 12 i 13) presenten mostres d’una 
estructura rectangular substancial, que mesura 40 m 
per 12 m i consisteix en tres particions. Aquest ele-
ment està envoltat, a banda i banda, de porcions de 
terreny amb un rerefons de menor resistència. Una 
sèrie de lectures d’alta resistència que discorre im-
mediatament a l’est de l’estructura suggereix la riba 
d’una llera o una zona de rebliment de runes. Una 
altra zona de baixa resistència és visible a l’est, a més 
d’una línia ampla de lectures d’alta resistència, que 
discorre d’est a oest al llarg de més de 50 m, abans de 
girar cap al sud.

A la zona situada a l’oest de l’estructura també hi 
són presents diversos elements. Una màcula de baixa 
resistència, de 4 m per 6 m, és visible immediatament 
a l’oest d’una conducció moderna d’aigua. Una banda 
ampla de lectures de baixa resistència discorre de nord 
a sud i marca la renglera d’arbres situada al límit del 

series of high resistance parallel anomalies run from 
west to east across the area showing the lines of olive 
trees in the grove.

The magnetometry showed fewer features than 
the resistivity (Figs 15 and 16), although a number 
of significant features were present in the results. A 
pattern of rectilinear negative anomalies shows faint 
traces of the structure so clearly visible in the resis-
tivity survey, and a significant dipolar anomaly with 
a rectangular form is located to the west, suggesting 
the location of a possible kiln. Several more dipolar 
signals are visible in the results, one large area to the 
northwest of the structure and then others spreading 
north to south across the area. These latter may indi-
cate the location of further kilns or fired material, but 
may be caused by redeposited kiln debris situated at 
the base of several olive trees.

Several negative maculae are also present, and most 
probably associated with the modern agricultural re-
gime. A pattern of smaller dipolar features is present 
further to the east, with two anomalies to the north of 
the structure, three to the east, and one to the south. 
These may represent smaller hearths or redeposited 
fired material.

Figura 15. Diagrama d’inter-
pretació derivat dels resultats 
de la prospecció magnetomè-
trica realitzada a les Bassasses.
Figure 15. Interpretation plot 
derived from the magnetom-
eter survey of Les Bassasses.
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camp. Una sèrie d’anomalies paral·leles d’alta resistèn-
cia, que discorre d’oest a est per la zona, mostra les 
rengleres d’oliveres del camp.

La magnetometria va mostrar menys elements que 
la resistivitat (fig. 15 i 16), però als resultats hi eren 
presents diversos elements significatius. Un patró re-
gular d’anomalies rectilínies negatives, mostren traces 
febles de l’estructura que ja es veu clarament visible a 
l’estudi de resistivitat, i també una significativa ano-
malia dipolar de forma rectangular situada a l’oest, que 
suggereix la ubicació d’un possible forn. Als resultats 
són visibles més senyals dipolars, una zona extensa al 
nord-oest de l’estructura, i també d’altres que s’estenen 
de nord a sud per l’àrea. Aquestes podrien indicar la si-
tuació de més forns o de material que ha rebut l’efecte 
del foc, però també podrien correspondre a restes de 
l’activitat d’un forn, redipositades a la base de diverses 
oliveres.

També hi són presents diverses màcules negatives, 
molt probablement associades a l’activitat agrícola mo-
derna. Un patró regular d’elements dipolars més petits 
és present més cap a l’est, amb dues anomalies al nord 
de l’estructura, tres de les quals a l’est, i una al sud, 
que poden representar forns o llars de foc de menors 
dimensions o bé materials que han rebut l’efecte del 
foc i redipositats.

6.1.3.4. Mas de la Pastora
L’estudi dut a terme al Mas de la Pastora va identi-

ficar mostres d’alguns dipòsits arqueològics a la zona. 
Aproximadament 0,6 hectàrees es van sotmetre a estu-
dis de resistivitat i magnetometria. Als de resistivitat 
(fig. 17 i 18), la zona mostra alteracions del sòl deri-

6.1.3.4. Mas de la Pastora
The survey at Mas de la Pastora did produce evi-

dence for some archaeological deposits in the area. 
Approximately 0.6 hectares was conducted here in 
both resistivity and  magnetometry. In the resistivity 
(Figs 17 and 18) the area is dominated by distur-
bance of the ground for the olive grove in the field. 
A row of low resistance maculae [r1] to [r2] marks 
the line of a series of olive trees, with similar parallel 
lines of maculae to the south [r3] to [r4], [r5] to [r6] 
and [r7] to [r8]. The area is also marked by bands 
of high resistance readings along the north of the 
field [r9] and [r10], and two areas of high resistance 
along the southeastern edge of the survey [r11] and 
[r12].

Very few features mark the results of the magne-
tometer survey (Figs 19 and 20). A series of maculaic 
features in the southeast corner of the survey area sug-
gest archaeological material. A large positive feature 
[m1] marks the edge of the features, and two lines 
of maculae [m2], [m3] and [m4] suggest a pattern 
to the features, perhaps marking the western edge of 
a concentration of archaeological features that con-
tinue into the next field. One large feature [m5] in 
the northwestern corner of the area and a small dipo-
lar anomaly [m6] along the south edge appear to be 
formed by modern disturbance.

6.1.3.5. Mas de Gomandí
Results from Mas de Gomandí suggested little 

evidence for the survival of archaeological remains, 
despite the quantity of ceramic material deposited 
across the site. Resistivity results (Figs 21 and 22) 

Figura 16. Imatge d’escala de 
grisos dels resultats, combi-
nats, de les prospeccions mag-
netomètriques i de resistivitat 
efectua des a les Bassasses.
Figure 16. Greyscale image of 
the combined magnetometer 
and resistivity survey results 
from Les Bassasses.
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vades del cultiu d’oliveres. Una renglera de màcules de 
baixa resistència maculae, [r1] a [r2], indica les línies 
d’una sèrie d’oliveres, amb línies paral·leles semblants 
de màcules al sud, [r3] a [r4], [r5] a [r6] i [r7] a [r8]. 
La zona també mostra marques de lectures d’alta resis-
tència, al llarg del nord del camp, [r9] i [r10], i dues 
àrees d’alta resistència al llarg del límit sud-est de la 
zona d’estudi, [r11] i [r12].

indicate a high resistance linear feature [r1] cutting 
across the terrace towards the railway line, and a 
similar linear feature [r2] can be traced running back 
further to the north. A strong band of high resist-
ance readings [r3] and [r4] run across the centre of 
the survey, marking the wall of the higher northern  
terrace. A band of broken low resistance measure-
ments [r5], [r6] and [r7] curve across the lower ter-

Figura 17. Imatge d’escala de grisos dels resultats de l’estudi de 
resistivitat dut a terme al Mas de la Pastora.
Figure 17. Greyscale image of the resistivity survey results from 
Mas de la Pastora.

Figura 18. Diagrama d’interpretació derivat dels resultats de 
l’estudi de resistivitat efectuat al Mas de la Pastora.
Figure 18. Interpretation  plot  derived  from  the  resistivity  
survey  results  from  Mas  de la Pastora.

Figura 19. Imatge d’escala de grisos dels resultats de l’estudi 
magnetomètric efectuat al Mas de la Pastora.
Figure 19. Greyscale image of the magnetometer survey results 
from Mas de la Pastora.

Figura 20. Diagrama d’interpretació derivat dels resultats de 
l’estudi magnetomètric realitzat al Mas de la Pastora. 
Figure 20. Interpretation  plot  derived  from  the  magnetom-
eter  survey  results  from  Mas  de  la Pastora.
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Els resultats de l’estudi magnetomètric indiquen 
pocs elements (fig. 19 i 20). Una sèrie d’elements ma-
culars a l’angle sud-est de l’àrea analitzada suggereix 
la presència de materials arqueològics. Un element 
positiu de grans dimensions, [m1], defineix el límit 
d’aquells elements i dues línies de màcules, [m2], 
[m3] i [m4], suggereixen que els elements segueixen 
un patró regular, que podria indicar el límit occidental 
d’una concentració d’elements arqueològics que conti-
nuarien cap al camp veí. Un element de gran extensió, 
[m5], a l’angle nord-oest de la zona, i una petita ano-
malia dipolar, [m6], al llarg del límit sud sembla que 
corresponen a alteracions modernes.

6.1.3.5. Mas de Gomandí
Els resultats del Mas de Gomandí suggereixen 

poques mostres de la pervivència de restes arqueolò-
giques, malgrat la quantitat de material ceràmic dipo-
sitada arreu de l’indret. Els resultats de resistivitat (fig. 
21 i 22) indiquen un element lineal, [r1], que secciona 
la terrassa, en direcció a la línia de ferrocarril, i es pot 
traçar un element lineal semblant d’alta resistència, 
[r2], que continua cap al nord. Una marcada cinta de 
lectures d’alta resistència, [r3] i [r4], discorre pel cen-
tre de la zona d’estudi i defineix el mur de la terrassa 
nord, més alta. Una línia discontínua de mesuraments 
de baixa resistència, [r5], [r6] i [r7], forma una corba 
a través de la terrassa inferior, cap al sud, i apunta cap 
a una interrupció de la paret de la terrassa, cosa que 
suggereix la línia d’un camí antic. A la terrassa superi-

race to the south, aiming for a break in the terrace 
wall, suggesting the line of an old track. On the up-
per terrace, four bands of high resistance readings 
[r8], [r9], [r10] and [r11] indicate the lines of carob 
trees present across the site. An area of high resist-
ance measurements [r12] is also indicated at the up-
per corner of the terrace.

The  results  of  the  magnetometer survey (Figs  
23  and 24) also show scant evidence  of the remains 
of ancient settlement. The western edge of the survey 
is marked by a band of dipolar measurements [m1] 
and [m2] caused by the close proximity of the rail-
way lines immediately to the west of the survey area. 
The northern terrace is marked by a linear negative 
feature [m3] running for a distance of over 40m, 
caused by a wall and a step in the terrace running 
from north to south. A similar linear feature [m4] 
marks the line of the feature noted in the resistivity. 
A large area of negative readings [m5] marks the cen-
tral terrace division. A number of dipolar maculae 
[m6] and [m7] are located along the eastern edge of 
the survey area, and in the southern portion of the 
area [m8]. All suggest the presence of modern ferrous 
material.

6.1.4. discussion

Results of the geophysical survey at the five sites 
in the Ager Tarraconensis show that the techniques 
were moderately successful in locating archaeological 

Figura 21. Imatge d’escala de grisos dels resultats de l’estudi de 
resistivitat dut a terme al Mas de Gomandí.
Figure 21. Greyscale image of the resistivity survey results from 
Mas de Gomandí.

Figura 22. Diagrama d’interpretació derivat dels resultats de 
l’estudi de resistivitat efectuat al Mas de Gomandí.
Figure 22. Interpretation plot derived from the resistivity sur-
vey results from Mas de Gomandí.
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remains. A number of factors have limited the suc-
cess of the results, most importantly the small size of 
many of the areas that were available to survey, and 
the nature of the archaeological materials at each site. 
The integrated strategy used for the survey, combin-
ing magnetometry with resistivity, did result in a va-
riety of related features being located at different sites 
that  would otherwise not have been revealed through 
the application of any one individual geophysical 
technique.

The survey at Centcelles provided the most fasci-
nating set of results from all the sites. It is apparent 
from the results that the villa complex extended for 
a good distance southwards of the principal extant 
remains. A comparison with a plan of the excavat-
ed remains at the site (Hauschild 1965; Hauschild 
2002, 52) allows a number of possible concentra-
tions of habitation to be proposed (Fig. 25). There is 
possibly a concentration of structures in the south-
ern area of the site associated with the earliest phase 
of the villa, and a courtyard extending north. The 
second, 3rd-century, phase of the villa is situated to 
the west, with the later phase to the north. From the 
geophysics there is no evidence to suggest an eastern 
wing to the last phase of the villa enclosing a large 
courtyard.

The survey at Las Bassasses also successfully locat-
ed structural remains of probable Roman origin. The 
large building in the geophysics survey results ap-
pears to be Roman in date, especially considering the 
quantity of ceramic material littered across the site. 

or, quatre línies de lectures d’alta resistència, [r8], [r9], 
[r10] i [r11], indiquen les línies de garrofers presents 
a l’indret. També es detecta una zona de mesuraments 
d’alta resistència, [r12], a l’angle superior d’aquesta 
terrassa. 

Els resultats de l’estudi magnetomètric (fig. 23 i 
24) també ofereixen poques mostres de restes d’esta-
bliments antics. El límit occidental de la zona d’estudi 
està marcat per una cinta de mesuraments dipolars, 
[m1] i [m2], originats per la proximitat de la línia 
fèrria, immediatament a l’oest de l’àrea d’estudi. La 
terrassa nord està marcada per un element negatiu 
lineal, [m3], que discorre al llarg d’una distància de 
més de 40 m, que correspon a un mur, i per un graó 
a la terrassa que va de nord a sud. Un element lineal 
semblant, [m4], marca la línia de l’element destacat 
per la resistivitat. Una àrea extensa de lectures negati-
ves, [m5], marca la divisió de la terrassa central. Di-
verses màcules dipolars, [m6] i [m7], se situen al llarg 
del límit oriental de l’àrea d’estudi i a la part sud de 
l’àrea, [m8]. Totes suggereixen la presència de mate-
rial ferri modern. 

6.1.4. discussió

Els resultats de l’estudi geofísic a les cinc ubicacions 
analitzades de l’ager Tarraconensis mostren que les tèc-
niques han tingut un èxit moderat, a l’hora de localit-
zar restes arqueològiques. Diversos factors han limitat 
l’obtenció de resultats, principalment el caràcter reduït 
de les dimensions de moltes de les zones susceptibles 

Figura 23. Imatge d’escala de grisos dels resultats de l’estudi 
magnetomètric efectuat al Mas de Gomandí.
Figure 23. Greyscale image of the magnetometer survey results 
from Mas de Gomandí.

Figura 24. Diagrama d’interpretació derivat dels resultats de 
l’estudi magnetomètric realitzat al Mas de Gomandí.
Figure 24. Interpretation  plot  derived  from  the  magnetom-
eter  survey  results  from  Mas  de Gomandí.
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The building seems to be a large warehouse or farm 
structure, and it is enclosed certainly from the east by 
a bank and possibly a ditch. Bearing in mind the cen-
turiation that criss-crosses the landscape in this area, 
the settlement probably fits in some way into the pat-
tern of land division, and some of the broader high 
resistance bands of readings to the east may relate to 
this. Evidence for production at the site comes in the 
form of a rectangular dipolar anomaly to the west of 
the building [m3], together with some less feasible 
anomalies [m4] and [m7] that suggest the presence of 
brick kilns or similar features.

The results from Mas de la Pastora also suggest the 
presence of a small site, again possibly relating to ag-
ricultural activity. The series of dipolar features [m1] 
to [m4] in the southeastern part of the area indicate a 
number of large pits or kilns. It may be beneficial in 
the future to extend the survey at this site further to 
the southeast.

Results from both Mas de Gomandí and Els Antig-
ons were disappointing. The paucity of archaeological 
material in the results for these sites is predominantly 
due to the amount of disturbance that has occurred. 
At Els Antigons, a large factory was built to the east of 
the site that resulted in a rescue excavation conducted 
in 1979 (Koppel 2005; Massó 2003). The disturbance 
of the ground to the north of the track is evident in 
the survey results, and it masked any archaeological 
material that may be present, burying it under build-
ing rubble, soil and ferrous material. It is conceivable 
that a wider probe array could be used with resistivity 

d’estudi, i també les característiques dels materials ar-
queològics de cada indret. L’estratègia integrada utilit-
zada a l’estudi, que combina la magnetometria amb la 
resistivitat, va aconseguir localitzar diversos elements 
relacionats amb diferents jaciments, que altrament no 
s’haurien posat de manifest si només s’hi hagués apli-
cat individualment una sola tècnica geofísica.

L’estudi dut a terme a Centcelles va proporcionar 
el conjunt de resultats més destacable de totes les lo-
calitzacions estudiades. Sembla evident, a partir dels 
resultats, que el complex de la vil·la s’estenia fins a una 
notable distància, cap al sud de l’extensió ocupada per 
les restes principals. La comparació amb un plànol 
de les restes excavades d’aquest jaciment (Hauschild 
1965; 2002, 52) permet proposar l’existència d’una 
sèrie de possibles concentracions d’habitacles (fig. 25). 
Probablement hi ha una concentració d’estructures a 
la zona sud del jaciment, relacionada amb la fase més 
primerenca de la vil·la, i un pati que s’estén en direcció 
nord. La segona fase de la vil·la, del segle iii, es troba 
a l’oest, i l’última fase se situa al nord. L’estudi geofísic 
no dóna mostres que permetin suggerir la presència 
d’una ala oriental de l’última fase de la vil·la i que tan-
qués un ampli pati.

L’estudi dut a terme a les Bassasses també ha do-
nat com a resultat la localització de restes estructurals 
de probable origen romà. El gran edifici identificat 
en prospecció geofísica sembla d’època romana, espe-
cialment si es té en compte la quantitat de material 
ceràmic escampat per l’indret. Sembla que l’edifici és 
un gran magatzem o una estructura de granja, i és se-

Figura 25. Plànol bàsic de fa-
ses basat en els plànols d’exca-
vació de Centcelles. Suggereix 
possibles concentracions d’es-
tabliments per fases, a partir 
dels re sultats de les prospec-
cions geo  físiques. 
Figure 25. Basic phase plan 
based on the excavation plans 
from Centcelles, suggesting 
possible con centrations of set-
tlement by phase derived from 
the geophysical survey results.
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to prospect at a greater depth and therefore find any 
potential archaeological remains. The site at Mas de 
Gomandí showed some evidence of possible archaeo-
logical remains, with the long high resistance features 
[r1] and [r2], possible walls, running at a tangent to 
the modern field boundary alignment. The cutting 
of the railway line and erosion of the soil has signifi-
cantly reduced the visibility of buried archaeological 
material. A large quantity of ceramic material is vis-
ible on the surface, but this is not reflected in the 
geophysical survey results.

6.1.5. Conclusions

The geophysical survey at sites in the Ager Tar-
raconensis was successful in identifying sub-surface 
features at a number of places in the landscape. Re-
sults were particularly successful due to the use of 
an integrated methodology that took into consid-
eration the geology of the area and the nature of the 
archaeology. Extensive remains of the villa at Cent-
celles were located and mapped, together with ru-
ral sites at Las Bassasses and Mas de la Pastora. The 
survey results were of limited value at two of the 
more badly disturbed sites, Els Antigons and Mas 
de Gomandí.

6.1.6. recommendations

The geophysical survey at the sites in the Ager Tar-
raconensis was moderately successful in locating and 
mapping the extent of the archaeological deposits lo-
cated at each site. It is recommended that in future re-
sistivity and magnetometry are both used to continue 
to survey the landscape around Tarragona, in order to 
map the extent of any archaeological sites.

It is recommended  that  the  results of the  sur-
vey  should be verified through the use of excavation, 
utilising the results of the geophysics to allow small-
scale targeted excavation to take place over any fea-
tures that would fulfil a research interest in any of the 
structures or deposits found at the sites.
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gur que a l’est quedava tancat per la riba d’un curs 
d’aigua i possiblement una conducció d’aigua. Tenint 
en compte la centuriació que travessa el paisatge en 
aquesta zona, es tracta d’un establiment que probable-
ment encaixa d’alguna manera en l’habitual divisió de 
la terra; de fet, algunes de les bandes de lectures d’alta 
resistència situades a l’est hi podrien estar relacionades. 
Les mostres de producció d’aquest jaciment adopten 
la forma d’una anomalia dipolar rectangular situada 
a l’oest de l’edifici, [m3], juntament amb anomalies 
menys marcades, [m4] i [m7], que suggereixen la pre-
sència de forns de maó o elements semblants. 

Els resultats del Mas de la Pastora també suggerei-
xen la presència d’un petit establiment, també relaci-
onat, probablement, amb l’activitat agrícola. La sèrie 
d’elements dipolars [m1] a [m4], a la part oriental de 
la zona, indica uns quants grans pous o forns. Pot ser 
aconsellable, més endavant, ampliar l’estudi d’aquest 
indret més cap al sud-est. 

Els resultats tant del Mas de Gomandí com dels 
Antigons van ser decebedors. L’escassedat de material 
arqueològic d’aquests indrets es deu principalment a 
l’alt grau d’alteració que hi ha tingut lloc. Als Antigons 
es va edificar una gran fàbrica, que va motivar una 
excavació d’urgència el 1979 (Koppel 2005; Massó 
2003). L’alteració del terreny al nord de la pista és evi-
dent, als resultats de l’estudi, i ha emmascarat tots els 
materials arqueològics que hi puguin ser presents, col-
gats sota la runa de construcció, terra i material ferri. 
És factible dur-hi a terme un estudi de resistivitat amb 
sondes, a més fondària, per tal de localitzar possibles 
restes arqueològiques. L’indret del Mas de Gomandí 
va oferir algunes mostres de possibles restes arqueolò-
giques, amb els llargs elements d’alta resistència [r1] 
i [r2], possibles murs, que discorren tangencialment 
al límit modern del camp. El tall que suposa la línia 
fèrria i l’erosió del sòl ha reduït de manera significa-
tiva la visibilitat de material arqueològic soterrat. A la 
superfície hi és visible una gran quantitat de material 
ceràmic, però aquest fet no queda reflectit als resultats 
de l’estudi geofísic.

6.1.5. Conclusions 

L’estudi geofísic de diverses ubicacions de l’ager 
Tarraconensis ha donat resultat pel que fa a identificar 
elements soterrats a diversos indrets del paisatge. Els 
resultats han estat especialment satisfactoris gràcies a 
l’ús d’una metodologia integrada que va prendre en 
consideració la geologia de la zona i les característiques 
de l’arqueologia. Es van localitzar i cartografiar grans 
extensions de les restes de la vil·la de Centcelles, jun-
tament amb establiments rurals a les Bassasses i al Mas 
de la Pastora. Els resultats de l’estudi van ser de menys 
entitat en dos dels assentaments més sotmesos a altera-
cions: els Antigons i el Mas de Gomandí.
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appendix. details of Survey Strategy

Date of Survey: 15th-31st  October 2007
Site: The Ager Tarraconensis: Centcelles, Els An-

tigons, Las Bassasses, Mas de la Pastora, Mas de Go-
mandí

Surveyor: University of Southampton and the 
British School at Rome

Personnel: Rob Fry, Kristian Strutt, Greg Tucker
Geology: Limestone

Survey Type 1: Resistivity
Grid Size: 30m by 30m
Interval Spacing: 1m
Traverse Spacing: 1m
Instrument: Geoscan Research RM15 Resistance 

Meter
Probe Array: Twin probe
Probe Array Width: 0.5m

Survey Type 2: Magnetometry
Grid Size: 30m by 30m
Interval Spacing: 0.5m
Traverse Spacing: 1m
Instrument: Geoscan Research FM36 Fluxgate 

Gra diometer
Trigger: Automatic
Survey Resolution: 0.1nT

archaeological Prospection Techniques utilised by 
aPSS and the british School at rome

The following appendix presents a summary of 
prospection methods, implemented by Archaeologi-
cal Prospection Services of Southampton (APSS) and 
the British School at Rome (BSR) to determine the 
extent and nature of sub-surface archaeological struc-
tures, remains and features. The methodology usually 
applied by APSS and the BSR places emphasis on the 
integration of geophysical, geochemical and topo-
graphic survey to facilitate a deeper understanding of 
a particular site or landscape.

6.1.6. recomanacions

L’estudi geofísic als assentaments de l’ager Tarraco-
nensis va donar un resultat moderat en la localització i 
cartografia de l’abast dels dipòsits arqueològics situats a 
cada assentament. Es recomana que, en futurs treballs, 
es recorri a tècniques de resistivitat i de magnetometria 
per continuar l’estudi del paisatge dels entorns de Tar-
ragona, per tal de cartografiar l’extensió de qualsevol 
assentament arqueològic.

Es recomana que els resultats de l’estudi es veri-
fiquin amb l’ús d’excavacions, fent servir els resul-
tats de l’estudi geofísic per orientar excavacions de 
petita escala i centrades en punts concrets d’aquells 
elements que tinguin interès per a la recerca, a qual-
sevol de les estructures o dipòsits descoberts als as-
sentaments.

agraïments 

L’estudi geofísic de l’ager Tarraconensis va anar 
a càrrec dels Serveis de Prospecció Arqueològica de 
Southampton (Archaeological Prospection Services of 
Southampton, APSS), a la Gran Bretanya, i de l’Es-
cola Britànica de Roma (The British School at Rome, 
BSR), per encàrrec de l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC). 

Volem agrair a la directora de l’Institut el fet d’en-
carregar l’estudi. L’assessorament i l’ajuda de Marta 
Prevosti i de Cèsar Carreras Montfort van ser indis-
pensables per al bon desenvolupament de l’estudi de 
camp.

El personal de l’Escola Britànica de Roma i de la 
Universitat de Southampton ens van proporcionar un 
assessorament i una ajuda considerables. Volem agrair 
especialment l’ajut del professor Andrew Wallace-Ha-
drill i del prof. Simon Keay. L’ajut i el suport de Jim 
Wood, des de l’Oficina d’Arqueologia de la Universitat 
de Southampton, va ser igualment crucial per comple-
tar amb èxit el treball de camp.

L’estudi de camp no hauria estat possible sense la 
intensa feina i la dedicació de l’equip de camp. Vo-
lem fer arribar el nostre agraïment a Rob Fry i a Greg 
Tucker, amb una professionalitat i un entusiasme 
infatigables, al llarg del treball de camp i més enllà 
d’aquest.

apèndix. detalls de l’estratègia de l’estudi 

Dates de l’estudi: 15-31 d’octubre del 2007
Assentaments: ager Tarraconensis: Centcelles, els 

An tigons, les Bassasses, Mas de la Pastora i Mas de 
Gomandí

Autors de l’estudi: Universitat de Southampton i 
Escola Britànica de Roma 

Personal: Rob Fry, Kristian Strutt, Greg Tucker
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Geophysical Prospection
A number of different geophysical survey tech-

niques can be applied by archaeologists to record 
the remains of sub-surface archaeological struc-
tures. Magnetometer survey is generally chosen as a 
relatively time-saving and efficient survey technique 
(Gaffney et al. 1991, 6), suitable for detecting kilns, 
hearths, ovens and ditches, as well as walls, especially 
when ceramic material has been used in construc-
tion. In areas of modern disturbance, however, the 
technique is limited by the distribution of modern 
ferrous material. Resistivity survey, while more time-
consuming is generally successful at locating walls, 
ditches, paved  areas and banks, and the applica-
tion of resistance tomography allows such features 
to be recorded at various depths. APSS also imple-
ments close contour topographic survey over areas 
of prospection, to record any important relic of ar-
chaeological features in the present topography, as 
well as to provide vital information on the changing 
ground surface for the geophysical prospection re-
sults. A summary of the survey techniques is pro-
vided below.

Resistivity Survey
Resistivity survey is based on the ability of sub-

surface materials to conduct an electrical current 
passed through them. All materials will allow the 
passing of an electrical current through them to a 
greater or lesser extent. There are extreme cases of 
conductive and non-conductive material (Scollar 
et al. 1990, 307), but differences in the structural 
and chemical make-up of soils mean that there are 
varying degrees of resistance to an electrical current 
(Clark 1996, 27).

The technique is based on the passing of an elec-
trical current from probes into the earth to measure 
variations in resistance over a survey area. Resistance 
is measured in ohms (Ω), whereas resistivity, the re-
sistance in a given volume of earth, is measured in 
ohm-metres (Ωm). Four probes are generally utilised 
for electrical profiling (Gaffney et al. 1991, 2), two 
current and two potential probes. Survey can be un-
dertaken using a number of different probe arrays: 
twin probe, Wenner, Double-Dipole, Schlumberger 
and Square arrays.

The array used by APSS and the BSR utilises a 
Geoscan Research RM15 Resistance Meter in twin 
electrode probe formation. This array represents the 
most popular configuration used in British archae-
ology (Clark 1996; Gaffney et al. 1991, 2), usually 
undertaken with a 0.5m separation between mobile 
probes. Details of survey methodology are dealt with 
elsewhere (Geoscan Research 1996).

A number of factors may affect interpretation of 
twin probe survey results, including the nature and 

Geologia: pedra calcària

Tipus d’estudi 1: resistivitat
Amplària de retícula: 30 m per 30 m
Separació entre intervals: 1 m 
Separació entre travesseres: 1 m 
Instrument: mesurador de resistència Geoscan Re-

search RM15
Disposició de sondes: sondes bessones
Amplària de la disposició de sondes: 0,5 m

Tipus d’estudi 2: magnetometria 
Amplària de retícula: 30 m per 30 m 
Separació entre intervals: 0,5 m 
Separació entre travesseres: 1 m 
Instrument: gradiòmetre de vàlvules de flux Flux-

gate Geoscan Research FM36 
Disparador: automàtic
Resolució de l’estudi: 0,1 nT 

Tècniques de prospecció arqueològica utilitzades per 
l’apss i l’escola britànica de roma

Presentem un resum dels mètodes de prospecció 
que utilitzen els Serveis de Prospecció Arqueològica 
de Southampton (Archaeological Prospection Servi-
ces of Southampton, APSS) i l’Escola Britànica de 
Roma (British School at Rome, BSR), per determi-
nar l’abast i les característiques d’estructures, restes i 
elements arqueològics soterrats. La metodologia uti-
litzada habitualment per l’APSS i per la BSR posa 
l’èmfasi en la integració dels estudis de caire geofísic, 
geoquímic i topogràfic per facilitar una comprensió 
més substancial d’un indret o un paisatge determi-
nats.

Prospecció geofísica
Els arqueòlegs poden aplicar diverses tècniques 

d’estudi, a fi de detectar les restes d’estructures arqueo-
lògiques soterrades. Generalment s’escull l’estudi mag-
netomètric, ja que, en termes relatius, és una tècnica 
d’estudi eficient i que estalvia temps (Gaffney, Gater i 
Ovenden 1991, 6), apropiada per a la detecció d’ele-
ments com ara forns de ceràmica, llars de foc, forns i 
conduccions d’aigua, però també murs, especialment 
quan s’ha utilitzat material ceràmic per construir-los. 
A les zones sotmeses a alteracions modernes, tanma-
teix, aquesta tècnica queda limitada per la distribució 
de material ferri modern. L’estudi de resistivitat, tot 
i que requereix més temps, generalment proporciona 
bons resultats a l’hora de localitzar murs, conduccions 
d’aigua, zones empedrades i ribes de cursos d’aigua, i 
l’aplicació de la tomografia de resistència permet regis-
trar aquests elements a diferent profunditat. L’APSS 
també duu a terme estudis topogràfics per precisar el 
contorn a les àrees de prospecció, per tal de registrar 
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qualsevol traça important d’elements arqueològics en 
la topografia actual, però també per proporcionar in-
formació vital sobre canvis de la superfície del terra, 
pel que fa als resultats de la prospecció geofísica. A 
continuació es proporciona un resum de les diverses 
tècniques d’estudi.

Estudi de resistivitat
L’estudi de resistivitat es basa en la capacitat que 

tenen els materials soterrats de conduir corrent elèctric 
a través seu. Tots els materials permeten el pas de cor-
rent elèctric, en major o menor grau. Hi ha casos ex-
trems de materials conductius i no conductius (Scollar 
et al. 1990, 307), però les diferències en la composició 
química i estructural dels sòls signifiquen l’existència 
de diversos graus de resistència als corrents elèctrics 
(Clark 1996, 27).

Aquesta tècnica es basa a fer passar un corrent 
elèctric cap al terra, des de sondes inserides al ter-
reny, a fi de mesurar variacions de resistència en una 
zona d’estudi determinada. La resistència es mesura 
en ohms (O), mentre que la resistivitat, la resistència 
en un volum donat de terra, es mesura en ohms me-
tres (Om).

En general, es fan servir quatre sondes per obte-
nir una definició elèctrica (Gaffney, Gater i Ovenden 
1991, 2): dues sondes actives i dues de potencials. L’es-
tudi es pot dur a terme amb diverses disposicions de 
les sondes: sondes bessones, Wenner, de dipol doble, 
Schlumberger i disposició en quadrats.

En la disposició aplicada per l’APSS i la BSR, s’uti-
litza un mesurador de resistència Geoscan Research 
RM15, en formació de sondes d’elèctrodes bessones. 
Aquesta disposició representa la configuració més fre-
qüent en l’arqueologia britànica (Clark 1996; Gaff-
ney, Gater i Ovenden 1991, 2), que generalment es 
combina amb una separació de 0,5 m entre les sondes 
mòbils. Els detalls de la metodologia de l’estudi s’ex-
pliciten a part (Geoscan Research 1996). 

Diversos factors poden afectar la interpretació dels 
resultats d’estudis mitjançant sondes bessones, entre 
ells el caràcter i la profunditat de les estructures, el ti-
pus de sòl, el terreny i les condicions climàtiques lo-
cals. La resposta a elements de caràcter no arqueo lògic 
pot conduir a una interpretació errònia dels resultats 
o bé a l’emmascarament d’anomalies arqueològiques. 
Una disposició de sondes bessones de 0,5 m difícil-
ment reconeixerà elements a una profunditat més gran 
de 0,75 m (Gaffney, Gater i Ovenden 1991). Fins a 
una profunditat d’1 m es poden detectar els elements 
de més volum. Amb una disposició de sondes bessones 
entre 0,25 m i 2 m, els procediments són semblants als 
d’una disposició de sondes bessones de 0,5 m.

Tot i que els canvis en el contingut d’humitat del 
sòl i les variacions de temperatura poden afectar la for-
ma de les anomalies presents als resultats de l’estudi de 

depth of structures, soil type, terrain and localised cli-
matic conditions. Response to non-archaeological fea-
tures may lead to misinterpretation of results, or the 
masking of archaeological anomalies. A twin probe 
array of 0.5m will rarely recognise features below a 
depth of 0.75m (Gaffney et al 1991). More substan-
tial features may register up to a depth of 1m. With 
twin probe arrays of between 0.25m and 2m, proce-
dures are similar to those for the 0.5m twin probe 
array.

Although changes in the moisture content of the 
soil, as well as variations in temperature, can affect the 
form of anomalies present in resistivity survey results, 
in general, higher resistance features are interpreted 
as structures which have a limited moisture content, 
for example walls, mounds, voids, rubble filled pits, 
and paved or cobbled areas. Lower resistance anom-
alies usually represent  buried  ditches,  foundation 
trenches, pits and gullies. In addition to the normal 
twin electrode method of survey, a Geoscan Research 
MPX15 multiplexer can be utilised with the resist-
ance meter, allowing multiple profiles of resistivity to 
be recorded simultaneously, or resistance tomography 
to be carried out up to a depth of 1.5m. APSS gener-
ally survey, as with the twin electrode configuration, 
to a resolution of 1 or 0.1 m, with readings every me-
tre or half metre.

Magnetic Survey
Magnetic prospection of soils is based on the 

measurement of differences in magnitudes of the 
earth’s magnetic field at points over a specific area. 
Principally the iron content of a soil provides the 
basis for its magnetic properties. Presence of mag-
netite, maghaemite and haematite iron oxides all 
affect the magnetic properties of soils. Although 
variations in the earth’s magnetic field which are as-
sociated with archaeological features are weak, espe-
cially considering the overall strength of the mag-
netic field of around 48,000 nanoTesla (nT), they 
can be detected using specific instruments (Gaffney 
et al. 1991).

Three  basic  types of magnetometer  are  available  
to the  archaeologist; proton magnetometers, flux-
gate gradiometers, and alkali vapour magnetometers 
(also known as caesium magnetometers, or optically 
pumped magnetometers). Fluxgate instruments are 
based around a highly permeable nickel iron alloy 
core (Scollar et al. 1990, 456), which is magnetised 
by the earth’s magnetic field, together with an alter-
nating field applied via a primary winding. Due to 
the fluxgate’s directional method of functioning, a 
single fluxgate cannot be utilised on its own, as it 
cannot be held at a constant angle to the earth’s mag-
netic field. Gradiometers therefore have two fluxgates 
positioned vertically to one another on a rigid staff. 
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resistivitat, en general els elements que presenten més 
resistència s’interpreten com a estructures que con-
tenen menys humitat, com ara murs, piles de runa, 
buits, pous reblerts amb runes o zones empedrades o 
amb llambordes. Les anomalies de baixa resistència 
generalment representen conduccions d’aigua enterra-
des, rases de fonamentació, pous i torrenteres. A més 
del mètode d’estudi normal, d’elèctrodes bessons, es 
pot utilitzar un aparell múltiplex Geoscan Research 
MPX15 conjuntament amb el mesurador de resistèn-
cia, la qual cosa permet registrar de manera simultà-
nia diversos perfils de resistivitat o bé dur a terme una 
tomografia de resistència a una profunditat d’1,5 m. 
L’APSS generalment duu a terme els estudis, en la con-
figuració d’elèctrodes bessons, a una resolució d’1 o 
0,10 m, amb lectures cada metre o cada mig metre.

Estudi magnètic
La prospecció magnètica de sòls es basa en el mesu-

rament de les diferències de magnitud del camp mag-
nètic terrestre, a diversos punts d’una superfície deter-
minada. Principalment, el contingut de ferro d’un sòl 
proporciona la base de les seves propietats magnèti-
ques. La presència d’òxids fèrrics de magnetita, mag-
hemita i hematites afecta les propietats magnètiques 
dels sòls. Tot i que les variacions del camp magnètic 
terrestre atribuïbles a elements són febles, especial-
ment si es té en compte la força global del camp mag-
nètic, d’uns 48.000 nanotesles (nT), es poden detectar 
mitjançant instruments específics (Gaffney, Gater i 
Ovenden 1991).

L’arqueòleg té a la seva disposició tres tipus bàsics 
de magnetòmetres: els magnetòmetres de protons, els 
gradiòmetres de vàlvules de flux i els magnetòmetres 
de vapor alcalí (també coneguts com a magnetòme-
tres de cesi o magnetòmetres de bomba òptica). Els 
instruments de vàlvules de flux es basen en un nucli 
d’aliatge d’acer niquelat, altament permeable (Scollar 
et al. 1990, 456), que queda magnetitzat pel camp 
magnètic terrestre i conjuntament amb un camp alter-
natiu, que s’aplica amb un contacte primari. Com que 
el magnetòmetre de vàlvules de flux funciona de ma-
nera direccional, no es pot fer servir una única vàlvula 
de flux tota sola, ja que no es pot mantenir orientada 
en angle constant cap al camp magnètic terrestre. Per 
aquest motiu, els gradiòmetres tenen dues vàlvules de 
flux, posicionades verticalment l’una cap a l’altra, en 
un suport rígid. Així es redueixen els efectes que l’ori-
entació dels instruments té sobre les lectures. 

Els gradiòmetres de vàlvules de flux són sensibles a 
0,5 nT o menys, segons l’instrument. Ara bé, difícil-
ment poden detectar elements situats a una profun-
ditat més gran que 1 m per sota de la superfície del 
terreny. Els elements arqueològics com ara parets de 
maó, llars de foc, forns i material de construcció alterat 
quedaran representats en els resultats, com també els 

This reduces the effects of instrument orientation on 
readings.

Fluxgate gradiometers are sensitive to 0.5nT or 
below, depending on the instrument.  However, they 
can rarely detect features which are located deeper 
than 1m below the surface of the ground. Archae-
ological features such as brick walls, hearths, kilns 
and disturbed building material will be represented 
in the results, as well as more ephemeral changes in 
soil, allowing location of foundation trenches, pits 
and ditches. Results are however extremely depend-
ent on the geology of the particular area, and wheth-
er the archaeological remains are derived from the 
same materials. For fluxgate gradiometer survey, the 
Geoscan Research FM36 is used. Survey is carried 
out at 0.1nT resolution, with  readings taken every 
1m by 0.5m. Around 1.5 to 2 hectares are surveyed 
each day.

Topographic Survey
The modern ground surface or topography often 

contains important information on the conditions 
and nature of an archaeological site, and the poten-
tial existence of structures buried beneath the soil 
(Bowden 1999). The changes in topography can also 
have a great influence on determining the nature of 
features in a geophysical survey. Therefore it is vital 
to produce a detailed and complete topographic sur-
vey as part of the field survey of any given site. This 
generally entails the recording of elevations across a 
grid of a certain resolution, for instance 5 or 10m 
intervals, but also the recording of points on known 
breaks of slope, to emphasise archaeological features 
in the landscape.

Survey is usually undertaken by APSS using a to-
tal station or electronic theodolite, although Global 
Positioning Satellite systems (GPS) are also utilised 
to record the survey points. Computer software is 
then used to produce Digital Elevation Models of 
the results.  Normally, survey is carried out using 
a Leica total station, with readings taken every 4 
metres, and also on the breaks of slope of impor-
tant topographical features. The resolution can be 
increased where necessary. Up to 5 hectares per day 
can be covered.

Integrated Survey Methodology
The survey work carried out by Southampton is 

always produced as part of an integrated survey strat-
egy designed to affiliate all the geophysical survey 
techniques to the same grid system, which would be 
used for geochemical soil sampling and surface col-
lection. Surveys are normally based on an arbitrary 
grid coordinate system tied into a national system or 
to a series of hard points on the ground correspond-
ing to points on a map. A set of 30m grids is then set 
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canvis més efímers del sòl, i permetran la localització 
de rases de fonamentació, pous i conduccions d’aigua. 
Tanmateix, els resultats depenen en gran mesura de 
la geologia de cada zona en concret i de si les restes 
arqueològiques procedeixen dels mateixos materials. 
Per a l’estudi amb el gradiòmetre de vàlvules de flux, 
l’aparell utilitzat és el Geoscan Research FM36. L’estu-
di s’efectua a una resolució de 0,1 nT, amb lectures a 
cada 1 m per 0,5 m. Diàriament s’analitzen i es mesu-
ren entre 1,5 i 2 hectàrees de terreny.

Estudi topogràfic
La superfície moderna del terreny o la topografia 

sovint conté informació important sobre les condici-
ons i les característiques d’un emplaçament arqueolò-
gic i sobre la possible existència d’estructures colgades 
sota el terra (Bowden 1999). Els canvis en la topografia 
també poden tenir una gran influència a l’hora de de-
terminar les característiques dels elements detectats en 
un estudi geofísic. Per tant, és crucial elaborar un estu-
di topogràfic detallat i complet, com a part de l’estudi 
de camp d’un emplaçament determinat. En general, es 
tracta de registrar les elevacions, en el marc d’una retí-
cula d’una certa resolució, per exemple a intervals de 5 
o 10 m, però també de registrar els punts coneguts de 
canvi de rasant, per tal de posar en relleu els elements 
arqueològics del paisatge.

Habitualment l’APSS duu a terme els estudis mitjan-
çant una estació total o un teodolit electrònic, tot i que 
també es fan servir els sistemes de posicionament global 
per satèl·lit (GPS), per tal de registrar els punts d’estudi. 
A continuació s’apliquen programes informàtics per ela-
borar models digitals d’aixecament dels resultats. Nor-
malment, l’estudi es duu a terme mitjançant una estació 
total Leica, amb lectures cada 4 metres i també als can-
vis de rasant dels elements topogràfics d’importància. 
La resolució es pot incrementar allà on sigui necessari. 
Es poden cobrir fins a 5 hectàrees per dia.

Metodologia integrada d’estudi
Les tasques d’estudi efectuades per l’APSS, de 

South ampton, sempre formen part d’una estratègia 
integrada d’estudi, dissenyada per relacionar totes les 
tècniques de l’estudi geofísic amb el mateix sistema de 
retícula, que també es farà servir per a la recollida de 
mostres de sòl per a l’anàlisi geoquímica i per a la re-
collida en superfície. Els estudis es basen normalment 
en un sistema coordinat d’una retícula arbitrària, vin-
culat a un sistema nacional o a una sèrie de punts fixos 
de referència al terreny, corresponents als punts d’un 
mapa. A continuació es marca una sèrie de quadrícules 
de 30 m, la qual servirà de suport a les tècniques de 
magnetometria i resistivitat i a la resta de tècniques 
d’estudi que complementaran els resultats, com ara la 
inspecció ocular de camp i la recollida de mostres geo-
químiques.

out to provide the background for the magnetom-
etry, resistivity, and other survey techniques which 
will complement the results, for instance, of field-
walking and geochemical sampling.
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6.2. Excavacions al jaciment romà de les Bassasses 
(Cambrils)

Ramon Járrega 

6.2.1. antecedents

Les prospeccions geofísiques efectuades l’any 2007 
dins el PAT1 varen permetre constatar l’existència de 
dos elements importants que aparentment correspo-
nien a estructures arquitectòniques conservades en el 
subsòl. Una d’elles semblava identificar-se amb un 
forn, mentre que l’altra correspon a una estructura ar-
quitectònica de planta rectangular, que semblava pre-
sentar una sèrie de distribucions internes. Tenint en 
compte que aquesta darrera abasta una extensió d’uns 
40 x 15 m de llargària, es va plantejar efectuar un son-
deig per tal de documentar-la arqueològicament i va-
lorar la possibilitat o no, en un futur, d’excavar total-
ment aquesta estructura.

Per tal de resoldre aquestes qüestions, s’hi va dur 
a terme una campanya d’excavacions entre els dies 12 
de novembre i 5 de desembre de 2008. Estava previst 
realitzar-hi una segona campanya durant l’any 2009, 
que no s’ha pogut finalment dur a terme per raons lo-
gístiques i pressupostàries.

6.2.2. Metodologia

Es va marcar en el terreny un quadre de 15 x 15 
m de superfície en el qual es va centrar la intervenció 
del 2008, amb la finalitat de localitzar part de l’es-
tructura arquitectònica que semblaven desvelar les 
prospeccions geofísiques. Després d’una intervenció 
controlada amb màquina per tal de retirar l’estrat su-
perficial, es va plantejar obrir una sèrie de sondejos 
manuals per localitzar les possibles estructures arqui-
tectòniques i documentar l’estratigrafia del jaciment, 
ampliant el nombre de sondejos depenent d’aquesta 
estratigrafia.

Posteriorment a la feina de desbrossament i reti-
rada de l’estrat agrícola superficial amb màquina, es 
va procedir a marcar les cales de sondeig manual. Tan 
bon punt aparegueren estructures arquitectòniques, es 
varen utilitzar com a guia per tal de delimitar l’espai 
dels diferents sondejos, cosa que afecta la seva nume-
ració i denominació. Cal dir que en les tres setmanes 
d’excavació es va obrir una bona part d’aquest sector 
de 15 x 15 m, però aproximadament en resta entre la 
meitat i una tercera part per excavar.

6.2.3. Memòria dels treballs realitzats

6.2.3.1. Obertura del quadre general de treball
El 2008 es va dur a terme una primera intervenció 

en el terreny, que va consistir en la retirada de l’estrat 
superficial amb una màquina retroexcavadora en la 
superfície de 15 x 15 m, abans esmentada, amb un 
seguiment i control arqueològic. Aquest estrat super-
ficial, amb una potència que oscil·la entre 40 i 80 
cm segons les zones, correspon a la terra vegetal de 
conreu. 

Per sota de l’estrat superficial, aparegué una sèrie 
de terres argiloses de coloració rogenca, en les quals 
s’aprecien diverses concentracions de materials en al-
guns punts. El resultat més important és que, efec-
tivament, afloraren les estructures arquitectòniques 
que mostraven les prospeccions geofísiques. S’hi 
apreciaren dos murs paral·lels entre si, d’opus cae-
menticium, que tenen una separació que ha resultat 
ser una mica menor que la que es deduïa de la pros-
pecció geofísica, ja que apareixen dins el quadre de 
15 x 15 m obert en tota la superfície, i la distància 
real que els separa és d’uns 8 m. Aquests dos murs 
semblen ser de caire perimetral, i estan disposats en 
sentit NE-SW.

Una vegada documentats els dos murs que po-
dem considerar perimetrals (UE 1007 i 1022), es va 
procedir a fer-ne una neteja general. Es va constatar 
que aquests murs tenien una disposició lleugerament 
obliqua en relació amb el sondeig inicial obert amb la 
màquina, que s’havia basat en la prospecció geofísica. 
Per tant, cal admetre una petita desviació en aquest 
aspecte.

També es pot documentar que els dos esmentats 
murs perimetrals, d’opus caementicium (que anome-
nem 1007 i 1022), estaven fets amb obra d’encofrat 
(s’hi aprecien perfectament les seves diferents capes 
superposades uniformement), amb un gruix aproxi-
mat de 70 cm. Tot i que aparegueren molt alterats 
(per les raons que s’indicaran tot seguit), aquests murs 
presentaven probablement un arrebossat de mitja ca-
nya; aquest arrebossat s’observa clarament en el mur 
1007 (corresponent a la UE 1027), en la seva cara in-
terior, que cobreix (i arquitectònicament s’hi associa) 
un paviment d’opus signinum de molt bona qualitat, 
que sembla abastar tot l’espai interior delimitat pels 
murs perimetrals. La mitja canya 1027 presenta al-
gunes reparacions. Al mur perimetral 1022 s’aprecien 
també indicis d’haver-hi hagut una mitja canya, però 
han estat afectats per la rasa d’espoli UE 1024 i per 
les arrels d’un garrofer, que han alterat l’estratigrafia 
de la zona.

1. Vegeu el capítol precedent sobre les prospeccions geofísiques realitzades a l’ager Tarraconensis.
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Aquests murs aparegueren completament dislo-
cats (concretament, el del cantó nord estava arrencat i 
caigut vers l’interior de l’àrea edificada), la qual cosa, 
tenint en compte la dificultat que comporta ender-
rocar una estructura sòlida d’opus caementicium com 
aquesta, i considerant les informacions del pagès de 
la finca contigua (bon coneixedor de la zona), podem 
interpretar com a fruit d’un enderroc intencional dels 
murs, fet amb màquina pel pagès, cosa que podem 
calcular (a partir dels esmentats testimonis) que es de-
gué produir cap als anys seixanta del segle xx, amb 
la finalitat de regularitzar el terreny per al conreu, ja 
que les parets sobresortien potser mig metre (segons 
càlculs de Josep Maria Puche, de l’ICAC, qui s’ha en-
carregat de la planimetria de les restes) i devien fer 
nosa per a les tasques de conreu. El mur 1007 apareix 
trencat a intervals regulars (d’uns 2 m), i la part supe-
rior enderrocada està caiguda en direcció est; la cara 
exterior de la paret apareix en sentit horitzontal, cosa 
que inicialment (abans de les tasques de neteja) ens 
havia confós, ja que vàrem creure que es tractava de la 
part superior del mur.

Es procedí després a fer una neteja dels murs 1007 
i 1022 al llarg de tota l’àrea oberta amb la màquina, 
per tal d’identificar-los i deixar-los vistos. La terra que 
cobria les ruïnes dels murs l’hem anomenat 1020 en 
relació amb el mur 1007, i 1021 en relació amb el mur 
1022. Han proporcionat molt poc material datable, 
però són de formació força recent, ja que són conse-
qüència de l’enderroc dels murs 1007 i 1022.

Es va poder documentar perfectament la rasa d’es-
poli, sobretot al mur del cantó nord-oest (UE 1007). 
Ini cialment, aquesta rasa (UE 1008) havia estat iden-
tificada com a trinxera de fonamentació del mur, però 
en netejar i excavar els murs perimetrals es va poder 
comprovar de forma fefaent que es tractava de la rasa 
d’espoli, feta amb una màquina (probablement del ti-
pus eruga), i per tant en dates força recents. Posterior-
ment, les arrels dels garrofers situats al costat han cres-
cut al llarg de la rasa (que no deu haver-se format abans 
d’uns quaranta anys), malmetent encara més les restes 
de les parets. Aquesta rasa estava farcida (UE 1006) 
amb terres soltes de color negrós grisenc, idèntiques a 
les de l’estrat superficial, del qual formen, des del punt 
de vista geològic, una continuïtat. S’hi aprecia l’apari-
ció de fragments de gruixuts paviments d’opus signi-
num, així com de pedres procedents probablement de 
la destrucció dels murs. Aquesta rasa ha proporcionat 
(com tota l’excavació) molt poc material arqueològic, 
tot i que des d’un punt de vista cronològic resulta ir-
rellevant, ja que es tracta d’un estrat de formació molt 
recent, malgrat que no apareguin materials d’època 
moderna ni contemporània.

Al mur 1022 s’ha pogut documentar també la rasa 
d’espoli corresponent (UE 1024), però és de menor 
entitat que la 1008.

6.2.3.2. Sector 1
D’altra banda, es començà el rebaix dels estrats 

següents, documentant, per sota del nivell geològic, 
un estrat (que hem anomenat UE 1001) format per 
terres argiloses soltes, de color marró fosc i de con-
sistència mitjana. Aquest estrat ha proporcionat pocs 
materials (com tota l’excavació, fins ara), entre els 
quals es poden destacar alguns fragments de sigil·lada 
gàl·lica (formes Drag. 29 i 37) i una vora d’àmfora 
púnica.

En començar el treball manual, es va decidir consi-
derar el quadre obert amb la màquina com a sector 1, 
extrem que després s’ha matisat amb l’aparició d’una 
xarxa de construccions més complexa, com es veurà 
més avall. 

Només començar les excavacions arqueològiques 
pròpiament dites (treball manual) es va apreciar l’apa-
rició de tot un seguit d’estructures arquitectòniques, 
de pedres lligades amb fang o morter (segons els ca-
sos), que presentaven una certa complexitat en plan-
ta, i que en general es va poder veure de bell antuvi 
que presentaven una disposició perpendicular als murs 
perimetrals 1007 i 1022, amb la qual cosa feia la im-
pressió que aquests havien estat aprofitats per bastir 
altres construccions posteriors que les utilitzaven pre-
cisament com a murs de tanca.

Al sector més septentrional de l’àrea de treball 
oberta amb la màquina, es va poder documentar, 
paral·lel i a tocar del talús de l’àrea de treball que es 
va obrir amb la màquina retroexcavadora, un mur 
transversal als dos murs perimetrals 1007 i 1022, que 
discorria en sentit E-W (UE 1011), fet amb pedres 
lligades amb morter. Aquest mur presenta també un 
arrebossat interior de mitja canya (UE 1018), cons-
tructivament de menor qualitat que el 1027. A mitja 
distància entre aquests dos, el mur 1011 presenta una 
perforació posterior circular, d’uns 8 cm de diàmetre 
(UE 1025), que es pot interpretar com un desguàs, 
i que es perd sota el talús actual que es va obrir amb 
la màquina, la qual cosa és un indici que els àmbits 
que hi hagi a la zona immediata per excavar es deuen 
trobar a una cota inferior.

El mur 1011, d’una qualitat constructiva infe-
rior als murs perimetrals 1007 i 1022, és transversal a 
aquests i sens dubte s’hi adossava, encara que aquest 
aspecte no s’ha pogut comprovar a causa de la des-
trucció causada per la rasa d’espoli abans esmentada, 
que ha impedit comprovar els lligams entre tots els 
murs perimetrals i els dos transversals. A més, el punt 
on es deu adossar al mur 1022 resta encara per exca-
var. En un moment posterior, aquest mur rebé un re-
vestiment de pedres lligades amb morter (UE 1012), 
associades a una banqueta d’opus caementicium (UE 
1013) i d’uns 20 cm d’alçada per 20 d’amplada, tot i 
que aquesta darrera és irregular, documentada al can-
tó est de l’excavació. La llargària d’aquesta banqueta 
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és indeterminada, ja que es perd en el tall de l’exca-
vació, però probablement s’adossa al mur perimetral 
1022. En l’extrem oest d’aquesta banqueta s’aprecia 
l’empremta d’un muret que la devia tancar per aquest 
cantó.

A uns 3 m de distància en direcció SE aparegué 
un altre mur paral·lel al 1011, de pedres lligades amb 
fang (UE 1014). Presenta una alçada d’uns 50 cm so-
bre el paviment de signinum que es troba a tota l’àrea 
excavada. Entre aquest mur i el 1011 apareix un es-
trat argilós de color marró, que cobria un tercer mur 
(UE 1010) que aflorà immediatament (uns 5 cm) per 
sota d’aquest estrat argilós. Per tant, aquest darrer es-
trat l’hem diferenciat (UE 1003 i 1004): la UE 1003 
es troba entre els murs 1010 i 1011, i la 1004, entre 
els 1010 i 1014, tot i que geològicament el podem 
considerar el mateix estrat. Tanmateix, a l’estrat 1004 
aparegueren moltes pedres de grandària mitjana, que 
semblen correspondre a un enderroc. 

El mur 1010 està fet amb opus caementicium; la 
seva cara superior és llisa, amb marques d’encofrat, per 
la qual cosa podria haver tingut un alçat de tàpia o 
obra laterícia.

Aquests estrats presenten molt poc material; en 
la UE 1003 s’han documentat alguns fragments de 

ceràmica comuna informe, un de ceràmica africana 
de cuina que sembla correspondre a la forma Hayes 
197, sigil·lada africana A, àmfora tarraconense de la 
forma Dressel 2-4…, que ens proporcionen una cro-
nologia àmplia post quem del segle ii dC. En la zona 
de contacte entre les UE 1003 i 1004 aparegué un 
fragment de sigil·lada africana A, forma Hayes 8, i 
prop del mur 1014, algun fragment de ceràmica grisa 
que podria ser tardoantiga, així com un fragment ossi 
que sembla correspondre a un crani humà. No hem 
detectat diferències estratigràfiques aparents, però és 
possible que aquestes dues darreres restes es puguin 
relacionar amb el mur 1014. Tanmateix, a la zona a 
tocar del mur es va trobar una bossada de terra, d’uns 
20 x 30 cm de diàmetre (UE 1005), que cobria l’es-
trat 1003 i que tenia una concentració de ceràmica 
grollera en cocció reduïda, i un fragment de sigil·lada 
gàl·lica (probablement de la forma Drag. 29). Mal-
grat aquesta darrera, la ceràmica grollera, tot i que de 
caracterització problemàtica, podria ser d’època tar-
doantiga, i relacionar-se hipotèticament amb el mur 
1014.

A la meitat SE del sondeig, cobrint les UE 1003 i 
1004, aparegué un nou estrat (UE 1002), que es trobà 
únicament a la meitat est de la cala. Té una potència 

Figura 1. Planta general de l’excavació, amb indicació de les estructures arquitectòniques localitzades (elaboració: Josep Maria Puche, 
ICAC).
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variable entre 30 i 50 cm. L’estrat 1002 estava format 
per terres negroses de textura solta, i com els altres, 
gairebé no contenia materials arqueològics.

Un cop excavats els estrats 1002, 1003 i 1004, ha-
vent arribat pel cantó est fins al mur perimetral 1022 
(descobert en part) i el límit sud-est de l’àrea de tre-
ball oberta per la màquina, es va posar al descobert el 
paviment d’opus signinum (UE 1017) que cobreix tot 
l’espai situat entre els murs 1007 i 1022.

Els murs 1011 i 1014 s’adossen probablement 
als perimetrals 1007 i 1022, encara que, com ja hem 
dit, aquest extrem no s’ha pogut constatar a causa 
de l’arrasament intencionat dels esmentats murs pe-
rimetrals. D’altra banda, el mur 1010 presenta una 
discontinuï tat que podria ser una porta, o bé una part 
destruïda del mur; vers la meitat del sondeig, pre-
senta un angle recte en direcció nord-est, que es pot 
relacionar amb un altre fragment de mur (UE 1015) 
i amb l’empremta d’un muret que hi ha al costat de 
la banqueta 1013, amb la qual cosa es defineix un 
àmbit que tancaria per aquest cantó. També s’hi ha 
trobat un carreu de pedra del Mèdol (UE 1019). Es 
va poder comprovar que aquestes estructures (1010, 
1015 i 1019) no recolzen immediatament sobre el 
paviment de signinum 1017, sinó sobre una lleuge-
ríssima capa de llims (UE 1016) d’escassament 2 cm 
de potència, la qual cosa indica que quan es bastiren 
aquests murs el paviment de signinum estava brut i 
en desús, i probablement abandonat. L’estrat 1016 ha 
proporcionat només dos ossos i un petit fragment in-
forme, aparentment de sigil·lada africana. En aquest 
darrer cas, la data post quem de formació de l’estrat 
seria finals del segle i dC.

L’element 1015 consisteix en un fragment de mur 
de caementicium perpendicular a la banqueta 1013 i 
relacionable amb aquesta darrera, però presenta també 
un mur adossat (UE 1026) que cal posar en relació 
amb el mur 1010.

L’angle que descriu l’estructura 1010 permet deli-
mitar la UE 1004 entre els murs 1010 i 1014, però, 
atesa la complexitat que assoleix l’entramat d’estructu-
res en el costat SE de la cala, hem preferit, en comptes 
de perllongar la UE 1003 fins al mur 1022, conside-
rar una nova UE en aquesta zona que hem anomenat 
UE 1009. Tanmateix, tant aquesta darrera com les UE 
1003 i 1004 presenten les mateixes característiques físi-
ques, sense mostrar diferències geològiques, per la qual 
cosa deuen correspondre a una mateixa fase d’abando-
nament. 

L’estrat 1009 ha proporcionat, a tocar del mur 
1014, una inusual concentració d’ossos (possiblement 
humans, com indiquen uns fragments de crani), cerà-
mica grisa grollera (olles) i un fragment de sigil·lada 
hispànica, aparentment hispànica tardana, amb deco-

ració del segon estil (finals del segle iv - primera meitat 
del v dC).

Just per sota del mur 1014 s’aprecià una filada d’un 
altre mur (UE 1023) que no pot tenir cap relació cons-
tructiva amb aquell, ja que ambdós estan separats per 
un estrat de terra no excavat que geològicament sembla 
ser el mateix estrat 1004. Per tant, 1023 i 1014 són dos 
murs que presenten la mateixa disposició planimètrica 
però que han de pertànyer a dos moments diferents. 
Es pot observar que el mur 1023 talla el 1010. Així 
com només es pot suposar raonablement que el mur 
1014 s’adossa al 1022 (però no es pot comprovar per 
haver estat afectat per la rasa d’espoli 1024), en canvi 
s’ha conservat el punt de contacte entre 1023 i 1022, 
amb la qual cosa podem afirmar que aquell s’adossa a 
aquest darrer.

El mur 1023 està fet amb pedres de grandària 
mitjana lligades amb morter, i també s’hi aprecia un 
fragment de dolium reaprofitat en la seva construcció. 
La terra que el cobreix, que correspon als estrats 1004 
i 1009, contenia alguns fragments informes relativa-
ment grans d’àmfora tarraconense.

Al sector est, just al costat del límit de l’àrea exca-
vada i en disposició aparent paral·lela al mur 1015, 
aparegué, just per sobre de l’estrat llimós 1016, un 
gran bloc de pedra allargassada que per la seva forma 
i dimensions potser podria correspondre a un hipotè-
tic llindar relacionable amb el mur 1011 i la banqueta 
1013, a jutjar per una part d’aquest mur que sembla 
presentar una empremta que podria haver correspost 
hipotèticament a aquest llindar.2

6.2.3.3. Sector 2
Considerant que el mur 1014 permetia delimitar 

netament una àrea molt concreta compresa entre els 
murs 1007 i 1022, es va decidir considerar aquesta 
zona com a sector 1, anomenant sector 2 la resta de 
la superfície de 15 x 15 m oberta amb la màquina, 
que es trobava a l’àrea meridional-occidental d’aquest 
espai. Per tant, un cop acabada l’excavació del sector 
1, es va procedir a excavar el sector 2. Es va optar per 
obrir un espai paral·lel al mur 1022, al llarg de 2 m 
en una amplària de 3 m (sondeig 1). Posteriorment, 
es va seguir excavant en paral·lel al mur 1022 en di-
recció sud (sondeig 2), però restringint l’amplària del 
sondeig a 2 m.

Sondeig 1
En ambdós sondejos es va documentar l’estrat 

2001, de terres negres soltes, assimilable al 1002 del 
sector 1. Sota aquest primer nivell (tenint en comp-
te que ja s’havia retirat l’estrat superficial 2000 amb 
el treball previ amb màquina) aparegué un nou nivell 
(UE 2002) de terres argiloses vermelles, assimilable 

2. Observació de J. M. Puche.
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als 1002, 1003 i 1009 del sector 1. Com és general 
en tot el jaciment, aquests estrats varen proporcionar 
poc material arqueològic, i només es pot destacar la 
presència de fragments de tègules, imbrices i algun de 
paviment de signinum.

Entre els estrats 2002 i 2003 aparegueren restes 
humanes (un omòplat, un húmer i falanges dels dits) 
d’un mateix individu. Tot i la seva aparent situació 
entre dos estrats, sembla més probable que hagi estat 
esclafat per l’estrat 2003, format per un enderroc de 
pedres i fragments de signinum. Aquestes restes òssies 
semblen haver estat dipositades aquí quan el cos ja es-
tava descarnat, perquè no presenten una connexió ana-
tòmica immediata, ni s’hi observa cap ruptura trau-
màtica.3 A aquestes restes humanes, tot i no formar 
clarament part d’un enterrament, se’ls va assignar un 
número de UE, concretament el 2004. Tanmateix, en 
excavar l’entorn es va comprovar que no hi havia més 
restes òssies a la zona, per la qual cosa no es tracta d’un 
esquelet sencer.

La UE 2003 es troba al costat del mur 1014, fins 
a uns 30/50 cm d’aquest (varia segons el punt), i se-
parada estratigràficament d’aquest mur per l’estrat 
2002. Com s’ha dit més amunt, aquest estrat, també 
de terres argiloses vermelles, presenta abundància de 
pedres de grandària mitjana i fragments de paviments 
de signinum que permeten suposar que corresponen a 
un enderroc. Per tant, l’estrat d’enderroc 2003 sem-
bla associable no al mur 1014, sinó al 1023, que com 
hem dit es troba paral·lel a l’altre mur però a una cota 
sensiblement inferior, i per tant, sense que hi tingui 
una relació aparent. L’estrat 2003 apareix cobert pel 
2002, i és en aquest darrer en el qual es fonamenta el 
mur 1014.

L’enderroc 2003 cobreix directament el paviment 
de signinum general a tota la zona excavada, que aquí 
hem anomenat UE 2007.

Sondeig 2
Es varen excavar els estrats 2002 i 2003, que s’han 

identificat també al sondeig 1. Des de la meitat del 
sondeig fins al límit meridional de l’àrea oberta d’ex-
cavació (i per tant, el límit de la cala) es va apreciar 
l’existència d’un nou estrat, la UE 2005, que presenta 
un pendent d’uns 45 graus, i que només es documenta 
en aquest sector meridional de l’excavació. Es tracta 
d’un estrat argilós força consistent, format per terres 
vermelles groguenques, amb presència de pedres i es-
pecialment de grans fragments de signinum, els més 
grans trobats en tota l’excavació (d’uns 30 x 20 cm, 
aproximadament, i molt gruixuts). Els materials, tot 
i ser escassos, són relativament significatius: àmfora 
tarraconense (informe), i sigil·lada gàl·lica o hispànica 
de la forma Drag. 24/25. També hi ha un fragment 

de ceràmica africana de cuina de la forma Hayes 197, 
atribuït a la UE 2002 però trobat a la zona de contacte 
amb l’estrat 2005, per la qual cosa no podem descartar 
que correspongui a aquest darrer. 

Per sota de l’estrat 2005, a la zona de l’extrem me-
ridional de la cala, aparegué un altre estrat de textura 
similar però de gran duresa i consistència (UE 2006), 
cobert parcialment pel 2005 i en part pel 2002, que 
presenta una forta inclinació, i que resta per excavar, 
en haver-se documentat el darrer dia dels treballs. Per 
la seva inclinació i superposició, sembla que els estrats 
2005 i 2006 estan formats per abocaments procedents 
de l’exterior de l’àrea encerclada pels murs 1007 i 
1022, des d’una cota superior.

Per tal d’optimitzar els resultats de l’excavació, el 
darrer dia s’optà per deixar sense rebaixar, com s’ha dit, 
l’estrat 2006, i en canvi es va obrir un front al sondeig 
1, en paral·lel als murs 1014 i 1023, en sentit oest. En 
aquesta zona, es documentaren i s’excavaren els estrats 
2001 i 2003. Tot i que hi apareix poc material arqueo-
lògic, és significativa la troballa d’una vora d’àmfora 
sud-hispànica de la forma Almagro 51 / Keay 19 en-
tre les terres de l’estrat 2003, la qual cosa proporciona 
una datació dels segles iv o v dC. Per tant, l’enderroc 
del mur 2003 podria ser d’època tardoantiga, així com 
el mur 1014, clarament posterior.

En ampliar aquest sector, en retirar l’estrat d’argi-
les negroses 2001 aparegué immediatament un mur 
de pedra i caementicium de 50 cm d’ample que, per 
l’alineació, constitueix la continuïtat del mur 1015, 
que en aquest sector anomenem 2008. S’hi va trobar 
també un altre mur adossat i perpendicular al 2008, 
que anomenem 2009, i que és paral·lel al mur 1010 / 
1026. Tenint en compte l’aparició del mur 2008, res-
ta per esbrinar l’explicació de l’aparició d’un fragment 
de cadàver parcialment en connexió anatòmica (UE 
2004) entre les terres de l’enderroc 2003, quan tant 
aquestes com l’estrat 2002 que el cobreix semblen pos-
teriors al mur 2008 (al qual s’entreguen), amb la qual 
cosa aquest mur no hauria seccionat el cadàver, com 
aparenta la seva disposició. 

Pel que fa al mur perimetral 1022, no s’ha pogut 
documentar la mitja canya que presenta el 1007, però 
cal tenir en compte que hi havia una llarga arrel d’un 
garrofer que ha alterat aquesta zona, per la qual cosa 
no podem descartar que hi fos. D’altra banda, el mur 
1022 presenta aquí un gruixut arrebossat de 5 cm 
d’ample, que pot correspondre a una reparació i ex-
plicar per aquesta via la desaparició de la hipotètica 
mitja canya.

D’altra banda, el paviment de signinum trobat a 
tota l’àrea excavada sembla ser de menor qualitat al 
sector 2 que al sector 1 (així com a la zona d’aquest 
més propera al sector 2, per sota l’estrat 1009), ja que 

3. Observació de M. D. Ynguanzo.
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sembla ser més granulós i reté més la humitat, com es 
va poder comprovar a causa dels dies de pluja que s’es-
devingueren durant el procés d’excavació. Tot i aques-
tes diferències, correspon al mateix paviment, encara 
que al sector 1 l’hem anomenat UE 1017 i al sector 2 
rep el nom de UE 2007.

6.2.4. Interpretació

Per tant, els treballs arqueològics efectuats fins ara 
ens han permès documentar ja l’existència d’estructu-
res arquitectòniques d’època romana, a jutjar per la seva 
tècnica constructiva i pels materials apareguts en super-
fície i durant la remoció de les terres.

Tot i que l’estat del coneixement del jaciment és 
encara forçosament parcial, les dades aplegades en l’ex-
cavació ens permeten plantejar una primera hipòtesi 
sobre l’evolució del jaciment, a partir de la seriació ob-
servada en les estructures arquitectòniques. Així, pro-
visionalment podem establir l’existència de cinc fases 
constructives.

6.2.4.1. Primera fase
Constituïda pels murs perimetrals 1007 i 1022 (i 

la mitja canya del primer, la UE 1027), així com per 
un potent paviment d’opus signinum (UE 1017) que 
es troba en tota l’àrea excavada. Els murs perimetrals 
sembla que assolien una alçada d’1,50 m. La interpre-
tació que es pot deduir d’aquestes restes és que corres-
ponen a un gran dipòsit, que tenia ben bé 8 m d’ample 
i potser 42 m de llarg, si és que correspon totalment 
a l’estructura que va detectar la prospecció geofísica, 
extrem que resta per aclarir.

Aquest dipòsit, per les seves grans dimensions, s’ha 
de considerar com una bassa d’aigua, la qual cosa po-
dria haver originat el topònim, segurament pel conei-
xement que tenien d’aquestes estructures els pagesos 
de la zona, qui encertadament n’havien deduït la fun-
ció. En tot cas, és un element que ens permet replan-
tejar la problemàtica hidràulica del territori de Tarra-
co, podent-lo relacionar amb altres casos propers, com 
el del jaciment romà de Mas d’en Gras (Vila-seca), 
on s’han documentat estructures hidràuliques d’èpo-
ca romanorepublicana. També es pot relacionar amb 
aquesta bassa el forn que hi hagué al seu costat, com 
ho indiquen la prospecció geofísica i la terra rubefac-
tada que es troba encara al lloc, però ara com ara no 
ha estat excavat. L’aigua de la bassa seria sens dubte 
molt important per al manteniment del forn, però, 
considerant les seves grans dimensions, podem supo-
sar-li també altres usos, fonamentalment d’irrigació 
agrícola.

No tenim arguments estratigràfics per datar 
aquesta primera fase, tot i que la troballa en estat 
residual d’algunes ceràmiques del període romanore-
publicà (ceràmica ibèrica, campaniana A) permeten 

suggerir, tenint en compte el paral·lel abans esmentat 
del Mas d’en Gras, que aquesta bassa podria ser una 
construcció d’aquest període, vers els segles ii-i aC. 
La duració del seu ús com a bassa d’aigua és també 
indeterminada, encara que possiblement a finals del 
segle i o ja en el segle ii ja no s’utilitzava com a tal 
(o bé no es netejava), com ho fa pensar la troballa 
d’un fragment de sigil·lada africana en el petit estrat 
llimós (UE 1016) dipositat sobre el paviment de sig-
ninum. Les reparacions observades en la mitja canya 
1027 (d’altra banda, consistent i de bona qualitat) 
fan pensar en un període d’ús relativament llarg de 
la bassa.

6.2.4.2. Segona fase
Ve donada per l’aparició d’un mur de pedres lliga-

des amb morter (UE 1011), que possiblement s’ados-
sa als murs perimetrals 1007 i 1002, constituint, pel 
seu caire perpendicular, una compartimentació de 
l’espai original de la bassa. Potser encara el seu ús 
seria contenir aigua, com ho fa pensar la presència 
d’una mitja canya (UE 1018) en aquest nou mur, tot 
i que és de menys qualitat que la mitja canya original 
de la bassa. Tanmateix, no podem descartar un altre 
ús, com un dipòsit de líquids amb finalitat industrial 
o bé un magatzem. No sabem si el desguàs (1025) 
practicat en el mur 1011 correspon a aquesta fase o 
a la següent.

No tenim cap element que ens permeti datar 
aquesta fase. D’altra banda, el mur fonamenta di-
rectament sobre el paviment de signinum 1017, per 
la qual cosa l’estrat llimós 1016 que apareix sobre 
aquest (i que pot datar-se, com a mínim, vers finals 
del segle i o ja en el segle ii) es pot considerar poste-
rior al mur 1011. En tot cas, la troballa de fragments 
de sigil·lada gàl·lica i hispànica i àmfora tarraconense 
són indicis de la freqüentació de la zona durant el 
segle i dC.

6.2.4.3. Tercera fase
Aquesta fase és la que presenta una complexitat es-

tructural més gran. Per un cantó, s’adossa un petit mur 
(UE 1012) al mur transversal 1011, associat amb una 
banqueta arrebossada amb opus signinum (UE 1013). 
Potser en aquest moment es practica el desguàs 1025 
al qual ens hem referit. Al mateix moment sembla cor-
respondre la construcció de tot un entramat de murs 
d’opus caementicium (corresponents a les UE 1010, 
1012, 1013, 1015, 1026, 2008 i 2009), probablement 
amb una coronació de tàpia, a jutjar per la seva su-
perfície superior plana i uniforme. Aquests murs de-
fineixen una sèrie d’àmbits ortogonals, encara no ben 
definits, ja que ara com ara només s’ha documentat la 
seva planta de forma parcial, però que impliquen una 
important compartimentació de l’àrea, i sens dubte 
l’amortització definitiva (si no és que ho havia estat ja 
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en la fase anterior) de l’ús d’aquest espai com a bassa 
d’aigua.

La finalitat d’aquests espais és de moment impos-
sible de determinar, tot i que no podem descartar la 
seva utilització (almenys parcial) com a espais de fi-
nalitat balneària, com ho pot fer pensar el cas proper 
(abans esmentat) del Mas d’en Gras, on es bastiren 
uns banys reutilitzant un antic dipòsit. En tot cas, 
aquestes construccions no recolzen sobre el paviment 
de l’antiga bassa, sinó sobre l’estrat llimós 1016, la 
qual cosa vol dir que la bassa o estava abandonada 
o estava bruta i en desús quan es varen construir 
aquests murs. La troballa d’un fragment de ceràmica 
africana de cuina en l’esmentat estrat 1016 propor-
ciona una datació post quem d’aquesta tercera fase a 
partir de finals del segle i - segle ii, tot i que podria 
ser posterior.

6.2.4.4. Quarta fase
Es construí el mur 1023, del qual resta tan sols 

la filada inferior, aparentment de pedra lligada amb 
morter; probablement l’alçat era de tàpia. Es tracta 
d’un mur transversal bastit entre els murs perime-
trals 1007 i 1002, el qual s’ha pogut constatar que 

s’adossa a aquest darrer. Aquest mur talla clarament 
el 1010, sense que s’apreciï un augment de la cota, 
per la qual cosa possiblement el nivell de circulació 
era el mateix que en la tercera fase. Tampoc no po-
dem descartar que el forat del desguàs 1025, que no 
podem atribuir amb seguretat a cap fase, correspon-
gui a aquesta.

Tenint en compte la textura argilosa i l’homogeneï-
tat de l’estrat 1003 / 1004 / 1009 / 2002, que amor-
titza els murs de la tercera fase i possiblement també 
el 1023, podem suposar que corresponen a la des-
trucció de l’alçat de tàpia d’aquests murs, cosa que 
podem suposar també per a l’estrat 1002 / 2001. La 
troballa d’un fragment d’àmfora sud-hispànica de la 
forma Almagro 51 / Keay 19 en relació amb aquest 
estrat ens podria fer pensar en una data d’amortitza-
ció d’aquesta fase vers el segle iv o primera meitat del 
v, però cal ser prudents, ja que podria correspondre 
en realitat a la fase següent. En tot cas, els estrats 
esmentats han proporcionat elements (sigil·lada afri-
cana A, ceràmica africana de cuina de la forma Hayes 
197) que es poden datar grosso modo vers els segles 
ii-iii dC, que podria ser la cronologia de la quarta 
fase.

Figura 2. Planta de les estructures arquitectòniques, amb indicació de les diferents fases constructives documentades (elaboració: Josep 
Maria Puche, ICAC).
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No podem determinar l’entitat ni la relació amb 
aquesta fase de les restes òssies humanes documen-
tades, ja que semblen estar en relació amb els estrats 
d’amortització, però sembla tractar-se d’ossos ja des-
carnats, per la qual cosa podrien relacionar-se amb 
remocions de terra que podrien haver afectat una pos-
sible necròpoli.

6.2.4.5. Cinquena fase
És la darrera fase constructiva del jaciment, i ve 

determinada per la presència d’un nou mur transver-
sal (UE 1014), gairebé exactament per damunt del 
mur 1023 però sense relació directa amb aquest, ja 
que està separat per mig metre d’estratigrafia, amb la 
qual cosa el 1023 devia estar colgat i invisible quan 
es va construir el 1014. Aquest darrer és el de factura 
més pobra, de pedres de petites dimensions, lligades 
amb fang, sense presència de morter; se’n conserva 
tan sols la filada inferior, per la qual cosa no podem 
descartar que l’alçat fos de tàpia, encara que és l’es-
tructura més superficial del jaciment, i podria haver 
estat destruïda per les tasques agrícoles. Probablement 
s’adossava en els murs perimetrals 1007 i 1022, però 
no ho podem comprovar a causa de les rases d’espoli 
d’aquests murs.

Aquesta fase sí que representa un recreixement de la 
cota del nivell de circulació, que augmenta en mig me-
tre. El mur 1014 es fonamenta en l’estrat 1003 / 1004 / 
1009 / 2002 i es relaciona amb el 1002 / 2001, que 
podria ser el d’ús d’aquest moment, o potser d’amor-
tització, ja que se li entrega però no el cobreix; el mur 
aflorava directament en treure l’estrat agrícola 1001. 

Cal dir que no hem identificat cap nivell de paviment 
relacionable amb aquest mur 1014, per la qual cosa 
és possible que estigués a una cota superior i hagi des-
aparegut, tenint en compte que tan sols hem identifi-
cat una filada del mur.

La situació superficial d’aquest mur ja ens indica 
clarament que és el més modern del jaciment, però 
la seva associació a la troballa de fragments d’olles 
de ceràmica grollera, una possible sigil·lada hispàni-
ca tardana i una àmfora sud-hispànica de la forma 
Almagro 51 / Keay 19 ens permet atribuir a aquesta 
fase una datació tardoantiga, de vers el segle iv / inicis 
del v.

6.2.5. Conclusions

Tot i que la documentació de les estructures ar-
quitectòniques és forçosament parcial, pel fet que 
manca una bona part del jaciment per excavar, hem 
pogut identificar cinc fases evolutives del jaciment, 
des d’una inicial bassa d’aigua (que hipotèticament 
podria ser d’època romana republicana) fins a un mur 
de finalitat indeterminada d’època tardoantiga, pas-
sant per tres altres fases intermèdies, de les quals la 
més interessant sembla ser la tercera, que correspon a 
la construcció d’un interessant conjunt d’estructures 
arquitectòniques de finalitat encara per determinar, 
però que almenys en part podrien haver tingut un ús 
termal.

Figura 3. Vista general de 
l’excavació. 
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6.3. La intervenció arqueològica al jaciment de 
Molins Nous (Riudoms)

Marta de la Vega i Toro

6.3.1. Introducció

La intervenció arqueològica efectuada al jaciment 
de Molins Nous (Riudoms, Baix Camp) s’integra dins 
el projecte dut a terme per l’Institut Català d’Arqueo-
logia Clàssica.4

Els treballs van ser efectuats per l’empresa ROCS 
S.C.P., d’acord amb les corresponents resolucions de la 
Direcció General de Patrimoni Cultural de la Genera-
litat de Catalunya, sota la direcció de Marta de la Vega 
i Toro entre els dies 13 i 25 de març de 2006.

La intenció de l’actuació era realitzar una prime-
ra neteja del jaciment, procedint al desbrossat d’ele-
ments vegetals, amb la finalitat d’efectuar un registre 
de les restes observables. L’existència d’estratigrafia 
encara per exhaurir dins la zona afectada feia tam-
bé obligada la seva excavació i la corresponent docu-
mentació gràfica dels nivells apareguts. Per dur a ter-
me aquesta sèrie de tasques van ser necessàries dues 
setmanes, amb la intervenció d’un arqueòleg director 
i dos auxiliars.

La metodologia utilitzada va ser l’habitual en ja-
ciments d’època romana, amb l’excavació en extensió 
dels nivells documentats mitjançant el sistema de re-
gistre Harris. A cada unitat estratigràfica identificada 
i numerada li correspon una fitxa descriptiva amb la 
informació bàsica de la UE.

El material gràfic es compon d’una planta general a 
escala, detalls concrets i seccions on s’observen estruc-
tures i estratigrafia a escala també, que aporten una 
visió sincrònica i horitzontal de les fases del jaciment 
juntament amb el material fotogràfic imprescindible 
per a la identificació visual dels treballs realitzats, uti-
litzant per a cada UE fotografies en format digital. 
L’objectiu final, des del punt de vista gràfic, és realitzar 
plantes de les diferents fases constructives de l’assen-
tament que ens permetin conèixer tan bé com sigui 
possible la seva evolució funcional i estructural al llarg 
de tota la seva història.

6.3.2. antecedents

A banda i banda de la riera de Maspujols, han estat 
localitzades nombroses restes arqueològiques corres-
ponents a diversos jaciments romans. De nord a sud, 

podem esmentar entre les més importants la parti-
da del Mas de Gomandí (amb les restes d’un taller 
productor d’àmfores vinateres), Mas d’Antoni Corts 
(també amb troballes relacionades amb un forn terris-
ser), Mas d’en Toda (on han estat recuperats una es-
cultura de marbre de Bacus, un fragment d’inscripció 
llatina i restes de mosaics), Mas de Barenys (en el qual 
van ser excavats una sèrie d’enterraments d’inhuma-
ció), l’Hort del Pelat (situat gairebé dins del mateix 
nucli urbà actual, amb diverses troballes de monedes 
i ceràmica), Molins Nous (amb estructures arquitec-
tòniques visibles), la Timba del Castellot (al costat del 
jaciment ibèric) i Mas del Pesoler (també amb restes 
d’enterraments).

El jaciment de Molins Nous es troba vora la riera 
de Maspujols, en un camp de conreu propietat del Sr. 
Josep Papió. Es troba situat al costat de la cruïlla entre 
el camí dels Molins Nous i el camí de Sant Domè-
nec, prop dels molins nous (que li donen nom), en 
uns terrenys lleugerament elevats per sobre de les terres 
circumdants.

El topònim Molins Nous s’origina en uns molins 
que sembla que en el segle xv formaven part d’una 
propietat del duc de Cardona; apareixen esmentats 
amb una certa freqüència en la documentació dels 
segles xvi i xvii. Aquesta denominació implica l’exis-
tència d’uns molins vells dels quals no en sabem res, 
per la qual cosa és possible que facin referència al ma-
teix jaciment (IPAC 1993). Una de les finques, en 
les quals se situa el jaciment, havia estat de propietat 
municipal fins l’any 1973, en què fou venuda a par-
ticulars.

El jaciment fou descobert pel propietari de la finca, 
Sr. Josep M. Gili, qui en comunicà l’existència al Sr. 
Valeriano Romero. Durant els anys 1977-1982 el jaci-
ment va ser excavat per professors i alumnes del col·legi 
d’EGB Beat Bonaventura, de Riudoms, sota la direc-
ció de Valeriano Romero, Manuel Benítez, Ramon M. 
Borràs, Josep Lluís Valls i Dolors Llaveria. L’any 1983 
es va programar una campanya d’excavació arqueolò-
gica que havia de dirigir Esmeralda Terré, però que no 
es va arribar a dur a terme. Els materials trobats en el 
decurs d’aquestes intervencions foren exposats públi-
cament amb motiu d’una fira i, posteriorment, ingres-
saren al Museu de Riudoms. Els materials tardoantics 
van ser estudiats a la tesi doctoral de Ramon Járrega 
(Járrega 1993, 956-963).

Segons les notes publicades (1977, 1978a, 1982a) i 
la planta de l’excavació publicada per Romero (1983), 
es van documentar bàsicament dos nivells d’habita-
ció: l’inferior, corresponent a una zona residencial, 
amb la troballa de gran quantitat d’estucs decorats, 

4. Agraïm sincerament la col·laboració rebuda tant del Sr. Valeriano Romero com de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, amb espe-
cial esment de Marta Prevosti, que va dur a terme la gestió de l’excavació del jaciment, Ramon Járrega, que va ajudar en la classificació del 
material, i Jordi López, que va ajudar en la redacció d’aquest capítol.
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i amb un estrat d’incendi de rebliment, que es va re-
lacionar amb les invasions del segle iii; i el superior, 
que correspondria a una reconstrucció a base de tàpia 
i tovot, amb la construcció d’un dipòsit amb depres-
sió al fons per a la recollida de líquids. Les estructures 
arquitectòniques recuperades consisteixen en murs de 
pedra i argamassa amb encofrat. A la part més elevada 
hi ha els fons de dos dipòsits revestits amb opus sig-
ninum, i dues pedres de premsa. La superposició de 
paviments evidencia l’existència de diverses refaccions 
al llarg del temps de vida d’aquest hàbitat. Entre les 
troballes, destaca un grafit ibèric de catorze signes ins-
crit en el formigó d’un dels murs (que continua in situ 
i del qual hi ha un calc al Museu de Riudoms). En-
tre els materials mobiliaris, s’han trobat campanianes, 
TS itàlica, TS sud-gàl·lica, TS hispànica, TS africana 
D, ibèrica pintada (amb decoració de cercles concèn-
trics), àmfora tarraconense, tegulae i imbrices (amb 
algun segell circular), monedes (bronzes de Claudi II 
el Gòtic i Constantí), una roda de molí fragmenta-
da i materials diversos com ara plaques de pissarra, 
marbres, estucs, així com objectes d’os, monedes, un 
contrapès de romana de plom, una fulla de ganivet de 
bronze, un recipient de ferro que sembla un embut, 
claus i altres objectes metàl·lics, i gran quantitat de 
petxines, cargols, ostres, murex i pecten. Cal destacar 
una marca al coll d’una àmfora africana spr ? (irat 
155), així com un segell circular en un imbrex, amb 
el text o(pus) c(aii) i(ulii) avidi(ani), de procedència 
possiblement itàlica, sobre la base de la forma circular 
del segell (Rico 1995, 212-213, irat 165). Les cerà-
miques proporcionen un ventall cronològic datable 
entre els segles ii-i aC i almenys el v dC. Els materials 
es conserven al Museu de Riudoms.

Valeriano Romero interpretà la part excavada de la 
villa com un sector industrial dedicat a la producció 
d’oli, tot i que els autors de la fitxa de l’IPAC van 
creure que més aviat devia ser de vi. La troballa d’un 
motlle de terra sigil·lada hispànica obre la possibilitat 
que existís una terrisseria. D’altra banda, les troballes 
efectuades permeten pensar en l’existència d’una villa 
que s’originaria en època tardorepublicana (no sabem 
si ja com a villa o com un tipus d’hàbitat diferent), 
com ho indiquen les ceràmiques campanianes i ibèri-
ques, i perduraria fins a l’antiguitat tardana. No sabem 
si hi hagué algun hiatus, a partir de la vaga referència 
a un estrat de destrucció que s’ha atribuït a la invasió 
franca del segle iii, però la troballa de materials més 
moderns (sigil·lada africana D) indica que l’assenta-
ment perdurà com a mínim fins al segle v dC; aquesta 
cronologia es desprèn de la datació de la forma Hayes 
61 B de la sigil·lada africana D i de la presència de 
sigil·lada xipriota (Járrega 1993, 958 i 960).

Romero (1978b) informa que l’antic camí de Reus 
a Riudoms era l’anomenat «camí dels Molins Nous», 
que surt del carrer Muralla de la Font Nova, de Riu-

doms, a la vora del qual es troben les restes de la vil·la 
romana de l’Hort del Pelat. A partir d’aquí, el camí 
s’orientava cap al nord-oest i seguia per trams que avui 
encara són practicables, en línia recta fins a Reus. En 
el seu recorregut passa per quatre vil·les romanes, una 
situada entre l’Hort del Camp i l’Hort del Serenet, 
partida de la Mola, la de Molins Nous, la del Mas d’en 
Blai i la darrera, que se situa als suburbis de Reus, 200 
m al sud de la vertical de la cruïlla de les carreteres 
d’Alcolea del Pinar amb l’avinguda de la Misericòrdia 
i a 100 m d’aquesta.

6.3.3. descripció dels treballs realitzats

Les circumstàncies particulars d’aquest jaciment, 
l’excavació del qual es va iniciar ja l’any 1977 i va fina-
litzar el 1982, i on s’havia deixat un testimoni de cara 
a futures intervencions, van fer que la primera actua-
ció necessàriament fos un desbrossat de la zona sobre 
la qual calia treballar. La neteja va tornar a deixar al 
descobert estructures que es van documentar acurada-
ment mitjançant dibuixos i fotografies.

Un cop delimitada l’àrea sobre la qual calia treba-
llar, es va procedir a l’excavació del testimoni deixat 
l’any 1982 per Valeriano Romero.

La primera unitat estratigràfica que s’observava era 
un petit fragment de paviment realitzat en opus sig-
ninum de bona factura a la part occidental d’aquest 
testimoni (UE 8).

Sota aquest paviment es trobava una capa de pre-
paració (rudus) feta amb pedres de mida no gaire gran 
però força regular, amb alguna terra de coloració mar-
ró fosca entre elles (UE 9). La UE 10, sota l’anterior, 
consistia en un anivellament de terra taronja extreta 
amb tota probabilitat del mateix terreny natural, el 
qual permetia una posterior pavimentació regular so-
bre ella. Un cop extret aquest anivellament s’hi trobà 
un estrat compost per pedres de diversa mida i terra 
de color variat i textura més aviat sorrenca, el qual es 
degué dipositar per elevar la cota del terreny amb la 
intenció de pavimentar posteriorment (UE 11). Quan 
les unitats estratigràfiques anteriors van ser retirades, 
aparegué un altre estrat (UE 12), consistent en un 
gruix de pedres de mida variada i terra taronja, on apa-
regueren restes d’estuc fragmentat, elaborat en calç. 
Aquests fragments presentaven en una de les cares pig-
mentació vermella i a l’altra encara conservaven una 
lleugera capa de cendres. S’interpretà com un possible 
enderroc d’una fase anterior a la que correspondrien 
els estrats precedents. Sota l’enderroc aparegué la UE 
18, un nivell de no gaire gruix, net de pedres, format 
per terra taronja d’acusada semblança amb el terreny 
natural. La cota superior força regular, i el fet de tro-
bar-se sota la UE 12, van portar a pensar que es tracta-
va d’un paviment corresponent a una fase anterior del 
jaciment. En treure aquest paviment, es va poder veure 
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un retall de forma poc regular reomplert per un estrat 
de terra amb coloració marró fosca, interpretat com un 
possible anivellament per preparar alguna construcció. 
A aquest reompliment se l’anomenà UE 15, i a la uni-
tat estratigràfica negativa, UE 16, i sota d’elles ja es 
trobava el terreny natural.

6.3.4. les fases arqueològiques 

Les estructures afectades per la intervenció van per-
metre interpretar quatre fases consecutives.

6.3.4.1. Fase 1
De la fase inicial tan sols es conserva un retall (UE 

16) farcit per una terra de color marró fosc (UE 15) de 
difícil interpretació. La possibilitat que ens sembla més 
plausible és que es tracti d’una preparació relacionable 
eventualment amb alguna fase constructiva, tot i que 
la limitació en l’extensió de l’excavació no va permetre 
la delimitació completa d’aquestes unitats estratigrà-
fiques. Els materials ceràmics associats a aquest retall 
són els que corresponen a una cronologia més antiga; 
s’hi troben força fragments de vernís negre itàlic, així 
com ceràmica de factura ibèrica, que remeten a una 
cronologia de primera meitat del segle ii aC.

6.3.4.2. Fase 2 (fig. 1)
Es tracta dels murs UE 3, 4, 7, 19 i 26, associa-

bles als paviments UE 13 i 18. Ens trobaríem amb uns 
dipòsits delimitats per les UE 7 i 3 on podem veure 

encara avui com els travessen els orificis que respo-
nien a les canals de drenatge dels esmentats dipòsits. 
Amb aquests vincularíem la UE 13, paviment de calç 
d’aquests dipòsits, i la UE 18, paviment de terra que es 
relacionaria amb la UE 7. Els elements materials que 
datarien aquest moment estan representats pels frag-
ments d’àmfora itàlica (forma Dr. 1A) i de campani-
ana A (forma Lamb. 36) que porten la cronologia no 
més enllà del tercer quart del segle i aC.

6.3.4.3. Fase 3 (fig. 2)
En aquest moment les estructures anteriors es tro-

barien, si no en desús, en part malmeses, ja que és 
quan trobaríem la UE 12, interpretada com a ender-
roc, sobre la qual s’adossa la bassa d’opus signinum UE 
14 i la UE 27, forat que la traspassa. És ara també quan 
s’efectua la construcció del mur UE 5, ja que aquesta 
bassa també hi recolza. Quant a cronologia, la troballa 
de diversos tipus d’àmfora (itàlica, lusitana i bètica) 
associats a ceràmica comuna itàlica amb engalba de 
roig pompeià, així com a dues imitacions locals, una 
corresponent a la forma Lamb. 27 Ba de la producció 
campaniana A, i l’altra a una ceràmica de vernís roig 
corall, ens condueix a datar aquesta fase en el darrer 
quart del segle i aC.

6.3.4.4. Fase 4 (fig. 3)
El darrer moment que documentem ens verifica 

l’amortització definitiva d’aquells primers dipòsits, ja 
que ara és quan funciona el mur UE 2, també travessat 

Figura 1. Planta de les estructures de la fase 2. 
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Figura 2. Planta de les estructures de la fase 3.

Figura 3. Planta de les estructures de la fase 4.
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per dues canals, però aquestes a una cota molt més alta 
que la UE 7 i la UE 13. Aquest mur es relacionaria 
amb la UE 6 i la UE 5, que continuaria en ús, que no 
és el cas de la bassa UE 14, i tot aquest espai quedaria 
reomplert per un estrat constructiu (UE 11) dirigit a 
elevar el nivell de pavimentació, exemplificat per les 
UE 8 i 29, així com les UE 9, 10 i 31. Associades a 
elles tindríem els dos blocs de pedra UE 20 (fig. 4) i 
25, i situaríem en aquest moment l’ús dels paviments 
de signinum UE 23 i 17 (junt amb el rudus UE 24 i la 
reparació UE 22) i les unitats estratigràfiques que s’hi 
associen (UE 21 i 30). Els materials ceràmics trobats 
en aquesta fase són molt més escadussers que en les an-
teriors, per simple proporció amb la quantitat de ter-
ra desallotjada, però entre ells podem fer esment dels 
fragments d’àmfora tarraconense i itàlica trobats a les 
UE 9 i 10, que, encara que no ens permeten una de-
finició incontestable, no creiem que puguin anar més 
enllà del segle iii dC.

6.3.5. Consideracions sobre els materials 
arqueològics

Així com estratigràficament ens trobem davant de 
quatre clares fases arqueològiques, pel que fa a materi-
als mobles aquesta diferència s’esdevé menys definida, 
a excepció de la primera fase, que es desmarca crono-
lògicament de la resta.

La primera fase és estructuralment parlant paupèr-
rima, però a canvi ha estat la que ha aportat més gran 
abundància de materials mobles, amb important varie-
tat i un nombre destacat d’importacions. La cronolo-
gia a la qual ens remunten aquests materials apunta a 
la primera meitat del s. ii aC, més concretament als 

volts de l’any 175 aC, un temps recent respecte de l’ar-
ribada de població itàlica a la Península, malgrat l’únic 
fragment que distorsiona la resta (TSH), al qual ens 
referim més endavant.

En la segona fase és la UE 18 la que ens ofereix una 
sèrie de materials que poden atorgar una cronologia, 
principalment els fragments de vernís negre (campani-
ana A, amb especial detall en la vora de forma Lambo-
glia 36), que ens indiquen una cronologia vinculada al 
tercer quart del s. i aC en tant que límit final d’aques-
tes produccions.

Poc després podem ubicar la tercera fase, gràcies 
als objectes aportats per la UE 12, els quals assenyalen 
cap al final d’aquest primer segle abans de Crist, es-
pecialment la imitació de sigil·lada itàlica, la ceràmica 
comuna amb engalba de roig pompeià i les àmfores 
lusitana i bètica.

El darrer moment és menys precisable, car els ele-
ments cronològicament significatius són pocs, i a més 
ens ofereixen una franja força extensa que pot anar des 
del s. i aC fins al s. ii dC.

Mentre dúiem a terme la neteja de la zona afec-
tada, en el superficial aparegué un fragment de terra 
sigil·lada africana del tipus C, que ens aporta una da-
tació no anterior al s. iii dC. Tenint en compte que la 
producció d’aquest tipus ceràmic s’allarga fins al s. v 
dC, ens sembla adequat deixar palès que enllaça amb 
la notificació oral que ens féu el Sr. Valeriano Romero 
de la localització als anys vuitanta d’una moneda cor-
responent a l’emperador Constantí, fet que allargaria 
la durada d’aquest jaciment més enllà del que nosaltres 
ens atrevim a constatar a partir dels objectes recuperats 
en aquesta intervenció concreta.

L’únic fragment de terra sigil·lada trobat al llarg de 
la intervenció dins del seu context correspon a la UE 
15, la qual, si seguim la lògica estratigràfica, és la més 
antiga de la zona afectada per l’excavació. Volem fer 
palès que aquest fet, que ens marcaria una cronologia 
netament imperial, no és un indicador indiscutible, car 
aquesta unitat estratigràfica romangué a la intempèrie 
al llarg de gairebé vint anys, i per tant podria haver 
patit una contaminació contemporània a partir de les 
inclemències climatològiques que haurien arrossegat 
aquest únic fragment des d’algun dels nivells superiors. 
Així doncs, mancant-nos més dades, preferim pensar 
en aquesta peça com a resultat d’una intrusió, car no 
tenim cap altre element que ens serveixi de suport ra-
onable per a la cronologia a la qual ens traslladaria la 
susdita UE.

6.3.6. Conclusions

L’excavació arqueològica ha permès documentar un 
tipus d’assentament que correspon molt probablement 
a la pars rustica (zona de producció) d’una vil·la roma-
na com les moltes que existeixen en aquella regió.Figura 4. Dibuix del contrapès de premsa (UE 20).
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Sobre la interpretació del jaciment pesa el fet que 
aquest és tan sols una mínima part del total al qual 
devia pertànyer, com encara ara es pot observar en els 
murs perimetrals, els quals no es troben totalment de-
limitats (fig. 5 i 6). Les UE 21, 5 i 6 s’allarguen en di-
recció nord, mentre que la UE 2 continua vers ponent, 
al mateix temps que, el fet de trobar-se travessat per 
dues canalitzacions, ens indica que a la seva cara sud 
hi devia haver altres estructures. També cal tenir en 
compte els anys transcorreguts entre la primera exca-
vació finalitzada el 1982 i la intervenció actual. Moltes 
de les dades obtingudes en aquell moment van quedar 

retingudes en la memòria del Sr. Valeriano Romero, al 
qual agraïm la seva intensa col·laboració.

Pel que fa a la primera fase del jaciment, com que 
tan sols s’ha trobat el retall UE 16, del qual desconei-
xem l’extensió real, se’ns fa impossible una interpreta-
ció segura, malgrat que podríem pensar que es tracta 
d’un anivellament per preparar una posterior construc-
ció. Tot i això, aquesta hipòtesi no pot ser refermada 
atesa la manca de dades, i es fa necessària una excava-
ció en extensió, així com el desmuntatge d’estructures 
posteriors, com ara les UE 17 i 23, per obtenir-ne com 
a mínim una imatge clara. L’abundància de vernissos 

Figura 5. Vista de les estruc-
tures excavades des del nord. 
A l’esquerra, els dos àmbits 
pavimentats amb signinum. A 
la dreta, la sala amb el contra-
pès de premsa al bell mig i el 
forum en primer terme.

Figura 6. Vista de les estruc-
tures excavades des del nord-
oest. Contrapès (UE 20) en 
primer terme junt amb el 
paviment UE 9 i els àmbits 
pavimentats amb signinum al 
fons.
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negres d’importació en la unitat estratigràfica 15, i la 
cronologia indicada per aquests, que es distancia amb 
una certa diferència de les altres fases cap a inicis del s. 
ii aC, i la presència de material no vascular d’ús domès-
tic amb finalitat artesana i les poques restes d’escòria 
metàl·lica, ens porten a pensar en un possible aprofita-
ment de recursos naturals propers, fins i tot procedents 
del veí poblat ibèric de la Timba del Castellot.

En tractar la fase 2, se’ns fa una mica més fàcil esclarir 
la seva funció. Estaríem parlant, així doncs, d’una zona 
de treball relacionada amb algun tipus de líquid, com 
ho indicaria l’ús de calç en la pavimentació UE 13 i el 
revestiment que conservava en part la UE 7 amb la fina-
litat d’impermeabilitzar la zona. Al costat dels dipòsits, 
que serien probablement més grans, car el mur UE 7 
s’allarga cap a l’est sota estructures posteriors, trobaríem 
una zona destinada al trànsit, representada pel paviment 
de terra UE 18. Probablement correspon a un primer 
estadi de la vil·la, però la datació resulta dificultosa.

Els problemes tornen amb la fase 3. Hi hauria una 
certa continuïtat en la funció del lloc, car l’ús de signi-
num en forma de bassa també remet a una impermea-
bilització del terreny de cara al contacte amb elements 
líquids. La datació, però, esdevé gairebé impossible, 
limitant-nos a un terminus post quem respecte de l’en-
derroc UE 12. L’existència d’aquest enderroc planteja 
dues possibilitats. La primera és que correspongui a 
murs de la mateixa zona excavada, com ara la UE 26, 
que deixen de funcionar ja en aquest moment. La sego-
na, que sigui un enderroc aportat d’algun edifici adja-
cent, cosa que ens explicaria la troballa d’estucs pintats 
en diversos colors que ens relatà el Sr. Valeriano Rome-
ro. L’aparició d’estucs pintats durant l’excavació tant a 
l’enderroc UE 12 com a la UE 28 no ens assegura que 
es tracti del mateix cas que amb els esmentats abans, 
ja que aquí tan sols vam poder documentar pintura 
llisa de color vermell, fet que també es troba en alguns 
dipòsits, com ara en el cup per a l’elaboració de vi de la 
vil·la romana del Vilarenc (Calafell, Baix Penedès). Cal 
dir que aquesta bassa (UE 14) es troba perforada per 
la UE negativa número 27, que vam trobar ja buidada. 
Segons veu del Sr. Valeriano Romero, es trobava cober-
ta per l’estratigrafia antiga, i es descarta que es degués 
a la conseqüència d’una actuació contemporània, fos 
obra de furtius o d’un altre tipus (agrícola, etc.). La 
finalitat d’aquest forat se’ns escapa, tot i que, tenint 
en compte la seva forma el·líptica, podríem interpre-
tar-ho com una disposició per fonamentar i falcar una 
biga o algun altre element vertical de fusta.

Amb la darrera fase sembla ja més senzill determi-
nar que ens trobem davant una zona de treball d’una 
premsa. Els blocs de pedra UE 20 i 25 així ho indi-
quen, ja que el primer no és més que un contrapès de 
premsa. Malgrat que en un primer moment no sembla 
que es trobi en la seva ubicació original, com ho cor-
robora el fet de trobar-se trencat, no descartem com-

pletament que sigui així, ja que aquest tipus de contra-
pesos es trobaven encaixats a terra. En tot cas, l’altre 
bloc, la UE 25, que sí que sembla trobar-se in situ, 
és clarament un forum, peça que sostenia les bigues 
verticals de la premsa i que es documenta arqueològi-
cament en altres jaciments com a l’Ormeau (Taradeau 
dans le Var, França) o a la vil·la de Saint-Michel (La 
Garde, França), i a través de les fonts escrites.

En relació amb aquesta premsa posaríem els dipò-
sits de decantació pavimentats amb signinum (UE 17 
i UE 23) destinats a recollir el líquid resultant de la 
premsada (oli o vi) i la canalització d’imbrices UE 30, 
bé per omplir-los, bé per drenar-los. La disposició de la 
premsa ens és difícil d’assenyalar, car la limitació espa-
cial de la intervenció no ha permès delimitar l’extensió 
completa de cap de les fases del jaciment. Una possible 
intervenció posterior esperem que clarificaria aquestes 
incògnites.

En aquest moment la zona d’ús correspondria als 
paviments de signinum UE 8 i UE 29, que ens atrevi-
ríem a considerar el mateix malgrat trobar-se inconne-
xos; és el mateix cas el del rudus UE 9 i la UE 31. La 
dimensió total d’aquesta pavimentació tampoc ha es-
tat determinada per les causes exposades anteriorment. 
Sembla, però, segons ens digué el Sr. Valeriano Rome-
ro, que no es trobava adossada al mur UE 2, al qual no 
arribava, i es perdia a l’altura de la UE 7, la qual cosa 
fa suposar que en aquest moment es devien trobar uns 
altres dipòsits en aquesta zona, dels quals desconeixem 
la cota del paviment, però podem deduir-la si tenim 
en compte les canalitzacions que travessen aquest mur 
UE 2, i suposant que les de la UE 3 es trobaven en 
aquesta fase ja amortitzades.

Així doncs, la interpretació de la primera fase del 
jaciment resta poc o gens precisa per les causes es-
mentades. Amb tot, els indicis recuperats fan pensar 
que, almenys des de la fase 2, ens trobem davant unes 
instal·lacions d’elaboració de líquid (oli o vi) perta-
nyents a una villa romana, concretament a la seva pars 
rustica, i al llarg del temps mantenen segons sembla 
un ús força similar, malgrat patir reformes de les quals 
podríem remarcar l’abast observant-ne els efectes en 
una superfície de jaciment més extensa. No oblidem, 
però, les troballes efectuades anteriorment pel Sr. Vale-
riano Romero, especialment els estucs amb decoració 
policroma que dirigirien les hipòtesis cap a una zona 
de funció residencial, encara que la seva absència en 
aquesta campanya ens impedeix donar-li una interpre-
tació lligada a les estructures documentades.

annex 1. Inventari d’unitats estratigràfiques

UE 1: Nivell superficial general.
UE 2: Mur de pedres amb morter consistent travessat 

per dues canalitzacions. En el morter s’observa una 
inscripció en llengua ibèrica.
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UE 3: Mur de pedra i morter travessat per dues cana-
litzacions, la més oriental de les quals es relaciona 
directament amb una canalització de l’envà UE 4.

UE 4: Mur de pedra amb estuc de calç a la zona sud-
est del jaciment.

UE 5: Mur de pedra i morter consistent al costat sud-
est.

UE 6: Mur de pedra i morter encofrat al costat sud-
oest.

UE 7: Mur construït amb grans blocs sense traces 
apreciables de morter amb un estuc de calç a la cara 
sud.

UE 8: Fragment de paviment en opus signinum.
UE 9: Rudus de pedres de mida mitjana.
UE 10: Nivell de terra argilosa taronja amb nòduls 

calcaris, probablement extret del mateix terreny 
natural.

UE 11: Nivell de terra marró amb pedres de diversa 
mida.

UE 12: Nivell de terra de color ataronjat i pedres de 
mida variada amb fragments d’estuc.

UE 13: Restes de capa de calç.
UE 14: Bassa de signinum a la part septentrional del 

jaciment.
UE 15: Nivell de terra argilós i marró amb alguna pe-

dra i força material ceràmic.
UE 16: UE negativa. Retall sobre el terreny natural 

que ocupa aproximadament el quart sud-est del ja-
ciment.

UE 17: Signinum de bona factura però força malmès 
per les esquerdes a la part sud-est del jaciment.

UE 18: Nivell de terra argilosa ataronjada compactat 
en una cota prou igual.

UE 19: Mur de pedra i morter al costat sud-oest del 
jaciment del qual només resta la banqueta de fona-
mentació.

UE 20: Bloc de pedra en forma de prisma i quatre 
encaixos. Té una cantonada trencada.

UE 21: Mur fet amb pedra de mida mitjana i morter 
que es troba a la part est del jaciment delimitant els 
paviments de signinum UE 17 i UE 23.

UE 22: Paviment en opus signinum de pobra factura, 
amb textura força sorrenca i consistència feble, si-
tuat al nord-est del jaciment.

UE 23: Paviment de signinum de bona qualitat però amb 
forats ja d’antic, situat al nord-est del jaciment.

UE 24: Rudus fet amb pedres de mida regular sota UE 
23.

UE 25: Bloc de pedra, en forma de prisma, treballat, 
que presenta dos rebaixos rectangulars a la cara 
superior, situat a la part nord-est del jaciment. Es 
troba falcat per una capa de pedres (segurament es 
troba in situ).

UE 26: Mur fet amb pedres de mida mitjana sense 
morter apreciable que es troba al nord-oest del ja-
ciment.

UE 27: UE negativa. Forat de forma el·líptica que re-
benta el paviment UE 14.

UE 28: Restes de terra taronja argilosa tocant al mur 
UE 6 amb fragments d’estuc. Aïllat gairebé del tot.

UE 29: Petit fragment d’opus signinum a la part nord-
oest del jaciment adossat a UE 6.

UE 30: Canal feta amb imbrices que travessa UE 21 
cap al seu extrem septentrional.

UE 31: Rudus fet amb pedres de mida mitjana situat a 
l’extrem nord-oest del jaciment.

annex 2. Inventari dels materials arqueològics

ue 1
– Material constructiu: 2 fragments de dolium; 5 frag-

ments d’opus signinum; 6 fragments d’estuc vermell 
(probable revestiment hidràulic).

– Vidre: 3 fragments indeterminats.
– Indústria lítica: 1 fragment de probable contenidor 

circular (probable pica).
– Fauna: 7 fragments indeterminats.
– Àmfora tarraconense: 1 fragment indeterminat.
– Àmfora oxidada indeterminada: 3 fragments inde-

terminats.
– Ceràmica comuna romana oxidada: 5 fragments in-

determinats; 1 fragment amb pintura de color òxid 
de ferro.

– Terra sigil·lada africana indeterminada: 1 fragment 
de forma oberta, probable TSA C.

– Vernissos negres: 2 fragments de probable campani-
ana A tardana de forma indeterminada.

– Ceràmica a mà: 2 fragments indeterminats (un d’ells, 
un fons).

– Vidrats: 1 fragment melat indeterminat; 1 fragment 
amb vernís vidrat groc opac indeterminat; 1 frag-
ment de vidrat blau català indeterminat.

ue 9
– Material constructiu: 1 fragment de tegula.
– Àmfora tarraconense: 2 fragments indeterminats.
– Ceràmica oxidada indeterminada: 10 fragments.

ue 10
– Material constructiu: 1 fragment d’estuc vermell 

(probable revestiment hidràulic).
– Àmfora itàlica: 5 fragments informes.
– Ceràmica comuna ibèrica oxidada: 2 fragments in-

formes.
– Ceràmica comuna romana: 1 fragment de fons.
– Ceràmica oxidada indeterminada: 1 fragment infor-

me (usat en alguna estructura constructiva, ja que 
es troba recobert amb morter).

ue 11
– Material constructiu: 13 fragments d’estuc vermell 

(probable revestiment hidràulic), un dels quals pre-
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senta un perfil corbat que podria correspondre a 
una mitja canya; 6 fragments d’opus signinum, dos 
dels quals presenten un acabat en un dels costats 
que fa pensar en un probable adossament a un 
mur; 6 fragments de dolium; 1 vora de tegula.

– Metalls: 6 fragments de ferro.
– Àmfora tarraconense: 1 fragment d’arrencament de 

nansa, possible Dressel 1; 2 fragments informes.
– Àmfora itàlica: 1 fragment d’arrencament de nansa 

de Dressel 1; 1 pivot de Dressel 2-4; 1 fragment 
d’arrencament de nansa de probable Dressel 1; 1 
fragment informe.

– Àmfora púnica: 4 fragments informes.
– Ceràmica comuna oxidada indeterminada: 6 frag-

ments informes.
– Ceràmica comuna itàlica: 1 fragment de vora de plat 

sense llavi.
– Parets fines: 1 fragment informe amb decoració d’es-

pines.
– Ceràmica a mà: 1 fragment de gran gerra.
– Ceràmica ibèrica oxidada: 5 fragments informes.
– Àmfora o gran gerra ibèrica: 2 fragments informes.

ue 12
– Ceràmica ibèrica reduïda: 1 fragment de vora imi-

tant vernís negre, probablement campaniana A for-
ma Lamb. 27 Ba.

– Vernissos negres: 2 fragments de producció campa-
niana A tardana, un d’ells una vora, probablement 
de la forma Lamb. 27 C.

– Àmfora itàlica: 14 fragments informes; 2 fragments 
de nansa indeterminats; 1 fragment de vora de for-
ma Dressel 1A.

– Vernís roig: 1 fragment de ceràmica de vernís roig 
corall imitació de terra sigil·lada itàlica, probable-
ment de procedència emporitana.

– Àmfora bètica: 4 fragments informes; 1 arrencament 
de nansa de possible Dressel 7-11.

– Àmfora tarraconense: 5 fragments informes.
– Àmfora nord-africana: 3 fragments informes.
– Ceràmica comuna romana: 1 fragment de fons; 1 

fragment de fons amb engalba.
– Àmfora lusitana: 1 fragment de vora de tipus proba-

ble Lomba do Canho 67.
– Material constructiu: 1 fragment de vora de dolium; 

2 fragments de maó; 1 fragment d’imbrex; 1 frag-
ment indeterminat.

– Ceràmica a mà: 1 fragment de fons.
– Ceràmica a torn oxidada indeterminada: 2 fragments 

informes.
– Ceràmica ibèrica oxidada: 12 fragments informes; 

1 fragment de vora de forma oberta; 3 fragments 
informes amb decoració acanalada; 1 fragment 
informe amb les restes d’un orifici probablement 
destinat a la reparació de la peça.

– Material no vascular: 2 fragments de pondera.

ue 15 
– Material lític: 1 fragment d’una petita destral de pe-

dra polida, d’una mena d’esquist.
– Metalls: 2 fragments (un de grans dimensions) d’es-

còria de ferro.
– Fauna: 1 fragment informe.
– Material constructiu: 10 fragments informes de te-

gulae i imbrices.
– Material no vascular: 3 pondera de ceràmica; 1 cercle 

retallat sencer de ceràmica ibèrica oxidada.
– Vernís roig: 1 fragment de terra sigil·lada hispànica, 

probable intrusió.
– Campaniana A: 1 fragment de vora de forma Lamb. 

27 Ba; 10 fragments de 5 vores de plat de forma 
Lamb. 36, amb tota probabilitat pertanyents a una 
mateixa peça; 1 fragment de vora d’un plat de for-
ma Lamb. 36; 2 fragments de 2 vores de bol de la 
forma Lamb. 27 ab, amb tota probabilitat perta-
nyents a una mateixa peça; 7 fragments de quatre 
vores de copa amb nanses de la forma Morel 68, 
amb tota probabilitat pertanyents a una mateixa 
peça; 1 fragment de cos i coll d’un ungüentari; 3 
fragments de 2 bases amb peu anular de sengles 
bols de forma indeterminable, un d’ells amb restes 
d’una roseta central impresa; 9 fragments infor-
mes.

– Vernís negre possible Cales: 1 fragment de base amb 
peu anular d’un bol de forma indeterminable; 1 
fragment informe.

– Vernís negre ebusità: 1 fragment de vora d’una copa 
amb nanses de parets verticals i pasta beix clar.

– Àmfora itàlica: 10 fragments informes.
– Àmfora nord-africana: 11 fragments informes.
– Ceràmica comuna itàlica: 2 fragments de vora amb 

llavi penjant, de morter; 3 fragments informes.
– Ceràmica comuna nord-africana: 2 fragments infor-

mes.
– Ceràmica comuna indeterminada: 1 fragment de 

base plana d’un gobelet de parets primes, de possi-
ble procedència itàlica.

– Ceràmica ibèrica oxidada: 5 fragments de vora de les 
corresponents àmfores, una d’elles amb llavi solcat; 
1 fragment de vora amb llavi «coll de cigne» d’una 
tenalla carenada de grans dimen sions; 1 fragment 
de vora vertical d’un gerrot; 1 fragment de vora 
exvasada d’una gerra; 1 fragment de vora exvasada 
d’una gerreta; 4 fragments de vora dels correspo-
nents plats de vora reentrant; 2 fragments de vora 
de llavi engruixit, d’una tapadora; 8 fragments de 
vora que corresponen a 7 individus de càlat, un 
dels quals amb decoració pintada; 2 fragments de 
base amb peu anular de dues gerres o gerretes; 1 
fragment de base amb peu anular d’un plat o ta-
padora; 1 fragment de nansa completa d’una àm-
fora; 4 fragments de nansa de tipologies variades; 1 
fragment informe amb una línia incisa, potser per-



266

AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

tanyent a un grafit ibèric fragmentat; 4 fragments 
informes amb decoració pintada; 329 fragments 
informes.

– Ceràmica ibèrica reduïda: 3 fragments de vora exva-
sada de dues gerretes bicòniques; 3 fragments de 
vora de tres plats de vora reentrant; 1 fragment de 
base amb peu anular i bona part del cos d’una ger-
reta bicònica; 1 fragment de base amb peu anular 
d’un plat; 9 fragments informes.

– Ceràmica grollera a torn: 3 fragments de vora de 
dues olles; 2 fragments de base plana de dues olles; 
37 fragments informes.

– Ceràmica a mà: 1 fragment de vora d’una olla; 1 
fragment de vora d’una tapadora; 1 fragment de 
base plana d’un vaset de petites dimensions, possi-
ble miniatura; 14 fragments informes.

ue 18
– Material constructiu: 1 fragment de revestiment hi-

dràulic.
– Fauna: 1 fragment indeterminat.
– Vernissos negres: 3 fragments informes de campania-

na A; 1 fragment de vora de campaniana A Lamb. 
36; 1 fragment de vora de campaniana A Lamb. 36.

– Àmfora itàlica: 4 fragments de DB informes; 4 frag-
ments d’itàlica indeterminada informes; 2 frag-
ments de nansa itàlica possible Dressel 1.

– Àmfora ibèrica: 8 fragments informes.
– Àmfora tarraconense: 3 fragments informes.
– Ceràmica comuna romana: 1 fragment informe.
– Ceràmica ibèrica oxidada: 65 fragments informes.
– Ceràmica a mà: 2 fragments informes.
– Ceràmica oxidada indeterminada: 3 fragments in-

formes.

ue 28
– Material constructiu: 4 fragments d’estuc vermell 

(probable revestiment hidràulic).
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6.4. Inscripció ibèrica de Molins Nous (Riudoms, 
Baix Camp)

M. Isabel Panosa

6.4.1. Context de troballa del document

La inscripció sortí a la llum durant els treballs 
d’excavació que un grup d’alumnes i professors del 
col·legi d’EGB Beat Bonaventura, dirigits per Valeria-
no Romero, dugueren a terme en el jaciment de Mo-
lins Nous entre 1977 i 1982.5 Les restes foren inter-
pretades com un sector industrial d’una villa dedicat a 
la producció d’oli.

El jaciment també fou motiu d’una intervenció ar-
queològica els dies 13-25 del mes de març de 2006 
sota la direcció de Marta de la Vega i Toro. Els resultats 
de la intervenció han permès delimitar quatre fases. 
La primera correspon a la preparació de la construcció 
i s’ha datat durant la primera meitat del segle ii aC, 
més concretament vers el 175 aC. La segona data els 
primers treballs constructius i el seu ús fins al tercer 
quart del segle i aC. La tercera fase es vincula a les re-
paracions fetes sobre els elements anteriors que havien 
quedat malmesos o enderrocats; ens remet a l’últim 
quart del segle i aC. La darrera fase té una cronolo-

5. Des d’aleshores l’epígraf ha quedat a la intempèrie sense cap protecció.
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gia més laxa (possiblement fins al segle iii dC); mostra 
l’amortització dels primers dipòsits i l’ús de nous murs 
i sistemes de canalització.

Els resultats de la campanya posen de manifest que 
l’àrea excavada formava part d’unes instal·lacions des-
tinades efectivament a l’elaboració de líquid, oli o vi, 
tal com es desprèn dels elements de canalització i im-
permeabilització i dels dipòsits descoberts en el con-
junt. Possiblement constituïen la pars rustica d’una 
vil·la o propietat romana d’àmbit rural amb un àmbit 
residencial que no s’ha pogut investigar en aquesta 
campanya, però que es podria justificar amb alguns 
dels elements exhumats durant els treballs d’excavació 
dirigits anteriorment per Valeriano Romero. Es trac-
ta, en particular, de fragments d’estucs pintats que 
podien formar part del sector residencial de la finca 
(De la Vega 2006, 28-31).

La inscripció es presenta sobre la capa de morter 
que recobreix un mur de carreus de pedra travessat per 
dues canalitzacions. Aquest mur s’identifica com a UE 
2 i pertany a una edificació que fou construïda en el 
darrer quart del segle i aC o al començament del segle 
i dC. Segons Marta de la Vega, a la cara sud d’aquest 
mur, travessat per les dues canalitzacions, devia haver-
hi altres estructures (De la Vega 2006, 28).

Els resultats de l’anàlisi efectuada en una mostra 
del morter per Aureli Àlvarez, Anna Gutiérrez i Ana 
Domènech (vegeu capítol 5.2.3.) (RIU-50.064) per-
meten constatar que és d’època romana. La qualitat 
del morter és força bona, tant per la dosificació de 
l’aigua en el seu preparat com per la tècnica del pastat 
i l’absència de fractures de contracció. Els materials del 
morter són de composició silícia, procedent d’un con-
text granític (quars, feldspat i una presència variable de 
mica, esquist i granitoïdes), coherent amb la geologia 
de l’entorn del jaciment arqueològic.6

6.4.2. Comentari paleogràfic

Llargada del text: 33 cm
Altura dels signes: entre 3 i 6 cm
La cadena de signes conservats es presenta en una 

línia lleugerament ondulada, i alguns elements es-
tan inclinats sensiblement respecte a la línia teòrica 
d’escriptura. El text sembla complet al final, però no 
es pot assegurar que ho sigui al començament. D’altra 
banda, la identificació dels signes és en general pro-
blemàtica, atès que s’observen marques possiblement 
arbitràries o de desgast que són adjacents o estan en 

contacte directe amb els signes ibèrics. Aquest fet en 
dificulta la lectura.

La totalitat del text sembla que pertany a una sola 
mà. El traç és profund, rectilini i segur en els dos signes 
del començament i els dos signes del final de la cadena; 
en canvi, és més superficial i vague en la part central.

Hem identificat les variants d’escriptura se-
güents, d’acord amb la taula 2 del repertori de signes 
d’Untermann:7

ta 1, ti 4, e 3, n 1, ti 4, ki 6, ke 1
El primer signe (ta) està lleugerament inclinat cap a 

la dreta respecte al segon (ti ). El tercer signe hem optat 
per interpretar-lo com una e, però presenta com a irre-
gularitats la seva inclinació de quasi 90º cap a la dreta 
respecte a la línia teòrica d’escriptura, i que el darrer 
traç vertical està prolongat excessivament des de l’eix 
perpendicular d’unió, la qual cosa afegeix incertesa en 
la seva interpretació. El quart signe s’ha interpretat 
com una n , per bé que no queda clar si hi ha una línia 
curta que parteix del segon traç vertical de la dreta.8 El 
cinquè signe no és del tot nítid però admet la lectura 
ti , en la mateixa variant d’escriptura que el segon signe, 
encara que de dimensions menors. A continuació és 
visible un sisè signe profundament traçat. L’hem iden-
tificat com un ki , que en aquest cas presenta una sensi-
ble prolongació tant del traç horitzontal superior com 
del traç vertical amb el qual s’encreua, fet que dóna 
lloc a un cert marge de dubte. El setè i darrer signe es 
mostra igualment inclinat cap a la dreta; en principi la 
seva lectura com un ke no planteja problemes.

6.4.3. Comentari lingüístic

Restitució del text: ta ti e n ti ki ke
Admetent una certa reserva en la identificació del 

tercer signe com a e, la primera seqüència podria ser 
tati-en ; és a dir, el segment tati seguit possiblement del 
sufix -en , que normalment s’associa a noms propis. El 
segment tati troba una correspondència amb tres tes-
timonis epigràfics. El primer són monedes ibèriques 
d’ibolka (Obulco); en particular del tipus A.100.13 
(MLH i), que conté el text otatis. El segon és un càlat 
ibèric amb decoració pintada procedent de Sant Mi-
quel de Llíria (València; MLH iii: F.13.5), que aporta 
el text basumitatinire. El tercer és el plom d’Enguera 
(Castelló; MLH iii: F.21.1), que presenta a la cara 
B una successió de numerals (dinou traços verticals 
–signe ba – i el signe to al final) a la primera línia, i 
la seqüència baisetatie a la segona i última línia. En 

6. Es van recollir també dues mostres en sectors perifèrics, dins de l’estructura: RIU-50.065 i RIU-50.066. Els morters d’aquestes mos-
tres, segons l’anàlisi, són de qualitat menor i podrien ser d’època medieval. D’acord amb la informació estratigràfica i els materials exhumats 
dins de l’estructura, aquest espai fou utilitzat fins a l’època baiximperial. Per tant, aquestes mostres poden correspondre a reformes o refacci-
ons posteriors a l’estructura original, en què s’aplicaria una tècnica de pastat més rudimentària. Vegeu l’article d’Àlvarez et al. 2009.

7.  MLH iii, volum 1, 246-247.
8. Tal vegada podria fer pensar en una identificació amb i , però com a lletra incompleta.
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aquesta darrera seqüència es diferencia l’element bai-
se, que és freqüent en designacions antroponímiques. 
La seva unió a tati-e podria justificar la consideració 
de la cadena completa com un nom propi. Tenint en 
compte que el contingut íntegre de la cara A d’aquesta 
mateixa làmina de plom és una llista de deu noms pro-
pis, baisetati podria ser el nom de la persona que signa 
el document i dóna fe d’alguna operació relacionada 
amb els individus de la cara A i la quantitat expressada 
al començament de la cara B. D’acord amb aquest rao-
nament, tati podria ser un element antroponímic.9

La segona part de la cadena sembla que permet pro-
posar la lectura tiki-ke.10 El segment tiki pot tenir altres 
variants: tiki  r, tiki rs, tiki i tiki s, i s’associa a noms propis.11 
Amb la forma aïllada tiki té una quantitat no gens ne-
gligible de paral·lels, entre els quals dos noms propis: 
biurtiki (plom d’Orlell: MLH iii, F.9.3) i gorotigi-nai 

(base de skyphos àtic d’Empúries: MLH iii, C.1.9), en 
grafia grega. D’altra banda, el segment ke està documen-
tat en diferents contextos lingüístics. Per exemple, pot 
amagar un final de mot amb el so consonàntic /k/, però 
a Pech Maho també apareix associat a noms propis com 
a variant d’i ke (MLH ii: B.7.34 i B.7.35). Cal afegir que 
tant pot seguir seqüències lèxiques com antroponími-
ques.12

6.4.4. Conclusions

Tenint en compte els comentaris anteriors, és ad-
missible una interpretació de la inscripció en el sentit 
d’una indicació de nom propi. Es tractaria potser de la 
signatura de la persona que intervingué en els treballs 
de revestiment del mur i que deixaria la marca del seu 
nom en el ciment encara fresc. Deixem clar que aques-

Figura 1. Planta de la fase 4 del jaciment de Molins Nous (Riudoms) amb situació del mur UE 2. Font: De la Vega 2006, 45. 

9. Si bé no consta com a tal en el repertori de noms propis dels MLH iii per manca de paral·lels suficients en el moment de la seva edició 
i publicació l’any 1990.

10. Si es preferís optar per l’agrupament kike, el segment seria comparable al que tenim testimoniat en el plom d’Enserune (MLH ii: 
B.1.373, línia 6), en un plom de Pech Maho (MLH ii: B.7.34, línies 3 i 18) i a la inscripció rupestre de l’abric Burgal (Velaza 2001, 641).

11. Vegeu aquests testimonis en el repertori antroponímic dels MLH iii, 1, 235.
12. Vegeu MLH iii, 1, 168-170.

Inscripció >> 



l’explotació d’aquestes terres durant el període de 
l’Ibèric ple.

Com hem dit, l’epígraf ens pot estar indicant 
l’operari que executà l’obra de construcció de l’edifici 
o una part del seu procés. Seria, doncs, una marca de 
fabricant o d’autor dels treballs. En principi no es co-
neixen altres paral·lels d’aquesta tipologia, per la qual 
cosa la inscripció de Molins Nous queda de moment 
com un unicum. Amb referència a treballs construc-
tius, coneixem testimonis epigràfics ibèrics tan sols en 
documents musivaris, concretament a Caminreal (Te-
rol) i Andelos (Navarra).13 Aquests documents esmen-
ten l’autor del mosaic i la seva procedència.
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ta interpretació s’ha d’admetre amb cautela atès l’estat 
de conservació deficient del text i, per tant, atesa la 
inseguretat que representa la seva lectura.

Cal remarcar la troballa d’un fragment de ceràmi-
ca àtica entre els materials de la fase 2 de la campanya 
de 2006. Aquest fet, si bé residual, indica que el lloc 
–o la seva àrea adjacent– fou freqüentat per pobladors 
indígenes que mantenien contactes comercials amb 
els mercaders mediterranis. Un estudi més aprofundit 
de l’àrea excavada i una prospecció de l’entorn im-
mediat o proper podrien donar llum sobre la possi-
ble presència d’un assentament indígena anterior a la 
construcció romana que aquí ens ocupa, o bé sobre 

Figura 2. Vista del mur UE 2 
amb la ubicació de la inscrip-
ció. Foto: Diana Gorostidi. 

Figura 3. Detall de la inscrip-
ció ibèrica. Foto: Diana Go-
rostidi. 

13. Vegeu la informació relacionada a: Velaza 1991, 291-295; Silgo 1993, 281-286; Untermann 1993-1994, 127-129.
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En definitiva, la presència d’habitants d’origen 
ibèric en l’àmbit del jaciment estudiat és admissible 
si tenim en compte la cronologia de la primera fase 
constructiva, que ens remet a la primera meitat del 
segle ii aC. Es coneixen altres exemples a Catalu nya 
d’establiments rurals que es daten entre mitjan segle ii 
aC i el principat d’August i incorporen tècniques cons-
tructives d’origen itàlic. Aquestes instal·lacions són 
ocupades o utilitzades totalment o en part per pobla-
ció indígena. Ho avala l’ús de ceràmiques de tradició 
ibèrica i la presència d’inscripcions ibèriques en alguns 
exemplars de ceràmica campaniana, a més de dolia 
amb segells ibèrics;14 en alguns casos aquests elements 
indiquen que l’escriptura ibèrica encara era coneguda 
per aquests habitants abans del canvi d’era. 

Durant la romanització, els pobladors indígenes 
desplaçaren les seves zones d’hàbitat a la plana per in-
tegrar-se en estructures d’explotació construïdes amb 
tècniques itàliques, on segurament també intervenien 
en les tasques d’edificació. Hi ha indicis d’ocupació 
amb patrons romans a Sota la Timba del Castellot, 
justament al costat del jaciment ibèric, amb una po-
blació que encara conservava arrels lingüístiques i trets 
culturals propis. Es tracta d’exemples que se situen en 
el període immediatament anterior –o coetani– a la 
llatinització definitiva pel que fa a la llengua escrita. 
La presència intensa de vil·les romanes en aquesta àrea 
agrícola15 és una mostra de la implantació definitiva 
del sistema d’hàbitat i explotació del sòl segons els cà-
nons romans.

Dins d’aquest context tardorepublicà, el document 
que aquí es presenta és una prova de la perduració de 
la pràctica escriptural ibèrica fins a la darreria del segle 
i aC o els primers anys de la centúria següent.
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7. la dISTrIbuCIÓ TerrITorIal delS aSSenTaMenTS

7.1. L’aplicació dels sistemes d’informació 
geogràfica (SIG)

Ignacio Fiz

7.1.1. Introducció

Farà ja gairebé quaranta anys que es va començar 
a fer servir en l’arqueologia programari cartogràfic 
i amb funcionalitats d’anàlisi espacials. I és als inicis 
dels vuitanta del darrer segle que els sistemes d’infor-
mació geogràfica (SIG) es van començar a fer servir 
en l’arqueologia, principalment als països anglosaxons 
(Kvamme 1983; Harris 1985; Wansleeben 1988) com 
a complement i suport tecnològic de les teories i els 
mètodes aportats prèviament per la nova arqueologia.

El motiu principal de la integració dels SIG en els 
equips de recerca dels Estats Units va ser l’atracció que 
ofereixen els models predictius, en un país on calien 
plans i polítiques de protecció del patrimoni cultural. 
Així, la gran capacitat dels SIG per inventariar jaci-
ments i per tant per fer plans de prevenció de riscos va 
tenir un paper importantíssim en el seu impacte en el 
medi arqueològic. També, la capacitat per generar nova 
cartografia i sobretot el seu paper com a medi d’infor-
mació visual, comparat amb el de les bases de dades 
tradicionals, van ser factors de gran importància.

Els canals de difusió globals van ser les diferents 
reunions científiques (Allen et al. 1990; Lock i Stančić 
1995; Lock 2000), en les quals l’interès se centrava en 
el potencial del SIG i en la seva idoneïtat per aplicar 
mètodes d’anàlisi prèviament impossibles de realitzar. 
Aquesta difusió va tenir el seu motor en les universitats 
i centres de recerca europeus.

L’expansió ha generat una llarga bibliografia de mo-
nografies, obres generals, articles, actes de congressos i 
tallers de la qual presentem una mínima part tant a la 
bibliografia d’aquest capítol com a la corresponent a 
l’estudi de visibilitats. De totes maneres, destaquem les 
actes de les reunions que sota el nom de Computer Ap-
plications in Archaeology se celebren anualment des del 
1973 i que, com a mostra de l’expansió i consolidació 
d’aquesta tecnologia a l’Estat espanyol, s’han celebrat a 
Barcelona (1999) i Granada (2010).

D’aquesta manera, en el marc dels projectes de recer-
ca sobre el paisatge i el poblament, aquesta eina ha estat 
fonamental per analitzar i interpretar les dades arqueo-
lògiques i paleoambientals en el seu context espacial. 

Hem de dir que encara avui alguns, des de con-
textos més propers a la representació i documentació 
gràfica de l’arqueologia, jutgen aquesta eina com una 
productora industrial de cartografia, la qual cosa no 
solament és un error greu de desconeixement, sinó 
també una visió que nega la capacitat d’explotació i 
anàlisi de dades dels SIG i demostra una ignorància 
absoluta sobre aspectes referents a tot un corpus teòric 
que ha estat desenvolupat al llarg dels darrers cinquan-
ta anys.

Presentem aquí la metodologia de treball i les tèc-
niques d’anàlisi emprades al llarg de tot el projecte, a 
excepció de l’anàlisi de visibilitats, tractat en un capítol 
a part dins d’aquest volum.

7.1.2. Integració de Sgbd, SIg i paquets 
estadístics

La Forma Orbis Romani ha estat la base de dades 
emprada per recollir informació del projecte. Va ser 
dissenyada per donar suport al projecte del mateix 
nom, dirigit pel Dr. Josep Guitart (sobre aquesta base 
de dades, vegeu Guitart i Ruestes 2003, 165). 

Una part important de la nostra feina ha estat adap-
tar la filosofia de disseny d’aquesta base de dades a les 
nostres necessitats de treball. Així, desenvolupada en 
Microsoft Office i per tal de facilitar la seva integració 
com a base de dades geogràfica d’ARCGIS, hem dis-
senyat diverses consultes (querys) en SQL, cosa que ha 
facilitat la cerca de determinades dades tipològiques o 
la selecció i creació de capes d’èpoques diferents. 

Hem fet aquesta tasca per tal d’alliberar i simplificar 
el mateix sistema de consultes d’ARCGIS i d’aques-
ta manera operar més hàbilment amb la informació 
compartida. Per exemple, amb vista a fer una capa dels 
jaciments corresponents al segle i aC, es va crear, tot 
fent servir el sistema de consultes de Microsoft Office, 
una consulta que seleccionés els jaciments dins la base 
de dades de la Forma Orbis Romani. Una vegada creada 
la consulta i recuperada i incorporada al SIG aques-
ta informació, han estat aplicades noves seleccions en 
funció, per exemple, de si eren vil·les, establiments 
rurals o dispersions de materials, per després elaborar 
estadístiques i gràfics explicatius. D’aquesta manera 
ha estat possible fer servir les extensions estadístiques 
d’ARCGIS o exportar les dades i fer servir un paquet 
estadístic com és SPSS v.17. 

El format en què la informació de cada capa és 
emmagatzemada permet la interacció amb altres SIG 
o altres programes, per exemple paquets estadístics. 
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Així, SPSS v.17 pot carregar taules de bases de dades 
amb extensió dbf, el mateix format en el qual ARCGIS 
guarda la informació associada a cada capa. Això per-
met que es pugui fer un tractament estadístic d’aquesta 
informació.

Per exemple, quan ha estat necessari fer un càlcul 
d’anàlisi d’agrupaments en dues fases (two-step cluster 
analysis) per a una capa de jaciments, la informació 
guardada al seu arxiu dbf ha estat carregada en SPSS. 
Aquest estadístic proporciona uns resultats en els quals 
cada jaciment és assignat a un grup en funció de les 
seves característiques i queda guardat en un nou camp 
de l’arxiu dbf. Finalment, hem carregat aquest dbf en 
el SIG i l’hem georeferenciat en funció de les seves co-
ordenades UTM, de tal manera que es pot observar el 
resultat dins d’una vista de l’ARCGIS (vegeu les fig. 
13 i 14).

Els gràfics i estadístiques han servit, per exemple, 
per avaluar la quantitat de jaciments per qualitat dels 
sòls en època ibèrica, republicana, altimperial i bai-
ximperial, o han estat útils a l’hora de fer els gràfics 
de poblament (vegeu el capítol sobre poblament) o, 
com es veurà en el capítol de visibilitats, per deter-
minar quins jaciments tenen una prominència visual 
més gran.

En total, podem dir que per les necessitats a l’hora 
d’explotar amb SIG la informació guardada a la base 
de dades ha estat necessari dissenyar 37 consultes SQL 
en Microsoft Office. Així ha estat possible crear, per 
exemple, plànols d’elements arqueològics tot fent ser-
vir diverses combinacions: bòbiles i terrisseries; torcu-
la, dipòsits, contrapesos i sales amb dolia; sitges; pous; 
mosaics; molins; forns de calç; forns, terrisseries, bòbi-
les i abocadors; forns metal·lúrgics i escòries; escultu-
res, i, finalment, cisternes i dipòsits.

També s’han integrat en el SIG les dades pro-
cedents d’altres estudis que han requerit la creació 
d’una base de dades de suport. Aquest ha estat el cas 
del corpus epigràfic recollit per Diana Gorostidi (ve-
geu el  volum tercer). En aquest cas ha estat neces-
sària només la incorporació de les seves taules en la 
base de dades de la Forma Orbis Romani i la creació 

de les consultes necessàries per combinar en una con-
sulta les dades dels jaciments i les dades epigràfiques. 
Posteriorment aquesta informació ha estat integrada 
en el SIG.

7.1.3. la base cartogràfica 

Aquest projecte ha compilat una base cartogràfica 
que ha permès fer una correcta georeferenciació dels 
jaciments estudiats, tant si van ser detectats en les cam-
panyes de prospecció intensiva (vegeu el capítol cor-
responent d’Orengo, Abela, Prevosti i De Soto) com 
en les campanyes de prospeccions extensives o en la 
consulta i buidatge de les memòries dipositades en els 
Serveis Territorials de la Generalitat, o com a suport 
per a les dades finalment recollides en la base de dades. 
Aquesta base cartogràfica, formada per mapes topogrà-
fics i ortofotomapes, ha estat elaborada a partir de les 
diverses solucions TIC aportades per l’Institut Carto-
gràfic de Catalunya, un exemple internacional en la 
gestió i en el servei al públic de dades cartogràfiques i 
els anomenats geoserveis.

Aquestes solucions TIC les podem classificar com 
segueix:

 Servidor en línia vissir2 de l’ICC. Aquest sis-
tema permet la consulta, selecció i descàrrega de les 
sèries d’ortofotomapes i plànols topogràfics a escales 
1:5.000, 1:10.000, 1:25.000 i 1:50.000. Permet la 
descàrrega en formats raster (Mrsid) i vectorial (dxf, 
dwg, dgn), a més de permetre determinades opera- 
cions sobre la informació en línia (càlcul d’àrees, dis-
tàncies, etc.). Aquesta informació ha permès descarre-
gar i configurar una base cartogràfica en format ràster 
utilitzada en els treballs sobre el terreny i les tasques 
de correcció de les variacions provocades en la presa 
de dades amb GPS i en la definició del punt central 
de cada jaciment.

Serveis ogC. Aquests geoserveis permeten afegir 
capes d’informació cartogràfica a aplicacions client 
compatibles amb l’OGC.1 És a dir, si es disposa de 
connexions a Internet es pot treballar amb els estàn-
dards WMS2 i/o WFS, i per tant és possible carregar 

1. Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) és un consorci internacional de 401 companyies, agències governamentals i universitats 
que treballen per tal de consensuar els estàndards referents a la informació i els serveis geoespacials. Aquests estàndards fan que els generadors 
i implementadors de la informació i dels programes que interactuen amb aquesta informació geoespacial siguin accessibles i ergonòmics. 
OpenGIS® es una marca registrada pertanyent a l’OGC. Els estàndards OpenGIS són desenvolupats consensuadament per la indústria que 
segueix els protocols d’OGC, de tal manera que totes les tecnologies de geoprocessament puguin interactuar amb integració automàtica (plug 
and play) (OGC 2010).

2. El servei Web Map Service (WMS), estàndard definit per l’OGC, és la producció de mapes de dades geogràfiques referenciades espa- 
cialment. Aquests WMS serveixen mapes amb informació geogràfica en format digital que pot ser visualitzada en l’ordinador d’un usuari. 
Són generats en format d’imatge (PNG, GIF o JPEG) i opcionalment en format vectorial (SVG) o en WebCGM (web computer graphics me-
tafile). Per invocar una operació WMS, cal una instrucció URL (uniform resource locator), la qual estableix la connexió amb el servidor d’imat-
ges. La URL ens indica quina informació es vol mostrar i, per exemple, quin serà el sistema de coordenades de treball demanat. Els formats 
d’imatge amb fons transparents (e. g., GIF o PNG) permeten produir una composició de mapes. Un darrer avantatge és que és possible fer 
servir dades provinents de diferents servidors institucionals. Per exemple: Institut Geogràfic Nacional (IGN) combinat amb l’ICC o l’Institut 
Cartogràfic Valencià (ICV). Aquestes URL poden ser invocades des d’opcions especials dels SIG a l’hora de carregar una capa. A més, exis-
teixen actualment programes que permeten descarregar les imatges emmagatzemades als servidors WMS (per exemple GlobalMapper v.11).
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capes corresponents a productes de l’ICC. Això signifi-
ca, entre altres avantatges, un gran estalvi en memòria 
de disc per part dels usuaris d’aquesta informació. 

En concret s’han fet servir les següents instruccions 
URL:

Mapes i ortofotos OGC:3

Mapes topogràfics de Catalunya 1:5.000, 1:10.000, 
1:25.000, 1:50.000, 1:250.000

Mapa geològic de Catalunya 1:50.000, 1:250.000
Imatge de satèl·lit de Catalunya 1:250.000
Ortofoto i ortofoto infraroja 25 cm/píxel
Ortofoto i ortofoto infraroja 1:5.000, 1:25.000
Visor ortoxpress 1.0. Aquest servidor permet la 

visualització dels darrers vols fotogramètrics realitzats 
per l’ICC a tres escales de vol: cobertura de tot el terri-
tori amb una mida de píxel de 45 centímetres, cober-
tura de les àrees metropolitanes amb una mida de píxel 
de 22 centímetres i cobertura dels nuclis urbans amb 
una mida de píxel de 7,5 centímetres. Els dos primers 
estan destinats a revisions anuals d’àrees del territori 
a escala 1:5.000, i el darrer, amb menor periodicitat, 
tracta escales 1:1.000. 

Ofereix la possibilitat monoscòpica d’observar cada 
fotograma de vol ortorectificat mitjançant DEM (digi-
tal elevation model o model digital del terreny) o veure 
la informació en mode estereoscòpic mitjançant una 
vista anàglifa. Estem parlant d’unes resolucions per pí-
xel d’entre 5 i 10 centímetres, clarament superiors als 
productes ortofoto 5.000 (ICC 2010). Com a dada a 

tenir en compte, cal dir que s’ha incorporat a aquest 
visor el vol americà de 1956. També ofereix serveis 
OGC amb estàndard WMS. Els serveis WMS4 que 
ofereix l’ICC són: 

Catalunya 25 cm 2009: RGB i IRG (fig. 1 i 2).
Catalunya 1956-1957 (fig. 3). Cal remarcar, segons 

indica el mateix ICC, que la qualitat del vol és inferior 
a causa dels desplaçaments d’entre 20 i 50 metres res-
pecte a l’ortofoto de l’ICC (ICC 2010).

Catalunya 45 cm 2008: RGB i IRG.
Metropolitanes 22 cm 2008: RGB i parcialment 

IRG.
Urbanes 7,5 cm 2007-2008 (fig. 4).
Els models d’elevacions del terreny, en format ras-

ter, necessaris per realitzar determinats estudis de po-
blament, han estat adquirits a l’ICC. En concret, el 
DEM utilitzat ha estat el produït a l’any 2000 amb 
resolucions de 30 metres/píxel.

Dels servidors de l’ICC ha estat recuperada la in-
formació vectorial corresponent als plànols 1:50.000 
en format dwg. Aquestes dades han servit per cons-
truir les capes de corbes de nivell, xarxa hidrogràfica, 
límits administratius i de municipis, i línia de costa 
actual.

7.1.4. Metodologia 

Per tal de fer els estudis de poblament de l’ager 
Tarraconensis han estat emprats una sèrie de mètodes 

3. <http://shagrat.icc.es/lizardtech/iserv/ows?>
4. <http://www.ortoxpres.cat/server/sgdwms.dll/wms>

Figura 1. Detall del jaciment ibèric de Manous. Imatge: Fotos 
aèries 2009, Catalunya 25 cm: RGB (ICC). 

Figura 2. Detall del jaciment ibèric de Manous. Imatge: Fotos 
aèries 2009, Catalunya 25 cm: IRG (ICC). 
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Figura 3: Detall de l’àrea del jaciment 
ibèric de Manous el 1956. Imatge: Foto 
aèria, vol americà 1956-57 (ICC). 

Figura 4. Detall de les excavacions al 
jaciment de Manous. Imatge: Urbanes 
7,5 cm. 2008-09 (ICC). 
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d’anàlisi que descrivim a continuació, a excepció del 
de visibilitat, al qual es dedica un capítol en aquest 
mateix volum. 

No citem aquí ni la cartografia elaborada per èpo-
ques ni els diversos estudis que han estat complemen-
tats mitjançant la superposició dels jaciments i la base 
cartogràfica. Cal citar, per exemple, l’aproximació a 
l’epigrafia de l’ager Tarraconensis, el poblament o els 
estudis de la geologia de l’àrea.

7.1.4.1. Anàlisi de polígons de Thiessen (APT)
Aquest mètode, definit per David Clarke (1968, 

1972) en els començaments de la nova arqueologia 
(1968) ha estat emprat ja des dels primers projec-
tes d’arqueologia del territori per trobar límits entre 
comunitats. Els polígons Thiessen, també coneguts 
com a polígons Voronoi, estableixen àrees teòriques 
d’influència o serveis dins d’una distribució d’assen-
taments. És, per tant, estrictament locacional. No 
planteja jerarquies i la seva estimació es basa en la 
proximitat i densitat dels jaciments propers. L’APT 

es calcula mitjançant la mediatriu que uneix cadas-
cun dels assentaments amb els veïns. La forma amb 
la qual queda establerta la malla de polígons ens pot 
informar dels elements geogràfics i dels possibles 
recursos condicionants en el procés de poblament 
(Garcia Sanjuán 2005, 212-214). En aquesta anàlisi 
no hi ha criteris de ponderació i determinades àrees 
de serveis queden sobrevalorades. Les crítiques, entre 
d’altres associades a la seva relació amb les interpre-
tacions funcionalistes dels primers estudis de la nova 
arqueologia, han fet que aquesta tècnica cada vegada 
sigui menys emprada en l’anàlisi arqueològica, tot 
i que la ja indispensable coexistència amb els SIG 
fa que encara hagi perdurat en diferents estudis de 
poblament, almenys com a eina exploratòria de la 
morfologia del poblament (Savage 1990; Ruggles i 
Church 1996; Picazo 1998; Guitart i Ruestes 2003; 
Ardesia 2004; Carandini 2006). Nosaltres hem apli-
cat el mètode al període ibèric per tal d’establir ter-
ritorialitats teòriques entre els diferents poblats de 
l’àrea de treball (fig. 5).

Figura 5. Detall dels polígons 
de Thiessen d’època ibèrica. 
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5.  Entre altres treballs, destaquem Gazneyet et al. 1996; Verhaegen et al. 1999; Parcero 2000; Uriarte 2003, i Pecere 2007.

7.1.4.2. Àrea d’explotació de recursos (AER)

Introducció
És el mètode conegut a la bibliografia com a anàlisi 

de captació de recursos (ACR), anàlisi de captació eco-
nòmica o site catchment analysis. Estudia les relacions 
del grup amb el medi i va ser definit per l’arqueòleg 
britànic Erik Higgs dins el corrent de l’escola paleoeco-
nòmica de Cambridge. Juntament amb el geòleg Vita 
Finzi, Higgs va estudiar els territoris de les comunitats 
paleolítiques i epipaleolítiques del mont Carmel, a Is-
rael (Vita Finzi i Higgs 1970). L’objectiu d’un estudi 
AER és determinar quines són les pautes d’interacció 
entre l’espai natural i la comunitat humana analitzada. 
És un concepte d’obtenció, processament i intercanvi 
dels recursos que hi ha a l’abast immediat. Tres són els 
principis sobre els quals es fonamenta l’AER (Garcia 
Sanjuán 2005, 203-209).

El cost energètic per realitzar activitats econòmi-
ques augmenta amb la distància.

Les societats antigues, i en concret les prehistòri-
ques, cercaven localitzacions per als seus assentaments 
amb reduïts costos de desplaçament impulsats per la 
necessitat de maximitzar les aportacions energètiques.

L’elecció dels recursos segueix un determinat ordre, 
segons les necessitats dels habitants d’un assentament. 

Per tant, l’element fonamental és el llindar de dis-
tància a partir del qual s’estableix l’àrea de treball. 
Tradicionalment aquesta ha estat definida seguint dos 
criteris. El primer, corresponent a societats caçadores-
recol·lectores, estableix distàncies de 10 quilòmetres. 
La segona opció s’aplica a les societats agrícoles, tot se-
guint cercles concèntrics d’1, 2 i 5 quilòmetres (Butzer 
1989, 209). L’aportació principal del SIG a l’arqueo-
logia ha estat la seva capacitat per extreure una gran 
varietat d’informació en la qual han estat aplicades 
operacions de tipus geomètric i estadístic. És a dir, una 
vegada ha estat definida l’àrea de captació, és possible, 
mitjançant àlgebra de mapes aplicada a diversos ele-
ments ambientals, quantificar i analitzar els recursos 
existents. A més, el llindar de distàncies pot ser ponde-
rat amb criteris topogràfics fonamentats en l’anomenat 
cost surface, que descrivim en l’apartat següent.

L’AER és criticat principalment pels seus supòsits 
teòrics, segons els quals una societat prehistòrica i pre-
capitalista adopta elements cognitius i de comporta-
ment pròpiament capitalistes, dins d’un debat en l’an-
tropologia econòmica entre substantivistes i formalis-
tes. Metodològicament la crítica (Butzer 1989, 209) es 
concentra en l’errònia utilització de dades ambientals, 
de potencialitat agrària i d’aprofitament del sòl con-
temporànies sense estudis paleoambientals.

Entre els treballs més recents on han estat aplicats 
elements de l’AER5 podem destacar l’elaborat per Ig-

nasi Grau (2004; 2006) aplicat a l’evolució dels pa-
trons d’assentament des d’època ibèrica fins a la roma-
nització a l’àrea central de la Contestània, és a dir, a 
les comarques centremeridionals valencianes. L’autor 
aplica als oppida de la Contestània, la Serreta i la Mari-
na Alta una anàlisi cost surface per tal de demostrar dos 
dels factors que van definir la transformació del pai-
satge. Per un costat la disgregació del model espacial 
agregat al voltant de l’oppidum, i per l’altre l’orientació 
agrícola cap a pràctiques intensives.

Càlcul de cost surface
Les societats intercanvien coneixements, ide-

es i mercaderies a través del moviment pel territori. 
La topografia té un paper important en la trajectòria 
d’aquest moviment i és un element que ens explica la 
disposició al llarg del paisatge tant dels assentaments 
com d’altres elements que es deriven de la seva acció, 
siguin els pendents, els rius o zones que pateixen els 
efectes de l’acumulació i la carència d’aigües, efectes 
d’un clima com el mediterrani. L’aparició dels sistemes 
d’informació geogràfica i la seva aplicació a l’arqueo-
logia, en especial a la disciplina que tracta el paisatge, 
han permès la construcció de models que simulen les 
xarxes d’intercanvi entre societats.

En altres casos, una funció com el càlcul del cost 
de desplaçament (least cost route, en anglès), aportada 
com a funció primitiva en els SIG, permet la recreació 
sobre plànol de les rutes òptimes de comunicació entre 
assentaments humans.

Aquest cost es tradueix en la quantitat d’energia 
necessària per accedir o travessar un determinat punt 
del territori, en el camí que uneix dos assentaments.

Dues són les formes d’aproximació al problema. Per 
un costat, els anomenats algorismes isotròpics (Whe-
athley i Gillings 2002, 151), fonamentats en el fet que 
tot moviment implica un cost, sense que la direcció 
sigui significativa; per un altre costat, els anisotròpics, 
construïts tot tenint en compte que la direcció és es-
sencial per complicar o optimitzar els accessos a l’ele-
ment més proper en el moviment. Així, en el primer 
cas, les variables més comunes són la frondositat de la 
vegetació o el tipus de sòl, i s’assigna un cost quanti-
tatiu al trànsit per tals unitats topogràfiques. En el se-
gon, factors com el pendent i la hidrografia (Fiz 2008; 
Fiz i Orengo 2008) són els que determinen, faciliten i 
perjudiquen el moviment. Tradicionalment han estat 
el tipus de terreny i la topografia les variables més em-
prades en el càlcul de costos.

La raó radica principalment en el fet que d’altres 
estan més afectats per les transformacions del paisatge 
(Bell et al. 2002, 174-175): un bosc, un tipus de cultiu 
o el curs d’un riu està més afectat pel canvi temporal 
natural o antròpic. Factors com l’erosió, les línies de 
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6. Expressat en tant per cent.
7. P = pendent, S = esforç.
8. Per veure aplicacions de least cost path route recomanem De Silva i Pizziolo 2001; Bell et al. 2002; Batten 2007; Fiz 2008; Fiz i Orengo 

2008; Zakšek et al. 2008. Per a un estat de la qüestió recomanem Herzog 2010.

costa o la transformació deltaica fan que qualsevol es-
tudi d’aquestes característiques estigui subjecte a anàli-
sis prèvies que calibrin aquestes transformacions.

Ara bé, el pendent no és una variable perenne. 
L’acció antròpica sobre el terreny ha provocat canvis 
i alteracions en l’orografia d’un paisatge antic. Només 
cal tenir en compte les grans obres d’infraestructura 
del darrer segle (carreteres, autopistes, tren d’alta velo-
citat) per tenir present també que cal corregir aquests 
factors. 

En els algorismes anisotròpics, l’estudi del pendent 
ha generat interessants models que expliquen i calcu-
len l’anomenada fricció efectiva.

Entenem la fricció d’un element topogràfic com 
el desgast que aquest exerceix sobre un objecte en 
moviment (De Silva i Pizziolo 2001, 279). Per aques-
ta raó el pendent és un dels factors principals en el 
càlcul de l’anomenada fricció efectiva i per tant la 
variable utilitzada en diversos models que represen-
ten el cost energètic producte del moviment. Així, un 
pendent del 60 per cent produiria un cost energètic 
cent vegades més gran que un pendent en planura, i 
sis-centes vegades més gran si aquest arribés fins al 
80 per cent. Per tant, podem dir que el cost té un 
increment no lineal respecte al pendent (Bell et al. 
2002, 175).

Ericson i Goldstein (1980) estimaven que l’esforç 
de comunicació entre dues comunitats és bidireccio-
nal, i que per tant el recorregut és la suma de la dis-
tància i del diferencial en altura entre ascens i descens, 
tots dos ponderats. 

Aquesta proposta quedava expressada en la fórmula 
següent (Wheatley i Gillings 2002, 151):

Esforç = distància + 3,168* D
pujada

 + 1,2* D
descens

De Silva i Pizziolo (2001, 281-282) adaptaren 
aquesta fórmula per tal de crear un model en el qual la 
fricció efectiva en un recorregut d’anada i tornada es 
pogués estimar així:

Factor de fricció = 1 + Fricció d’ascens + fricció de descens
  2
On:

 Fricció d’ascens = 3,168* pendent6 
 Fricció de descens = 1,2* pendent 

Pandolf (Pandolf et al. 1977) va definir una altra 
manera de representar el desgast fisiològic produït en 
el moviment amb una expressió en la qual es feien ser-
vir variables com ara el pes del vehicle tractor, el pes a 

transportar (W i L), la velocitat del moviment (V), el 
pendent (G) i un factor dependent del terreny (N):

M = 1,5W + 2,0 (W+L) (L/W)2 + N (W+L) (1,5V2 
+ 0,35V* abs (G+6))

El factor N seria el cost de travessar una unitat de ter-
reny considerant elements topogràfics com maresmes, 
carreteres o rius amb diferents aportacions hídriques. 

Van Leusen aplicà aquest estudi amb el propòsit de 
simular com era la xarxa de comunicacions en el terri-
tori de Wroxeter (Anglaterra) durant l’edat del ferro i 
el període romà (Van Leusen 2000). Així, va adaptar la 
fórmula de Pandolf tenint en compte tres assumpcions: 

La direcció del moviment, en ascens o descens, no 
requeria un tractament especial.

El factor N es calculava en funció del cabal dels 
rius.

Va determinar que el mitjà de transport (és a dir, la 
persona) tenia un pes mitjà de 70 kg (W), suportava 
una càrrega màxima de 4 kg (L) i transitava a una ve-
locitat de 4,8 km/h.

D’aquesta manera, la fórmula de Pandolf es con-
vertia en una altra, dependent del factor N i del pen-
dent.

M = 105,483 + 2.557,44N + 124,32NG

Altres models, com el de Hikers, es fonamenten 
sobretot en el pendent, consistent a determinar qui-
na velocitat hem d’aplicar per travessar cada unitat de 
pendent. Així, trobem tot un seguit de fórmules que 
calculen el cost surface:7

V = 6e –3,5 p + 0,05 (Gorenflo i Gale, 1990)
S = p / 10 (Parcero, 2002)

Finalment, i per tal de trobar les rutes de comuni-
cació òptimes entre els assentaments, s’aplicava l’algo-
risme least cost path route.8

Nosaltres hem fet servir el model de Gorenflo i 
Gale per determinar els rasters de costos de desplaça-
ment, és a dir, els cost surface, aplicats a l’època ibèrica, 
que han estat superposats a les capes generades a partir 
del càlcul del cost distance que veurem a continuació 
(fig. 6).

Càlcul de cost distance
Havíem vist com els polígons de Thiessen resulta-

ven una forma simple o lineal de representar els límits 
teòrics entre comunitats. Una altra via emprada és a 
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través de l’ús de l’anomenat cost distance o l’avaluació 
del cost-weighted. Així podem ponderar els límits entre 
comunitats a través dels elements topogràfics, la con-
dició del terreny o la vegetació. Nosaltres hem aplicat 
els resultats dels càlculs del cost surface per crear models 
de límits entre comunitats.

El càlcul del cost distance ha estat emprat en di-
versos projectes com a element d’estudi del territori. 
Així, destaquem els treballs de Keay i Earl (2007, fig. 
10) al centre i l’oest de la Baetica, aplicats a les ciu-
tats amb cronologies entre època ibèrica i els inicis de 
la romanització; l’elaborat per reconstruir el sistema 
dels territoris parroquials des de l’edat mitjana a la 
Turena, França (Chareille, Rodier i Zadora-Rio 2005; 
Zadora-Rio 2008) o l’estudi de Hare (2004) per tal 
de determinar els límits administratius i organitzatius 
mitjançant mesures cost distance al vall de Yautepec 
(Mèxic).

Altres autors (Whitley 2010) han proposat afegir 
factors cognitius a la ponderació establerta mitjançant 
atractors topogràfics dels límits entre comunitats. Així, 

l’espai visualitzat des d’un oppidum podria determinar 
els límits coneguts d’una comunitat amb, per exemple, 
la conjunció d’altres àrees visuals d’altres oppida. És 
a dir, un límit és una possible combinació dels fac-
tors «fins on m’allarga la vista» i «fins on puc arribar 
físicament». De la combinació del cost distance amb 
la visibilitat se’n pot derivar un plànol raster on es re-
presenti la influència cultural des de la proximitat i la 
visibilitat. Whitley indica que la influència d’un deter-
minat monument megalític podria augmentar en àrees 
on aquest és visible respecte d’altres en què no ho és.

7.1.4.3. Anàlisi del veí més proper
Aquesta fórmula (en anglès, neighbourhood ana- 

lysis), inicialment aplicada per Clark i Evans (1954) al 
camp de l’ecologia, va ser primer adoptada pels geò-
grafs i posteriorment per l’arqueologia i va tenir la seva 
implantació entre els anys vuitanta i noranta. La seva 
popularitat prové del fet que és fàcil de calcular i que 
proporciona un índex fàcilment interpretable (Cono-
lly i Lake 2006, 164-165).

Figura 6. Detall d’AER (àrea 
en gris) i cost distance en època 
ibèrica. 
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  9. Per a més informació sobre aplicacions del neighbourhood analysis vegeu Perles 1999 i Ladefoged i Pearson 2000.

És una anàlisi que ofereix una mesura del grau 
d’agrupament o dispersió d’una distribució de punts. 
Per aquesta raó ha estat aplicada a l’estudi de la den-
sitat de poblament. Entenem (Garcia Sanjuán 2005, 
217-218) que és la mitjana de les distàncies observa-
des entre els assentaments (d

o
) i la distància obtinguda 

d’un quocient (d
a
) entre el nombre total de punts (n) i 

la regió estudiada (A):

R = d
o
 / d

a

d
a
 = 1 / 2 √(n/A)

Si les dues densitats són iguals, ens trobem davant 
d’un cas de distribució aleatòria, perquè la distribució 
observada coincideix amb la que podríem preveure si 
la distribució fos aleatòria. Si el coeficient obtingut és 

més gran que 1, llavors som davant d’una distribució 
de poblament dispersa, i si és inferior a 1, llavors el po-
blament està concentrat. El problema principal deriva 
del fet que el coeficient és dependent de l’àrea estudi-
ada, i per tant cal estudiar amb cura l’extensió de la 
regió de treball.9

Hem aplicat els càlculs del veí més proper als 
períodes ibèric, republicà, altimperial i baiximperial 
(fig. 7).

7.1.4.4. Anàlisi de densitats
Aquesta és una aproximació que permet descriure i 

visualitzar la freqüència de canvi de les observacions en 
una àrea concreta. És a dir, podem arribar a determinar 
quina és la densitat d’assentaments i d’aquesta manera 
visualitzar la intensitat d’un determinat fet, com per 

Figura 7. Detall d’anàlisi 
del veí més proper en època 
ibèrica. 
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10. El nombre de jaciments trobats en aquests transsectes és del 15 % sobre el total, mentre que el territori prospectat equival a l’11 %. 
Per tant, tenim una sobrevaloració del 4 %, a efectes pràctics no gaire significativa.

exemple el poblament per quilòmetre quadrat en un 
territori determinat durant el segle ii aC.

La mesura més simple (Wheatley i Gillings 2002, 
185-186) és calcular aquesta densitat a partir d’una 
àrea circular de radi r entorn de cadascun dels objec-
tes estudiats. Així, cada píxel del raster resultant serà 
la suma del valor de densitat corresponent a cadascun 
dels objectes originals. Amb radis més grans les super-
fícies esdevindran més generalitzades.

Com a mesures proporcionades pels SIG tenim la 
kernel density estimation introduïda en l’arqueologia el 
1995 (per exemple Baxter, Beardah i Wright 1995; més 
aplicacions a Hare 2004, Bocquet-Appel et al. 2005, 
McMahon 2006, i Herzog i Yépez 2010). Aquesta és 
una tècnica no paramètrica en la qual s’aplica una fun-
ció de densitat probabilística a cadascun dels objectes 
d’estudi, però dins d’un radi d’acció determinat. La 
superfície resultant és de dades contínues i el valor més 
gran correspon al nombre de localitzacions dins del 
radi escollit. A partir d’aquí els valors disminueixen 
amb la distància fins a ser zero quan s’arriba al radi de 
cerca definit com a paràmetre. Si dins del radi d’una 
de les localitzacions hi ha dos elements més, el valor 
inicial aplicat és 3, i a partir d’aquí els valors de cada 
cel·la van disminuint fins a zero. Si cadascun dels ele-
ments estudiats disposa d’una informació quantifica-
ble (nombre de fragments, nombre d’habitants, etc.), 
és possible construir plànols d’isolínies.

Aquest mètode, segons altres autors (Baxter et al. 
1997, 350), és comparable a l’anàlisi del veí més proper 
i és una aproximació informal a l’anàlisi d’agrupaments 
o cluster analysis, que veurem a l’apartat següent. 

En el cas de l’estudi de l’ager Tarraconensis, podem 
veure la seqüència de poblament des d’època ibèrica 
fins a la tardoantiguitat. Des d’un punt de vista de ja-
ciment i no de tipus de jaciment (i per tant d’hàbitats 
i de població), passem d’una distribució de punts dis-
persa en el territori en el període iber (fig. 8) a una 
concentració de jaciments en determinades àrees ja 
des del segle ii aC (fig. 9). Aquestes concentracions 
no són estrictament coincidents amb els transsectes de 
prospecció tant del projecte actual com del projecte 
desenvolupat als anys noranta per l’equip de Carreté, 
Keay i Millett, i per tant no estan distorsionades per 
aquestes.10 La tendència en època ibèrica era ocupar el 
màxim d’espai, de tal manera que les màximes densi-
tats de jaciments en les àrees ocupades poden donar un 
resultat entorn d’un jaciment per quilòmetre quadrat. 
Aquest fet, relatiu a la localització i no a la població i 
els hàbitats, ja quedava confirmat en els estudis del veí 
més proper aplicats a aquests període.

Aquesta situació és alterada al segle ii aC. Els inicis 
de la romanització provoquen un canvi que es materia-

litza en tres ubicacions que hem escollit com a exemple 
dins de l’àrea del projecte: els voltants de Puig de San-
ta Anna, el cap de Salou i un àrea de 34 quilòmetres 
quadrats situada a uns cinc quilòmetres al nord-est de 
Tarragona. 

La primera (fig. 10) neix en època ibèrica entorn del 
poblat ibèric de Puig de Santa Anna i, tot i la impor-
tància visual d’aquest assentament (vegeu l’apartat 6.5), 
és en el segle ii aC quan es produeix un increment en 
el nombre de jaciments i en l’ocupació d’aquesta zona, 
que té el seu punt màxim en època augustiana. La seva 
decadència es produeix ja en el segle iii dC. La inter-
pretació que donem a la forta ocupació de poblament 
dispers en la zona immediata a Puig de Santa Anna és 
que aquesta dispersió és el resultat del desplaçament de 
la població que ocupava aquest poblat, un cop quedà 
abandonat. L’increment en època augustiana, en un es-
pai que va més enllà de l’immediat al poblat, per exem-
ple, podria estar caracteritzat per l’aparició dels centres 
terrissaires de la Buada, Mas de Gomandí i Mas d’en 
Corts, i per la dispersió de ceràmiques de Mas de Ba-
renys II, Mas d’en Toda i Mas de l’Ambrós. 

La segona (fig. 11) té també el seu origen en el po-
blat ibèric de Punta de la Cella, l’establiment rural de 
Rescat de Baix i les dispersions ceràmiques de Tossal 
de la Ganyada i de l’Àrea d’Expectativa Arqueològica 
327. El conjunt és el d’un poblament amb una disper-
sió equilibrada en el territori que no té continuïtat. La 
romanització al segle ii aC produeix un increment en 
el nombre de jaciments situats molt a prop del poblat 
de Punta de la Cella, en funcionament en aquest segle. 
Aquesta àrea, no centuriada segons els estudis d’arque-
omorfologia de J. M. Palet (Palet 2007), troba el seu 
màxim moment en el segle i aC, i ja en època augustia-
na coneix un inici de despoblament que es materialitza 
en el segle ii dC. Aquest context pot fer pensar en un 
canvi en el sistema d’explotació que va provocar aquest 
abandonament. 

La tercera zona observada (fig. 12) és ocupada en 
el segle ii aC, tot coincidint amb una de les centuri-
acions (Tarraco I) detectades per l’arqueomorfologia 
(Palet 2007). Aquesta àrea rep forts increments de po-
blament al segle i aC, en època augustiana i en època 
flàvia, i experimenta una estabilització al segle ii dC. 
Aquets increments poblacionals podrien ser provocats 
per l’arribada de nous colons potser a l’època cesariana, 
arran de la concessió de l’estatut de colònia a Tarraco, 
o en època augustiana. Però també, i atesos els incre-
ments produïts al llarg del segle i dC, podríem pensar 
que el poblament situat a l’àrea del cap de Salou és 
traslladat i reubicat en aquesta tercera zona. Recordem 
la proximitat de Tarraco, situada entre 3 i 7 quilòme-
tres enllà d’aquesta àrea.
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Figura 8. Densitat de jaciments d’època ibèrica.
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Figura 9. Densitat de jaciments, segle ii aC.
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Figura 10. Estudi particular de l’evolució del poblament entorn de Puig de Santa Anna. 

Figura 11. Estudi particular de l’evolució del poblament al voltant de Punta de la Cella. 
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7.1.4.5. Anàlisi d’agrupaments (cluster analysis)
Ja sabem que els plànols de punts són una forma de 

representar la localització de dades arqueològiques, ja 
siguin troballes ceràmiques, derelictes o assentaments. 
Entenem per agrupament aquells membres d’un grup 
que tenen una o diverses característiques que els fan 
més semblants entre ells que no pas a d’altres que te-
nen elements amb els quals no coincideixen.

L’anàlisi dels patrons de distribució de punts és una 
eina important per descriure, interpretar i explicar els 
fenòmens relacionats amb el poblament. L’agrupació 
de jaciments en una mateixa àrea pot ser resultat de 
diversos factors econòmics o administratius. Per tal de 
determinar quins i quants són aquests agrupaments hi 
ha diverses tècniques d’aproximació (per a una millor 
descripció dels mètodes vegeu Connolly i Lake 2006, 
162-173; Shennan 2004, 216-264; Fletcher i Lock 
2005, 140-144). 

La més coneguda per la seva aplicació a l’arqueo-
logia ha estat l’anomenada hierarchical cluster ana- 
lysis, consistent a tenir en compte tots els ítems des d’un 
començament i llavors anar creant agrupacions entre els 
més semblants. Posteriorment es fa un procés d’agrupa-
cions de grups similars. Tradicionalment aquestes agru-
pacions han estat anomenades dendrogrames.

Un mètode diferent, classificat dins de l’anome-
nada partitioning clustering technique, és el k-means 
clustering analysis. Quan el dendrograma tracta de 
reflectir més de 100 ítems, la interpretació del dia-
grama resulta complexa. El mètode, a partir del con-
junt d’ítems i tot indicant el nombre d’agrupaments 
desitjat, agrupa ítems similars. Inicialment es creen 
uns centres de cada agrupament aleatoris i es calculen 
les similituds (distàncies) respecte a aquests centres. 
Una vegada assignats els agrupaments, es tornen a re-
calcular els centres de cada agrupament i, si un ítem 
està més proper a un centre d’un altre agrupament, és 
reassignat. Aquest procés iteratiu es repeteix fins que 
la diferència entre l’arrel quadrada de les distàncies 
d’una iteració i la immediatament següent és propera 
a zero. 

Una variant del k-means es l’anàlisi d’agrupaments 
en dues fases (two-step cluster analysis), dissenyat per 
donar una ràpida distribució en agrupaments. El seu 
gran avantatge és que no cal indicar el nombre de 
grups inicial. L’algorisme cerca el nombre d’agrupa-
ments òptim.

Nosaltres hem aplicat el two-step cluster analysis per 
establir una primera aproximació d’agrupaments de 
jaciments. 

Figura 12. Estudi particular de l’evolució del poblament en l’àrea propera a Tarraco/Kesse. 
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Aplicat als jaciments d’època ibèrica, el two-step 
cluster analysis proporciona tres grups i un grup d’out-
liers, com es veu a continuació (fig. 13):

Grup 1 (13.1): el Degotall, Camí de l’Horta, Plaça 
de Sant Andreu, Mas de Fau, el Vilar, els Garràfols, el 
Puigcabrer, Camí del Molí.

Grup 2 (13.2): Cova de la Moneda, Punta Corone-
ta, Cova C, Cova de l’Alzina, la Mussara.

Grup 3 (13.3): les Barqueres, Puig de Santa Anna, 
Barranc de l’Escorial, Enagás Posició 12, Plaça d’Isabel 
Besora, Mas de Don Felip, Molins Nous, la Timba del 
Castellot, Punta de la Cella, poblat de Barenys, Sitja de 
Riu Clar, Àrea d’Expectativa Arqueològica 327, Tossal 
de la Ganyada, Camí de les Comes, Barranc d’Aigües 
Verdes, Rescat de Baix, Nord del Cementiri de la Ca-
nonja.

Grup 4 (outliers, 13.4): Manous, Tarraco i el Co-
dony. Representen un grup que respon a unes caracte-
rístiques d’ubicació diferents. Són tres jaciments situ-
ats al sud-oest i a l’altre costat del riu Francolí.

El mètode two-step cluster analysis identifica prin-
cipalment dos grups (1 i 2) que responen a contextos 
geogràfics i naturals diferents però que de moment no 
queden resolts. En el proper apartat es fa un encreua-
ment d’aquesta informació amb l’anàlisi de conques 
hidrogràfiques, en el qual podem trobar una explicació 
a aquesta distribució. 

El resultat per a l’època imperial resulta aclaridor 
quant al poblament de l’ager (fig. 14). El two-step clus-
ter analysis extreu fins a quatre grups, coincidents tres 
d’ells amb la restitució arquemorfològica de Tarraco I, 
II i III (vegeu Palet i Orengo en el volum 1 d’aquesta 
mateixa publicació). Recordem com el grup coinci-
dent amb l’àrea del cap de Salou (14.4) és el que ocupa 
l’àrea del cap de Salou i que devia patir un despobla-
ment al llarg del segle i dC, en benefici molt proba-
blement dels grups propers a Tarraco i a Puig de Santa 
Anna.

Aquests càlculs han estat fets amb el programa es-
tadístic SPSS v.15.

7.1.4.6. Definició de conques hidrogràfiques
L’arqueologia també inclou informació referent a 

l’ús hidrològic del territori. Per exemple, és possible 
calcular les xarxes de drenatge d’una conca hidrogrà-
fica i per tant determinar la relació entre aquestes i els 
jaciments de la rodalia immediata. 

Una conca hidrogràfica capta la precipitació, la 
infiltra, l’emmatgatzema i determina de quina mane-
ra aquesta aigua és alliberada del sistema. Una conca 
hidrogràfica és una regió de la superfície terrestre les 
aigües de la qual flueixen cap a un mateix punt comú 
o punt de tancament de la conca (anomenat pour po-
int).

Alguns projectes de recerca, prenent com a base 
el model de conques hidrogràfiques, han plantejat la 

possibilitat d’un funcionament com a espais de relació 
social i econòmica dins la idea territorial d’una àrea de 
captació de recursos, un cost distance o la delimitació 
d’un territori. 

Aquesta línia d’estudi ja va ser emprada en el trac-
tament de la tècnica del cost distance en el treball de 
reconstrucció del sistema dels territoris parroquials 
des de l’edat mitjana a la Turena, França (Chareille, 
Rodier i Zadora-Rio 2005; Zadora-Rio 2008). Una 
altra dada que es va fer servir fou el rol de la hidro-
grafia en la delimitació i en la definició dels territoris 
comunals. Van aportar una dada fonamental: el 20 
per cent dels límits comunals coincidien, en el ter-
ritori de la Turena, amb algun element de la xarxa 
hidrogràfica.

Un altre treball interessant és el desenvolupat per 
Löwenborg (2007) sobre els härad o hundare de Suè-
cia, d’una existència iniciada com a mínim en el perí-
ode víking, al 1000 dC. Aquestes unitats territorials, 
conegudes per documents de les darreries dels segles 
xiii i xiv, es dividien al seu torn en skiplag (la unitat 
que proporcionava un vaixell) i semblaven orientades 
a la defensa marítima. Els hundare formaven districtes 
judicials. En el seu estudi inicialment semblava que els 
jaciments estaven molt relacionats amb la xarxa hidro-
gràfica. Per aquesta raó l’autor va reconstruir el sistema 
d’àrees de captació d’aigües i també el d’àrees de dre-
natge (o watershed). Aquest finalment va trobar coin-
cidències en bona part dels límits entre els diferents 
hundares documentats històricament i les conques na-
turals. L’autor suggeria que l’origen d’aquests hundares 
caldria trobar-lo al voltant de les regions naturals defi-
nides per la hidrografia.

Una altra font de coneixement sobre com les 
conques hidrogràfiques funcionaven en èpoques de 
què disposem de documentació històrica són els ano-
menats ahupua de les illes hawaianes (Earle 1978). 
Jeràrquicament les ahuapa eren unitats administra-
tives comunals inferiors dins d’una regió, anomena-
da moku, que podien englobar el control d’una illa 
sencera. Aquestes ahupa formaven regions naturals. 
A Hawaii, on el territori està dominat per rius i valls, 
els límits d’una auhapa estan determinats per la topo-
grafia, i cada un d’ells representa una vall o una con-
ca de captació d’aigua. Cada ahuapa era al seu torn 
dividida en ’ili, en realitat terrenys propietat d’una 
família.

La definició de conques hidrogràfiques ha estat 
possible tot partint del DEM a 30 metres/píxel pro-
porcionat per l’ICC. Aquest DEM ha estat corregit 
mitjançant la funció Fill d’ARCGIS, la qual permet 
extreure o omplir aquelles irregularitats del DEM per 
culpa de les quals, per exemple, perdríem la conti-
nuïtat d’un flux d’aigua. A continuació s’han aplicat 
funcions de càlcul d’acumulació de cabal (flow accu-
mulation) i de direcció del cabal (flow direction). La 
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Figura 13. Two-step cluster analysis. Època ibèrica.
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Figura 14. Two-step cluster analysis. Època altimperial. 
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primera calcula, per a cadascuna de les cel·les, la quan-
titat d’aigua que flueix dins de cada cel·la provinent 
de totes les cel·les que drenen cap a ella. D’aquesta 
manera podem conèixer la quantitat d’aigua que pot 
fluir des de l’inici d’un corrent d’aigua fins a la seva 
desembocadura al mar. La segona determina la direc-
ció de moviment de l’aigua d’una cel·la respecte a les 
del seu voltant. Així, podem conèixer el recorregut 
que farà un corrent d’aigua des del seu naixement fins 
a la desembocadura.

Posteriorment s’ha aplicat l’àlgebra de mapes amb 
la finalitat de saber quines xarxes hidrogràfiques estan 
connectades i per tant formen conjunts independents. 
També s’ha calculat quins són els punts de tancament 
(pour points) d’una conca, és a dir, on es produeix 
l’arribada de l’aigua i per on ha de sortir de la conca. 
Aquestes dues informacions permeten fer el tancament 
de la conca hidrogràfica.

Podem veure el càlcul aplicat al període ibèric a la 
figura 15. Primerament podem observar una diferen-
ciació natural entre les rieres del Baix Camp i la con-
ca del Francolí, així anomenades pel Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

De la primera podem destacar cinc conques forma-
des per rieres, barrancs i torrents. Podem dir que els 
jaciments ibèrics semblen acomodar-se a aquest con-
text hidrogràfic. 

És el cas de la Timba del Castellot, Molins Nous 
i Mas de Don Felip, els quals semblen adaptar-se a la 
configuració de la conca definida per la riera de Riu-
doms. En canvi, el poblat de Puig de Santa Anna sem-
bla estar a cavall entre dues conques (15.4 i 15.5), on 
la resta dels jaciments, dins de les dues àrees, s’organit-
zen entorn de rieres, torrents i barrancs. A més, una 
proposta semblant permetria la comunicació entre la 
costa i el poblat ibèric esmentat.

És evident que un factor important del poblament 
en aquest període va ser la cerca d’ubicacions properes 
a un subministrament hídric, però a la vista d’aquest 
estudi podríem dir que la seva distribució en el territo-
ri podria haver estat adaptada a la configuració de les 
conques hidrogràfiques. 

Aquest sistema sembla no tenir solució de continu-
ïtat al segle ii aC (fig. 16), amb els inicis de la roma-
nització. Veiem que l’organització entorn del sistema 
natural de les conques de les rieres del Baix Camp es 
manté. És el cas de la corresponent als poblats de Puig 
de Santa Anna, la Timba del Castellot, Mas de Don 
Felip i Punta de la Cella. Sembla, en un començament, 
que els nouvinguts van respectar aquestes configura- 
cions del poblament i es van instal·lar de forma orga-
nitzada en una de les conques que gairebé no havia tin-
gut ocupació durant el moment ibèric, la configurada 
pel barranc de la Selva (fig. 16.2), situada també a una 
distància entre els 2 i els 7 quilòmetres de Tarragona. 
Aquesta àrea devia estar relacionada amb la traça cen-

turiada de Tarraco I. La vil·la de Mas d’en Gras, que 
ja sembla tenir una ocupació al segle ii aC, es devia 
situar en una conca no ocupada prèviament per cap 
jaciment ibèric. 

Podem dir, vistes aquestes dades, que l’arribada dels 
romans al llarg del segle ii aC no provocaria uns canvis 
traumàtics per a la població indígena, ja que no sem-
bla modificar-se la configuració natural dels poblats, 
i fins i tot els que arriben s’adapten situant-se en un 
entorn no ocupat o mínimament ocupat prèviament, 
tot formant una estructura social que els identificava i 
definia en un entorn natural on es podien formar amb 
facilitat les xarxes de cohesió (vegeu l’apartat 6.5, sobre 
la visibilitat). El segle i aC no sembla alterar aquesta 
dinàmica (fig. 17).

Quant a la conca definida pel Francolí (fig. 18), no 
es produeixen tampoc grans variacions i els jaciments 
semblen ubicar-se propers a un aprovisionament hí-
dric. En època ibèrica jaciments com Plaça de Sant 
Andreu i Camí de l’Horta, a la Selva del Camp (18.1), 
i més al nord Mas de Fau i el Degotall (18.3), devien 
funcionar al voltant dels seus barrancs i torrents cor-
responents. 

Aquesta tònica es manté durant l’època republi-
cana i en el segle i dC, de tal manera que podem 
definir quatre eixos hídrics en l’àrea central de l’ager 
Tarraconensis al voltant dels quals se situen els jaci-
ments: el torrent de Cassans, la riera de la Selva, el 
riu Glorieta i el barranc de la Font Major. Tots quatre 
són dependents del Francolí i formen part de la seva 
conca. Aquesta configuració sembla tenir molta més 
força a l’hora de triar un lloc per a l’assentament que 
la implantació de la xarxa centuriada corresponent 
a Tarraco III (vegeu Palet i Orengo en el volum 1 
d’aquesta obra). Es podria esperar que, a partir d’una 
xarxa centuriada, la distribució dels establiments ru-
rals i les vil·les fos més uniforme, però la realitat és 
que el condicionant hídric va tenir molta més força. 
Una observació de la mateixa àrea durant tota l’època 
altimperial (fig. 19) confirma aquesta organització al 
voltant de les estructures hídriques en forma de qua-
tre eixos principals.

Finalment, hem creuat les dades de l’estudi d’agru-
paments en època ibèrica (vist a l’anterior apartat) amb 
els resultats de l’anàlisi de conques hidrogràfiques (fig. 
20). Amb aquestes dades trobem que els dos grups di-
ferents, resultat dels càlculs del two-step cluster analysis, 
responen en realitat a entorns naturals diferents. El 
grup 20.1 respon al conjunt de jaciments situats en la 
conca del Francolí, mentre que el 20.3 està format per 
aquells que són dins del mateix conjunt de conques 
hidrogràfiques de les rieres del Baix Camp. Sembla in-
teressant el fet que a més hi ha un espai buit format 
per les conques del barranc de la Selva i el torrent de 
la Boella, un espai que com hem dit ocuparan els nou-
vinguts en el segle ii aC.
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Figura 15. Anàlisi de conques hidrogràfiques. Època ibèrica. Vegeu la llegenda dels mapes d’aquest capítol a la pàgina 352.
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Figura 16. Anàlisi de conques hidrogràfiques. Segle ii aC.
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Figura 17. Anàlisi de conques hidrogràfiques. Segle i aC. 
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Figura 18. Els quatre eixos hídrics de la conca del Francolí. Evolució del poblament. 

Figura 19. Els quatre eixos hídrics de la conca del Francolí. Època altimperial. 
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Figura 20. Jaciments ibèrics, two-step cluster analysis i conques hidrogràfiques. 
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7.2. La visibilitat com a estudi del poblament de 
l’ager Tarraconensis

Ignacio Fiz 

7.2.1. la visibilitat: un patró sensorial 
quantificable

Podem recordar els llocs visitats al llarg de la nostra 
vida per una olor, la qualitat del so, la llum d’aquell 
dia, la tonalitat dels colors o el fred de la matinada. 
Però és ben cert que, de tots els estímuls sensorials, 
potser són les imatges gravades a la nostra retina les 
més impactants. La visibilitat, en alguns casos, és la 
clau que proporciona la resposta al perquè que un jaci-
ment ocupi una determinada localització i no d’altres. 
Podem considerar, a més, les característiques visuals 
d’un jaciment per la seva posició en el marc del paisat-
ge que l’envolta, en el qual té relació visual amb altres 
jaciments contemporanis o anteriors, o amb els com-
ponents naturals en què s’integra (Wheatley i Gillings 
2002a, 202).

Per definir el concepte de visibilitat Mar Zamora 
(Zamora 2006, 2) analitza l’accepció que fa la Real 
Academia de la Lengua Española d’aquest terme. El 
concepte es resumeix en una qualitat i en una distàn-
cia per la qual es veu i/o es reconeix un determinat 
objecte. L’autora continua a partir d’aquí i ens diu que 
la visibilitat és el resultat de la relació establerta amb el 
medi ambient. Però no és un simple exercici de tenir 
un espai a l’abast en aquest sentit, sinó que és un ele-
ment més dintre del possible procés racional de reco-
nèixer i emetre emocions respecte a l’objecte o objectes 
identificats. 

La visibilitat no es pot estudiar com un objecte ma-
terial. No és una ceràmica, no és una escultura, no és 
un capitell ni és un túmul funerari. En canvi, és un fet 
la seva connexió amb el context cultural i els actors 
de la societat estudiada. En un paisatge, la ubicació 
d’un túmul funerari antic ens faria formular diverses 
preguntes: la seva situació és casual?, en el context en 
el qual es localitzava era visible?, produïa algun efecte 
emocional concret?, quines emocions podia desper-
tar?

La visibilitat també ha estat utilitzada pels diferents 
corrents teòrics. Així l’arqueologia espacial es va pre-
ocupar per estudiar les relacions visuals provocades 
per la situació dels elements del paisatge (naturals o 
antròpics) que construïen els espais propis d’una soci-
etat. Així, les característiques d’aquestes relacions van 
ser estudiades en l’àmbit de l’estudi de l’economia i 
subsistència humana (Zamora 2006, 4).

Contràriament, el corrent postprocessualista, tot 
prenent els mètodes de l’arqueologia espacial, va in-
corporar aspectes simbòlics i cognitius. La tendència 
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actual és considerar l’arqueologia del paisatge com 
un corrent d’estudi que engloba treballs amb una 
temàtica de relació humana amb el medi ambient, 
sigui aquesta simbòlica o de subsistència (Zamora 
2006, 4).

Què és el paisatge per a l’arqueologia simbòlica? 
Tradicionalment és l’entorn natural i el conjunt de sis-
temes que integren el medi ambient: la litologia, l’eda-
fologia, el relleu, la cobertura vegetal i la zoologia, en-
tre d’altres. Ens trobem en un entorn antropocentrista 
en el qual aquests recursos són actors passius (Garcia 
Sanjuán 2005, 244).

L’enfocament postprocessual dóna significat i un 
paper actiu al paisatge. Són un conjunt d’elements 
que actuen com a signes, símbols i missatges que 
interactuen amb la societat en conjunt, en les seves 
parts i amb l’individu (Garcia Sanjuán 2005, 244). 
És dins aquest espai on la visibilitat té un paper im-
portant, ja que és el transmissor sensorial d’aquests 
signes i símbols entre els components socials i amb 
el paisatge.

En aquesta línia tenim la definició que D. Wheatley 
i Mark Gillings (Wheatley i Gillings 2002a, 3) fan de 
la visibilitat. Aquesta es construeix pels fets cognitius i 
perceptuals que ens serveixen per informar, estructurar 
i organitzar no només la localització i forma dels fets 
i formes culturals, sinó també tot l’entorn coreogràfic 
en el qual estan inclosos.

7.2.2. Mètodes per a l’estudi de la visibilitat

Hi ha una clara separació entre els mètodes i temes 
desenvolupats que estudien la visibilitat. Aquesta es pot 
fer des d’un punt de vista pràctic (control del territori i 
defensa de l’assentament) o des d’una perspectiva més 
simbòlica (per exemple, visibilitat de i des dels elements 
naturals i/o antròpics de caire artístic, religiós o fune-
rari). Així, podem diferenciar entre els mètodes quan-
titatius dels aspectes espacials que estudien el fet visual 
(processualistes) i les anàlisis fenomenològiques dels 
elements visibles en el paisatge (postprocessualistes).

L’estudi de la intervisibilitat, de la prominència i de 
les extensions superficials visibles són mètodes propis 
d’un enfocament quantitatiu. Tots ells fan servir mè-
todes matemàtics i estadístics amb la intenció de ge-
nerar models explicatius. Aquest enfocament comença 
amb els treballs de Renfrew i Fraser a Orkney, al Reg-
ne Unit (Renfrew 1979; Fraser 1983). En aquests, la 
visibilitat era el factor principal en la localització de 
les alineacions (stone cairns) que suposadament tenien 
com a funció la delimitació dels territoris o les àre-
es d’activitat. Quantificar la intervisibilitat, al mateix 
temps que altres variables com la distància de la costa, 
el pendent o el drenatge, va servir per explicar el procés 
de distribució de les alineacions (Wheatley i Gillings 
2002a, 203).

Contràriament, un enfocament fenomenològic 
no busca models explicatius. Es preocupa per adop-
tar la perspectiva de l’ésser humà en el passat. Cerca 
l’experiència de la percepció visual sobre el terreny, i 
d’aquesta manera aproximar-se a la ment i comporta-
ment dels individus que van viure en aquell paisatge 
(Tilley 1996).

L’enfocament quantitatiu ha estat favorablement 
desenvolupat gràcies a les tècniques informàtiques que 
permeten estudiar la visibilitat. Els estudis més sim-
ples permeten conèixer l’àrea potencialment visible des 
d’un punt d’observació determinat.

La visibilitat té diverses formes de ser calculada i 
analitzada informàticament. Les funcions més simples 
de càlcul de visibilitat permeten saber l’extensió super-
ficial de l’àrea visible d’un determinat punt d’obser-
vació o la intervisibilitat entre les diferents ubicacions 
subjectes a estudi (Pérez Verbena 2000; Topouzi et al. 
2002)

També ha estat aplicada per veure la connexió visual 
entre assentaments (Grau 1998; Swanson 2003; Keay 
i Earl 2007) i identificar unitats territorials (Montilla 
et al. 1989; Lock i Harris 1996) o d’assentament (Be-
rrocal 2004).

Particularment podem dir que existeixen els se-
güents mètodes per analitzar la visibilitat:

Intervisibilitat i línia de visió (line of sight),
visibilitat simple (viewshed ),
visibilitat múltiple (multiple viewshed ),
visibilitat acumulada (cumulative viewshed ), 
xarxa de visibilitat,
visibilitat total (total viewshed ),
índexs d’Higouchi,
preponderància topogràfica, i
prominència de Llobera.

Intervisibilitat i línia de visió (line of sight)
Donades dues localitzacions es defineixen com 

a LOS (line of sight), és a dir, com a intervisibles, si 
existeix una línia recta que no està truncada per la to-
pografia de l’àrea. Cal afegir que aquesta no és una si-
tuació on hi hagi reciprocitat (Fraser 1983; Wheatley i 
Gillings 2002, 210-212). 

Visibilitat simple (viewshed)
És un càlcul que determina totes les línies de visió 

existents als 360 graus al voltant del punt d’observa-
ció. Així, determina si la LOS des del punt d’obser-
vació cap a cada cel·la està o no interrompuda per la 
topografia del territori. És la visibilitat més simple, 
i per tant el punt d’inici per a qualsevol dels altres 
càlculs.

Visibilitat múltiple (multiple viewshed)
La visibilitat múltiple és la unió dels càlculs de vi-

sibilitat individuals fets des de cada punt d’observació. 
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Això genera una àrea comuna en la qual cada cel·la 
indica si aquesta és visible des d’algun dels punts d’ob-
servació analitzats. El problema és que no podem saber 
quins ni quants són aquests punts d’observació poten-
cials de la cel·la.

Visibilitat acumulada (cumulative viewshed) 
D’una forma manual Renfrew ja va definir aques-

ta funcionalitat com la quantitat de vegades que una 
cel·la és vista pel conjunt de punts de control (Ren-
frew 1979, 15, fig. 5). La informatització del mètode 
va ser definida per D. Wheatley, que la va anome-
nar cumulative viewshed (Wheatley 1995). Aquesta 
és una visibilitat múltiple que ens informa sobre el 
nombre d’observadors de cada cel·la. És a dir, podem 
saber quantes vegades és vist un monument d’entre 
tot un conjunt d’observadors. D’aquesta manera te-
nim una forma de mesurar quantitativament l’interès 
d’un determinat element antròpic o paisatgístic sobre 
el conjunt de poblaments. Generalment aquesta fun-
cionalitat ha estat aplicada a l’estudi dels paisatges sa-
grats per tal de veure si la localització de determinats 
monuments va ser escollida intencionadament i si, 
per tant, aquests adquiririen una especial prominèn-
cia paisatgística i simbòlica (Garcia Sanjuán 2006, 
225-226). 

Wheatley va estudiar les relacions visuals entre els 
túmuls funeraris neolítics de la planura de Salisbury 
(UK). L’estudi, desenvolupat en un àrea de 400 quilò-
metres quadrats al voltant de Stonehenge, demostrava 
el caràcter prominent d’aquests túmuls, des dels quals 
altres túmuls eren visibles (Wheatley i Gillings 2002a, 
215). A més, es podien considerar com uns marcadors 
territorials, o tombes «familiars», tot suggerint que la 
construcció d’un nou monument es feia en un lloc des 
d’on hom podria contemplar o dominar visualment 
altres túmuls prèviament construïts. D’aquesta mane-
ra es donava a la construcció un valor afegit d’autoritat 
i legitimitat (Wheatley 1996, 92).

Xarxa de visibilitat
És la repetició de la visibilitat simple per a cadas-

cun dels jaciments objecte del treball. El valor afegit 
d’aquest estudi està en la possibilitat de veure gràfi-
cament quines són les interconnexions visuals entre 
aquests. D’aquesta manera podem estudiar la topo-
logia de la xarxa, i per tant aquest mètode constitueix 
una forma d’entendre les possibles relacions entre els 
diferents agents socials. Amb aquest estudi introdu-
ïm una disciplina que té els seus inicis en el segle xix 
però que ha tingut en els darrers anys, sobretot per 
l’aportació de les noves tecnologies de la informació, 
un gran ressò en els estudis de sociologia i antropolo-

gia. La xarxa de la visibilitat seria un cas particular de 
xarxa social (social network), la qual podria ser consi-
derada com una estructura social formada per indivi-
dus o organitzacions anomenades nusos, connectats 
per diferents tipus d’interdependència: amistat, in-
tercanvi financer, relacions sexuals, creences, afini-
tats culturals o polítiques, disciplines científiques i/o 
de prestigi. La seva forma més simple, tractada en 
aquest capítol, és un mapa en el qual es reflecteixen 
tots els nodes i les seves connexions. Amb aquesta 
anàlisi podem veure, per exemple, el grau de cohesió 
d’una societat o d’un conjunt d’hàbitats en un lloc 
concret.

Visibilitat total (total viewshed)
Podem definir l’impacte visual com la quantitat 

d’unitats elementals de territori (píxels) que es visu-
alitzen una determinada localització. Estem parlant 
de com una localització natural i/o una construcció 
artificial provocaria o estimularia una alteració de la 
percepció del paisatge. En aquest cas, els observadors 
són totes les cel·les del model digital d’elevacions. 
Amb aquest càlcul coneixem l’estructura visual de la 
topografia de l’àrea subjecte d’estudi11 (Llobera et al. 
2010).

Índexs d’Higouchi
Fraser, tot estudiant els monuments prehistòrics 

d’Orkney, va plantejar mètodes d’expressar la dismi-
nució progressiva de la qualitat visual amb l’increment 
de la distància dels objectius visuals. Van ser Wheatley 
i Gillings (Wheatley i Gillings 1999, 15) els qui, pre-
nent el càlcul d’una visibilitat simple, van fragmentar 
la seva qualitat en funció d’una classificació per dis-
tàncies. Aquesta classificació es fonamentava en els 
treballs de Tadahiko Higouchi consistents a determi-
nar quina era l’estructura visual i espacial del paisatge, 
en concret aquells factors que alteraven l’escenografia 
d’un observador.

Aquests factors es podien resumir en vuit índexs: 
visibilitat/invisibilitat, distància, angle d’incidència, 
profunditat de la invisibilitat, angle de depressió, angle 
d’elevació, profunditat i llum.

Els autors anglesos van concentrar-se en el segon 
dels índexs i van estudiar de quina manera la distàn-
cia incidia en la qualitat visual. Higouchi (Higouchi 
1988, 9-23) ens deia que la capacitat visual es reduïa 
progressivament amb la distància, fet que influïa en la 
qualitat i textura de l’objecte visualitzat. El problema 
consistia a quantificar d’alguna manera aquesta pèrdua 
i sobretot a determinar quines eren les fites o distàn-
cies en les quals es produïa una variació significativa 
entre una qualitat visual i la immediatament inferior. 

11. Generalment no es fa servir la totalitat dels observadors, a causa del consum de processador que implica per a la màquina un tal 
càlcul. Segons Zamora (2006, 86-87), es fa un mostreig de la totalitat dels observadors.
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Així, segons l’autor japonès, podem parlar, per al pai-
satge urbà, de tres escales en l’anàlisi de les distàncies: 
íntima, normal i pública. Aquestes estarien molt més 
relacionades amb els espais individuals i comuns. Però 
també podem parlar d’espais més relacionats amb l’es-
cenografia del paisatge, i llavors les distàncies es classi-
ficarien en primer pla, pla intermedi i fons. Higouchi 
les relacionava amb la teoria de l’espai en la pintura i la 
fotografia i afirmava que calia prendre un element de 
referència per establir la mesura i les proporcions dels 
objectes del paisatge. Prenent com a punt de referència 
el Japó, Higouchi identificava aquests elements amb 
els arbres i els boscos. 

A una curta distància els arbres es reconeixen com a 
unitats individuals des de qualsevol punt d’observació. 
Fulles, branques i troncs són discernibles dels d’altres 
arbres. Les mesures dels arbres es poden comparar en 
relació amb l’alçada humana. Els poetes japonesos do-
naven gran importància a la distància curta en les seves 
composicions, ja que formaven una part íntima de les 
seves vides (Higouchi 1989, 12-14).

En una distància intermèdia es poden delimitar els 
arbres però no els seus detalls. La seva textura forma 
la superfície visible. Es veu el bosc amb més força que 
els arbres i la distància intermèdia forma la part més 
significativa del paisatge, el qual, combinat amb la to-
pografia, dóna un gran sentit de la profunditat.

En la llarga distància les copes dels arbres no es po-
den distingir i l’ull només diferencia les característi-
ques topogràfiques més importants, com són les valls, 
els pics o els conjunts arboris.

A l’hora de definir el valor quantitatiu que se-
para la distància curta de la intermèdia en l’obser-
vació d’un objecte, Higouchi l’estimava en seixanta 
vegades. Com a regla general es considera, per tant, 
que la fita se situaria entorn dels 180-360 metres, 
depenent de les espècies arbòries. Després, definia la 
segona fita entorn de les 1.100 vegades l’alçada dels 
arbres, és a dir, al voltant dels 3,3 i 6,6 quilòme-
tres. Però aquests valors estan definits en funció d’un 
temps clar en el qual la influència atmosfèrica no és 
un factor. L’autor japonès indicava que la visibilitat 
es reduïa dràsticament a la meitat al matí i a la tarda 
respecte al migdia. A més, sota condicions atmosfèri-
ques de pluja i neu també queda afectada la qualitat 
visual.

El mèrit de Gillings i Wheatley ha estat convertir 
en funció de SIG el càlcul del segon índex d’Higuchi. 
Els autors anglesos el van aplicar a un cas concret 
d’una ruta prehistòrica de l’àrea d’Avebury, i com a 
conclusió deien que la descomposició de les visuals 
permetia examinar la qualitat visual de la relació esta-
blerta entre les formes i objectes inclosos en el camp 
de visió.

Preponderància topogràfica
Però la capacitat visual d’una localització no és 

l’única manera de quantificar l’escenografia escollida. 
Altres càlculs estan més orientats a comparar la pre-
ponderància topogràfica entre els assentaments, mo-
numents i llocs amb importància simbòlica. Hi ha 
diversos índexs que permeten mesurar numèricament 
com un lloc destaca per sobre dels altres. Un d’ells 
(Garcia Sanjuán 2005, 220) estableix uns coeficients 
entre l’altura de l’assentament i les altituds màxima i 
mínima d’una regió considerada, o de l’àrea de capta-
ció de recursos.

AR1 = Aas/Amx
AR2 = Aas/Amn

Segons Garcia Sanjuán, si el primer coeficient és 
al voltant d’1, llavors l’assentament està localitzat a 
l’altura màxima de l’entorn. Aquest autor també ens 
indica que aquesta és una forma d’avaluar els criteris 
defensius i/o de visibilitat en l’elecció de l’assenta-
ment.

Prominència de Llobera
Llobera (2001; 2007) definia la prominència com 

una funció de la diferència d’alçada entre un element 
individual i els seus voltants. És a dir, el percentatge de 
localitzacions que es troben per sota del lloc estu diat 
dins d’un radi concret. Llobera havia aplicat aquest 
càlcul als túmuls funeraris neolítics i de l’edat del 
bronze (2500-1400 aC) de l’àrea de Yorkshire Wolds 
(Regne Unit). La prominència, a més, permetia defi-
nir la forma dels llocs d’ubicació. Per sobre del 50 per 
cent, el túmul es devia trobar situat en formes conve-
xes, mentre que per sota la morfologia del lloc devia ser 
còncava. Els resultats del seu estudi feien pensar que 
la ubicació dels túmuls era majoritàriament en llocs 
amb una prominència alta-mitjana amb la intenció de 
delimitar el territori.

Però amb aquestes anàlisis de visibilitat l’estudi no 
serà prou rigorós si no va acompanyat d’una anàlisi de 
visibilitat efectuada aquesta vegada des d’una sèrie de 
punts escollits a l’atzar. De tal manera que tot aplicant 
els tests estadístics adequats es pugui comprovar si els 
valors obtinguts són realment significatius. És a dir, si 
les ubicacions escollides en el passat sobrepassen les 
expectatives de qualitat visual i prominència espera-
des de la configuració topogràfica de l’àrea subjecte 
d’estudi (Lake et al. 1998, 28; Wheatley i Gillings 
2002, 11).

7.2.3. Metodologia de treball i tècniques emprades

Primerament hem de dir que el SIG comercial uti-
litzat12 no proveeix tots els mètodes citats a l’apartat 
anterior. Únicament és possible fer servir la funció de 

12. ARCGIS 9.3, de la casa comercial ESRI.
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visibilitat acumulada; la resta de funcions que hem vist 
a l’anterior apartat cal dissenyar-les prèviament.

Per aquesta raó, hem implementat algunes d’aques-
tes funcions mitjançant el llenguatge propi del pro-
gramari d’ARCGIS, anomenat Phyton. Les funcions 
desenvolupades han estat:

Prominència de llobera. A partir dels estudis de 
Llobera citats anteriorment va ser desenvolupada una 
rutina que permet, donada una sèrie de punts, calcular 
la seva prominència a qualsevol radi.

Impacte visual. Gràcies a una rutina proporcio-
nada per David Wheatley13 que calcula la visibilitat 
acumulada a partir d’una sèrie de punts, va ser pro-
gramada la funció inversa. És a dir, quina quantitat 
de cel·les estan observant cadascun dels punts sub-
jectes de l’estudi. D’aquesta manera podem saber de 
quina manera una casa, un monument funerari, un 
conjunt arquitectònic, pot impactar o contaminar 
visualment el paisatge. Podríem pensar que és exacta-
ment igual a la visibilitat acumulada, però no és així, 
ja que la reciprocitat en la visual està demostrat que 
no sempre es produeix (Wheatley i Gillins 2002a, 
210-212).

Visibilitat des de vies de comunicació. Rutina 
desenvolupada per David Weathley que consisteix a 
calcular la visibilitat des dels vèrtexs que formen part 
d’una línia, en aquest cas una via de comunicació.

xarxa visual. Aquests procediments han estat 
aplicats sobre un raster 30 metres/píxel subminis-
trat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
L’àrea de treball té unes mesures de 58 quilòmetres 
de longitud per 55 d’amplada. Aquestes mesures so-
brepassen les dimensions de l’àrea d’estudi. Weathley 
i Gillings recomanen no ajustar els límits de la zona 
de treball als jaciments més allunyats del seu centre. 
Amb aquestes condicions el càlcul de les seves varia-
bles visuals esdevindria esbiaixat pel fet que una gran 
part de les cel·les properes a aquests jaciments no for-
marien part de l’anàlisi (Wheatley i Gillings 2002a, 
209). Les dades utilitzades corresponen a cadascuna 
de les èpoques subjectes a estudi en el Projecte Ager 
Tarraconensis, tot i que hem treballat en particular 
els segles ii i i aC.

Val a dir que estem parlant de punts, i per tant de 
dimensions de 900 metres quadrats per a cadascun dels 
jaciments. És a dir, el nostre estudi només té present 
els emplaçaments situats en el centre de l’assentament 
i no estem considerant les àrees probables. Cal con-
siderar que coneixem molt poc les dimensions reals 
de molts dels jaciments, alguns dels quals són només 
coneguts per la dispersió de materials. Per tant, ateses 

aquestes condicions d’incertesa, per les quals de totes 
maneres podríem estar aplicant errors a les nostres va-
riables, hem optat per tenir en compte només els em-
plaçaments. Només en un cas, i per tal de dimensionar 
adequadament l’impacte visual del Fòrum de la Colò-
nia de Tarraco i del conjunt monumental del Fòrum 
Provincial, hem tingut en compte les seves dimensions 
estimades en àrea i alçada. 

7.2.4. Mètodes estadístics

A partir dels resultats quantitatius dels estudis visu-
als, s’ha aplicat tot un seguit de tècniques estadístiques 
amb vista a resoldre algunes qüestions o a simplificar el 
tractament de les dades. Aquestes tècniques han estat 
les següents. 

7.2.4.1. Independent sample t-test
Aquest és un dels mètodes estadístics que permeten 

la comparació entre grups independents mitjançant 
una variable normal i dependent. Per poder fer servir 
aquest test és necessari tenir en compte les assump-
cions següents (Morgan et al. 2004, 135-138):

Les variàncies de la variable dependent aplicada so-
bre les dues poblacions han de ser iguals. Aquesta dada 
pot ser calculada a través del Levene test.

La variable dependent ha d’estar normalment dis-
tri buïda per cada població. 

Les mostres han de ser independents.
A més cal que les mostres siguin de grandària sem-

blant.
Per establir, amb un grau de confiança determi-

nat,14 si les mostres són significatives, el valor obtingut 
cal que sigui inferior a 0,05.

7.2.4.2. Anàlisi k-means clustering
L’algorisme k-means (MacQueen 1967) és un dels 

algorismes d’aprenentatge sense supervisió més simples 
que solucionen el conegut problema dels agrupaments 
(clustering ). El procediment segueix un sistema simple 
i fàcil per classificar un conjunt determinat de dades en 
un cert nombre k d’agrupaments (en anglès, clusters). 
La idea principal és definir k centres, un per cada agru-
pament. Després es pren cadascuna de les dades i és 
associada amb el centre més proper. Havent finalitzat, 
es defineix un primer agrupament. El següent pas és el 
de recalcular k nous centroides, i s’estableix una nova 
aproximació entre les dades i els nous k centroides, 
amb què es produeixen canvis en l’assignació d’aquests 
a les dades. Per tant, es generen noves iteracions fins 
que no es produeixen canvis en l’assignació dels k cen-

13. Aquestes funcions van ser desenvolupades per l’autor d’aquest capítol a la School of Humanities de la Universitat de Southampton, 
gràcies a una beca BE2 00201 de l’AGAUR durant els mesos d’abril a juny de 2009. Agraïm des d’aquí a David Wheatley, Simon Keay, 
Patricia Murrieta i Leonardo García Sanjuán les seves recomanacions i ajuts, així com el suport tècnic i teòric del primer.

14. L’interval de confiança habitualment utilitzat és del 95 per cent. Aquest ens diu que si repetim 100 vegades l’estudi, en el 95 per cent 
dels casos la població estarà dintre de l’interval de confiança, i per tant la diferència serà significativa.
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tres a les dades. L’algorisme procura la minimització de 
l’anomenada objective function:

en què  és la mesura de la distància entre la 
dada  i el centre de l’agrupament  .

Aquesta anàlisi de classificació en ha permès esta-
blir, en funció de les dades, grups de comportament 
similar. 

7.2.4.3. Anàlisi de components principals
Amb les variables vistes fins ara hem tractat de 

definir diversos aspectes del patró de visibilitat com 
a element d’elecció del lloc d’hàbitat. Hi ha diverses 
eines estadístiques que permeten combinar variables i 
extreure’n de noves que siguin reducció del conjunt 
inicial.

L’anàlisi de factors exploratoris (EFA) i l’anàlisi de 
components principals (PCA) són els mètodes emprats 
pels investigadors per representar un gran nombre de 
relacions entre variables d’una manera més simplifica-
da (Leech, Barret i Morgan 2005, 75).

La primera diferència, conceptual, entre l’un mè-
tode i l’altre és que l’EFA postula que existeix un petit 
conjunt de variables no observades o latents emmasca-
rades entre les variables observades i mesurades. En el 
PCA simplement s’obté matemàticament un conjunt 
reduït de variables que representen una gran part de 
la informació continguda en el total de variables uti-
litzades.

Hi ha dues condicions principals necessàries per 
aplicar les anàlisis de factors i de components princi-
pals. La primera és que cal que hi hagi relacions entre 
les variables. La grandària de la mostra és també molt 
important, ja que no es poden aplicar si el nombre de 
variables és més gran que el nombre de participants. 

Preferentment hem fet servir l’anàlisi de compo-
nents principals, en la qual se cerca la reducció de da-
des, o la creació de factors en la forma de representar 
un conjunt de variables n en un espai de representació 
de dimensió R. El seu objectiu és obtenir o interpretar 
aquest conjunt R de components o factors que no es 
poden observar empíricament obtinguts a partir de les 
n variables originals del estudi.

Els factors calculats cal que tinguin les característi-
ques següents:

Reducció dimensional. És a dir, han de sortir menys 
variables que les originalment definides.

Ortogonalitat. És a dir, cal que siguin estadística-
ment independents. Es considera que dues variables 
són independents quan la seva covariància és igual a 0.

Significativitat. Les noves variables han de definir 
nous conceptes amb una relativa claredat.

Una altra de les recomanacions (Pallant 2001, 
152-153) és que una inspecció de la matriu de cor-

relacions sigui superior a 0,3. Finalment, dues me-
sures estadístiques ens poden ajudar a analitzar la 
factorabilitat de les dades: Barlett’s test of sphericity 
(Barlet 1954) i Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure 
of sampling adequacy (Kaiser 1970; 1974). La prime-
ra serà significativa amb un valor inferior 0,05, i la 
segona, en un índex entre 0 i 1, amb un valor mínim 
de 0,6 ja aporta una bona anàlisi (Tabachnick i Fidell 
1996).

7.2.5. Època ibèrica

Aquest estudi s’ha portat a terme tot seguint la 
tipificació dels jaciments emprada en la base de dades 
del PAT. L’aplicació de diverses tècniques d’estudi de 
visibilitat als jaciments d’època ibèrica proporciona 
tot un seguit d’informacions que descrivim a conti-
nuació. 

Visibilitat acumulada (fig. 1)
La visibilitat acumulada permet establir de quina 

manera un element arqueològic pot influir visualment 
en la resta. Amb aquest càlcul podem veure primer 
que els jaciments de Puig de Santa Anna, Manous i el 
Puigcabrer són els que més influència «visual» tenen 
sobre la resta. El primer està situat sobre el cim del 
turó de Santa Anna, al nord del nucli de Castellvell del 
Camp. Des d’aquesta magnífica talaia es veu: tota la 
plana, la vall del Francolí, Tarragona i tota la costa fins 
a l’Hospitalet de l’Infant; i pel nord, el fons de la vall i 
les muntanyes de la Serralada Litoral. Hem de destacar 
el fet que dos dels emplaçaments més visualitzats són 
Cova C i Cova de l’Alzina. 

La mostra pot resultar esbiaixada en el cas del jaci-
ment del Vilar, pel fet que queda fora de l’àrea de re-
cerca i per tant faltaria gran part de la informació cor-
responent al seu entorn geogràfic. Però la comparació 
amb altres factors que veurem a continuació demostra 
que la seva ubicació ja resulta poc rellevant, almenys a 
l’àrea d’estudi, des del punt de vista de la visibilitat. La 
qual cosa, atesa la seva extensió i importància, obliga 
a fer una reflexió i comparació respecte, per exemple, 
al poblat ibèric de Tarragona, similar en dimensions 
però molt més rellevant des del punt de vista de la vi-
sibilitat. 

Darrere d’aquests tres primers jaciments se situa 
precisament el poblat ibèric de Tarragona, juntament 
amb Punta de la Cella i l’hipotètic poblat de Plaça de 
Sant Andreu. Val a dir, per tant, que l’interès i l’aten-
ció dels altres jaciments es deu concentrar en aquest 
primer grup.

Un tema a tenir en compte és per exemple el rebaix 
contemporani de turons com la Timba del Castellot, 
on tenim localitzat un poblat ibèric. Aquest rebaix 
potser explicaria el baix nombre de visuals generat per 
aquest emplaçament.
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Classificats per grups, tindríem els següents: 
Grup 1 (15-20 visuals): Manous, el Puigcabrer, 

Puig de Santa Anna, Cova de l’Alzina i Cova C.
Grup 2 (10-15 visuals): Kesse, les Barqueres, els 

Garràfols, Àrea d’Expectativa Arqueològica 327, Pun-
ta de la Cella, Plaça de Sant Andreu, Camí de l’Horta, 
Tossal de la Ganyada, Rescat de Baix, Enagás Posició 
12, el Codony, Plaça d’Isabel Besora.

Grup 3 (5-10 visuals): Nord del Cementiri de la 
Canonja, Mas de Don Felip, Mas de Fau, Punta Co-
roneta, Camí de les Comes, Barranc d’Aigüesverds I, 
el Degotall.

Grup 4: Camí del Molí, el Vilar, Molins Nous, 
Sitja de Riu Clar, la Timba del Castellot, Cova de la 
Moneda, poblat ibèric de Barenys, la Mussara.

Visibilitat des de la via de comunicació (fig. 2)
Tot i que no està testimoniada una via de comuni-

cació costanera ni cap a l’interior, amb anterioritat a 
l’anomenada Via Augusta, sí que és evident que exis-
tia un corredor costaner, i evidentment un altre cap 
a l’interior. Hem fet servir les dues vies reconegudes 
dels estudis arqueomorfològics (vegeu Palet i Oren-
go en aquesta mateixa publicació), tot i que la ruta 
protohistòrica és possible que fos una altra. En aquest 
cas s’han fet servir rutines per calcular la visibilitat des 
d’un traçat de via de comunicació. D’aquesta manera 
podem veure si existeixen emplaçaments escollits amb 
intencionalitat de control o un interès per remarcar 

d’una manera visual l’existència d’un determinat as-
sentament.

Els resultats d’aquest estudi indiquen almenys dos 
nivells (d’organització). El primer correspon a aquells 
emplaçaments que controlen, d’una manera força desta-
cada, una part important de la via. Gairebé entre un 50 i 
un 60 per cent dels trams de la via estan sota control de 
Puig de Santa Anna i el Puigcabrer. Els dos destaquen 
molt per sobre de la resta. Aquesta dada ens indica ubi-
cacions estratègiques que podrien controlar gran part 
dels corredors de comunicació de l’àrea d’estudi. 

El segon nivell el formen assentaments situats en 
emplaçaments amb un control entre el 28 i 30 per 
cent, és a dir, en llocs on probablement aquest està 
més centrat en trams molt concrets de la via. En aquest 
sentit, els jaciments implicats serien Manous, Plaça de 
Sant Andreu i Punta de la Cella. Aquest darrer empla-
çament devia estar situat a la costa i no a l’interior com 
els altres dos.

Per últim, trobaríem la resta de localitzacions amb 
controls entre menys del 10 i el 20 per cent, entre els 
quals hi devia haver Kesse. El cas del Vilar no hauria 
de ser significatiu, ja que queda fora de l’àrea d’estudi 
i per tant el seu impacte visual sobre la via devia estar 
molt probablement definit per altres camins.

Prominència de Llobera
Per a aquest estudi hem fet servir aproximada-

ment les fites definides en la classificació d’Higouchi 

Figura 1. Època ibèrica. Visibilitat acumulada.

Ibèric. Visibilitat acumulada
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tipificades en tres distàncies de treball (500, 3.000 i 
5.000 metres) per tal de veure com ressalta una ubi-
cació en diferents entorns topogràfics. Per defecte, 
hem definit tres grups de classificació per a la pro-
minència:

0,8-1  
0,5-0,8 
Per sota de 0,5

Prominència de 500 metres (fig. 3)
La prominència calculada per a un radi de 500 me-

tres ens dóna una idea de quant ressalta localment la 
ubicació topogràfica d’un lloc. Així, podem classificar 
els emplaçaments de la manera següent:

Grup 1 (superior a 0,8): el Puigcabrer, Puig de San-
ta Anna, Manous, els Garràfols, Punta Coroneta. 

Grup 2 (0,5-0,8): Tarraco, Punta de la Cella, Pla-
ça de Sant Andreu, el Codony, Tossal de la Ganyada, 
poblat ibèric de Barenys. Altres emplaçaments podrien 
ser: Àrea d’Expectativa Arqueològica 327, Cova de la 
Moneda, Camí de l’Horta, Mas de Don Felip, les Bar-
queres.

Grup 3 (per sota de 0,5): el Vilar i la Timba del 
Castellot. La resta en aquesta classificació podrien ser: 
Plaça d’Isabel Besora, Rescat de Baix, Molins Nous, 
Cova de l’Alzina, Cova C, Enagás Posició 12, Mas de 
Fau, Barranc d’Aigüesverds I, Sitja de Riu Clar, Bar-

ranc de l’Escorial, Nord del Cementiri de la Canonja, 
Camí de les Comes, Camí del Molí, el Degotall, la 
Mussara.

Prominència a 3.000 metres (fig. 4)
Aquesta distància intermèdia permet comparar el 

relleu topogràfic amb altres relleus propers. És una es-
cala de treball en la qual alguns assentaments compar-
teixen parts de la mateixa àrea.

Grup 1 (per sobre de 0,8): Manous, Àrea d’Expec-
tativa Arqueològica 327, els Garràfols, el Puigcabrer 
i Punta Coroneta. Respecte a l’anterior grup, Puig 
de Santa Anna no hi entraria, en benefici de l’Àrea 
d’Expectativa Arqueològica 327 (a 500 metres en el 
grup 2).

Grup 2 (0,5-0,8): la Mussara, Puig de Santa Anna 
(anteriorment en el grup 1), Cova de l’Alzina, Cova C, 
Punta de la Cella, Mas de Fau, Tossal de la Ganyada, 
Kesse, Camí de l’Horta, Camí del Molí, Camí de les 
Comes, les Barqueres, Molins Nous i Plaça de Sant 
Andreu.

Grup 3 (per sota de 0,5): Mas de Don Felip, el 
Degotall, Nord del Cementiri de la Canonja, Plaça 
d’Isabel Besora, la Timba del Castellot, Rescat de Baix, 
Barranc d’Aigüesverds I, Barranc de l’Escorial, el Vilar, 
Enagás Posició 12, poblat ibèric de Barenys, Sitja de 
Riu Clar i el Codony.

Figura 2. Època ibèrica. Impacte visual des de les vies.

Ibèric. Impacte visual des de les vies
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Figura 3. Època ibèrica. Prominència a 500 metres.

Ibèric. Prominència (500 metres)

Figura 4. Època ibèrica. Prominència a 3.000 metres.

Ibèric. Prominència (3.000 metres)
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Prominència a 5.000 metres (fig. 5)
A llarga distància és quan els emplaçaments ubicats 

en llocs topogràficament destacables en una àrea regi-
onal ressalten per sobre de la resta.

Grup 1 (per sobre del 0,8): Manous, Àrea d’Ex-
pectativa Arqueològica 327, Cova de la Moneda, els 
Garràfols.

Grup 2 (0,5-0,8): Punta Coroneta, la Mussara, el 
Puigcabrer, Cova de l’Alzina, Cova C, Punta de la Ce-
lla, Puig de Santa Anna, Mas de Fau, Camí de l’Horta, 
les Barqueres, Camí de les Comes. 

Grup 3 (per sota de 0,5): Molins Nous, Plaça d’Isa-
bel Besora, el Degotall, Barranc de l’Escorial, la Timba 
del Castellot, Tossal de la Ganyada, Nord del Cemen-
tiri de la Canonja, Mas de Don Felip, Camí del Molí, 
Enagás Posició 12, el Vilar, Kesse, Rescat de Baix, Sitja 
de Riu Clar, poblat ibèric de Barenys, el Codony, Plaça 
de Sant Andreu.

Impacte visual 
Segons l’estudi d’impacte visual, hi ha tres possibles 

grups en els quals podem classificar els jaciments. El 
càlcul es va fer amb dos criteris de treball. En primer 
lloc, només es va considerar la situació topogràfica del 
jaciment; en segon lloc, es va discriminar entre poblats 
en els quals se suposen torres o emmurallaments de 6 
metres d’alçada i la resta, en els quals es va considerar 
una alçada de 3 metres. Altres autors recomanen partir 
de jaciments sense muralla o jaciments amb muralla 

menor, de 4 metres, i considerar alçades de 8 metres 
per a jaciments emmurallats (Zamora 2006,127).

En el primer cas els resultats per als poblats van ser 
els següents:

Grup 1 (34.000-38.000 hectàrees): Manous i el 
Puig cabrer.

Grup 2 (17.000-27.000 hectàrees): Puig de Santa 
Anna, Punta Coroneta, els Garràfols, Punta de la Ce-
lla, Kesse i Tossal de la Ganyada.

Grup 3 (1.000-7.000 hectàrees): el Codony, Mas 
de Don Felip, el Vilar i poblat ibèric de Barenys.

Els resultats, tot considerant totes les formes de po-
blament, serien (fig. 6):

Grup 1 (34.000-52.000 hectàrees): Manous, el 
Puigcabrer, Puig de Santa Anna, els Garràfols, Punta 
de la Cella. Cal considerar que els Garràfols no va ser 
classificat inicialment com un poblat. D’altra banda, 
amb l’excepció de l’Àrea d’Expectativa Arqueològica 
327 i el cas dels Garràfols, la resta de jaciments estan 
classificats com a poblats. 

Grup 2 (22.000-30.000 hectàrees): Punta Coro-
neta, Plaça de Sant Andreu, poblat ibèric de Barenys, 
Tarraco, Tossal de la Ganyada, Mas de Don Felip. Ni 
el Tossal de la Ganyada, ni Plaça de Sant Andreu es van 
considerar inicialment com a poblats.

Grup 3 (1.000-20.000 hectàrees): només el Co-
dony, el Vilar i la Timba del Castellot.

El càlcul de la prominència a les tres distàncies re-
peteix un conjunt d’assentaments, com el Puigcabrer, 

Figura 5. Època ibèrica. Prominència a 5.000 metres.

Ibèric. Prominència (5.000 metres)
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Manous, els Garràfols i Punta Coroneta, amb valors 
alts. Es podria parlar aquí de localitzacions escollides 
pel seu caràcter de caire defensiu i/o de control absolut 
del territori. El Puig de Santa Anna, en principi no 
formava part del primer grup en la prominència amb 
radi de 3.000 metres, però dins del segon grup era el 
poblat amb més prominència respecte d’altres assenta-
ments. Per tant, el lloc on se situa el poblat de Puig de 
Santa Anna també devia ser escollit sota aquests con-
dicionaments. Recordem aquí les dades provinents de 
la visibilitat acumulada, en la qual Puig de Santa Anna 
registrava l’atenció de molts dels jaciments. El poblat 
de Manous és un altre element a tenir present. És el 
que més prominència està tenint respecte a la resta, 
una dada que, si la sumem amb la visibilitat acumula-
da, demostra que estem parlant d’un jaciment si més 
no molt destacat quant a la percepció visual.

El segon grup està format per localitzacions situa-
des en llocs topogràficament prominents, tot i que hi 
ha ubicacions més ben situades. Destaca que en aquest 
grup hi trobem Kesse, Punta de la Cella i Tossal de la 
Ganyada, i en algun cas Puig de Santa Anna. La hipò-
tesi és que són localitzacions escollides pel seu caràcter 
defensiu, que, acompanyat per muralles, els donaria 
potser un aire intimidador, alhora que de prestigi, però 
no inaccessible.

És el jaciment del Vilar que es troba sempre en el 
tercer grup. Estem parlant potser, per al tercer grup, 

d’aquelles localitzacions escollides pensant en activi-
tats econòmiques, administratives i/o d’hàbitat però 
no relacionades amb la defensa, el control o el prestigi, 
per a les quals el patró visual és important.

Xarxa visual (fig. 7)
La creació d’una xarxa visual amb els jaciments 

d’època ibèrica aporta algunes dades sobre l’organit-
zació visual del territori. Mar Zamora (Zamora 2008, 
127) plantejava la següent classificació dels objectius 
visuals en relació amb la distància d’observació:

De 0 a 1 km. L’objectiu visual correspon a persones 
i feristeles.

D’1 a 5 km. Es considera aquesta distància com 
la referent a jaciments sense muralles o amb muralles 
menors i columnes de pols en els camins.

De 5 a 10 km. Jaciments emmurallats, fogueres i 
grans focs.

L’estudi de Ruiz i Molinos del control visual sobre 
les campiñas de l’alt Guadalquivir ens indica que les 
distàncies es mouen entorn dels 8 o 10 quilòmetres de 
distància (Ruiz i Molinos 1984, 197). Bonet i Mata 
(1991) parlen de distàncies semblants en el cas de Tos-
sal de Sant Miquel i Puntal dels Llops i identifiquen 
una distància efectiva al voltant dels 10 quilòmetres, 
per a la qual no són necessàries talaies intermèdies, 
però no com a distància de comunicació màxima sinó 
com una distància visual còmoda.

Figura 6. Època ibèrica. Impacte visual. Els valors indiquen el total d’hectàrees del territori que visualitza el lloc. 

Ibèric. Impacte visual (ha)



307

la dISTrIbuCIÓ TerrITorIal delS aSSenTaMenTS

Figura 7. Època ibèrica. Xarxa visual dels jaciments ibèrics (distància <=10 km).

Diversos
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Hem considerat, per tant, que les distàncies per a 
un control efectiu, en el qual el límit podria ser un 
jaciment amb muralla, estarien entorn dels 10 qui-
lòmetres. Per tant, distàncies superiors a aquest límit 
ens podrien parlar de sistemes de comunicació a llarga 
distància (siguin aquests senyals visuals o sonors) o del 
control de moviments de gent.

D’aquesta manera la xarxa visual, classificada en 
distàncies per sota dels 10 quilòmetres, ens podria do-
nar una organització d’ordre local formada per quatre 
àrees:

La primera (fig. 7.A), situada a l’interior, comuni-
caria tres poblats: el Vilar, el Puigcabrer i Punta Coro-
neta. Aquests dos darrers permetrien la comunicació 
visual amb el Vilar, i la seva situació privilegiada per-
metria el control a llarga distància del Camp de Tar-
ragona. És un fet que el Puigcabrer (fig. 6) és un dels 
poblats amb més connexions visuals.

Una segona (fig. 7.B), amb una topologia en malla, 
connectaria els poblats següents: Manous; els possibles 
poblats del Codony, els Garràfols i Plaça de Sant An-
dreu; l’establiment ibèric del Degotall i les troballes de 
ceràmica del Camí de l’Horta i Mas de Fau. Voldríem 
destacar el fet que els Garràfols acumula una gran part 
de les visuals i que es produeixen alineacions visuals a 
banda i banda de la plana d’aquesta àrea. Així tindríem 
per un costat la visual Garràfols-Mas de Fau i per l’al-
tre la de Plaça de Sant Andreu-el Codony.

La tercera àrea (fig. 7.C) coincidiria amb la badia 
entre Tarragona i el cap de Salou i voltants. La seva 
estructura seria també en malla i connectaria directa-
ment els poblats de Punta de la Cella, Kesse i el possible 
poblat de Tossal de la Ganyada. Punta de la Cella està 
en visual amb el poblat ibèric de Barenys, que forma-
ria part d’aquesta xarxa. El jaciment identificat com a 
Àrea d’Expectativa Arqueològica 327, situat a uns 800 
metres de Tossal de la Ganyada, té control visual, per 
exemple, sobre el poblat ibèric de Barenys i la ceràmica 
trobada a Barranc d’Aigüesverds I. Aquest dos darrers, 
per no tenir visual amb Puig de Santa Anna, formarien 
part de la tercera àrea i no de la quarta.

Per últim (fig. 7.D), la quarta àrea tindria una to-
pologia de xarxa en estrella, amb un centre d’organit-
zació visual vers el qual convergeixen la resta de ja-
ciments. Aquest centre organitzador, o controlador, 
estaria representat pel poblat de Puig de Santa Anna. 
Des d’aquí serien visibles, però no entre ells: el poblat 
de la Timba del Castellot; el poblat de Mas de Don 
Felip; els establiments ibèrics del Camí de les Comes, 
de Barranc de l’Escorial, d’Enagás Posició 12, de Nord 
del Cementiri de la Canonja i de Plaça d’Isabel Besora, 
i finalment els jaciments identificats a les Barqueres i 
Molins Nous.

Cal parlar d’alguns jaciments amb línia visual com-
partida entre àrees. Aquest és el cas de Camí del Molí, 
que comparteix visual positiva amb els poblats del 

Puigcabrer i els Garràfols i l’establiment del Degotall. 
La ubicació en què es troba, intermèdia, fa pensar en 
un possible caràcter de punt d’intercanvi, fronterer, 
entre els territoris de dos poblats. El càlcul de límits 
teòrics entre poblats mitjançant la funció cost distance 
(fig. 7) situa un límit a poca distància d’aquesta loca-
lització.

Aquests són també els casos del poblat de Mas de 
Don Felip i l’establiment de Camí de les Comes, situ-
ats en la visual amb el jaciment identificat com a Àrea 
d’Expectativa Arqueològica 327 i Puig de Santa Anna. 
Per últim, el jaciment d’Enagás estaria sota control vi-
sual de Puig de Santa Anna i de Punta de la Cella.

Hauríem d’afegir que poblats com la Timba del 
Castellot i el poblat ibèric de Barenys no tindrien cap 
comunicació visual. Del primer ja hem citat el proble-
ma del rebaix modern del turó sobre el qual s’aixecava 
aquest poblat.

Quant a una classificació dels jaciments en virtut 
del nombre de connexions visuals (fig. 8 i 9), cal dir 
que destaquen dos poblats: Manous i el Puigcabrer. Per 
sota d’aquests hi ha Cova C i Cova de l’Alzina. Sorprèn 
la falta de connexió visual amb la Mussara, tot i ser un 
punt topogràfic que destaca en el relleu de l’ager. 

Amb aquest estudi, i tractant el problema des d’un 
punt de vista només de control visual, ens trobaríem 
potser davant d’una definició de límits de segon ordre 
entre assentaments. Cal considerar que cadascuna de 
les quatre àrees definides es correspon amb poblats. 
Així, Puig de Santa Anna, Kesse o Punta de la Cella, 
Manous o Plaça de Sant Andreu, i finalment el Vilar, 
podrien ser els centres d’aquestes àrees. A més, podem 
afegir que dintre de cadascuna de les quatre àrees tro-
bem algun poblat que permet el control visual dels 
emplaçaments definits interiorment. El Puigcabrer, 
Manous, Puig de Santa Anna o Punta de la Cella, per 
exemple. 

Es podria plantejar la pregunta de per quina raó 
situem Manous en un àmbit territorial diferent del de 
Kesse/Tarraco, tot i ser a curta distància l’un de l’altre. 
La resposta és que no hi ha una visual directa entre 
els dos. En canvi, Manous sí que visualitza el possible 
poblat dels Garràfols i té visual directa amb Puig de 
Santa Anna. És veritat que hi poden haver sistemes 
de comunicació com fumeres i comunicació sonora, 
i per tant Manous podria haver estat una avançada de 
Kesse, però sembla més coherent agrupar aquells ja-
ciments que tenen una comunicació visual comuna. 
Mar Zamora indica que els contextos ideals per a un 
mode bàsic de comunicació impliquen la pertinença a 
una mateixa unitat política, l’autosuficiència política i 
econòmica i la prestació d’ajuda mútua enfront d’un 
enemic o un perill comú. La falta d’una visual directa 
entre Manous i Kesse, tot i la seva proximitat, reforça 
per tant aquesta hipòtesi de pertinença a grups dife-
rents.
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Figura 9. Època ibèrica. Anàlisi de components principals (PCA). Distribució de les variables en funció dels dos components iden-
tificats.

Figura 8. Època ibèrica. Nombre de visuals per jaciment a distàncies superiors als 10 quilòmetres.

Ibèric. Visuals (> 10 km)
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Anàlisi de components principals 
Inicialment hem treballat amb un total de 32 jaci-

ments i cinc variables que descriuen una sèrie de carac-
terístiques visuals:
IVTOT. Nombre de cel·les que visualitzen l’emplaça-

ment pel total de cel·les del territori sota consulta.
VMUL. Resultat de la visibilitat acumulada. D’aques-

ta manera mesurem el grau d’atenció visual que po-
dria tenir un determinat emplaçament per a la resta 
d’hàbitats del territori.

PROM500. Prominència a 500 metres.
PROM3000. Prominència a 3.000 metres.
PROM5000. Prominència a 5.000 metres.

Les cinc variables han quedat reduïdes a dos com-
ponents (fig. 10). Una ens marca l’elecció d’emplaça-
ments situats en llocs que destaquen per sobre de la 
resta d’elements topogràfics a distància llarga i inter-
mèdia. El segon component indica l’impacte visual en 
el territori i l’interès que podria provocar sobre la resta 
d’emplaçaments.

La reducció a dos components mitjançant el mèto-
de PCA i la posterior l’aplicació del k-means clustering 
ha permès extreure els agrupaments següents (fig. 13):

Grup 1: Manous, Puig de Santa Anna, el Puigca-
brer, els Garràfols, Punta Coroneta, Punta de la Cella, 
Àrea d’Expectativa Arqueològica 327.

Figura 10. Època ibèrica. Anàlisi de components principals (PCA). Grups resultants en funció dels dos components detectats.
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Grup 2: Plaça de Sant Andreu, Kesse, Cova de la 
Alzina, Cova C, Mas de Fau, Camí de l’Horta, Mas de 
Don Felip, Tossal de la Ganyada, les Barqueres.

Grup 3: Plaça d’Isabel Besora, Nord del Cementiri 
de la Canonja, Enagás Posició 12, el Vilar, Barranc 
d’Aigüesverds I, Nord del Cementiri de la Canonja, 
Camí de les Comes, la Timba del Castellot, poblat 
ibèric de Barenys, Sitja de Riu Clar, Barranc de l’Es-
corial, Rescat de Baix, Molins Nous, el Degotall, el 
Codony.

Grup 4: Cova de la Moneda, la Mussara.
Una qüestió important és veure fins a quin punt 

l’impacte visual és significatiu en el càlcul. És a dir, 
tot fent una comparació entre poblats i establiments 
rurals, podem afirmar que l’impacte visual és signifi-
cativament diferent? Un primer test estadístic va ser 
aplicat per comprovar aquesta diferència. Es va apli-
car un independent sample t-test, el resultat del qual va 
proporcionar un valor significatiu de 0,08 (taula 1), 
que tot i ser un valor baix no ho és prou per ser sig-
nificatiu, ja que el test demana uns valors inferiors a 
0,05. Llavors es va tenir en compte la hipòtesi que els 
jaciments del Codony, els Garràfols, Plaça de Sant An-
dreu i Tossal de la Ganyada calia reinterpretar-los com 

a poblats. Aquest canvi va proporcionar un resultat de 
0,017 (taula 2) en l’aplicació del test, de tal manera 
que ara podíem afirmar, mantenint aquesta hipòtesi 
sobre els poblats, que efectivament existeix una dife-
rència significativa entre ambdós grups amb un 95 per 
cent de confiança.

7.2.6. Època republicana

7.2.6.1. Introducció: l’aparença del fet visual a Roma
Ciceró, al 63 aC, va sol·licitar a Sul·la de poder edi-

ficar una prestigiosa casa al Palatí. A De officiis l’autor 
llatí deia: «La dignitat d’un home pot augmentar per 
la seva casa, però no es pot trobar totalment des de la 
casa» (De off. 39.139).

D’aquesta manera Ciceró explicava com la residèn-
cia, la domus, era una part fonamental en el prestigi 
d’una persona. Coneixem el seu enfrontament amb 
Clodi, tribunus plebis, i també com Ciceró es va veure 
condemnat a l’exili. El seu ostracisme polític va anar 
acompanyat de la caiguda física de la seva casa, ja que 
va ser derruïda i sobre el seu solar va ser aixecat per 
ordre de Clodi un santuari dedicat a Libertas. Aquest 
s’estenia fins a la casa de Clodi, veïna de la de l’exiliat 

Taula 1. Època ibèrica. Aplicació de l’independent sample t-test (mostra significativa si Sig < 0,05). 

Taula 2. Època ibèrica. Aplicació de l’independent sample t-test. Amb la hipòtesi que Tossal de la Ganyada, el Codony, els Garràfols i 
Plaça Sant Andreu són poblats (mostra significativa si Sig < 0,05).
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Ciceró. D’alguna manera, aquesta humiliació era per-
cebuda, segons el mateix Ciceró «a la vista de tota la 
ciutat» (De Dom. 37.100)

I és que qualsevol que aixequés la vista cap al Pa-
latí, on residien gran part de les famílies políticament 
importants a Roma, podria veure i percebre que Cice-
ró havia estat eliminat de la vida pública i política de 
Roma.

Per al tema que ens ocupa és més interessant encara 
la seva reflexió quan el 57 aC torna de l’exili i vol recu-
perar la seva posició: «Clarament veuré i percebré que 
m’he reinstal·lat» (De Dom. 37.100).

Un altre exemple el coneixem a través del somni 
premonitori de la dona de Juli Cèsar la nit abans del 
seu assassinat. En el somni el capcer honorífic queia de 
la façana de la seva domus. La relació de fets es derivava 
del fet que la casa romana era interpretada com una 
forma de promoció activa d’una persona i per exten-
sió de la seva gens, però el fet contrari, la destrucció, 
era, amb la mateixa intensitat, una desgràcia. Així, la 
ruïna d’una domus també era la seva caiguda política, 
i en aquest cas la mort tràgica del mateix Cèsar (Hales 
2003, 42).

I si la casa era el mediador entre la comunitat i l’in-
dividu, era millor que la casa fos tan visible com es 
pogués. Coneixem com Drus dirigí el seu arquitecte 
per tal de maximitzar la visibilitat de la seva casa (Vell. 
Pat. 2.14). Una exposició, una visibilitat més gran dig-
nificava els ocupants d’una casa. A més, al Palatí hi 
havia les domus dels magistrats més importants i era 
sobre aquest turó on havien viscut tradicionalment els 
herois del passat. El mateix Ròmul tenia la seva cabana 
a pocs metres d’on August havia construït la seva casa 
requisada a Quint Hortensi Hòrtal (Mar 2005, 78). 
Per tant, la vista, veure i percebre, eren per al món 
romà un dels elements immaterials més importants de 
la domus.

En el cas del camp, la vil·la no resultaria un cas 
gaire diferent. Una villa és només justificable si s’en-
tén com un element en què la presència del posseïdor 
es perpetua, encara que el propietari no la visiti mai. 
L’absència de Roma implica una presència en un altre 
lloc. Així, la villa esdevé un element que fa un paper 
similar al de la domus, ja que amb la vista emmarca al 
mateix temps la impressió de l’observador respecte al 
propietari i la d’aquest respecte al món exterior (Hales 
2003, 52-54). La vil·la romana era un símbol suprem 
del poder individual i de l’habilitat per controlar l’en-
torn i la seva població. És també un símbol cultural 
pel qual s’expressa el domini d’un individu per sobre 
dels altres. 

La justificació d’una anàlisi de visibilitat en pro-
funditat es fonamenta en la utilització d’aquest sen-
tit com a patró d’estudi. En aquesta introducció hem 
constatat com veure i percebre són elements fonamen-
tals en la psicologia política de Roma. El missatge su-

bliminar que s’amaga en el context sociopolític de la 
ciutat en la figura de la domus i per extensió en el seu 
reflex al camp, la villa, fa que l’emplaçament escollit 
«a la vista de tota la ciutat» sigui fonamental. Les per-
sones lligades a un personatge, a una gens, establien un 
paral·lel entre la residència i la figura que l’habitava. 
Per aquesta raó, la caiguda física de la casa de Ciceró, 
la seva desaparició del Palatí, significava la seva desa-
parició política.

La pregunta fonamental que ens podem fer és si 
aquest fenomen es trasllada al camp. La vil·la, és un ele-
ment de prestigi que ha d’estar també a la vista de tot-
hom? I una cosa que semblaria encara més interessant, 
aquest comportament és subliminarment semblant al 
d’una colònia provincial fundada al segle i aC? 

Per un costat el mateix Ciceró, en el cas d’Itàlia, ens 
diu: «Ocupem Cumae com si fos una petita Roma» 
(Ad Att. 5.2.2). És a dir, Roma és conscient que repro-
dueix el seu model. No només en l’aspecte físic i orga-
nitzatiu del terme, sinó que també replica un model de 
ciutat i de magistratures polítiques. I per tant duplica 
uns comportaments i una psicologia socials. 

Si hem de pensar en Tarraco com la rèplica del mo-
del, amb tots els condicionants provocats pel fet de 
no ser ex novo, hem de ser conscients de les possibles 
tensions polítiques generades per la mateixa evolució 
humana d’aquesta ciutat. El poblat ibèric, amb el cam-
pament romà aixecat a prop en les darreries del segle 
iii aC, devia ser dirigit per una sèrie d’elits locals col-
laboracionistes, les quals, en les successives generaci-
ons devien copiar el model i per tant devien tenir en 
la construcció de la memòria familiar un element dife-
renciador i de cohesió respecte a les elits de nouvinguts 
arribades durant el segle ii aC, i en les successives crisis 
polítiques del segle i aC. Aquests darrers potser eren 
promotors de les transformacions urbanes al voltant 
del 100 aC, en les quals el model físic i organitzatiu de 
Roma es trasllada a la nova ciutat construïda sobre el 
poblat ibèric. 

Finalment, el canvi d’estatut jurídic a colònia amb 
Juli Cèsar, l’arribada de colons, la transformació del 
camp en un paisatge centuriat (Palet 2003, 148) i l’es-
tabliment de noves elits lligades a la gens Iulia no fa-
rien més que incrementar les tensions i les xarxes de 
relacions clientelars. La dedicació epigràfica a Pompeu 
posteriorment girada i reaprofitada com a dedicatòria 
a Muci Escèvola, possiblement el deductor de Tarraco, 
és un reflex molt significatiu d’aquestes tensions (Ruiz 
de Arbulo 2002).

Cal afegir que l’emulació és un element present en-
tre propietaris de vil·les veïnes i membres de les elits 
romanes. Segons Pierre Gros (2001, 292), coneixem 
per Ciceró la construcció de la seva Academia a Tus-
culum, però no podem oblidar que quan ho fa té al 
cap el gymnasium construït per Cras al mateix lloc (De 
oratore, I, 97-99). No és un fet aïllat: aquests són en-
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torns socials tancats on cadascú es coneix i competeix, 
i per tant el fet d’escollir el millor emplaçament devia 
formar part d’aquest joc de les aparences i l’originalitat 
innovadora desmesurada.

Finalment, podríem reflexionar sobre el fet que el 
patró visual és molt dependent de l’entorn vegetal. És 
a dir, per exemple, segons les espècies i quantitats de 
massa arbòria, l’estudi podria funcionar o no. No cal 
dir que estem treballant sobre un model sobre el qual 
ja apliquem un seguit de paràmetres procedents de ge-
neralitzacions (alçada d’una muralla, d’una casa, d’una 
torre) i a partir d’aquí establim la nostra hipòtesi de 
treball. Insistim molt en aquest fet, ja que altres estudis 
de visibilitat han convertit en dogma el que només és 
un model de patrons d’assentament.

7.2.6.2. El segle ii aC
Aquí hi hem afegit, tot i que queden fora de l’àrea 

d’estudi, el poblat ibèric de Kesse i el Campament 
Romà,15 aquest darrer documentat a final del segle 

iii aC (Hauschild 2006; Aquilué et al. 1991). Cal veu-
re si aquests dos emplaçaments alteren la percepció del 
paisatge del segle ii aC i de quina manera l’elecció del 
lloc on es construirà el campament romà podria tenir 
un fort impacte, positiu o negatiu, sobre la població 
local ibèrica en procés de romanització i sobre els pri-
mers nouvinguts al territori.

L’anàlisi ha estat aplicada només als establiments 
rurals, als poblats ibèrics que encara estan en ús i a 
l’única vil·la, Mas d’en Gras, que està documentada 
en aquest període. Només en casos molt puntuals hem 
afegit a l’anàlisi els jaciments localitzats a partir de tro-
balles de ceràmiques.

Visibilitat acumulada (fig. 11)
L’anàlisi de visibilitat acumulada proporciona una 

informació16 que permetria subdividir les dades en els 
grups següents.

grup 1 (50-60 % de visuals). Puig de Santa Anna, 
Tarraco/Kesse, el Vinyet, el Bosc del Qüec. 

15. El terme campament utilitzat al llarg del text i en els diferents estudis de visibilitat ha estat escollit pensant a donar un nom concret a 
les fortificacions de Tarragona i no com una afirmació quant a la funcionalitat final de l’emmurallament ciclopi de la part alta de la ciutat. De 
totes maneres, podríem parlar de les dues «filosofies» constructives diferents (Aquilué et al. 1991, 294): una corresponent a la primera fase, 
pensada per a la defensa immediata d’un exèrcit aquarterat, i l’altra relacionada amb la segona fase, definida per permetre que una reduïda 
guarnició pogués suportar un setge. Estem parlant, doncs, dels castra hiberna posteriors a la batalla de Cese del 218 aC, i de la gran base 
militar romana al llarg de la Segona Guerra Púnica (Ruiz de Arbulo 2007, 570-571). 

16. Aquesta informació presenta en el gràfic els valors del nombre de visuals sobre l’emplaçament entre el nombre total de visuals màxim 
possible sobre una unitat determinada del territori. És a dir, el percentatge no és sobre el nombre total de visuals de tots els emplaçaments 
sinó només de les visuals possibles dins cada unitat territorial.

Figura 11. Segle ii aC. Visibilitat acumulada.

República (s. ii aC). Visibilitat acumulada
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En aquest cas, veiem com Kesse, per la seva po-
sició en l’ager, acumula gairebé un 60 per cent de 
visuals, i per tant es converteix en centre d’atenció de 
bona part dels emplaçaments. Bosc del Qüec, situat 
a l’àrea de la Punta de Salou, i el Vinyet, que ocu-
pa una posició de centralitat en el territori, aporten 
un alt tant per cent de l’atenció de la resta d’empla-
çaments. El primer és un establiment rural situat a 
poca distància de Punta de la Cella i té unes increï-
bles condi cions visuals. Aquests dos darrers emplaça-
ments aporten dades significatives que es van repetint 
al llarg de les anàlisis visuals aplicades a aquest perí-
ode i el següent. 

Finalment, Puig de Santa Anna, poblat ibèric, acu-
mula també un alt tant per cent de les visuals, però 
cal comparar aquesta dada amb la del període anterior. 
Així, pot semblar que ara concentra un nombre molt 
inferior de les visuals d’època ibèrica. Llavors, junta-
ment amb Manous i el Puigcabrer, centrava l’aten-
ció d’una gran part dels emplaçaments del territori. 
Aquesta dada és molt important, ja que veiem com 
Puig de Santa Anna, quant als establiments rurals, ha 
perdut importància respecte al poblament de Kesse/
Tarraco. Però també cal contrastar-la amb una anàlisi 
de tots els emplaçaments (fig. 12), i el resultat en prin-
cipi resulta aclaridor. Puig de Santa Anna, no gaire més 
per sobre de Kesse, acumula un 70 per cent de visuals 
possibles. Si comparem aquesta dada amb l’obtinguda 
per a l’època ibèrica, sí que trobem que s’ha produït un 
canvi. Visualment bona part de l’atenció del territori 
es concentrava en Puig de Santa Anna, i Kesse quedava 

jeràrquicament per sota. Ara la nova situació ha pro-
duït un canvi, tot i que encara en el segle ii aC Puig 
de Santa Anna és un centre catalitzador de les mirades 
del territori. 

grup 2 (30-50 % de visuals). La Buada, Punta de 
la Cella, Sant Llorenç, Campament Romà, Corral de 
Baló. En principi Punta de la Cella sembla haver per-
dut importància respecte al període anterior. Destaca 
la Buada, un gran centre terrisser construït a prop del 
Puig de Santa Anna; Sant Llorenç, un establiment ru-
ral amb murs de qualitat i importància no classificat 
com a vil·la per la falta d’altres indicis, i Corral de 
Baló, un altre establiment rural relacionat probable-
ment amb les vil·les de Mas Paella i Urbanització El 
Mirador.

grup 3 (0-30 % de visuals). Mas d’en Gras, vil·la 
dels Aragalls, Plaça d’Isabel Besora, Camí de la Pedra 
Estela, Mas dels Frares, vil·la de Torre Bargallona, Mas 
del Boter, la Llosa, Sitja de Riu Clar, Camí del Pla del 
Maset, Mas de Don Felip, Mas Sardà II, Sota la Tim-
ba del Castellot, els Hospitals, la Timba del Castellot, 
Mas d’en Corts, el Degotall. 

Visibilitat des de la via de comunicació (fig. 13)
La continuïtat en aquest període dels poblats de 

Puig de Santa Anna i Punta de la Cella demostra enca-
ra més el caràcter de control del territori que des d’un 
primer moment van tenir aquests llocs. El gairebé 60 
per cent de control de les vies de comunicació des de 
Santa Anna ens dóna una idea de la importància estra-
tègica d’aquest poblat i una de les possibles raons de la 

Figura 12. Segle ii aC. Visibilitat acumulada: establiments rurals (ERU) i troballes ceràmiques (CER).

República (s. ii aC). Visibilitat acumulada
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seva pervivència al llarg del segle ii aC. A més, serveix 
com a punt de referència per veure quin comporta-
ment visual tenen els nous emplaçaments respecte als 
del període precedent. Així, Bosc del Qüec, un esta-
bliment rural que ja a l’estudi de visibilitat acumulada 
destacava plenament, té un impacte visual des de les 
vies de comunicació de gairebé el 45 per cent, fins i tot 
superior al poblat ibèric de Punta de la Cella. Per tant, 
aquesta és una dada que juntament amb la resta de re-
sultats que veurem fa que calgui considerar el caràcter 
d’establiment rural de Bosc del Qüec d’una manera 
especial i que tractarem d’explicar en l’estudi dedicat 
al segle i aC. Cal insistir, per tant, en el caràcter de 
control local de les vies de comunicació que Tarraco/
Kesse està exercint sobre el territori, un 10 per cent de 
visuals, inferior a l’altre poblat costaner com és Punta 
de la Cella. Destaquem també, entre els establiments 
rurals de nova creació, la Buada i Corral de Baló. Tots 
dos amb un alt impacte visual des de la via, tot tenint 
en compte que el primer està situat a prop de Puig de 
Santa Anna i el segon a no gaire distància de Punta de 
la Cella. 

Prominència a 500 metres (fig. 14)
La prominència a 500 metres ja dóna una primera 

informació. 
grup 1 (0,8-1): Sant Llorenç, Bosc del Qüec, Puig 

de Santa Anna, el Vinyet i Campament Romà.
grup 2 (0,6-0,8): Camí del Pla del Maset, Kesse/

Tarraco, Punta de la Cella i Mas del Boter.

grup 3 (0,5-0,6): Mas de l’Inspector, vil·la de la 
Torre Bargallona, la Buada, Mas d’en Gras, Mas de 
Don Felip i Corral de Baló.

grup 4 (per sota de 0,5): vil·la dels Aragalls, Plaça 
d’Isabel Besora, Mas Sardà II, Mas d’en Corts, Mas 
d’en Bosch I, els Hospitals, la Timba del Castellot, 
Sota la Timba del Castellot, la Llosa, Mas dels Frares, 
Camí de la Pedra Estela, el Degotall.

Recordem que Puig de Santa Anna, Kesse i Punta 
de la Cella eren tres poblats ibèrics que ja en el seu mo-
ment s’havien classificat en grups diferents. La Timba 
del Castellot era també un emplaçament d’època ibè-
rica, situat en un punt amb molt poca prominència. 
Val a dir que Sant Llorenç i Bosc del Qüec tenen una 
prominència superior a Puig de Santa Anna i el Cam-
pament Romà. 

Prominència a 3.000 metres (fig. 15)
grup 1 (0,8-1): Bosc de Qüec, el Vinyet, Camí del 

Pla del Maset.
grup 2 (0,6-0,8): Campament Romà, Sant Llo-

renç, Puig de Santa Anna, Punta de la Cella.
grup 3 (0,5-0,6): Kesse, vil·la de la Torre Bargallo-

na, Mas dels Frares, Mas d’en Gras, la Buada, Mas de 
l’Inspector, Camí de la Pedra Estela.

grup 4 (per sota de 0,5): Sota la Timba del Cas-
tellot, Corral de Baló, Mas de Don Felip, el Degotall, 
Mas d’en Corts, Plaça d’Isabel Besora, la Timba del 
Castellot, vil·la dels Aragalls, Mas d’en Boter, Sitja de 
Riu Clar, Mas Sardà II, els Hospitals i la Llosa.

Figura 13. Segle ii aC. Impacte visual des de les vies.

República (s. ii aC). Impacte visual des de la via
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Figura 14. Segle ii aC. Prominència a 500 metres.

República (s. ii aC). Prominència 500 m

Figura 15. Segle ii aC. Prominència a 3.000 metres.

República (s. ii aC). Prominència 3.000 m
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Prominència a 5.000 metres (fig. 16)
Ara, la prominència a 5.000 metres demostra el 

caràcter representatiu de Bosc del Qüec, el Vinyet i 
Camí del Pla del Maset. 

grup 1 (0,8-1): Bosc del Qüec, Camí del Pla del 
Maset.

grup 2 (0,6-0,8): el Vinyet, Punta de la Cella, Cam-
pament Romà, Puig de Santa Anna, Sant Llorenç.

grup 3 (0,5-0,6): la Buada, Camí de la Pedra Este-
la, Mas dels Frares, Mas de l’Inspector.

grup 4 (per sota de 0,5): Sota la Timba del Caste-
llot, Plaça d’Isabel Besora, Mas d’en Gras, la Timba del 
Castellot, Mas de Don Felip, vil·la de la Torre Barga-
llona, Mas d’en Corts, Kesse, Corral de Baló, vil·la dels 
Aragalls, Sitja de Riu Clar, Mas del Boter, Mas Sardà 
II, els Hospitals i la Llosa.

Impacte visual (fig. 17)
Les dades provinents de l’estudi de l’impacte visual 

confirmen aquesta tendència de la permanència dels po-
blaments ibèrics amb més prominència i l’aparició d’es-
tabliments rurals que se situen en llocs potencialment 
molt destacats i amb un fort impacte visual. Només hi 
ha una excepció: Camí del Pla del Maset. El cas citat del 
Campament Romà ha estat explicat anteriorment.

grup 1 (40.000-60.000 hectàrees): Bosc del Qüec, 
el Vinyet, Puig de Santa Anna, Sant Llorenç.

grup 2 (20.000-40.000 hectàrees): vil·la de la Tor-
re Bargallona, Punta de la Cella, Mas d’en Gras, Kesse/

Tarraco, Corral de Baló, vil·la dels Aragalls, Mas de l’Ins-
pector, la Buada. 

grup 3 (per sota de les 20.000 hectàrees): Plaça 
d’Isabel Besora, Camí de la Pedra Estela, Camí del 
Pla del Maset, Mas de Don Felip, el Degotall, Mas 
Sardà II, Mas del Boter, Mas dels Frares, la Llosa, la 
Timba del Castellot, els Hospitals, Sota la Timba del 
Castellot, Mas d’en Corts, Campament Romà, Sitja 
de Riu Clar.

Anàlisi de components principals

Metodologia
A continuació s’ha aplicat una anàlisi de compo-

nents principals per reduir les cinc variables a dos 
components. Inicialment les variables no resultaven 
del tot independents, i per tant no era possible fer 
una rotació ortogonal. Va ser necessari aplicar una 
rotació obliqua, la qual permet la correlació entre 
factors. El mètode de rotació obliqua utilitzat ha es-
tat el direct oblimin. Posteriorment, amb les dades de 
regressió de cadascun dels factors s’ha aplicat un k-
means clustering.

Resultats (fig. 18)
Aquesta anàlisi proporciona com a resultat quatre 

grups molt diferenciats que mantenen una part de l’es-
tructura del període anterior. La prova és un primer 
grup d’emplaçaments amb una gran prominència a 

Figura 16. Segle ii aC. Prominència a 5.000 metres.

República (s. ii aC). Prominència 5.000 m
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distàncies curta, intermèdia i llarga i amb un alt im-
pacte visual sobre el territori. Dins d’aquest hi ha Puig 
de Santa Anna i Punta de la Cella, els quals són els 
únics poblats ibèrics que responen als mateixos parà-
metres del període anterior.

Els grups són: 
grup 1. Bosc del Qüec, Puig de Santa Anna, Sant 

Llorenç, el Vinyet i Punta de la Cella.
Bosc del Qüec, situat en un turó, té una situació 

privilegiada per a un assentament ibèric. Segons la 
fitxa descriptiva, «la seva panoràmica visual permet 
cobrir Tarragona, el port i la badia, Sant Pere i Sant 
Pau. També es veu Salou amb la seva badia, Cambrils i, 
segurament, fins a l’Hospitalet de l’Infant. Cap a l’in-
terior es veu tota la plana de Salou i Cambrils». Tot 
sembla indicar que es tractava d’un assentament rural 
d’època republicana, potser amb precedents en l’ibèric 
final. Podem dir que la combinació de les quatre varia-
bles fan d’aquest assentament un emplaçament similar 
a Puig de Santa Anna. Juntament amb aquest darrer, 
Punta de la Cella és un dels poblats ibèrics amb pervi-
vència en època republicana.

Sobre el turó de Sant Llorenç hi ha l’establiment 
rural del mateix nom. El jaciment, al cim i als vessants 
oest, sud i est, és un assentament rural romà la qualitat 
i importància dels murs del qual fan pensar que podria 
haver estat una vil·la, per bé que no s’hi ha trobat cap 
indici clar de pars urbana rica. És molt significatiu que 

comparteixi resultats de l’anàlisi de components prin-
cipals amb Puig de Santa Anna.

El Vinyet, un establiment rural, sabem que s’ubi-
ca en l’extrem nord d’una petita elevació que domina 
dues planes agrícoles.

grup 2. Kesse, Mas d’en Gras, la Buada, vil·la de la 
Torre Bargallona, Mas de l’Inspector, Corral de Baló, 
vil·la dels Aragalls, Plaça d’Isabel Besora.

És un subgrup en el qual veiem com Kesse destaca 
per sobre de la resta. Fins i tot es fa difícil situar-lo en 
aquest grup i no el primer. La raó és que la seva mor-
fologia visual es manté igual que al període anterior, 
però el nombre de visuals s’ha incrementat. La resta 
dels emplaçaments tenen una percepció de Kesse molt 
més gran que en el període anterior. L’arqueologia ja 
demostra el desenvolupament de Kesse/Tarraco al llarg 
del segle ii aC i sobretot arran de les reformes urbanís-
tiques del 100 aC.

grup 3. Camí del Pla del Maset, Campament 
Romà.

Aquests dos tenen emplaçaments amb molta promi-
nència a distàncies llarga i intermèdia, però molt poc im-
pacte visual, visibilitat acumulada i prominència a curta 
distància. Amb moltes precaucions caldria destacar com 
Camí del Pla del Maset comparteix grup precisament 
amb l’emplaçament escollit per a Campament Romà.

grup 4. Mas Sardà II, Sota la Timba del Castellot, 
la Timba del Castellot, Mas d’en Corts, Mas dels Fra-

Figura 17. Segle ii aC. Impacte visual.

República (s. ii aC). Impacte visual (ha)
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res, els Hospitals, Mas del Boter, Sitja de Riu Clar, la 
Llosa, el Degotall, Camí de la Pedra Estela, Mas de 
Don Felip.

Finalment hem volgut comprovar si els dos com-
ponents resultat de l’anàlisi del PCA són significati-
vament diferents per als establiments rurals i aquells 
d’aquests que posteriorment seran vil·les. La intenció 
és veure si el patró visual és significatiu al segle ii aC i 
per tant ja podríem parlar d’un model d’imitació res-
pecte a Roma.

Hem fet una classificació en funció dels establi-
ments rurals, els poblats ibèrics i els establiments rurals 

transformats en vil·les, tot tenint cura d’aquells que són 
dubtosos i per als quals no hi ha una afirmació segura 
de la seva tipologia. Podem dir (taula 1), amb un 95 
per cent de seguretat i aplicant un independent sample t-
test, que els patrons visuals utilitzats en aquest estudi no 
són significatius a l’hora de diferenciar un establiment 
rural d’una futura vil·la. Considerem que, tot i negati-
va, aquesta és una dada important si la comparem amb 
la mateixa anàlisi aplicada al segle i aC i que veurem 
després; també, si prenem les dades de l’estudi correspo-
nent a època ibèrica, en la qual el patró visual era signi-
ficatiu, veiem que clarament s’ha produït un canvi.

Figura 18. Segle ii aC. Grups resultants de l’anàlisi de components principals i l’aplicació de l’anàlisi de k-means.
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Xarxa visual (fig. 19)
En aquesta ocasió l’anàlisi de la xarxa visual ha es-

tat limitada a visibilitats per sota dels 5 quilòmetres. 
Hem pres aquesta referència a partir de l’estudi de Mar 
Zamora (2003, 63), on els jaciments de menor ordre 
i els signes secundaris d’activitat humana només són 
visibles per sota d’aquest llindar. 

La creació de la xarxa visual amb relacions menors 
als 5 quilòmetres ens ha permès observar com l’estruc-
tura de poblament que havia quedat definida en època 
ibèrica ha sofert alguna transformació. Sí que detectem 
una continuïtat en algunes de les descendències visuals 
que semblaven definir estructures organitzatives d’or-
dre menor al voltant de poblats com Puig de Santa 
Anna (figura 19.2) i el binomi Kesse/Punta de la Cella 
(figura 19.1). El nou ordre polític no sembla afectar el 
territori visual del poblament de Puig de Santa Anna: 
nous establiments rurals se situen als seus voltants i 
sota el seu control visual. A més, l’estructura visual 
continua essent jeràrquica, perquè no sembla existir 
intervisibilitat entre aquests establiments rurals.

En canvi, hi ha una transformació significativa so-
bretot al voltant de la zona de Constantí, els Mongons 
i les Gavarres (figura 19.1), on s’ha creat tot un seguit 
d’establiments rurals. Aquests establiments, que man-
tenen entre ells una topologia de malla molt connec-
tada, estan en línia visual amb el poblament de Kesse/
Tarraco. Detectem, doncs, una cohesió entre aquests 
establiments rurals i una dependència respecte al seu 
centre administratiu i comercial que es manifesta en la 
dependència visual. 

El poblat de Punta de la Cella presenta una conti-
nuïtat respecte al període anterior. Hi ha nous establi-
ments als seus voltants, però només té connectivitat 
visual directa amb Corral de Baló. Des d’aquí la con-
nexió és successivament fins a Kesse/Tarraco via vil·la 
dels Aragalls i el Vinyet. Aquesta darrera, pel seu ca-
ràcter central dins d’aquesta àrea visual, concentra les 
visuals d’alguns establiments: Mas d’en Gras, vil·la dels 
Aragalls, Mas de l’Inspector (la Grassa) i les troballes 
ceràmiques de Torre del Telègraf.

L’altre element significatiu és el despoblament pro-
duït a l’àrea organitzativa formada pel poblat de Ma-
nous i els possibles poblats del Codony, els Garràfols 
i Plaça de Sant Andreu, l’establiment ibèric del De-
gotall i les troballes de ceràmica del Camí de l’Horta 
i Mas de Fau. Ara bé, cal mirar críticament aquesta 

afirmació, perquè Manous, el Codony i els Garràfols 
no formen part de l’àrea d’estudi del projecte i per tant 
no coneixem la progressió del seu poblament entre el 
període ibèric i el segle ii aC. De totes maneres, les da-
des restants semblen parlar d’un despoblament, i per 
tant d’una desestructuració de l’àrea visual del període 
anterior.

Aquest fet ens permetria plantejar dues hipòtesis. 
La primera definiria un poblament de l’àrea de Cons-
tantí/Mongons/Gavarres que tindria un origen comú 
en la bipolis Kesse/Tarraco. Possiblement la població 
indígena col·laboracionista de Kesse, els nouvinguts 
provinents d’Itàlia i els veterans desmobilitzats de les 
campanyes militars que tenien el seu campament d’hi-
vern a Tarraco, van trobar acomodament en aquesta 
àrea pràcticament despoblada en el període anterior. 
En benefici d’aquest argument tenim la cita de Livi 
(Ab Urbe. XL, 39, 3-4), en la qual informa de com T. 
Semproni Grac va conduir les seves tropes fins a Tarra-
co, on procedí a llicenciar-les i a organitzar el contin-
gent (Arrayás 2003, 140). Fins i tot el fet de tenir pre-
cisament en aquesta àrea una de les xarxes centuriades 
(Tarraco I) podria confirmar aquest fet. Recordem la 
configuració per part de Roma de ciutats dobles o bi-
polis, per a les quals es construïen nuclis al voltant d’un 
altre de ja existent tot aprofitant el seu paper econòmic, 
polític i de control. Aquest és un fenomen habitual a 
la península, i del qual destaquem per exemple el cas 
de la Colonia Iulia Gemella Acci 17 (Guadix, Granada). 
En el cas de Tarraco, Livi faria referència als soccii tot 
referint-se a la població indígena filoromana integrada 
amb els nouvinguts (Arrayás 2003, 142-143).

La segona hipòtesi que complementa la primera és 
la d’un desplaçament dels habitants de l’àrea formada 
per Manous, Plaça de Sant Andreu, el Degotall, els 
Garràfols i el Codony cap a aquesta àrea propera a 
Kesse/Tarraco. Més propers, per tant, al Campament 
Militar i a l’assentament indígena de Kesse, i per tant 
sota el seu control visual. Aquests nous establiments 
són centres de producció per al sosteniment i comerç 
amb Kesse i el campament romà d’hivern. Podríem 
estar dins d’un procés ja vist en altres llocs de dina-
mització de les noves ciutats i de potenciació de ciu-
tats existents, així com de progressiu abandonament 
dels llocs d’hàbitat més prominents per ocupar espais 
a la planura (Rodà 2009, 196-201). En aquesta línia 
hauríem de situar la gestió reorganitzativa de Tiberi 

17. El nom de gemella vindria del seu caràcter de bipolis, on la nova colònia podria estar situada al costat o propera a un poblat indí-
gena. Un epígraf estudiat parla d’un ordo Accitanorum Veterum al mateix temps que ens parla d’un personatge que podria ser un Accitanus 
Veteris. Acci es una colònia de la Tarraconense, dins del conventus Carthaginensis en època de Plini. La primera referència la tenim durant 
els combats entre Asdrúbal i Escipió pels volts de 208-207 aC, en què Asti segurament va establir una aliança amb Roma. La fundació de 
la colònia podria ser cesariana o augustal. Per tant, l’ús de la forma veteris podria parlar de l’estatut d’Acci com a bipolis tot mantenint el 
seu estatut municipal. Aquestes ciutats velles que després seran assignades com a colònies podrien estar parlant de ciutats que devien cedir 
part del seu territori per a la creació de la nova colònia. Ciutats amb ordines antics que reben noves fundacions o deduccions colonials. 
Casos potser semblants als de Corduba o Carteia, on es fa una fusió de la població de l’antiga ciutat amb el contigent militar de la deductio 
(Bendala Galan 2009, 36-42).
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Figura 19. Segle ii aC. Visuals en distàncies inferiors als 6 quilòmetres. Xarxa visual (distància <=10 km). 
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Semproni Grac el 180-179 aC com a governador de 
la Citerior. Hem de pensar que aquesta continuïtat 
dels nuclis de Punta de la Cella i Puig de Santa Anna, 
manifestada en les dependències visuals i la proximi-
tat dels nous establiments rurals, voldria dir que totes 
dues mantindrien un estatus favorable cap a Roma 
tot i la sublevació reprimida per Cató el 195 aC, fi-
delitat ja definida per les fonts en el cas de Kesse/
Tarraco. Una situació que potser té paral·lels amb Pla 
de Santa Bàrbara (Montblanc), abandonat sense vio-
lència arqueològicament demostrable a mitjan segle 
ii aC (Otiña 2007, 39), o el poblat de Sant Julià de 
Ramis (Girona), amb obres de reforçament del perí-
metre defensiu a inici del segle ii aC i la construcció 
d’un temple de tipus itàlic cap al 130-110 aC. Aquest 
darrer oppidum quedaria finalment abandonat de for-
ma pacífica en benefici de la fundació de Gerunda cap 
al 50 aC (Nolla 2007).

7.2.6.3. Època republicana (segle i aC)

Visibilitat acumulada (fig. 20)
La variació més important respecte al segle ii aC és 

l’abandonament dels poblats ibèrics. No sembla que 
els nous emplaçaments d’establiments rurals alterin el 
paisatge visual que ja havia quedat definit en el període 
anterior. Kesse/Tarraco consolida la seva posició visu-
alment prominent respecte a la resta d’emplaçaments. 
Cal parlar també, però, de Bosc del Qüec, el Vinyet i 
la Buada. Tots quatre tenen una gran acumulació de 
visuals. 

grup 1 (40-70 %): Tarraco, Bosc del Qüec, el Vi-
nyet, la Buada.

grup 2 (20-40 %): Barranc de Sales, Cal·lípolis, 
Campament Romà, Mas d’en Gras, Corral de Baló, els 
Antigons, Sant Llorenç, vil·la Ceratònia, les Gavarres I, 
Parets Delgades.

grup 3 (0-20 %): Camí de la Pedra Estela, la Ca-
naleta, vil·la dels Aragalls, vil·la de la Torre Bargallona, 
Mas dels Frares, vil·la de Barenys, la Llosa, 573, la Bur-
guera, els Hospitals, Sitja de Riu Clar, Sota la Timba 

del Castellot, l’Hort del Pelat, Mas de Valls, Mas d’en 
Corts, el Degotall.

Principalment destacaríem el salt en percentat-
ges de visuals acumulades que defineixen grups di-
ferents. Entre el grup 1 i el grup 2 és de gairebé un 
10 per cent. El primer grup no només no ha estat 
incrementat amb el canvi de segle i l’arribada de nous 
poblaments. És el grup que mantenia les característi-
ques dels poblats ibèrics més prominents. Només la 
Buada –recordem que era l’establiment rural proper 
a Puig de Santa Anna– ha incrementat el nombre de 
visuals.

En canvi, els altres dos grups incrementen el nom-
bre de components. Aquesta diferència encara la po-
dem apreciar en la visibilitat acumulada, però de tots 
els emplaçaments (fig. 21). 

Si observem les dades de Tarraco sembla com si un 
dels factors escollits per bona part dels nous emplaça-
ments hagués estat la proximitat o el fet de tenir en 
visual la nova colònia.

Visibilitat des de la via de comunicació (fig. 22)
Al segle i aC hi ha quatre jaciments que tenen un 

impacte visual superior al 20 per cent sobre el total 
del territori: Bosc del Qüec, Barranc de Sales, la Bu-
ada i Corral de Baló. En el primer cas ja veiem que 
l’emplaçament està situat en un lloc en el qual molts 
factors visuals el defineixen amb un caràcter especial, 
ja des del segle ii aC. Després d’aquests jaciments, és 
l’emplaçament de Tarraco, que té un 10 per cent de 
visuals des de la via de comunicació, i que destaca per 
sobre de la resta.

Un fet que crida l’atenció és l’establiment rural de 
Cal·lípolis, després vil·la, que se situa visualment par-
lant immediatament per sota de Tarraco. Cal·lípolis 
destaca per molts factors visuals respecte, per exemple, 
a l’establiment rural dels Hospitals, que no té gairebé 
cap impacte visual sobre la via. Si considerem la hipò-
tesi de Macias i Menchon (Macias i Menchon 2007, 
156-157) que aquest darrer devia constituir una pu-
blica villa amb funcions de nucli rural i hostatjament 

Taula 3. Segle ii aC. Resultats de l’independent sample t-test (és significatiu si Sig < 0,05).
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Figura 20. Segle i aC. Visibilitat acumulada: establiments rurals (ERU).

Figura 21. Segle i aC. Visibilitat acumulada: establiments rurals (ERU) i troballes ceràmiques (CER).

República (s. i aC). Visibilitat acumulada

República (s. i aC). Visibilitat acumulada
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de viatgers, resulta curiós que un espai possiblement 
destinat a aquesta activitat gairebé no sigui visible des 
de la via de comunicació. La seva atracció visual de-
via estar només concentrada en la seva proximitat a la 
via de comunicació. De totes maneres, podem pensar 
en un espai inicialment destinat només a la producció 
agrícola i que posteriorment fos transformat en aques-
ta publica villa. 

Prominència a 500 metres (fig. 23)
A partir d’aquesta anàlisi podem classificar els jaci-

ments en funció dels grups següents:
grup 1 (0,8-1): Sant Llorenç, Bosc del Qüec, el 

Vinyet, Campament Romà i les Gavarres I. És a dir, 
amb l’excepció del poblat de Puig de Santa Anna, es 
manté el mateix context que en el segle ii aC.

grup 2 (0,6-0,8): Camí del Pla del Maset, Tarra-
co, 573, Parets Delgades, Barranc de Sales, vil·la de 
Barenys, vil·la de la Torre Bargallona. Aquest grup de 
prominència mitjana-alta s’incrementa respecte al pe-
ríode anterior. D’aquest àmbit n’ha quedat fora el po-
blat ibèric de Punta de la Cella. 

grup 3 (0,5-0,6): vil·la Ceratònia, la Buada, Mas 
d’en Gras i Corral de Baló. Aquest grup esdevé igual 
al del període anterior, reduït per l’abandonament de 
l’assentament del Mas de l’Inspector.

grup 4 (per sota de 0,5): vil·la dels Aragalls, l’Hort 
del Pelat, Mas de Valls, Mas Sardà, Mas del Boter, Mas 

del Cristià, Mas d’en Corts, Mas d’en Bosch I, els Hos-
pitals, Enagás Posició 12, la Canaleta, Sota la Timba 
del Castellot, Sitja de Riu Clar, la Llosa, Riudarenes I, 
Camí del Molí, Mas dels Frares, Camí de la Pedra Es-
tela, el Degotall i el Vila-sec. Incrementat respecte al 
període anterior.

Prominència a 3.000 metres (fig. 24)
grup 1 (0,8-1): Bosc del Qüec, les Gavarres I, el 

Vinyet, Camí del Pla del Maset. Idèntic al període del 
segle ii aC.

grup 2 (0,6-0,8): Campament Romà, 573, Sant 
Llorenç. Aquest grup, amb l’abandonament dels po-
blats de Puig de Santa Anna i Punta de la Cella, tot i 
l’aparició de 573, queda reduït respecte al segle ii aC.

grup 3 (0,5-0,6): el salt entre aquest grup i l’ante-
rior és molt destacat, gairebé una dècima. El grup està 
format per Tarraco, vil·la de la Torre Bargallona, Mas 
dels Frares, Parets Delgades, la Canaleta, Mas d’en 
Gras, la Buada, Barranc de Sales i Camí de la Pedra 
Estela.

grup 4 (per sota de 0,5): Sota la Timba del Cas-
tellot, Mas de Valls, Corral de Baló, el Degotall, Mas 
d’en Corts, els Antigons, vil·la dels Aragalls, l’Hort del 
Pelat, Sitja de Riu Clar, vil·la Ceratònia, els Hospitals, 
la Burguera, Cal·lípolis i la Llosa.

Els grups 3 i 4 s’han incrementat respecte al segle i. 
És a dir, els grups amb més prominència a distància 

Figura 22. Segle i aC. Impacte visual des de la via de comunicació.

República (s. i aC). Impacte visual des de la via
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Figura 23. Segle i aC. Prominència a 500 metres.

República (s. i aC). Prominència 500 m

Figura 24. Segle i aC. Prominència a 3.000 metres.

República (s. i aC). Prominència 3.000 m
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intermèdia mantenen el mateix context del segle ii 
aC, fins i tot es veuen reduïts. En canvi, els grups amb 
unes prominències mitjana i baixa es veuen incremen-
tats. Podríem parlar d’un grup estable d’hàbitats que 
cerca sobresortir per sobre de la resta i d’un grup pro-
gressivament més gran d’hàbitats en el qual els patrons 
visuals no són importants.

Prominència a 5.000 metres (fig. 25)
grup 1 (0,8 -1): Bosc del Qüec i Camí del Pla del 

Maset. Idèntic al segle i aC.
grup 2 (0,6-0,8): les Gavarres I, el Vinyet, 573, 

Campament Romà i Sant Llorenç. Respecte al segle 
ii aC, amb els abandonaments de Puig de Santa Anna 
i Punta de la Cella i l’aparició de 573, queda pràctica-
ment igual.

grup 3 (0,5-0,6): la Buada, Tarraco, Parets Delga-
des, Mas de Cristià, Camí de la Pedra Estela, Mas dels 
Frares, Mas de Valls, la Canaleta, Partida del Vila-sec, 
Mas de Valls, Mas d’en Bosch I.

grup 4 (per sota de 0,5): Sota la Timba del Cas-
tellot, Mas d’en Gras, el Degotall, els Antigons, Mas 
d’en Corts, vil·la de la Torre Bargallona, l’Hort del Pe-
lat, Tarraco, Corral de Baló, vil·la dels Aragalls, Sitja de 
Riu Clar, Mas del Boter, vil·la de Barenys, els Hospi-
tals, vil·la Ceratònia i la Llosa.

Impacte visual (fig. 26)
L’estudi de l’impacte visual proporciona la infor-

mació següent:
grup 1 (40.000-60.000 hectàrees): Bosc del Qüec, 

el Vinyet i Sant Llorenç. El grup representa la continu-
ïtat respecte al segle ii aC, tot i que s’ha vist reduït per 
l’abandonament de Puig de Santa Anna.

grup 2 (20.000-40.000 hectàrees): hi ha un salt 
important entre aquest grup i l’anterior d’unes deu mil 
hectàrees visibles. Aquest grup inclou els jaciments de 
vil·la de la Torre Bargallona, Mas d’en Bosch I, Mas 
d’en Gras, Tarraco, Corral de Baló, Parets Delgades, 
vil·la dels Aragalls, els Antigons, la Canaleta, la Buada 
i Mas de Valls. 

grup 3 (per sota de les 20.000 hectàrees): Camí 
de la Pedra Estela, Cal·lípolis, Camí del Molí, Camí 
del Pla del Maset, vil·la Ceratònia, el Degotall, 573, 
Mas dels Frares, la Llosa, les Gavarres I, els Hospitals, 
l’Hort del Pelat, Sota la Timba del Castellot, Mas d’en 
Corts, Campament Romà, Sitja del Riu Clar.

Els grups segon i tercer han incrementat el nom-
bre d’establiments rurals. Això ens està indicant que 
som davant un context en el qual ja no calen establi-
ments situats en emplaçaments amb molt d’impacte 
visual o amb una necessitat d’un ampli control del 
territori.

Figura 25. Segle i aC. Prominència a 5.000 metres.

República (s. i aC). Prominència 5.000 m
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Anàlisi de components principals (fig. 27)
L’anàlisi de components principals aplicada a aquest 

període presentava problemes en les dades. Inicialment 
hem treballat només amb els establiments rurals.

Els resultats, tot aplicant un k-means clustering, per-
meten extreure quatre possibles grups:

grup 1: Bosc del Qüec i el Vinyet.
grup 2: Sant Llorenç, Tarraco, Barranc de Sales, 

Cal·lípolis, els Antigons, vil·la dels Aragalls, la Canale-
ta, Mas d’en Gras, Parets Delgades, Corral de Baló, la 
Buada, vil·la de la Torre Bargallona.

grup 3: les Gavarres I, Camí del Pla del Maset, 
573 i Campament Romà.

grup 4: vil·la Ceratònia, vil·la de Barenys, el Dego-
tall, Mas dels Frares, Camí de la Pedra Estela, Sitja de 
Riu Clar, Sota la Timba del Castellot, Mas d’en Corts, 
Mas de Valls, la Burguera, la Canaleta, la Coma, vil·la 
dels Aragalls, Mas del Boter, l’Hort del Pelat, els Hos-
pitals, la Llosa.

El segle i aC aporta un context visual molt sem-
blant al del segle ii aC. El grup 1, en el qual els parà-
metres visuals aporten valors molt alts en els compo-
nents principals, presenta una continuïtat respecte al 
grup 1 del segle ii aC, només alterat per la desaparició 
dels poblats ibèrics. 

El grup 2, en el qual trobem Tarraco, inclou en-
tre d’altres Parets Delgades, establiment rural que 
esdevindrà vil·la de gran importància posteriorment. 

Destaca d’aquest grup molt clarament Tarraco, molt 
més que en el segle anterior. La raó és la importància 
creixent i la seva conversió en colònia a mitjan segle 
i aC. Els poblats ibèrics ja han desaparegut i per tant 
la nova colònia acumula la percepció del seu hinter-
land.

El grup 3, amb valors de prominència a distàn-
cia intermèdia i llarga molt alts, però amb uns valors 
de prominència a distància curta i impacte visual no 
gaire importants, presenta també una continuïtat res-
pecte al segle ii aC, amb només la incorporació del 
jaciment 573. 

El grup 4, amb valors petits i negatius, es veu in-
crementat en el nombre d’establiments rurals respecte 
al segle ii aC. Hem de dir, però, que el jaciment del 
Degotall, un establiment rural ibèric pertanyent al 
grup 4, es localitza sobre una antiga elevació, aplanada 
actualment per construccions modernes. 

Una qüestió important és veure si realment les va-
riables que estem estudiant permeten afirmar si els es-
tabliments rurals que posteriorment es transformaran 
en vil·les només estan plantejats com a establiments 
de producció econòmica o realment hi ha un factor 
visual en l’elecció de l’emplaçament, en la línia de la 
introducció d’aquest apartat.

En aquest estudi, sobre 33 casos, hem fet una 
classificació entre establiments rurals i vil·les, tot 
separant aquells emplaçaments dels quals no tenim 

Figura 26. Segle i aC. Impacte visual.

República (s. i aC). Impacte visual (ha)
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seguretat sobre el seu caràcter de vil·la o establiment 
rural. Amb els components resultants hem aplicat un 
independent sample t-test entre els dos grups subjectes 
de l’estudi. El resultat és que el component 1, en el 
qual un alt tant per cent del valor procedeix de l’im-
pacte visual i del nombre de visuals, és al 95 per cent 
de confiança significativa, i per tant els dos grups són 
diferents. 

Xarxa visual (fig. 28)
La forma de cohesió d’un poblament a través de 

l’estudi de les xarxes visuals ens ha permès veure com la 
nova estructura del poblament iniciada al segle ii aC es 

consolida en el segle i aC. L’anàlisi proporciona també 
un model de com es devia estar produint la progressiva 
ocupació del territori. 

Podem dir que el poblament iniciat als voltants de 
Tarraco (28.1) al segle ii aC no només es consolida 
sinó que s’estén en el segle i aC amb les connexions 
visuals del Vinyet, Enagás Posició 12 i vil·la dels Ara-
galls (en aquest moment un establiment rural). Com a 
dada important coneixem les transformacions urbanes 
del 100 aC (Macias 2000) i el canvi d’estatut jurídic, 
segurament amb Cèsar, així com el procés de centuri-
ació de l’ager en algun moment del segle i aC (Palet 
2007, 148). Aquesta expansió va acompanyada de la 

Figura 27. Segle i aC. Anàlisi de components principals. 
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Figura 28. Segle i aC. Xarxa visual.
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consolidació a la badia dels establiments rurals situats 
des de la punta de Salou a Tarragona (28.1) amb la 
unió visual entre emplaçaments.

L’àrea de la punta de Salou, manté la xarxa visual 
que ja existia en època ibèrica i que responia al poblat 
de Punta de la Cella, ara abandonat. Aquesta es fo-
namenta en un conjunt d’establiments rurals formats 
per Bosc del Qüec, 573 i Camí del Pla del Maset. 
Recordem com aquests tres establiments destacaven 
en prominència i impacte visual. El primer, per l’alta 
combinació de prominència i impacte visual, enfront 
dels altres dos, que tenien una alta prominència només 
a distàncies intermèdia i llarga.

L’àrea visual 28.2 ja estava definida i condicionada 
en època ibèrica i en el segle ii aC per la presència del 
poblat ibèric de Puig de Santa Anna. En el segle i aC 
aquest grup està representat per l’establiment rural de 
la Buada, ja existent anteriorment, el qual podria haver 
estat un centre terrisser potser lligat a una vil·la senyo-
rial pels materials marmoris que s’hi han trobat. Dins 
d’aquesta àrea hi hem inclòs, tot i que no té connexió 
visual, el possible vicus de Sota la Timba del Castellot, 
dependent al segle ii aC de la Timba del Castellot, an-
tic poblat ibèric de dalt del turó. 

En el litoral, a l’àrea d’interior que s’estén entre 
Cambrils i Salou (28.3), es manté l’àrea visual definida 
en el segle ii aC, la qual cosa indica que no hi ha nous 
poblaments destacables en aquesta àrea. Dins d’aques-
ta hi podem trobar la vil·la de la Torre Bargallona i 
les troballes ceràmiques de Mas del Xaranga, Mas del 
Nuet i Vinyols Sud. El fet que la Llosa quedi fora 
d’aquesta àrea ens informa que la seva importància es 
manifesta precisament quan es construeix la vil·la en el 
primer quart de l’i dC.

La cinquena àrea visual (28.5) està situada en el 
triangle que formen la Selva del Camp, Vilallonga del 
Camp i la Pobla de Mafumet, delimitada aproximada-
ment per la riera de la Selva i el torrent de Cassans. Es 
caracteritza pels establiments rurals de Parets Delgades 
i Barranc de Sales, el primer convertit posteriorment 
en vil·la. A més, hi ha els jaciments de ceràmica en 
superfície de Camí de l’Horta, 2.1 i Prat. Aquesta àrea 
no estava definida en el segle ii aC, i per tant podem 
pensar en un canvi respecte als motius que van provo-
car el seu abandonament. 

Al voltant de Constantí, fins a l’interior de les 
instal·lacions de Repsol, trobem la quarta xarxa visual 
(28.4). El seu eix principal és la via Tarraco-Ilerda i la 
podrien formar Centcelles, Mas Sardà, Mas Sardà II 
i 1.8. Tots quatre devien ser establiments rurals, però 
probablement amb posterioritat a l’època republicana 
els dos primers esdevingueren vil·les.

La hipòtesi de treball d’aquesta expansió de l’àrea 
visual creada al segle ii aC a l’àrea de Constantí/Ga-
varres/Mongons (28.1) i la repoblació de l’àrea de la 
Selva del Camp (28.5) la podríem relacionar amb la 

conversió a colònia de Tarraco en el 49 aC, amb Juli 
Cèsar i el nomenament com a patró de Gneu Do-
mici Calví, general de Cèsar a Farsàlia (Rodà 2009, 
203). Aquest canvi jurídic, que tindria en Publi Muci 
Escèvola el deductor (Ruiz de Arbulo 2002), va ve-
nir acompanyat probablement de la definició de les 
trames centuriades Tarraco I, Tarraco II i Tarraco III, 
com ja s’havia dit abans (Palet 2007). En concret, i 
tot veient els resultats obtinguts a l’anterior període, 
podríem parlar, per a les dues primeres, d’una implan-
tació republicana potser començada a les darreries del 
segle ii aC i relacionada amb les transformacions ur-
banes de la ciutat, i d’un repoblament de Tarraco I 
juntament amb un poblament en Tarraco III, tots dos 
relacionats amb el canvi d’estatut jurídic de Tarraco 
en època cesariana.

Ja hem comentat a l’anterior apartat la probable 
creació de la trama centuriada de Tarraco I al segle ii 
aC en relació amb el poblament de l’àrea 1 de la figura 
28. Els resultats provinents d’aquest estudi de xarxes 
de visibilitat podrien estar parlant de dos projectes ela-
borats, el primer al segle ii aC i el segon, molt més 
ambiciós, al segle i aC.

És interessant la relació visual que tenen les troba-
lles ceràmiques del jaciment de Prat, molt connectat 
visualment amb els jaciments situats a l’àrea de Cons-
tantí/Mongons/Gavarres (Tarraco I) i amb l’establi-
ment rural de Barranc de Sales (Tarraco III). Prat es 
troba en els límits entre les traces arqueomorfològiques 
de Tarraco I i Tarraco III, amb una predilecció visual 
cap a Tarraco I. Com a hipòtesi podríem dir que potser 
Prat era un establiment rural definit sota els condici-
onants de Tarraco I i que devia marcar el límit amb 
l’altra trama centuriada. 

De la mateixa manera cal esmentar un cas sem-
blant amb els jaciments de Mas del Rofes i el Brugar. 
El primer té connexió visual amb el jaciment del Pol-
vorí (28.2 i Tarraco II) i amb els jaciments de l’àrea 
de Constantí/Mongons/Gavarres. El segon només 
té connexió amb aquests darrers. Podríem dir que, 
igual que en el cas del Prat, aquests darrers devien 
ser en els límits de les traces arqueomorfològiques 
de Tarraco II i Tarraco I i sota definició cadastral de 
la segona.

7.2.7. Època altimperial

7.2.7.1. Metodologia
Per a aquesta fase hem afegit dos elements de cor-

recció i contrastació de l’estudi, com són el fòrum de 
la colònia i el fòrum provincial. Cal considerar que 
la localització del primer no coincideix amb l’empla-
çament on s’havia situat inicialment el poblat ibèric 
de Tarraco, i per tant les dades obtingudes d’aquestes 
anàlisis tindran una variació respecte al període ante-
rior. El punt escollit ha estat l’emplaçament del temple 
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capitolí (Ruiz de Arbulo, Vivo i Mar 2006). Contràri-
ament, l’emplaçament escollit per al fòrum provincial 
és el mateix que va tenir el campament romà des de 
finals del segle iii aC fins al segle i aC.

A més, hem revisat els supòsits aplicats fins ara re-
latius a la utilització de punts per identificar jaciments 
dins d’un DEM (digital elevation model o model digital 
del terreny) amb una resolució de 30 metres/píxel. En 
aquest apartat, i només a efectes d’impacte visual, hem 
considerat per als dos fòrums també la seva extensió i 
dimensions aproximativament reals. 

A les gràfiques només hi sortiran els estudis de les 
vil·les, tot i que hem considerat altres formes d’ocu-

pació (ERU, TRS) –així queda reflectit en l’estudi 
de PCA–, i han estat desestimades les acumulacions 
ceràmiques, amb l’excepció de l’estudi de la xarxa 
visual. La raó ha estat que, quan la classificació ti-
pològica del jaciment no ha estat clara, hem decidit 
desestimar-la per raons relacionades amb el mostrat-
ge estadístic.

Visibilitat acumulada (fig. 29)
L’estudi de visibilitat acumulada dóna un primer 

resultat que cal relativitzar. Les localitzacions Fòrum 
de la Colònia i Fòrum Provincial no són les més vi-
sualitzades des de la resta de vil·les. Fins i tot la corres-

Taula 4. Segle i aC. Resultats de l’independent sample t-test (és significatiu si Sig < 0,05). 

Figura 29. Alt Imperi. Visibilitat acumulada.
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ponent al primer és la darrera en aquesta classificació. 
Aquest resultat emfatitza encara més les grans obres re-
alitzades a les terrasses superiors del Fòrum Provin cial. 
També cal destacar que, contràriament, els resultats de 
Fòrum de la Colònia són importants, ja que sota les 
mateixes condicions de càlcul i considerant les obres 
de terrasses fetes per a la seva construcció, els resultats 
demostren l’impacte visual que podia exercir sobre el 
territori.

Classificant en grups aquests resultats tenim:
Només dues vil·les resultarien visualitzades per més 

del 50 per cent del total per a aquest període: la Vila 
Vella i les Parades de Sant Bartomeu. 

Del 25 al 35 % hi trobem el Vilar de la Font de 
l’Albelló, Cal·lípolis i Mas del Ganso.

Per sota del 20 %, la resta de vil·les.

Visibilitat des de les vies de comunicació (fig. 30)
Novament dues vil·les destaquen per sobre de la 

resta. La Vila Vella (40 % aproximadament) i les Pa-
rades de Sant Bartomeu (30 % aproximadament). 
Aquestes superen els percentatges de Fòrum de la 
Colònia i estan molt per sobre de Fòrum Provincial. 
A partir d’aquí, amb índexs més petits (10 % apro-
ximadament) tenim el Vilar de la Font de l’Albelló i 
Cal·lípolis. Som davant de vil·les que estan cercant pa-
ràmetres visuals prominents i una forta escenografia. 
Aquesta cerca encara ressalta molt més quan l’estudi 
s’aplica també als establiments rurals (fig. 31). Només 

el centre terrissaire de Barranc de Sales destaca per so-
bre de les Parades de Sant Bartomeu. La tònica general 
és que per damunt del 10 per cent d’impacte visual 
són majoritàriament les vil·les (5 sobre 10) les que 
destaquen sobre els establiments rurals (4 sobre 10). 
Però d’aquests quatre establiments rurals, la Buada, 
el Brugar i Barranc de Sales són centres terrissaires, i 
per tant la seva situació prominent potser també vin-
dria determinada per la cerca d’altres patrons, com ara 
l’aprovisionament de fusta per als seus forns. A més, el 
quart establiment rural, l’Àrea d’Expectativa Arqueo-
lògica 148, té unes estructures arquitectòniques (una 
estructura absidal i un dipòsit de grans dimensions) 
que fan pensar en una vil·la. 

Prominència a 500 metres (fig. 32)
Els resultats que proporciona l’estudi de promi-

nència ens indiquen una dada que, comparada amb 
les anteriors anàlisis, podria semblar contradictòria. 
Ens estem referint al Fòrum Provincial. Hem vist 
com la visibilitat acumulada i la visibilitat de les vies 
de comunicació era, per al cas del conjunt monu-
mental de la Part Alta de Tarragona, inferior a la dels 
altres emplaçaments comparats. A què es deu aquesta 
diferència? Primer, ja ho hem dit, a les condicions 
del càlcul. Contràriament la prominència està pro-
porcionant una dada topogràfica significativa, i és 
que compara el punt escollit amb un entorn de 500 
metres. 

Figura 30. Alt Imperi. Impacte visual des de la via de comunicació.

Alt imperi. Impacte visual des de la via



333

la dISTrIbuCIÓ TerrITorIal delS aSSenTaMenTS

Figura 31. Alt Imperi. Impacte visual des de la via de comunicació. Vil·les (VIL) i establiments rurals (ERU).

Alt imperi. Visibilitat acumulada (VIL,EUR)

Figura 32. Alt Imperi. Prominència a 500 metres.

Alt imperi. Prominència 5.000 m
Alt imperi. Prominència 500 m
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Així doncs, les localitzacions dels dos conjunts 
monumentals destaquen per sobre de les vil·les, amb 
la sorprenent excepció de la vil·la de Cal·lípolis. Tot i 
estar en planura, a prop de costa, el lloc escollit per a 
l’emplaçament de la vil·la destaca lleugerament per so-
bre de les altres cotes dels voltants. Els seus excavadors 
ens diuen que la pars urbana de la vil·la s’assentà sobre 
una petita elevació i va ser construïda segons els crite-
ris propis d’una vil·la marítima (Díaz i Macias 2007, 
134-135). 

En la classificació dels resultats hi podem veure els 
grups següents:

Del 70 al 80 % de prominència: els dos conjunts 
monumentals de Tarraco i la vil·la de Cal·lípolis.

Entre el 50 i el 60 % de prominència: Mas del 
Ganso, Camí Vell de Salou, vil·la de Barenys, vil·la de 
Mas Sardà, vil·la del Mas dels Canonges, vil·la Ceratò-
nia, Mas d’en Gras, el Cap de Sant Pere, els Antigons, 
els Masos, les Parades de Sant Bartomeu i el Vilar de la 
Font de l’Albelló.

Entre el 40 i el 50 % de prominència: la Catafara, 
Hostal Don Juan, l’Esquirol, vil·la de Repsol, Cent-
celles, l’Hort del Pelat, Mas d’en Toda, el Burguet, 
Molins Nous, Mas d’en Pons, vil·la del Cogoll i els 
Hospitals.

Per sota del 40 % de prominència: Barranc de la 
Donzella, la Canaleta, la Burguera, la Llosa, vil·la de 

la Platja Llarga, CEIP Cambrils, Vila Vella, Mas dels 
Frares i el Vilar.

Prominència a 3.000 metres (fig. 33)
La distància intermèdia escollida produeix, respec-

te als dos fòrums, uns resultats semblants. Tots dos 
destaquen de manera significativa per sobre de la res-
ta, tot i que Fòrum de la Colònia només assoleix un 
60 per cent de prominència. En canvi el quasi 80 per 
cent de Fòrum Provincial demostra, si més no, que 
l’emplaçament va ser escollit per motius escenogrà-
fics. A una distància intermèdia de 3 quilòmetres, és 
evident que una gran part de l’atenció es concentraria 
en aquesta àrea, fet accentuat per la configuració en 
terrasses del conjunt, l’elevació dels murs dels suc-
cessius recintes i finalment el mateix temple de culte 
imperial, elements, tornem a repetir, no inclosos en 
aquests càlculs. 

La classificació per grups segons resultats és:
Entre el 35 i el 55 %: Vila Vella, Mas dels Frares, 

el Vilar de la Font de l’Albelló, la Canaleta, Mas d’en 
Gras, Mas del Ganso, Molins Nous, la Catafara, el 
Vilar, el Burguet, vil·la de la Platja Llarga, vil·la del 
Cogoll, els Antigons, Parades de Sant Bartomeu, Mas 
d’en Pons, Camí Vell de Salou, Hostal Don Juan, els 
Masos, Barranc de la Donzella, Mas d’en Toda i l’Hort 
del Pelat.

Figura 33. Alt Imperi. Prominència a 3.000 metres.

Alt imperi. Prominència 3.000 m
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Per sota del 35 %: vil·la de Barenys, vil·la del Mas 
de les Canonges, vil·la de Repsol Química, el Cap de 
Sant Pere, vil·la Ceratònia, vil·la de Mas Sardà, Cent-
celles, els Hospitals, CEIP Cambrils, la Burguera, Cal-
lípolis, l’Esquirol i la Llosa.

Prominència a 5.000 metres (fig. 34)
Finalment, la prominència a 5.000 metres confirma 

la idoneïtat de Fòrum Provincial, d’un 70 per cent de 
prominència. En canvi, veiem que l’emplaçament de 
Fòrum la Colònia (40 per cent) no destaca per sobre 
de la resta, fins i tot queda per sota de la prominència 
de tot un conjunt de vil·les. És a dir, a una llarga dis-
tància la prominència de Fòrum de la Colònia desta-
caria pel seu volum arquitectònic.

Entre el 35 i el 55 %: Vila Vella, el Vilar de la Font 
de l’Albelló, Mas del Ganso, Mas dels Frares, el Bur-
guet, Molins Nous, la Canaleta, la Catafara, el Vilar, 
Mas d’en Gras, vil·la del Cogoll, els Antigons, les Para-
des de Sant Bartomeu i l’Hort del Pelat. 

Per sota del 30 %: Hostal Don Juan, els Masos, 
Camí Vell de Salou, vil·la de Barenys, Centcelles, vil·la 
de Repsol Química, vil·la de Mas Sardà, els Hospitals, 
vil·la del Mas dels Canonges, vil·la Ceratònia, la Bur-
guera, CEIP Cambrils, el Cap de Sant Pere, Cal·lípolis, 
l’Esquirol i la Llosa.

L’impacte visual (fig. 35)
Novament aquest tipus de prova delata amb més 

claredat la intencionalitat d’una localització, i en el 
cas de Tarraco, l’alteració física del paisatge urbà amb 
grans construccions per tal de provocar impactes en la 
percepció natural. El lloc escollit per construir el Fò-
rum de la Colònia destaca clarament, ja que una gran 
part del territori el visualitza. El Fòrum Provin cial, 
d’índexs d’impacte molt inferiors, seria en principi un 
altre cas.

En canvi són els llocs escollits per edificar el Vilar 
de la Font de l’Albelló i la Vila Vella els que produei-
xen una impressió més gran en el conjunt del territori. 
Aquesta és una dada que ja s’ha apuntat als estudis de 
visibilitat acumulada i prominència. 

Tornem a veure la vil·la de Cal·lípolis com una de 
les vil·les amb més impacte visual sobre el territori. 
D’altres vil·les que destaquen per la seva situació són 
Mas d’en Gras i Mas del Ganso.

El fet que Centcelles sigui entre les darreres vil·les 
confirma l’apreciació que ja s’havia fet en l’apartat an-
terior.

Com a forma de veure d’una manera més real quin 
hauria estat l’impacte visual del Fòrum Provincial i 
del Fòrum de la Colònia sobre el territori de l’ager, ha 
estat aplicada la mateixa funció, però aquesta vegada 

Figura 34. Alt Imperi. Prominència a 5.000 metres. 

Alt imperi. Prominència 5.000 m
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sobre el volum aproximativament real dels dos con-
junts. Així, per exemple, ha estat definida tota l’àrea 
ocupada pel recinte de culte i la plaça de representació, 
i posteriorment ha estat convertida en una seqüència 
de 89 punts amb una alçada d’uns 20 metres per sobre 
de la cota actual. Hem escollit aquesta alçada prenent 
de base la reconstrucció del recinte de culte feta per 
Ricardo Mar (Mar 1993). Seguidament, i per al cas del 
conjunt monumental de la colònia, basílica i temple 
capitolí, hem agafat alçades semblants. 

Amb aquests paràmetres han estat calculats els va-
lors d’impacte visual màxim, intermedi i mínim. La 
fig. 36 ens permet tenir un model de com podria ha-
ver estat la percepció de tots dos conjunts monumen-
tals. Les màximes, és a dir, les parts arquitectòniques 
més prominents i per tant més visibles des d’un punt 
del territori, destaquen per sobre del conjunt de vil-
les de l’ager. Si estudiem els valors de les mitjanes, 
llavors el Fòrum de la Colònia té valors per sobre del 
Provincial, però no per sobre del Vilar de la Font de 
l’Albelló.

Com a conclusió, podem afirmar que els treballs 
de divisió en terrasses i els volums arquitectònics cons-
truïts pels dos fòrums devien provocar un gran im-
pacte visual sobre tot el territori de la colònia. A tall 
d’exemple podem dir que hem visitat alguns dels llocs 
relacionats amb les vil·les esmentades per tal de com-

provar l’efecte de Tarraco sobre el territori. Podem dir, 
per exemple, que des de la Vila Vella, el puig de Santa 
Anna, la Urbanització El Mirador o el Mas d’en Bosch 
I (fig. 36 a 39), situats a 28, 15, 8 i 6 quilòmetres 
aproximadament, és possible, en un dia amb sol i ca-
litja, veure el cimbori de la catedral de Tarragona. Si 
tenim en compte que les dimensions d’aquest edifici 
són inferiors a les del conjunt provincial, podem tenir 
una idea aproximativa de quina devia ser la impressió 
visual, i per tant els efectes propagandístics, sobre el 
conjunt de la població de l’ager i el visitants en la seva 
aproximació a la ciutat.

Xarxa visual entre vil·les (fig. 40 a 43)
La xarxa visual permet visualitzar les connexions 

sensorials del paisatge entre els objectes sotmesos a es-
tudi. D’aquesta manera podem veure si existeix una 
jerarquia entre determinades vil·les que respongués a 
una xarxa clientelar. És evident que aquests resultats 
cal acompanyar-los de més informació que confirmi o 
validi hipòtesis semblants. 

La superposició d’elements com l’epigrafia, la su-
perfície de la pars urbana o la indicació d’elements de 
prestigi (dimensions de les termes, per exemple) són 
dades que cal registrar per mesurar si existeix un grau 
«clientelar» o una estructura de relacions que pugui ser 
detectada per aquesta xarxa visual. 

Figura 35. Alt Imperi. Impacte visual. Correcció de l’impacte visual per als dos fòrums de Tarraco en funció de les seves dimensions 
i volum real aproximat.

Alt imperi. Impacte visual (ha)
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Figura 36. Visual de Tarragona des de la Vila Vella. Hora: 12 h. Data: agost 2009. Foto: Mireia Ciuraneta Mussons.

Figura 37. Visual de Tarragona des de la Urbanització El Mirador. Foto: Rosa Cuesta Moratinos. Hora: 9.30 h. Data: 16 febrer 
2010. 
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Figura 38. Visual de Tarragona des de Mas d’en Bosch I. Foto: Rosa Cuesta Moratinos. Hora: 12 h. Data: 16 febrer 2010. 

Figura 39. Visual de Tarragona des de Puig de Santa Anna. Foto: Rosa Cuesta Moratinos. Data: 16 febrer 2010. 
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En aquest cas, la relació l’hem fet entre emplaça-
ments i hem tingut en compte alçades de 4 metres per 
als edificis.

S’han fet dues estimacions amb la xarxa visual. La 
primera ha estat un estudi de freqüències de visuals 
per sobre dels 5 quilòmetres; a la segona hem classi-
ficat les visuals per distàncies inferiors als 5 quilòme-
tres.

En el primer cas (fig. 40 i 42) destaquen les tres 
vil·les ja mencionades: Vila Vella, les Parades de Sant 
Bartomeu i el Vilar de la Font de l’Albelló. Totes tres, 
sobre un total de 33, cobreixen un 32 per cent de les 
possibles visuals al territori. Per sota de les 16 i fins a 
les 6 visuals, tenim els Masos, Cal·lípolis, Mas d’en 
Gras, el Vilar i Mas del Ganso. 

La segona estimació (fig. 41 i 43) presenta un pa-
norama diferent; ja no destaquen els mateixos empla-
çaments. És en aquesta distància curta on la jerarquia 
visual s’estableix amb vil·les com Mas d’en Gras, que ja 
era una de les que més visuals tenia a distància llarga, 
la vil·la del Mas dels Canonges (una vil·la amb poca 
prominència en general), Mas d’en Pons i Cal·lípolis. 

L’estudi de la xarxa visual a distàncies per sota dels 5 
quilòmetres ens dóna una idea de les relacions visuals 
que s’estableixen entre les vil·les. Així (fig. 43.1), tro-
bem una primera xarxa costanera als voltants i des de 
Tarraco fins a la vil·la de Cal·lípolis. Una segona més 
interior (fig. 43.2), que parteix del nucli de l’anome-
nada centuriació Tarraco I, en concret des de la vil·la 
dels Antigons, tot seguint aproximadament la seva ori-
entació, arriba fins a la badia de Salou, a la vil·la del 
Cap de Sant Pere. 

Seguint el traçat de la via entre Tarraco i Ilerda es 
troba un seguit de quatre vil·les que formen una xarxa 
visual (figura 43.3). A l’interior hi ha una quarta àrea 
visual (figura 43.4) entre vil·les, però molt reduïda a la 
connexió entre el Vilar de la Font de l’Albelló i la vil·la 
del Cogoll, i d’aquest, que podria fer de nucli de la xar-
xa, cap al Burguet i la vil·la dels Hospitals. Finalment la 
cinquena àrea visual entre vil·les (figura 43.5) la tenim 
a l’entorn de Cambrils, tot configurant una xarxa vi-
sual fortament comunicada. La seva forma, gairebé un 
triangle isòsceles, presenta a partir de les tres bisectrius 
un punt de creuament a la vil·la de CEIP Cambrils. Els 

Figura 40. Alt Imperi. Nombre de visuals per sobre dels 5 quilòmetres.

Alt imperi. Nombre de visuals (superior a 5 km)
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vèrtexs els formen les vil·les de la Llosa, Hostal Don 
Juan i l’Esquirol. La resta de vil·les només presenten 
relacions visuals duals o estan aïllades. 

Xarxa visual completa (fig. 44, 45)
En aquesta xarxa visual hem treballat amb ele-

ments susceptibles d’estar lligats a una relació visu-
al. Així, hem considerat les vil·les, els establiments 
rurals, els emplaçaments dels elements epigràfics, els 
monuments funeraris o àrees d’enterrament i les tro-
balles d’acumulacions de ceràmica o material cons-
tructiu. El món romà es nodreix, ja ho hem vist, de 
molts elements visuals, i podem intentar relacionar-
los per veure quin seria el grau de cohesió visual en 
aquesta teòrica xarxa social. Tornem a insistir en l’ele-
ment perceptiu i significatiu del fet visual pel qual 
la mirada assoleix una informació i uns sentiments 
concrets, siguin admiratius, negatius, de submissió o 
de por. Per aquesta raó hem intentat comparar els 
emplaçaments d’aquests elements en principi tan di-
ferents. Sabem que estem treballant amb elements de 

dimensions diferents, amb graus de percepció dife-
rents, però juguem amb l’element visual com a nexe 
de cohesió en aquestes xarxes socials. Un monument 
funerari, un element epigràfic, poden donar resposta 
a una cohesió social de la qual es podrien esbrinar 
les connexions socials entre els diferents agents del 
territori.

A l’hora de fer els càlculs s’ha tingut només en 
compte l’alçada aproximada de l’observador (1,6 me-
tres) i no s’ha donat alçada a l’emplaçament observat. 
Aquesta consideració, diferent de la presa a l’apar-
tat anterior, es deu al fet que estem considerant ele-
ments molt diferenciats, en grandària i funció, i per 
tant, abans de fer consideracions aproximatives hem 
preferit estudiar l’emplaçament. Aquest és inherent 
al fet constructiu i al fet de la memòria individual o 
col·lectiva, que recorda el lloc aproximat on s’aixeca 
una vil·la, inscripcions epigràfiques, un monument 
funerari o tombes. Recordem, per exemple, com les 
dues darreres poden servir al seu torn com a límit de 
terme entre propietats. Els textos i exemples dels agri-

Figura 41. Alt Imperi. Nombre de visuals per sota dels 5 quilòmetres. 
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Figura 42. Xarxa de visibilitat de les vil·les amb distàncies superiors als 5 quilòmetres.
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Figura 43. Xarxa de visibilitat entre vil·les amb distàncies inferiors als 5 quilòmetres. 
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Figura 44. Àrees de possible cohesió social del poblament a l’alt Imperi amb distàncies inferiors als 4 quilòmetres.
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mensors romans ens parlen d’aquest fet i representen 
tombes i monuments funeraris tot fent de límits entre 
propietats (per exemple, Siculus Flaccus 109, 19 sq; 
104,3 Th i 250, 22; Dolabella, 303, 12-21). També 
hem de tenir en compte que les dades derivades de la 
informació epigràfica estan subjectes a l’emplaçament, 
que moltes vegades no correspon al que van tenir en el 
moment de la seva dedicació.

Podem dir que hem trobat vuit subxarxes de visi-
bilitat o àrees. Les més interessants corresponen a la 
primera i la segona àrees (fig. 44.1 i fig. 44.2):

La vil·la de Cal·lípolis pot definir aquesta primera 
àrea, on també hi devia haver la vil·la de Mas d’en Pons, 
ja que concentra nou visuals. Dins d’aquest àrea, situada 

en els extrems, hi podria haver la tomba de la Partida de 
la Carreró, poc coneguda, i les inscripcions del castell de 
Masricart. Aquestes darreres acumulen les visuals (tam-
bé nou) de l’àrea, tot i que segurament no corresponen 
al lloc original per haver estat traslladades; serveixen de 
límit amb la segona àrea visual, amb la qual no presen-
ten cap lligam visual, tot i que és a distàncies molt més 
curtes que altres emplaçaments de la seva mateixa àrea.

La segona àrea és la que presenta una forma amb 
una extensió més gran i una gran complexitat. A la fig. 
45 podem veure un detall d’aquesta àrea, on trobem 
fins a quatre subàrees de connexió visual:

La primera (fig. 45.B) és una xarxa amb forma de 
malla, densament comunicada visualment, amb dues 

Figura 45. L’àrea d’interrelació visual central de l’ager.
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vil·les: Mas dels Frares i Centcelles, aquesta darrera 
desplaçada del conjunt. Però l’element a destacar és 
l’emplaçament de la inscripció de Sulpicia Calagurri-
tana, que concentra les visuals de les dues vil·les i de 
gran part dels establiments rurals. Cal tenir en comp-
te que aquesta segurament devia estar desplaçada de 
la seva ubicació original. Ateses les característiques 
constructives de les dues vil·les i a tall d’hipòtesi, amb 
aquests resultats podríem pensar en la primera com a 
pars urbana i en la segona com a pars rustica. 

A la segona (figura 45.A) el poblament és molt dis-
pers i la xarxa visual no és tan densa. No hi ha un 
centre concret que canalitzi totes les visuals, a excepció 
de les dues inscripcions: la de L. Asullius Modestinus 
i la de L. Aelius Polycletus. Aquestes dues inscripcions 
només es connecten visualment a curta distància amb 
aquesta àrea, però són totes dues visibles per quasi tots 
els emplaçaments, en especial pel jaciment dels Anti-
gons i el de la Boella.

En canvi, la tercera no té una característica concre-
ta. Està molt relacionada visualment amb 45.A i amb 
Tarraco.

L’àrea 45.D, molt més petita, té dues vil·les (Camí 
Vell de Salou i Mas dels Canonges), les quals tenen 
visual amb la inscripció de Staberius Felicianus.

La tercera àrea (figura 44.3) la formen les vil·les que 
havíem descrit a l’apartat anterior (figura 44.5). Dues 
inscripcions, també probablement desplaçades, deli-
miten aquesta àrea visual, les de P. Furius Montanus i 
la de Sulpicius Sabinus.

La quarta (fig. 44.4), al cap de Salou, està jerarquit-
zada entorn dels materials trobats a Vèrtex Geodèsic. 
És una àrea visual que ja existeix des d’època ibèrica i 
que venia definida per la presència del poblat de Punta 
de la Cella, abandonat al segle ii aC.

La segona àrea, més densa visualment (fig. 44.5), 
coincideix amb l’anomenada trama Tarraco III. Aquí, 
dues vil·les concentren el major nombre de visuals: el 
Vilar de la Font de l’Albelló i el Cogoll, amb el seu 
sepulcre a prop, que també canalitza una part d’aques-
tes visuals. Aquesta àrea havia començat a ocupar-se al 
segle i aC, molt probablement relacionada amb la con-
versió a colònia de Tarraco. La xarxa resulta ara molt 
més cohesionada que en períodes anteriors.

El Vilar pot representar la sisena àrea (fig. 44.6), 
connectant amb un seguit d’establiments com són la 
Buada, els Cinc Camins, el Polvorí i Mas de l’Am-
bròs. Connectada visualment amb el Vilar, però fora 
d’aquesta àrea, devia quedar Mas del Ganso, classificat 
com a pertanyent al grup representat a la fig. 45,2A i 
que era una de les vil·les més destacades quant als estu-
dis de prominència i impacte visual. 

Una setena àrea (fig. 44.7) la formen les vil·les de 
l’Hort del Pelat i Mas d’en Toda, tot i que aquestes 
dues no estan en visual amb cap dels elements que sí 
que hi estan en relació. En aquest cas caldria conside-

rar les dificultats topogràfiques de l’àrea i els condicio-
nants d’aquest estudi.

Finalment, la darrera àrea (fig. 44.8) entra també 
dins de l’anomenada trama Tarraco III. Cal afegir que 
aquest conjunt té com a element destacat el mausoleu 
de Roques Roges.

Anàlisi de components principals 
Finalment hem fet un PCA amb cinc variables, 

amb una reducció a dos factors. En la taula podem 
veure que el primer factor té com a components prin-
cipals la prominència a distàncies intermèdia i llarga. 
El segon és una combinació de l’impacte visual, la vi-
sibilitat acumulada i la prominència a distància curta. 
Podríem dir que el primer factor analitza l’elecció de 
llocs situats en emplaçaments on puguin ser identifi-
cats des de bona part del territori. El segon factor és 
una combinació de l’impacte visual de l’emplaçament 
sobre qualsevol posició en el territori o la possibilitat 
d’obtenir una àmplia panoràmica de bona part del ter-
ritori, i la prominència local del lloc sobre el qual s’ha 
construït la vil·la. L’anàlisi de components principals 
entre la prominència a les tres distàncies i l’impacte vi-
sual proporciona unes dades força interessants. L’apli-
cació de l’anàlisi k-means clustering aplicada a les dues 
variables de regressió producte del mètode de compo-
nents principals permet establir una classificació en 
cinc grups (fig. 46):

grup 1: el Vinyet i Sant Llorenç.
grup 2: hi ha uns nivells alts del component visual 

i moderadament alts del component prominent. Devia 
estar format pel Vilar de la Font de l’Albelló, Fòrum 
de la Colònia, Barranc de Sales, els Tallats, Mas del 
Ganso, Vila Vella, la Buada, les Parades de Sant Barto-
meu, Mas d’en Bosch I, Mas d’en Bertran, vil·la dels 
Aragalls, Parets Delgades, la Catafara, Mas del Cristià, 
Mas d’en Gras, la Canaleta, els Masos i Voltants del 
Castell de Solcina.

grup 3: té nivells alts de component prominent i 
gairebé nuls de component visual. El podrien formar 
Fòrum Provincial, el Vilar de la Quadra del Paborde, 
les Gavarres I, 573 i Camí del Pla del Maset. 

grup 4: inicialment engloba aquells jaciments que 
tenen un component visual nul o molt reduït i com-
ponents prominents també molt reduïts. Però presenta 
una excepció que el situa a un nivell d’outlier dins del 
seu propi grup. És el cas de la vil·la de Cal·lípolis. Dins 
d’aquest grup cal afegir-hi els jaciments d’Àrea d’Ex-
pectativa Arqueològica 147, Hostal Don Juan, Cap de 
Sant Pere, vil·la Ceratònia, l’Esquirol, vil·la del Mas 
dels Canonges, Carretera de Montbrió, vil·la de Mas 
Sardà, vil·la de Barenys, Camí Vell de Salou, Barranc 
de la Donzella, Centcelles, els Hospitals, la Burguera, 
la Llosa, els Mongons i la vil·la de Repsol Química.

grup 5: el formen hàbitats situats en llocs amb 
components moderadament alts de prominència 
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però molt pobres visualment: Partida del Vila-sec, el 
Burguet, Mas dels Frares, vil·la del Cogoll, el Vilar, 
la Coma, Enagás Posició 12, Riudarenes I, Mas d’en 
Toda, l’Hort del Pelat, vil·la de la Platja Llarga, Mas 
d’en Corts, Camí del Molí, Sitja de Riu Clar.

El primer grup és significatiu. Correspon a un 
conjunt d’establiments rurals del segle ii aC que van 
quedar englobats amb els poblats ibèrics de Punta de 
la Cella i Puig de Santa Anna. Hem de destacar la 
persistència d’aquest grup, així com la nul·la incor-
poració de nous hàbitats. La seva presència gairebé 
testimonial ens informa del fet que les motivacions 

i patrons (el factor prominent i visual amb valors 
molt alts) que van ser considerats a l’hora d’escollir 
el seu emplaçament ja no són importants. Els nous 
assentaments que des del segle ii aC han incremen-
tat els altres grups responen a uns criteris diferents. 
La pregunta que sorgeix és: aleshores, quins tipus 
d’assentament són, aquests? A tall d’hipòtesi, i tot 
tenint en compte que no disposem d’estudis simi-
lars al presentat aquí d’altres territoris, pensem que 
podrien correspondre, pel seu nombre reduït i el seu 
caràcter extraordinàriament prominent i visual, a as-
sentaments romans amb un caràcter de control estra-

Figura 46. Anàlisi de components principals (PCA): poblaments altimperials.
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tègic semblants a Can Tacó (Montornès del Vallès, 
Montmeló), propis d’establiments militars (Mercado 
et al. 2008).

En canvi, els grups quart i cinquè els devien formar 
jaciments situats en llocs on no importa la prominèn-
cia ni s’està cercant un lloc en el qual la panoràmica 
pugui provocar estímuls sensorials als seus habitants. 
Sabem que la Burguera va ser construïda com a explo-
tació agrària i que la vil·la de la Llosa té una primera 
fase, corresponent al segle i aC, que documenta les fo-
namentacions d’una possible àrea d’emmagatzematge 
de productes agrícoles, amb una estructura que s’ha 
interpretat com un graner. També se sap que la vil·la 
de l’Hort del Pelat podria haver estat en fase ibero-
romana o tardorepublicana un assentament rural. No 
coneixem cap informació més concreta d’aquest perí-
ode sobre les vil·les de Repsol Química, Barranc de 
la Donzella, CEIP Cambrils i els Hospitals. Mas d’en 
Toda podria ser l’única excepció, gràcies a les troba-
lles marmòries, unes possibles termes i una escultura 
de Bacus. Però el fet que probablement tinguessin un 
origen en un establiment ibèric del segle iii aC con-
firma el caràcter agrari en l’elecció de l’emplaçament 
d’aquest grup de vil·les. Podem considerar, doncs, que 
aquest grup correspon a vil·les que en un primer mo-
ment es van dissenyar per desenvolupar feines agràries 
o com a pars rustica d’altres explotacions.

A diferència del segle i aC l’aplicació de l’indepen-
dent sample t-test (taula 1) sobre les vil·les i els esta-
bliments rurals no és significativa per a cap dels dos 
components resultants del PCA.

7.2.8. Època baiximperial

Per a aquest període només hem treballat amb les 
vil·les.

Visibilitat múltiple (fig. 47)
En aquest període l’estudi de la visibilitat múlti-

ple proporciona la informació següent. Dues vil·les 

amb continuïtat cronològica respecte al període an-
terior són les més vistes per la resta. Les Parades de 
Sant Bartomeu i Vila Vella són vistes per 5 de cada 
11 possibles visuals. També Mas dels Frares és visu-
alitzada per 5 vil·les. A continuació trobem la vil·la 
de Cal·lípolis i Mas del Ganso, i posteriorment un 
grup de quatre vil·les: la Llosa, el Cap de Sant Pere, 
la Burguera i Parets Delgades. Finalment, tenim els 
Hospitals i Centcelles.

Visibilitat des de les vies de comunicació (fig. 48)
La Vila Vella i les Parades de Sant Bartomeu (40 i 

30 per cent) són les vil·les més vistes des dels corredors 
de comunicació del litoral i cap a l’interior. Cal·lípolis 
és la tercera vil·la amb més visibilitats des de la via, un 
10 per cent aproximadament.

Prominència 500 metres (fig. 49)
Les dades procedents de l’anàlisi de la prominència 

mostren el mateix panorama que en època altimpe-
rial, i per tant no aporten una informació addicional. 
La vil·la de Cal·lípolis és la que destaca en la distància 
curta, però Parets Delgades, establiment rural anteri-
orment i que va ser construïda en aquesta cronologia, 
és la segona vil·la més prominent.

Prominència a 3.000 metres (fig. 50)
A 3.000 metres hi ha un canvi, semblant al d’època 

altimperial, però en aquest cas molt més destacable pel 
fet de ser el nombre de vil·les molt inferior. Es poden 
destacar ara dos grups:

Amb prominències de 0,4 a 0,55: Vila Vella, Mas 
dels Frares, Parets Delgades, Mas del Ganso (les qua-
tre amb 0,55) i una mica per sota les Parades de Sant 
Bartomeu (0,41).

Per sota del 0,2: el Cap de Sant Pere, Centcelles, els 
Hospitals, la Burguera, Cal·lípolis i la Llosa.

Prominència a 5.000 metres (fig. 51)
La distància llarga presenta el mateix panorama i 

els mateixos grups que la distància intermèdia.

Taula 5. Alt Imperi. Resultats de l’independent sample t-test (és significatiu si Sig < 0,05).
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Figura 47. Baix Imperi. Visibilitat acumulada.

Figura 48. Baix Imperi. Impacte visual des de les vies.

Baix imperi. Visibilitat acumulada

Baix imperi. Impacte visual des de les vies
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Figura 49. Baix Imperi. Prominència a 500 metres.

Figura 50. Baix Imperi. Prominència a 3.000 metres.

Baix imperi. Prominència 500 m

Baix imperi. Prominència 3.000 m
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Conclusions del càlcul de prominència
La distància curta només proporciona una infor-

mació individual sobre alguns emplaçaments. Més 
enllà del caràcter escenogràfic cercat per la vil·la de 
Cal·lípolis, la seva localització no va ser només esco-
llida per donar suport a una arquitectura oberta a la 
panoràmica del mar, dins dels aspectes esperats d’una 
vil·la marítima. La seva possible intencionalitat era, a 
més, provocar una reacció admirativa en la contempla-
ció propera del conjunt. 

En canvi, les altres distàncies proporcionen una in-
formació molt interessant. Les vil·les amb una conti-
nuïtat cronològica es distribueixen en dos grups molt 
clarament diferenciats. Aquest resultat el trobàvem a la 
fase altimperial, però les forquilles que definien cada 
grup eren més irregulars i algunes vil·les com l’Hos-
tal Don Juan o els Masos, no estaven definides en els 
mateixos grups per les dues distàncies. Segons la nos-
tra opinió, i comparant les dades d’ambdós períodes, 
podem definir que aquestes vil·les van ser construïdes 
sota criteris diferents i que en el grup amb prominèn-
cia superior al 45 per cent hi va haver una intenciona-
litat concreta.

Impacte visual (fig. 52)
L’impacte visual ens proporciona una informació 

força interessant. La distribució en dos grups que ja 
s’observava en la prominència a 3.000 i 5.000 metres 

es veu confirmada amb aquesta anàlisi, però amb un 
factor més interessant, i és que la vil·la de Cal·lípolis, 
que no sortia al primer grup de les prominències a 
distàncies intermèdia i llarga, sí que apareix en aquest 
primer grup. El seu impacte visual, molt semblant al 
de Parets Delgades, manifesta la seva peculiaritat. Un 
lloc prominent a distància curta però ben situat per 
ser referència des del territori. Arquitectònicament, 
una construcció sota els paràmetres d’una vil·la ma-
rítima, però amb l’afegit que una gran part del terri-
tori podia veure-la o situar-la des de molts punts. El 
fet que Parets Delgades mantingui un impacte visual 
semblant pot donar-nos una idea de la recerca inten-
cionada del seu emplaçament com a vil·la de repre-
sentació.

També Mas dels Frares és un cas particular, per-
què planteja una situació inversa a la de Cal·lípolis. 
Mas dels Frares és una vil·la amb un impacte visual 
que la situa en el segon grup, tot i que la prominèn-
cia a distàncies intermèdia i llarga la situava en el 
primer. 

Finalment, la vil·la de Mas del Ganso és la que més 
impacte visual provoca. Això podria venir definit pel 
seu caràcter central dins de l’ager Tarraconensis, i per 
tant és on poden convergir totes les mirades d’una ma-
nera que pot ser no intencionada. De totes maneres, 
cal tenir en compte la poca informació que tenim refe-
rent a aquesta vil·la.

Figura 51. Baix Imperi. Prominència a 5.000 metres. 

Baix imperi. Prominència 5.000 m
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Xarxa visual (fig. 53)
La xarxa visual entre vil·les ja presenta una clara 

diferència respecte al període anterior. El nombre de 
vil·les és molt inferior, però també la seva dispersió. 
Gairebé totes les vil·les són continuïtat de l’anterior 
període, però les que han restat estan molt disperses. 
La visual més curta és de 3,4 quilòmetres; en canvi, 
per al període altimperial la visual més curta era de 0,5 
quilòmetres. En el primer cas la mitjana donava 12,5 
quilòmetres, amb una desviació estàndard de ± 4,2; en 
el segon cas la distància mitjana donava 8,4 quilòme-
tres, amb una desviació de ± 5,4. Som, doncs, en un 
entorn en el qual la dispersió i la uniformitat en les 
distàncies, tot i una forta variabilitat, són més grans 
que en el període anterior. Això fa que no sigui pos-
sible definir àrees d’influència visual a curta distància 
entre les vil·les, i per tant indica que el sistema sobre 
el qual s’estructurava aquesta ha sofert una profunda 
transformació. 

Sí que podem parlar d’una relació visual jeràrquica 
entre vil·les en el cas de la vil·la de Parets Delgades. El 
seu lligam visual és amb tres vil·les: Centcelles, els Hos-
pitals i Mas dels Frares. Amb les dues primeres, tant per 
la prominència com per l’impacte visual, manté una 

relació de superioritat, tot i que en el cas de Centcelles 
som davant d’un cas diferent. La quarta fase de l’edifici 
(segles iv-v) suposa el major nombre d’estructures. No-
més coneixem l’ala presidida per la gran sala de la cú-
pula revestida de mosaics, flanquejada per la sala tetra-
lobulada i la sala amb absis. El caràcter excepcional del 
mosaic de la cúpula i les interpretacions directament 
lligades amb l’ús de la sala fan pensar que aquest lligam 
visual no era tan jeràrquic, com ho podríem extrapolar 
de les dades de les anàlisis de visibilitat. Sigui quina si-
gui la interpretació de la representació dels personatges 
del mosaic central de la cúpula i tot tenint en compte 
la falta de dades comparatives procedents de la vil·la 
de Parets Delgades, no podem extreure conclusions 
d’aquesta possible jerarquia visual.

Quant a la vil·la dels Hospitals, interpretada com 
de possible funció d’hostatjament de viatgers o vil·la 
pública, posem en dubte la seva dependència visual de 
Parets Delgades. 

La llarga distància entre visuals i els casos con-
crets citats anteriorment ens fa pensar en un xarxa 
visual comuna i no en subxarxes de dependència vi-
sual entre vil·les com les que havíem caracteritzat en 
el període cronològic anterior.

Figura 52. Baix Imperi. Impacte visual (hectàrees).

Baix imperi. Impacte visual (ha)
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Figura 53. Baix Imperi. Xarxa visual (vil·les). 
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Xarxa visual completa (fig. 54)
La xarxa visual completa entre diversos elements 

ens ha permès caracteritzar fins a set àrees d’interrela-
ció visual amb una distància de menys de 4 quilòme-
tres. Són aquestes:

La primera (54.1), la més central dins l’ager Tarra-
conensis, on la vil·la del Mas del Ganso fa de nucli de la 
xarxa de visuals. Un dels extrems d’aquesta comparteix 
visuals amb la vuitena àrea.

La segona (54.2) devia ser organitzada visualment 
per la vil·la de Cal·lípolis, amb dos establiments rurals, 
que anteriorment eren la vil·la dels Aragalls i la del 
Mas dels Canonges, i el grup d’enterraments proper 
a la segona.

La tercera zona la caracteritza la vil·la de la Llosa 
(54.3), amb els enterraments de l’Esquirol, la Mine-
ta i la Parellada, i l’assentament rural de Carretera de 
Montbrió i les troballes ceràmiques de Mas Rovira i 
Mas Xaranga. L’establiment rural i la necròpolis dels 
Tallats també devien ser dins aquesta xarxa visual. 
Sense estar lligats directament amb la Llosa podríem 
tenir en la mateixa àrea l’establiment rural de Torre 
Bargallona i la necròpolis del Mas de Fesoler. Sorprèn 
en el cas dels Tallats que la visual la tingui amb la Llosa 
i no amb el Cap de Sant Pere, vil·la aquesta molt més 
propera.

La quarta àrea (54.5) no es correspon amb una vil·la 
concreta, tot i que tant la Vila Vella com les Parades de 
Sant Bartomeu són a prop d’aquests jaciments. Aquest 
grup el devien formar l’assentament rural de l’Hort del 
Pelat, les troballes ceràmiques de Mas d’en Toda, Mas 
de Barenys II i Mas d’en Corts, i la necròpolis de Mas 
de Barenys II. A poca distància tenim, però ara sense 
lligam visual, els establiments rurals de Sota la Timba 
del Castellot i Molins Nous, i les troballes ceràmiques 
de Mas de l’Ambrós.

La cinquena àrea de relació visual la forma el nucli 
de la vil·la de Parets Delgades (54.6), que ocupa gai-
rebé el centre d’aquesta, tot i que només té contacte 
directe amb la terrisseria de Barranc de Sales i l’establi-
ment rural de Mas d’en Bertran. Dins d’aquesta àrea 
hi devia haver la inscripció de Victorina i la necròpolis 
de les Costetes.

El conjunt de vil·les i assentaments rurals que es 
troben al voltant de la via de Italia in Hispanias formen 
la sisena àrea.

Per últim, la darrera àrea visual podria tenir com a 
nucli la vil·la de Mas dels Frares.

Anàlisi de components principals
Finalment, hem fet una anàlisi de components 

principals amb les cinc variables utilitzades en altres 

períodes, i hem aplicat una reducció a dos factors. 
Com a resultat tenim els grups següents (fig. 55):

Centcelles, la Burguera, la Llosa i els Hospitals. 
Mas del Ganso i Parets Delgades.
Les Parades de Sant Bartomeu, Vila Vella i Mas dels 

Frares.
Cal·lípolis i el Cap de Sant Pere.
A partir d’aquests resultats podem veure l’excepcio-

nalitat de la vil·la de Cal·lípolis. En el mateix grup hi ha 
la vil·la del Cap de Sant Pere, la qual, segons consta a la 
fitxa corresponent, devia ser un establiment rural romà 
d’època altimperial i baiximperial, probablement una 
vil·la, amb una part residencial notable, com semblen 
indicar les plaques de marbre trobades (algunes fins i tot 
amb motllures). De les dades de l’estudi de PCA només 
podem dir que aquesta darrera compleix unes caracte-
rístiques semblants a les de la vil·la de Cal·lípolis.

7.2.9. Conclusions 

A partir de les dades obtingudes de l’estudi de 
l’època ibèrica i tot veient els resultats del PCA podrí-
em pensar en un territori estructurat visualment d’una 
forma jeràrquica i organitzat en tres grups. El primer 
està format per assentaments situats en llocs amb una 
gran panoràmica visual del territori, aptes per al con-
trol. Un segon grup està situat en àrees amb menys 
visibilitat però segurament en llocs amb defenses to-
pogràfiques naturals i també en llocs on són visibles 
localment per a la resta del territori. Finalment, un ter-
cer grup correspon a hàbitats no localitzables en llocs 
amb un alt control del territori, amb molta varietat 
quant a la seva extensió, alguns amb defenses i d’altres 
destinats a només funcions de producció.18

En el primer grup tindríem per exemple el poblat 
ibèric de Manous, d’una hectàrea d’extensió, o l’assen-
tament de Punta de la Cella, que tot i tenir 0,45 hectà-
rees, es podria considerar que d’extensió real podria ha-
ver arribat a les 10 hectàrees. També en aquest grup hi 
podem incloure els Garràfols, que té un ampli control 
visual del territori i està situat en una àrea de trànsit on 
el torrent de la Fonollosa s’uneix al riu Francolí (Ca-
nela 2008, 87). Punta Coroneta, situat en el cim del 
turó del mateix nom, és un assentament d’entitat amb 
un mur defensiu de doble parament (Arrayás 2003, 
741) que connecta visualment amb el Puigcabrer i el 
Vilar. El Puigcabrer domina la plana del seu entorn i 
exerceix un control visual local, amb unes característi-
ques semblants a les de Puig de Santa Anna. Aquest fet 
justifica el seu caràcter «fronterer», de punt d’avançada 
relacionat amb el nucli del Vilar o de punt de control 
de la comunicació costa-interior. Finalment, Punta de 

18. Aprofitem per recordar que les anàlisis han estat fonamentades en la localització del jaciment i no en la seva extensió. Aquesta simpli-
ficació ha estat elaborada no per qüestions tècniques, sinó perquè no coneixem bé aquestes dades. La gran majoria de jaciments no han estat 
estudiats en profunditat i, per tant, no és convenient fer estimacions que podrien ser errònies. 
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Figura 54. Baix Imperi. Àrees de cohesió visual (visuals inferiors als 4 quilòmetres).
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la Cella, poblat ibèric costaner, probablement de grans 
dimensions, està situat en un lloc on destaca visual-
ment, i per tant presenta un caràcter que el diferencia 
de poblats del segon grup, com Kesse.

En el segon grup hi ha el poblat de Kesse, d’unes 
10 hectàrees, i Plaça de Sant Andreu.

El tercer cas correspondria al Vilar de Valls, un 
oppidum de 6 hectàrees i del qual ja es va veure que 
no destacava en cap de les anàlisis visuals. Atesa la 
seva extensió, podríem dir que probablement exercia 
una tasca destinada al control administratiu i de la 
producció. Devia ser un assentament de primer or-
dre, com suggereix S. Keay (Carreter, Keay i Millett 
1995), dins de la classificació d’Asensio et al. (2001) 
o la de Sanmartí i Belarte19 (2003), amb relacions 
amb Puig Ferrer, un altre assentament de grans di-
mensions situat a Nulles. Cal afegir, però, que tot 
i que el Vilar de Valls queda fora de l’àrea d’estudi 

i per tant manca de les dades corresponents, la seva 
falta d’interès visual per a la resta dels emplaçaments 
estudiats indica que molt probablement la seva àrea 
d’acció era sobretot a les terres d’interior. En aquest 
grup també s’hi engloba el Degotall, el qual respon 
a un assentament camperol de dimensions reduï-
des, potser de freqüentació estacional. El turó sobre 
el qual es situa va ser rebaixat, i aquesta podria ser 
una raó de la seva classificació dins d’aquest grup. 
Finalment, la Timba del Castellot correspon a un 
jaciment ibèric situat dalt d’un petit turó o timba. 
La seva cronologia comença al segle iv aC i perdura 
fins al segle ii aC, quan es produeix un abandona-
ment del turó cap a la plana, on probablement es va 
desenvolupar un vicus. Recordem que aquest poblat 
estava sota control visual de Puig de Santa Anna i 
sense interrelació visual amb la resta de poblats tam-
bé dependents visualment.

Figura 55. Baix Imperi. Anàlisi de components principals (PCA).

19. Classificació en quatre grups: centres fortificats d’entre 4 i 10 hectàrees, nuclis secundaris de 2 a 4 hectàrees, altres assentaments molt 
nombrosos de 0,3 i 1 hectàrea, i finalment tot un seguit de poblats rurals dispersos de reduïdes dimensions.
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Cal destacar les característiques del quart grup, for-
mat per Cova C i la Mussara. La seva situació amagada, 
en principi, per a la resta d’assentaments, fa que única-
ment destaquin pel seu context topogràfic excepcional 
i clarament perceptible des de la resta del territori. La 
Mussara, un assentament de l’edat del bronze, amb 
ceràmiques datades cronològicament entre el període 
ibèric i l’altimperial, va ser identificat per Joan Santa-
cana i Jordi Rovira (Rovira i Santacana 1982, 95-97) 
com una petita comunitat ramadera. L’assentament 
devia estar format per un mur, interpretat com a mu-
ralla, i un hàbitat. La importància simbòlica d’un ele-
ment topogràfic prominent com a referent d’ubicació 

ja ha estat estudiada per a altres casos, com la relació 
visual entre el dolmen de Menga i la Peña de los Ena-
morados, on estava ubicat el santuari rupestre de Ma-
tacabras, a Antequera (Andalusia), aquest darrer d’una 
gran importància simbòlica per a la societat neolítica i 
amb una perduració en els períodes posteriors (Garcia 
Sanjuán, Wheatley 2008, 6 i fig. 20-25).

Jaume Noguera (2006, 174-176) indica que els nu-
clis rurals i punts de guaita comparteixen la reduïda 
superfície de dispersió de materials. Els emplaçaments 
dels primers devien estar situats en llocs amb més po-
tencial agrícola, sense possibilitats defensives i amb 
poca visibilitat del territori circumdant. Els segons, en 

Figura 56. Baix Imperi. Anàlisi de components principals (PCA).



357

la dISTrIbuCIÓ TerrITorIal delS aSSenTaMenTS

canvi, presenten característiques oposades i una alta 
intervisibilitat amb altres punts de guaita i poblament. 
Un problema detectat per l’autor és la dificultat de di-
ferenciar un poblat situat en posició enlairada i de su-
perfície reduïda amb un punt de guaita. La classifica-
ció amb el PCA i la definició de xarxes visuals podrien 
ajudar a aclarir aquest punt.

Trobem que jaciments com el Puigcabrer, Puig de 
Santa Anna o Manous, tots tres del primer grup, es 
trobarien en aquesta situació de punts de guaita o po-
blats. 

Però Puig de Santa Anna té sota control visual po-
blats i establiments rurals a la planúria, a distàncies 
relativament curtes. Aquesta possibilitat el situaria en 
una classificació com a poblat i no com a punt de guai-
ta. Recordem que l’emplaçament del Puigcabrer per-
met controlar el Camp de Tarragona i la Conca, i per 
tant, per la seva màxima comunicació visual amb altres 
assentaments allunyats, devia tenir característiques de 
punt de guaita. La falta d’assentaments menors depen-
dents visualment al seu voltant reforça aquesta impres-
sió. A més, els índexs de visuals a llarga distància, en 
els quals Manous i el Puigcabrer destaquen claríssima-
ment sobre la resta, reben aquest caràcter de punts de 
guaita.

En aquest moment de transició que significa el se-
gle ii aC, cal destacar la pervivència dels poblats ibè-
rics significatius per les seves característiques visuals. 
Val a dir que, si en època ibèrica Puig de Santa Anna 
semblava tenir un caràcter perceptiu molt important 
en el territori, en el segle ii aC la situació ha patit una 
transformació en benefici de Kesse/Tarraco. Recordem 
com aquest darrer nucli esdevé, a les seves proximitats, 
base militar romana en territori hispà entre el 218 i 
el 206 aC, i com la seva funcionalitat varia entre les 
de caserna d’hivern, seu assembleària amb els aliats i 
magatzem de subministraments. Però posteriorment, 
arran de la creació de les províncies hispanes el 197 aC, 
es potenciarà el proper oppidum ibèric, que mantindrà 
la seva singularitat, i al qual s’afegirà una població ità-
lica formada per publicani i negotiatores tot desenvolu-
pant una economia i un creixement comercial recolzat 
en el tràfic marítim amb Itàlia i en el subministrament 
de les necessitats de l’exèrcit (Ruiz de Arbulo 2007, 
571-572).

Però són significatius un seguit d’establiments rurals 
de nova construcció amb qualitats visuals semblants a 
les dels poblats ibèrics: la Buada, Bosc del Qüec, Sant 
Llorenç o el Vinyet. En especial els dos primers, situ-
ats a aproximadament un quilòmetre de Puig de San-
ta Anna i Punta de la Cella, respectivament. Aquesta 
semblança no vindria de l’aplicació de nous models de 
poblament propis dels nouvinguts, sinó que es podria 
basar en models visuals més propis del model indígena 
del període anterior. En època ibèrica existia un grup 
amb un patró visual fonamentat en un gran impacte 

visual, un gran nombre de visuals i una elecció d’empla-
çaments amb una alta prominència a distàncies curta, 
intermèdia i gran. Només perviuen Puig de Santa Anna 
i Punta de la Cella; la resta de punts de guaita o poblats 
de característiques similars han desaparegut, tot i que, 
com hem dit, alguns resten fora de l’àrea d’estudi.

L’estudi de la xarxa visual indica que s’ha produït 
una desestructuració d’una part del model visual del 
poblament del període anterior, sobretot a les terres 
més interiors. Tot això en benefici del poblat ibèric de 
Kesse, la posterior Tarraco. Les àrees de control visual 
dels altres dos poblats ibèrics del període anterior que 
encara continuen actius han quedat reduïdes als vol-
tants de Puig de Santa Anna i a Punta de la Cella.

En aquest període de trànsit podem assenyalar la 
pervivència d’alguns poblats locals en una línia sem-
blant a la trobada per Ignasi Grau (2004) en els oppida 
contestans. Amb els inicis de la dominació romana els 
territoris devien mantenir els centres locals però amb 
respostes i desenvolupaments diferenciats. Els oppida 
de la Serreta i Castell de Cocentaina, en el cas con-
testà, són exemple de les diferències en l’evolució del 
paisatge amb abandonament i pervivència. Grau va 
estudiar els mapes de costos de desplaçament entorn 
del jaciment de Castell de Cocentaina. Els resultats 
permetien interpretar la descomposició de l’estructura 
espacial al voltant de l’oppidum ibèric, caracteritzada 
per un poblament concentrat i intensament interre-
lacionat que posteriorment es dispersà. És a dir, a la 
Serreta es produïa la dissolució del model ibèric i a 
Castell de Cocentaina es mantenia una continuïtat 
aparent.

Al segle i aC es produeix al Camp de Tarragona 
una continuïtat en la forma del poblament, des d’un 
aspecte visual, respecte al segle ii aC. Els antics poblats 
ibèrics han desaparegut, però es manté el model.

Els resultats aportats per l’estudi de components 
principals proporcionen una dada interessant. El factor 
visibilitat és significatiu, a un 95 per cent de confiança, 
a l’hora de diferenciar establiments rurals i vil·les. Per 
tant, és determinant en l’elecció dels llocs prominents 
del paisatge. En comparació amb les dades obtingudes 
en un estudi semblant per al segle ii aC, veiem que 
efectivament s’està produint una variació en la forma 
de cercar els emplaçaments per als establiments rurals 
convertits en vil·les posteriorment. 

Aquesta variació, procedent precisament del con-
cepte de prominència, podria venir determinada pel 
fet que havíem descrit al començament de l’apartat de-
dicat al segle i aC. La frase de Ciceró «a la vista de tota 
la ciutat», aplicada al complex context polític i social 
de la Roma del segle i aC, sembla extrapolable a aquest 
interès a cercar llocs més prominents on el propietari 
pugui destacar per sobre de la resta de propietaris a la 
vista de la seva clientela, els seus rivals polítics i la resta 
d’habitants de la colònia.
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Finalment, l’estudi de les xarxes visuals ens parla de 
la consolidació dels llocs de poblament iniciats al segle 
ii aC, alguns d’ells d’època ibèrica. L’àrea al voltant de 
Tarraco (28.1) devia quedar com a espai preferencial i 
de cohesió del poblament, i es devia mantenir el ma-
teix poblament que en el segle ii aC a les àrees 28.2 i 
28.3. La conversió a colònia i la deductio dels veterans 
de Cèsar podrien correspondre a l’àrea 28.5.

El caràcter quantitatiu dels resultats obtinguts en 
època altimperial de l’estudi de prominència permet 
constatar el caràcter excepcional de l’emplaçament del 
conjunt monumental del Fòrum Provincial. Un lloc 
topogràficament prominent respecte a la resta de loca-
litzacions i per tant ideal per a l’escenografia i la pro-
paganda de la casa imperial, ja que catalitza bona part 
de l’atenció del conjunt de la població de l’ager. Aquest 
fet diferenciador ja es manifestava, tot i que en un àm-
bit potser més estratègic o intimidatori, en l’elecció 
d’aquest emplaçament com a campament d’hivern a la 
darreria del segle iii aC. 

En canvi, el lloc escollit per construir el Fòrum de 
la Colònia està condicionat per les característiques to-
pogràfiques de la ciutat ibèrica sobre la qual es construí 
la ciutat. Ja hem vist com en els estudis precedents de 
l’anàlisi de PCA Kesse apareixia classificada com de 
segona categoria visual respecte als emplaçaments alta-
ment prominents. 

Aquesta diferenciació dels dos conjunts està con-
firmada per l’aplicació de l’impacte visual sobre la seva 
extensió i dimensions aproximadament reals. 

Entre les vil·les el panorama sembla diferent, ja que 
no partim de les mateixes consideracions que l’estu-
di de prominència dels poblats ibèrics. En aquells es 
podien definir grups amb índexs per sobre del 80 per 
cent. Això ens indica que ara l’elecció no estava deter-
minada per una necessitat de control del territori i dels 
corredors de comunicació, ni tampoc de defensa. Sí 
que sembla que determinades vil·les estan ubicades en 
llocs amb un domini o una cerca d’una escenografia 
concreta. La Vila Vella, el Vilar de la Font de l’Albe-
lló o les Parades de Sant Bartomeu són emplaçaments 
amb una gran qualitat visual.

Per exemple, el Vilar de la Font de l’Albelló ja for-
ma part del grup de vil·les amb més prominència a 500 
metres, però després encara destaca molt clarament en 
el context de les altres dues distàncies. No tenim gaire 
informació sobre aquesta vil·la, només paviments de 
signinum, dipòsits i elements de luxe (estàtues) amb 
una cronologia d’època imperial indeterminada, pro-
bablement altimperial.

En canvi, la Vila Vella proporciona un altre tipus 
d’informació. La seva ubicació no ha estat escollida per 
destacar a curta distància; fins i tot és de les que menys 
ressalten respecte a la resta. Contràriament, és la més 
prominent a les distàncies intermèdia i llarga. Casos 
similars els tenim amb Mas dels Frares i el Vilar.

Sorprèn, ja ho hem dit, el cas de Centcelles, ja que 
no és una vil·la amb una prominència destacable en les 
tres distàncies. Però hem de tenir en compte que les 
restes trobades són primer d’una fase altimperial (se-
gles i-ii dC), amb forns de ferro, una gran zona d’em-
magatzematge amb dolia de capacitat de collita molt 
considerable i les restes d’un edifici interpretat com la 
zona d’habitatge. Per tant, en conjunt, tot plegat indica 
l’àrea de producció de la vil·la rústica, i en conseqüèn-
cia les raons i intencionalitat de la seva construcció po-
den justificar aquesta falta de representativitat visual. 
Aquest fet queda confirmat en les posteriors anàlisis. 

La xarxa visual ens mostra que les àrees que estan 
en situació de creixement en els segles ii i i aC estan 
totalment desenvolupades. El territori està ja unifor-
mement poblat i determinades àrees no existents ante-
riorment presenten xarxes de connectivitat visual molt 
cohesionades (per exemple l’entorn de Cambrils).

El factor visual a l’hora d’escollir l’emplaçament 
d’una vil·la ja no és significatiu. Les noves vil·les cons-
truïdes responen a paràmetres diferents. Hi ha un des-
envolupament productiu, comercial i econòmic en el 
territori que afavoreix la formalització de classes socials 
benestants, les quals, a l’hora d’ornamentar les seves 
vil·les, només es fixen en els aspectes arquitectònics, 
sumptuaris i decoratius, a diferència de les vil·les de 
les elits locals, construïdes molt probablement també 
(com ja s’ha vist per al segle i aC) tot seguint aquests 
valors, sumats a paràmetres visuals. A més, som en un 
període en el qual aquestes classes socials emergents 
troben en la colònia un espai per accedir a la ciuta-
dania i exercir càrrecs públics, fins i tot les classes 
dependents, els lliberts, que tenien l’aspiració de no 
conti nuar en aquesta situació (Rodà 2009, 204). El fet 
de no poder diferenciar estadísticament via PCA els 
valors visuals entre establiments rurals i vil·les, a dife-
rència del segle i aC, ho demostra. Cal dir que l’estudi 
abasta un període molt ample, i per tant caldrà fer-ne 
de més concrets per veure en quin moment es devia 
produir aquest fet.

A l’època baiximperial, de les anàlisis, és potser el 
criteri corresponent a la xarxa visual el que ens dóna 
idea de la reducció en les àrees poblades de l’ager. L’àrea 
visual d’establiments rurals i vil·les que s’havia definit 
en el segle ii aC al voltant de Puig de Santa Anna i la 
Buada ha desaparegut, així com també el Cap de Salou 
ha quedat despoblat. L’àrea central de l’ager ha patit 
també una reducció en la seva cohesió visual.
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7.3. La geologia i la fertilitat dels sòls en relació 
amb els establiments

Marta Prevosti i Ignacio Fiz

Per analitzar la distribució del poblament, un dels 
punts importants és relacionar els assentaments amb 
la geologia, els sòls i la fertilitat dels sòls. L’estudi se-
dimentològic també s’ha intentat, tot i que sense ha-
ver pogut trobar carbons per datar les estratigrafies de 
sòls establertes en l’estudi portat a terme per Clàudia 
Abancó i Guillem Domènech, dirigits per Santiago 
Giralt.

els jaciments en relació amb la geologia

En el capítol sobre geologia del volum primer 
d’aquesta obra s’explica que aquest territori es pot di-
vidir, a grans trets, en tres zones bàsiques: les terrasses 
del riu Francolí, el piemont procedent de la serra de 
Prades i la costa. Es constata que la línia de la costa ha 
variat molt poc des de l’època romana.

Els tipus de terrenys geològics identificats són:
JDm: calcàries margoses i micrítiques amb nivells 

de dolomies. Dogger.
KPa: argiles, guixos i bauxita. Cretaci.
Mc_Capg: s’hi distingeixen dos graus de fàcies me-

tamòrfiques: de l’albita-epidota representada per pis-
sarres pigallades amb biotita de cornianes hornblèndi-
ques representades per cornianes quarsofeldspàtiques 
amb cordierita. Carbonífer.

NMa: argiles, sorres, limotites. Neogen.
Qc: crostes de calitx. Plistocè.
Qg: peu de mont: enderrocs de pendent i fàcies 

proximals de ventalls al·luvials. Plistocè.
Qt2: graves, sorres, llims i argiles. Terrassa fluvial. 

Plistocè-holocè basal.
Qvrv1: graves i sorres. Holocè.
Qvrv2: ventalls al·luvials de graves, conglomerats i 

sorres. Holocè.
Tbg: alternança de gresos silícics i argiles. 
A continuació donem el mapa (fig. 1, vegeu desple-

gable a la pàgina 368) i els gràfics de la distribució dels 
jaciments en els diferents terrenys geològics (fig. 2-10).

En aquests gràfics s’aprecia clarament que els tipus 
de terreny més abundants són els Qvrv1 i Qvrv2. Molt 
de lluny els segueixen els Mc_Capg i Qt2.

Els gràfics de barres expressen «la densitat de jaci-
ments per quilòmetre quadrat i percentatge de tipus 
geològic», és a dir, la densitat de jaciments per quilò-
metre quadrat dins del percentatge que ocupa el tipus 
geològic en qüestió.

Època ibèrica. En aquest període observem que els 
jaciments s’assenten especialment sobre Qvrv2, seguit 
de Qvrv1, per bé que, si tenim en compte els gràfics 

de densitat de jaciments ibèrics per percentatge de ti-
pus geològic, encara es manifesta més la preferència 
per Qvrv2 (0,009099), tot i que seguida per Qvrv1 
(0,005202) i més de lluny per Qc (0,000036), Qg 
(0,000031) i Tbg (0,000029).

Època republicana. Dels 126 jaciments del perí-
ode republicà, la majoria es situen sobre Qvrv1 (45), 
seguit per Qvrv2 (43) i en menor grau per Qt2 (8). 
En canvi, si considerem les proporcions que represen-
ten aquests tipus de terrenys geològics en l’àrea que 
estudiem, resulta que la densitat és major en Qvrv1 
(0,048901), seguit per Qvrv2 (0,044483) i en menor 
grau per Qt2 (0,000756). Molt més lluny queden 
Qc (0,000109) i Qg (0,000094). Per tant, sembla 
que es confirma la preferència dels establiments a si-
tuar-se en els tipus de terrenys més freqüents: Qvrv1 
i Qvrv2.

Època altimperial. Els 129 jaciments altimperials 
es distribueixen de la manera següent: 57 sobre Qvrv1, 
44 sobre Qvrv2 i 9 sobre Qt2, seguits de xifres in-
significants. Els gràfics de densitats de jaciments per 
percentatge de tipus geològic indiquen una preferència 
pel tipus Qvrv1 (0,059306), seguit dels tipus Qvrv2 
(0,044483) i Qt2 (0,00085). Es confirma, doncs, un 
cop més, la preferència per Qvrv1 i Qvrv2, seguida de 
lluny per Qt2. A diferència del període republicà, les 
xifres que donen els tipus Qc i Qg, en època altimpe- 
rial, resulten insignificants; per tant, demostren que no 
hi ha preferència per assentar-s’hi.

Època baiximperial. Els 56 jaciments baiximperi-
als es situen com segueix: 24 sobre Qvrv1, 19 sobre 
Qvrv2 i 6 sobre Qt2, seguits de xifres insignificants. 
Els gràfics de densitats de jaciments per percentatge 
de tipus geològic indiquen una preferència pel tipus 
Qvrv1 (0,02407), seguit dels tipus Qvrv2 (0,01921) 
i Qt2 (0,00057). Es torna a confirmar, com en els pe-
ríodes republicà i altimperial, la preferència pels tipus 
Qvrv1 i Qvrv2, seguits de lluny per Qt2. La resta de 
tipus resulten insignificants, com passa en el període 
altimperial.

El període ibèric, doncs, mostra unes preferències 
quant a tipus geològics per assentar els jaciments força 
diferents de les dels altres períodes. En època republi-
cana, altimperial i baiximperial, coincideix que la pre-
ferència està en els tipus més abundants: Qvrv1, seguit 
per Qvrv2. El tercer tipus de la zona, en quilòmetres 
quadrats d’extensió, és el Mc_Capg, típic de la serra 
de Prades, àrea muntanyosa poc poblada, i per tant 
d’ocupació insignificant. El quart tipus, en quilòme-
tres quadrats d’extensió, és Qt2, que està format per les 
terrasses del riu Francolí, una zona de sòls molt rics per 
al conreu i que hom esperaria que estigués molt pobla-
da. En canvi resulta la tercera en l’ordre de preferències 
d’ocupació. Els tipus Qc i Qg solament mostren una 
certa preferència d’ocupació en època republicana, per 
bé que en quart i cinquè lloc.
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Figura 2. Tipus de terrenys geològics presents a l’àrea d’estudi.

Tipus geològic: àrea km2

Figura 3. Quantitat de jaciments ibèrics per tipus de terreny geològic.

Nombre jaciments ibèrics (20). Tipus geològic
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Figura 5. Quantitat de jaciments republicans per tipus de terreny geològic.

Nombre jaciments republicans (126). Tipus geològic

Figura 4. Densitat de jaciments ibèrics per tipus de terreny geològic.

Densitat jaciments ibèrics. Tipus geològic
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Figura 6. Densitat de jaciments republicans per tipus de terreny geològic.

Densitat jaciments republicans. Tipus geològic

Figura 7. Quantitat de jaciments altimperials per tipus de terreny geològic.

Nombre jaciments (129). Tipus geològic
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Figura 8. Densitat de jaciments altimperials per tipus de terreny geològic.

Densitat jaciments altimperials. Tipus geològic

Figura 9. Quantitat de jaciments baiximperials per tipus de terreny geològic.

Nombre jaciments baiximperials (56). Tipus geològic
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els jaciments en relació amb les categories 
de fertilitat del sòl

Per estudiar la ubicació dels jaciments en relació amb 
les diferents categories de fertilitat del sòl, hem pres com 
a base l’obra d’E. Cobertera (1986). Hem reproduït en 
un mapa de la zona d’estudi del PAT el seu mapa núm. 
8, amb les cinc classes de fertilitat establertes, i hi hem 
sobreposat la capa d’informació de tots els jaciments del 
PAT (fig. 11, vegeu desplegable a la pàgina 368).

E. Cobertera (1986, 64-78) estableix un mètode 
que té en compte la fertilitat edàfica i l’acció agrícola 
sobre el sòl. La riquesa dels sòls es basa en els elements 
nutritius actius i estables fonamentals, que són el fòsfor 
i el potassi. Es calcula la fertilitat edàfica, doncs, sobre 
la base dels continguts de fòsfor i potassi actius i de la 
matèria orgànica, a l’horitzó Ap. L’autor té en compte 
la matèria orgànica com a font de nitrogen, així com 
un índex de classificació dels grups. Però per calcular 
els valors mitjans de la riquesa orgànica té en compte 
també el clima, ja que aquesta riquesa varia també se-
gons les precipitacions i la temperatura. Conclou que 
a la província de Tarragona els sòls estan subexplotats i 
que gran part del territori es pot classificar com a «po-
bre en matèria orgànica». Un cop calculada la fertilitat, 
valora el sòl cultivat sobre la base de l’acció agrícola 
que ha sofert. E. Cobertera (1986, 69) escriu: 

«Para ello se ha tenido en cuenta que la propia 
clasificación de la fertilidad, como se ha demostrado 
teóricamente, es indicativa de la acción del agricul-

tor, pues no hay, en sentido amplio, tierras buenas o 
malas, sino buenos o malos agricultores. Existen, sin 
embargo, una serie de factores físicos que perjudican o 
favorecen la explotación agrícola y, por ese motivo, se 
ha intentado matizar el valor de la fertilidad con datos 
correspondientes a esa relación entre la acción agrícola 
y el medio físico».

Per tant les cinc classes de fertilitat del sòl que 
estableix E. Cobertera per a les terres tarragonines 
estan en funció no solament de les qualitats del sòl, 
sinó també de l’acció de l’agricultura i la transforma-
ció que ha anat creant aquesta activitat. Així doncs, 
la comparació amb les condicions edàfiques de l’an-
tiguitat resulten difícils, perquè les qualitats dels 
sòls van evolucionant segons quina sigui l’acció de 
l’agricultor a través del temps. Amb tot, com que no 
podem fer els càlculs de la fertilitat dels sòls d’èpo-
ca romana, hem fet l’assaig sobre el mapa dels sòls 
d’època actual, amb l’esperança que proporcionin al-
guna aproximació.

En la taula següent hem calculat la densitat de ja-
ciments per quilòmetre quadrat, dins de cada una de 
les cinc classes de sòls, en la zona d’estudi del PAT 
(fig. 12 a 15). Deixem de banda el període ibèric, ja 
que, pel seu patró d’assentament agrupat en poblats, 
requereix un altre mètode d’estudi. Per tant, conside-
rem els jaciments corresponents al poblament rural 
dispers, característic de l’època romana (CER, ERU i 
VIL), dividits entre els períodes republicà, altimperial 
i baiximperial.

Figura 10. Densitat de jaciments baiximperials per tipus de terreny geològic.

Densitat jaciments baiximperials. Tipus geològic



367

la dISTrIbuCIÓ TerrITorIal delS aSSenTaMenTS

Figura 13. Gràfic d’època republicana. Barra negra: nombre de jaciments. Barra grisa: percentatge segons tipus de sòl (CER, ERU, 
VIL).

República. Nombre jaciments i percentatge de sòl (EUR/VIL/POB)

Figura 12. Densitat de jaciments per quilòmetre qua drat, dins de cada classe de fertilitat del sòl, per èpoques.

Ibèric. Nombre jaciments i percentatge segons tipus de sòl.
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Figura 15. Gràfic d’època baiximperial. Barra negra: nombre de jaciments. Barra grisa: percentatge segons tipus de sòl (CER, ERU, 
VIL).

Figura 14. Gràfic d’època altimperial. Barra negra: nombre de jaciments. Barra grisa: percentatge segons tipus de sòl (CER, ERU, 
VIL).

Alt imperi. Nombre jaciments i percentatge segons tipus de sòl (EUR/VIL/CER)

Baix imperi. Nombre jaciments i percentatge segons tipus de sòl (EUR/VIL/CER)
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Classes rep. alt Imp. baix Imp.

Molt baixa 0 0,03 0

Baixa 0,43 0,47 0,23

Mitjana 0,29 0,31 0,08

Bona 0,15 0,15 0,03

Elevada 0,26 0,3 0,12

Classes km2 % su-
perfície

Jaci-
ments 
rep.

Jaci-
ments 

alt 
Imp.

Jaci-
ments 
baix 
Imp.

Molt baixa 31,90 10,64 0 1 0

Baixa 88,10 29,41 38 42 21

Mitjana 70,58 23,57 21 22 6

Bona 59,37 19,82 9 9 2

Elevada 49,60 16,56 13 15 6

Total 299,55 100,00 81 89 35

Com es pot comprovar, en la classe de fertilitat més 
baixa no hi ha jaciments o gairebé no n’hi ha en cap 
època. En canvi, en la classe de «baixa» qualitat, coinci-
deix que s’observen les densitats més altes de jaciments 
per cada una de les tres èpoques. La qualitat «mitjana» 
de fertilitat del sòl aglutina el segon nivell de densi-
tats de jaciments, excepte en el baix Imperi. La qua-
litat «bona» dels sòls reuneix les densitats d’ocupació 
de jaciments més baixes. En canvi, el tercer nivell de 
densitats de jaciments ocupa la qualitat «elevada» de la 
terra, excepte en el baix Imperi, on seria el segon. És a 
dir, s’observa una densitat d’ocupació més alta en les 
terres de «baixa» qualitat, que va decreixent a mesura 
que augmenta la qualitat de la terra, amb una inversió 
entre les terres «bones» i les de qualitat «elevada».

Aquest mateix fenomen es pot observar en els grà-
fics adjunts: 

En les terres de qualitat molt baixa no hi ha gai-
rebé jaciments, mentre que la quantitat més alta surt 
a la classe «baixa», i les xifres van decreixent fins a la 
qualitat «bona», per tornar a remuntar una mica en la 
qualitat «elevada».

Aquest fenomen podria haver estat originat en un 
repartiment de la terra no equitatiu, en el moment en 

què es va fer la centuriació del territori. En aquest sen-
tit, les parcel·les concedides als personatges privilegiats 
de la societat es devien ubicar en les millors terres. Però 
aquestes parcel·les també devien ser d’extensió superi-
or. Amb tot, cal tenir en compte l’evolució posterior 
al repartiment, que podria haver continuat afavorint 
la tendència, ja marcada des de l’inici, que els perso-
natges de les elits anessin acumulant més terres i en les 
millors ubicacions. 

D’altra banda, les diferències de densitats de jaci-
ments dins de l’àrea d’estudi no creiem pas que es de-
guin únicament al factor de la fertilitat dels sòls. Ja hem 
estudiat, en el capítol de les prospeccions intensives, el 
factor de la proximitat o llunyania del nucli urbà com un 
condicionant important. També hem estudiat el factor 
de la proximitat o llunyania del mar i de la Via Augusta. 
La proximitat a un curs d’aigua (riu o riera) també s’ha 
considerat que podia condicionar la ubicació. També 
hem explicat que creiem que en la plana centuriada del 
Baix Camp hi devien quedar força espais no pas culti-
vats, sinó arbrats. Per tant, hem de pensar en una plana 
boscosa, enmig de la qual els fundi o els grups de fundi 
devien representar com una mena d’illes cultivades. En 
conclusió, doncs, els factors que van influir a l’hora de 
crear les diferents densitats d’ocupació sobre els diferents 
tipus de sòls s’han de combinar, i per tant no podem 
pensar que la fertilitat va ser un factor aïllat. Amb tot, 
pensem que va tenir el seu pes a l’hora de fer els reparti-
ments de terres i en l’evolució posterior d’acaparament 
de terres per part dels més rics, tal com s’ha vist.

bibliografia

Cobertera, E. 1986: Los suelos cultivados de la pro-
vincia de Tarragona, Diputació de Tarragona, Tar-
ragona.

7.4. Classificació dels jaciments per grandàries

Marta Prevosti

La classificació tipològica dels jaciments es va fer 
en funció de si tenien restes constructives in situ i de 
les característiques d’aquestes. Aquí fem un intent de 
classificació dels jaciments romans (no dels ibèrics) en 
funció de la grandària de l’àrea de dispersió de troballes 
en superfície i en funció de la naturalesa d’aquestes tro-
balles, especialment dels indicadors d’arquitectura. Es 
tenen en compte tots els jaciments de la base de dades 
PAT dels quals s’ha recollit la dada de la grandària.

Aquesta dada fa referència a l’àrea de màxima ex-
tensió de troballes, i la majoria de jaciments dels quals 
s’ha recollit corresponen a les prospeccions extensives. 
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Ara bé, també sumem a la mostra els jaciments de les 
prospeccions intensives. Així mateix, hi afegim el ter-
ritori no prospectat de Centcelles però del qual conei-
xem l’àrea de dispersió de materials, i els de la Canaleta 
i del Mas d’en Gras, sobre els quals tenim les dades de 
les excavacions. En canvi, no prenem en consideració 
l’extensió de 600 metres quadrats dels Hospitals, que 
fa referència a les restes excavades, consistents en una 
àrea parcial de la vil·la, mentre que desconeixem l’àrea 
de dispersió de troballes.

Per descomptat que les xifres que obtindrem 
d’aquestes estadístiques sols s’han de prendre com a 
tendències, no pas com a xifres reals, atesa tota la pro-
blemàtica que comporta la recollida de dades de les 
prospeccions superficials. Per començar, cal tenir pre-
sent que la dispersió de materials en superfície no res-
pon automàticament a la grandària del jaciment, sinó 
que, a més d’aquest factor, que és innegable, també 
respon a la història del lloc. És a dir, que principalment 
les seves condicions topogràfiques, que hauran afavorit 
o bé l’erosió o bé la sedimentació, així com les llaura-
des dels pagesos, poden haver alterat de forma ben di-
versa la dispersió dels materials. Són prou coneguts els 
estudis dels fenòmens postdeposicionals que sofreixen 
els jaciments, estudiats per l’arqueologia espacial. Per 
tant, aquest és un factor important a tenir en compte, 
que relativitza força les xifres. A més d’això, hem de 
tenir en compte que també poden haver-hi jaciments 
dels quals sols en coneguem una part, perquè van ser-
nos accessibles de forma parcial o perquè alguna part 
estava coberta de vegetació densa que no permetia la 
prospecció. Així doncs, amb tots aquests problemes en 
la ment, creiem que cal intentar de valorar la mostra. 
Amb tot, un conjunt de 73 jaciments és prou impor-
tant per marcar tendències força fiables. Tot fa pensar 
que els esbiaixaments que es puguin produir per un 
extrem es compensaran per l’altre.

Per tant, sobre la base dels 73 jaciments dels quals 
tenim la dada de l’extensió, hem elaborat cinc classes 

d’extensions, tot mantenint la classificació emprada 
per als jaciments de les prospeccions intensives.

extensió Jaciments

< 1ha 32

1-2 ha 20

2-4 ha 13

4-8 ha   7

> 8 ha   1

Total 73

D’aquesta mostra de 73 jaciments, s’han comptat 
els que tenen dolium, opus signinum i/o tègula, dins del 
total de jaciments de cada classe d’extensió:

extensió dol oSI Teg Jaciments

< 1ha 17 13 21 32

1-2 ha 11 10 16 20

2-4 ha 11 10 12 13

4-8 ha   5   6   6   7

> 8 ha   1   1   1   1

S’ha calculat el percentatge que representen els jaci-
ments amb cada un d’aquests materials, dins de la seva 
classe d’extensió:

extensió dol oSI Teg Jaciments

< 1ha   53   41   66 100

1-2 ha   55   50   80 100

2-4 ha   85   77   92 100

4-8 ha   71   86   86 100

> 8 ha 100 100 100 100

A partir d’aquests percentatges s’ha elaborat el grà-
fic següent:
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Figura 1. Gràfic dels percentatges 
de jaciments on s’han trobat do-
lium, opus signinum i/o tègula, dins 
del total de jaciments de cada classe 
d’extensió.
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En aquest gràfic s’observa, en primer lloc, que, 
en totes les classes de grandàries, un percentatge im-
portant de jaciments presenten restes de dolium, opus 
signinum i/o tègula. També havíem observat això en 
les prospeccions intensives (capítol 9). Allí ja havíem 
arribat a la conclusió, que pensem que també val per 
a la mostra de jaciments present, que això indica que 
també els jaciments petits responen sovint a estructu-
res sòlides, que segueixen les tècniques constructives 
romanes. Si ens fixem en els que tenien teulades de 
tègules, aquests serien, segons les nostres xifres, un 66 
per cent dels de menor extensió. I tindrien opus signi-
num un 41 per cent dels jaciments petits, mentre que 
tindrien dolium un 53 per cent. La resta, dins dels de 
la classe de grandària inferior a 1 hectàrea, segurament 
eren construccions febles, sense teulades de tègules, 
ni ús d’opus signinium, ni dolium, potser classificables 
com a tuguria.

La segona observació que fem és la tendència que, 
a mesura que augmenta la grandària dels jaciments, 
augmenta també la presència de restes de materi-
als constructius. Tal com es veu en les tres primeres 
classes de grandàries, es marca la tendència que, com 
més extensió de troballes, amb més freqüència s’hi 
troben també materials constructius. Això indicaria 
la tendència lògica que els jaciments més grans i de 
més entitat estiguin construïts més sovint seguint les 
tècniques constructives romanes, amb opus signinum i 
tègula. I aquests jaciments també solen estar dotats de 
magatzems de dolia.

La tercera observació és que no s’acaba de complir 
la tendència segons la qual, en les classes de grandària 
de 2 a 4 hectàrees i de 4 a 8 hectàrees, a mesura que 
augmenta la grandària dels jaciments augmenta també 
la presència de restes de materials constructius, perquè 
els percentatges són gairebé iguals en els dos casos. Els 
jaciments de la darrera extensió són una mostra de set, 
força més petita que les classes anteriors. Amb tot, ana-
litzem quina tipologia s’ha atribuït a aquests jaciments 
i els materials que presenten: 

El Polvorí (CER): TEG, OSI, DOL
Mas de Serapi (VIL): TEG, OSI, DOL
Camí Vell de Salou (VIL): OSI, TEG
La Buada (VIL?): TEG, OSI, DOL
Sota la Timba del Castellot (ERU):  TEG, OSI, DOL
1.2 (CER): TEG, OSI, DOL
Torre de Virgili (CER)
Bàsicament, fa baixar la tendència la manca de tro-

balles d’indicadors de construcció en el jaciment de la 
Torre de Virgili. La Torre de Virgili és un gran espai 
de troballes que, com s’explica a la fitxa corresponent, 
podria ser una àrea d’una antiga llacuna, on les plu-
ges torrencials encara acostumin a dipositar materials 
procedents d’algun jaciment proper, potser del Mas de 
Pons. Per aquest motiu, els materials arrossegats aca-
ben sent petits fragments ceràmics, per bé que no pas 

restes de dolium, opus signinum i tègula. Aquest jaci-
ment, certament excepcional, fa baixar una tendència 
que semblava prou significativa.

En canvi, Sota la Timba del Castellot, que és un 
gran jaciment, interpretat com una aglomeració de ca-
ses formada a redós de l’antic poblat ibèric de la Tim-
ba del Castellot, a la plana que s’estén al seu peu, en 
un primer moment d’elaboració dels càlculs no s’havia 
pogut prospectar prou, ja que una part del jaciment 
està tancada, i les gestions per prospectar-la no van do-
nar fruit. Una altra part va ser rebaixada. Les recollides 
de materials fetes per Valeriano Romero, dipositades 
al Museu de Riudoms, estan barrejades amb les del 
poblat ibèric de la Timba del Castellot, per la qual cosa 
no les hem pogut tenir en compte. Però, finalment, 
Valeriano Romero va aconseguir que un altre propie-
tari que també té el seu espai tancat ens deixés entrar i 
ens mostrés les seves troballes, amb què es va ampliar 
considerablement el coneixement que tenim del jaci-
ment, i resulta que tenia els tres tipus d’indicadors de 
construcció considerats. 

Amb tot, en les classes d’extensió superiors, de 4 
a 8 hectàrees i major de 8 hectàrees, pesen de forma 
important els jaciments classificats com a aglomeraci-
ons, sorgits en època republicana als peus dels poblats 
ibèrics, que són: Sota la Timba del Castellot, el Pol-
vorí, els Cinc Camins i la Buada. El primer i el darrer 
és possible que amb el temps es convertissin en vil·la. 
En realitat, pensem que aquestes dues classes d’exten-
sió poden estar fora de la tendència general dels esta-
bliments rurals romans. És a dir, que estarien fora de 
la lògica que hom sol aplicar de pensar que, a major 
grandària del jaciment, major categoria en la jerarquia, 
especialment si es considera que les vil·les són al cim 
de la jerarquia dels establiments rurals romans. Mas 
de Serapi i Camí Vell de Salou poden ser dins la quar-
ta classe de grandària perquè son grans vil·les, mentre 
que Sota la Timba del Castellot, el Polvorí i la Buada 
són dins d’aquesta classe perquè son aglomeracions de 
tradició indígena, i els Cinc Camins entra dins la classe 
d’extensió superior per aquest mateix darrer motiu.
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7.5. Estudi del poblament per períodes cronològics 
i per tipologies

Jordi López, Marta Prevosti i Ignacio Fiz

el període ibèric

Els poblats
El poblament ibèric de la zona del Camp de Tar-

ragona és, avui per avui, molt mal conegut (fig. 1). 
Dins de les àrees costaneres de l’actual Catalunya, pot-
ser és la regió que presenta un dèficit més gran d’estu-
dis ibèrics. Tan sols el presumpte oppidum preromà de 
Tarragona ha estat objecte de successives excavacions. 
Amb tot, tampoc s’ha aconseguit, per ara, localitzar-
hi estructures prou definitòries, com carrers, muralles, 
etc. El coneixement que se’n té consisteix en una sèrie 
d’estructures arquitectòniques, sempre molt parcials, 
aïllades i inconnexes, interpretades com a espais resi-
dencials. Les restes s’estenen sobre el turó que s’aixeca 
sobre la badia natural de Tarragona i pel vessant sud-
oest, amb la major part de les restes situades als peus 
del pujol, en relació amb les terrasses del Francolí i la 
badia portuària.

Alguns investigadors remarquen la gran incertesa 
que ofereixen aquestes restes arqueològiques i consi-
deren que la seva migradesa resulta desproporcionada 
tenint en compte la gran importància geopolítica que 
s’ha atribuït al poblat ibèric. Pensen que el pes geo-
polític de la Tarraco republicana, inclòs el seu nume-
rari, ha influït en la valoració històrica sobre el nucli 
precedent. Efectivament, la major part d’investigadors 
creuen que el poblat ibèric era la capital de la Cesse-
tània, que duia el nom de Kese, com es deduiria de les 
emissions monetàries, i que podria haver tingut una 
extensió d’unes 10 hectàrees. Amb tot, d’altres pensen 
que podria haver estat un nucli de població establert 
en aquest punt, en relació amb el comerç grec i fe-
nici que arribava a la badia, així com amb la riquesa 
d’aigua dolça que proporcionaven la desembocadura 
del Francolí i el llac subterrani de Tarragona. Fins i 
tot suggereixen l’alternativa, com a poblat important 
de la zona, de l’extens poblat de la Punta de la Cella 
(Salou), a vuit quilòmetres al sud de Tarragona, que 
podria haver estat la Salauris que esmenta l’Ora ma-
ritima d’Aviè.

Ara bé, el fet que els romans, a la seva arribada a la 
península Ibèrica, el 218 aC, anessin de dret a conque-
rir aquest lloc i en fessin la seva seu principal fa pensar 
que la seva actuació va respondre a la lògica d’escapçar 
el poder més fort del país i convertir-lo en el seu centre 
de domini.

El poblat de la Punta de la Cella sembla haver es-
tat de grans dimensions. Ara bé, el 1968, el turó on 

7.5. A Study of the Population by Chronological 
Periods and Typologies

Jordi López, Marta Prevosti, Ignacio Fiz

The Iberian Period

The settlements
Our current knowledge of Iberian settlement of 

the Camp de Tarragona area is very sparse (Fig. 1). 
The coastal areas of present-day Catalonia are perhaps 
where the deficit in Iberian studies is most notable. 
Successive excavations have been only carried out on 
the presumed pre-Roman oppidum of Tarragona and to 
date even there no sufficiently defining structures such 
as streets and walls, etc. have been found. Our knowl-
edge of it consists of a series of architectural structures 
that are all very incomplete, isolated and unconnected 
and have been interpreted as dwellings. These remains 
are spread over the southwestern slope of the hill that 
overlooks the bay of Tarragona, with the majority at 
the foot of the hillock in relation to the terraces of the 
River Francolí and the bay of the port.

Some researchers note the considerable uncertainty 
that surrounds these archaeological remains and con-
sider that their sparseness is disproportionate when 
taking into account the major geopolitical importance 
that has been attributed to this Iberian settlement. They 
believe that the geopolitical importance of Republican 
Tarraco and even its coinage have influenced the histor-
ical evaluation of the preceding population centre. In 
fact, the majority of researchers believe that the Iberian 
settlement was the capital of Cessetania; it was known 
as Kese, as can be deduced from the coins minted there, 
and could have covered some ten hectares. Others be-
lieve, however, that a town may have been established 
on this spot to take advantage of the Greek and Phoeni-
cian trade that arrived at the bay and the abundance of 
fresh water provided by the River Francolí and Tarrago-
na’s underground lake. They even suggest that the most 
important town in the area was the large settlement at 
Punta de la Cella (Salou), eight kilometres to the south 
of Tarragona, which may have been the Salauris men-
tioned by Avenius in his Ora maritima.

However, the first action taken by the Romans 
when they landed on the Iberian Peninsula in 218 
BC was to subjugate this place and make it their main 
headquarters. This leads us to believe that they were 
following the logic of decapitating the strongest power 
in the region and making it the centre of their domi-
nation.

The Punta de la Cella settlement appears to have 
been very large. However, in 1968 the hill on which it 
was built was quarried for the stone used to build the 
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Figura 1. (Vegeu llegenda al final d’aquest capítol.) | Figure 1. (See the legend at the end of this chapter.)
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s’aixecava es va convertir en una pedrera, d’on s’extre-
ia la pedra per a l’obra del dic de llevant del port de 
Tarragona, de manera que la muntanya va desaparèi-
xer en bona mesura, i amb ella bona part del poblat. 
Resulta impossible, doncs, calcular-ne l’extensió, per 
bé que tant les notícies antigues com les excavacions 
que hi està practicant l’empresa Nemesis indiquen que 
es tractava d’un poblat molt important, que hom ha 
calculat que podria haver arribat a ocupar unes 10 hec-
tàrees.

Dins de l’àrea d’estudis del PAT, en el període ibèric 
es coneixen 22 jaciments: 6 poblats, 10 establiments 
rurals ibèrics i 6 jaciments amb ceràmica superficial. 

Els sis poblats ibèrics són:

Poblats ibèrics (6)

Mas de Don Felip (Riudoms)

Poblat ibèric de Barenys (Salou)

Puig de Santa Anna (Castellvell)

Punta de la Cella (Salou)

La Timba del Castellot (Riudoms)

El Tossal de la Ganyada (Vila-seca)?

Tots ells, excepte el poblat ibèric de Barenys, tenen 
atestat el període ibèric ple (segles iv-iii aC).

Per tant, veiem que s’han detectat, a la zona d’estu-
di, en època ibèrica, cinc poblats segurs i un de dubtós. 
Amb tot, pensem que el jaciment de la Plaça de Sant 
Andreu també podria estar indicant un poblat ibèric, 
en un lloc que posteriorment ha seguit ocupat, i el 
poble de la Selva del Camp en podria haver esborrat 
força les traces. També va ser interpretat com un po-
blat ibèric per S. Vilaseca el Tossal de la Ganyada. Tot 
i que en els treballs de Codex s’hi van trobar restes 
de parets associades a materials d’època republicana, 
hi havia ceràmiques ibèriques que podrien haver estat 
anteriors. De manera que també queda en suspens si 
aquest jaciment podria haver estat un poblat d’època 
ibèrica plena.

Optimitzant els resultats, com s’explica més avall, 
en la zona d’estudi hi podria haver set poblats ibèrics 
(incloent-hi el de Plaça de Sant Andreu) i 28 establi-
ments rurals dispersos pel territori.

Els mapes dels polígons de Thiessen (fig. 2) i de 
cost distance (fig. 3), fets sobre la base dels poblats ibè-
rics, incloent-hi Plaça de Sant Andreu i el Tossal de la 
Ganyada, mostren una distribució del territori força 
equilibrada. De fet, s’observa una distribució en for-
ma de corona al voltant de la plana del Baix Camp. 
Si prenem en consideració els poblats ibèrics que hi 
ha fora de l’àrea d’estudi, però més propers a ella, la 
distribució en corona encara és més remarcable. Hem 
inclòs en el mapa els poblats de:

eastern breakwater of Tarragona harbour. Most of the 
hill and a large part of the settlement disappeared. It 
is therefore impossible to calculate its size, although 
reports from both earlier excavations and those cur-
rently being carried out by the archaeology firm Nem-
esis indicate that it was a very important settlement 
that could have covered as much as ten hectares.

Within the ATP study area we know of twenty-
two archaeological sites from the Iberian period: six 
settlements, ten rural establishments and six sites with 
surface pottery. 

The following are the six Iberian settlements:

Iberian settlements (6)

Mas de Don Felip (Riudoms)

The Iberian settlement of Barenys (Salou)

Puig de Santa Anna (Castellvell)

Punta de la Cella (Salou)

La Timba del Castellot (Riudoms)

El Tossal de la Ganyada (Vila-seca)?

With the exception of the Iberian settlement of 
Barenys, they have all been dated to the full Iberian 
period (fourth to third centuries BC).

Therefore we can see that one doubtful and five 
definite settlements from the Iberian period have been 
located in the study area. Nevertheless, we believe that 
the archaeological site of Plaça de Sant Andreu, which 
has continued to be occupied, may also have been an 
Iberian settlement and that the town of La Selva del 
Camp has obliterated most of the traces of any such 
settlement. El Tossal de la Ganyada was also inter-
preted as an Iberian settlement by S. Vilaseca. Despite 
the fact that in the excavations carried out by Codex 
the remains of walls associated with material from the 
Republican period were found, finds were also made 
of Iberian pottery, possibly from an earlier period, thus 
raising the question of whether this site could also have 
been a settlement.

Thus, optimising the results, in the study area we 
have seven possible Iberian settlements (including that 
of Plaça de Sant Andreu) and twenty-eight rural estab-
lishments scattered across the territory.

The Thiessen polygons (Fig. 2) and cost distance 
(Fig. 3) maps based on the Iberian settlements, in-
cluding those of Plaça de Sant Andreu and Tossal de 
la Ganyada, show quite an evenly balanced territorial 
distribution. In fact, a crown-shaped distribution can 
be observed around the Baix Camp plain. If we take 
into account the Iberian settlements outside the study 
area, but close to it, the crown-shaped distribution is 
even more notable. We have included the following 
settlements on the map:
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Figura 2. (Vegeu llegenda al final d’aquest capítol.) | Figure 2. (See the legend at the end of this chapter.)
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Figura 3. (Vegeu llegenda al final d’aquest capítol.) | Figure 3. (See the legend at the end of this chapter.)
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Poblats ibèrics (7)

Tarragona

Manous (el Catllar)

El Codony (Perafort)

Els Garràfols (Vallmoll)

El Vilar (Valls)

El Puigcabrer (Valls)

Punta Coroneta (Mont-ral)

Excepte el darrer, es tracta de poblats ubicats al 
llarg de la riba esquerra del riu Francolí, que és l’artè-
ria principal de penetració cap a l’interior del país. De 
manera que tot al seu llarg hi ha una línia de poblats 
que hi són a la vora, és a dir, que la controlen. Arran 
de mar, exerceix aquesta funció el poblat ibèric de Tar-
ragona, que controla l’embocadura del riu, amb la seva 
badia, fondejador o port. Es tracta del punt d’arriba-
da i de control del comerç mediterrani, essencialment 
grec i fenici, que entrava a la badia en aquesta època. 
Com s’ha dit més amunt, era el lloc idoni per fer de 
port, ben dotat d’aigua dolça, que proporcionaven la 
desembocadura del Francolí i el llac subterrani de Tar-
ragona, situat al cap de la via de comunicació terrestre 
que mena cap a l’interior del país que representa la vall 
del Francolí. Uns 5 quilòmetres al nord, en línia recta, 
hi ha el poblat dels Manous, al Catllar. A uns 3,5 qui-
lòmetres d’aquest hi ha el possible poblat del Codony 
(Perafort), i uns 5 quilòmetres més al nord hi ha el 
possible poblat dels Garràfols (Vallmoll). Uns 7 quilò-
metres més al nord està situat el poblat ibèric del Vilar 
de Valls, per bé que una mica més separat de la vall del 
riu, cap a l’Alt Camp. Finalment, uns 7 quilòmetres 
més amunt de la vall, el poblat del Puigcabrer (Valls) 
s’alça sobre les muntanyes que tanquen la plana del 
Camp i controla el congost del riu, anomenat Pas de la 
Riba. Amb tots aquests poblats, ben comunicats entre 
si, es podia exercir un control magnífic sobre aquesta 
via de comunicació principal.

Si a aquesta línia de poblats al llarg del riu hi su-
mem la corona que hem esmentat més amunt, forma-
da pels poblats de Punta de la Cella (Salou), Tossal 
de la Ganyada (Vila-seca), el poblat ibèric de Barenys 
(Salou), Mas de Don Felip (Riudoms), la Timba del 
Castellot (Riudoms), Santa Anna (Castellvell del 
Camp) i el suposat de Plaça de Sant Andreu (la Selva 
del Camp), trobem que entre tots plegats encerclen la 
plana del Baix Camp. Tan sols queda un espai buit, a 
la zona d’Alcover, on sembla mancar un poblat ibèric, 
que potser existia i desconeixem. Entre el poblat de 
Tarragona i el de Punta de la Cella hi ha uns 7 quilò-
metres en línia recta; entre aquest darrer i Tossal de la 
Ganyada, 3,5 quilòmetres; entre aquest darrer i el po-
blat de Barenys, uns 4 quilòmetres; entre aquest darrer 

Iberian settlements (7)

Tarragona

Manous (El Catllar)

El Codony (Perafort)

Els Garràfols (Vallmoll)

El Vilar (Valls)

El Puigcabrer (Valls)

Punta Coroneta (Mont-ral)

All except the last of these are located along the left 
bank of the River Francolí, the principal artery penetrat-
ing the interior of the region. This means that there was 
a whole line of settlements established along the river to 
control it. On the coast, this function was carried out by 
the Iberian settlement of Tarragona, which controlled 
the river mouth, its bay and anchorage or harbour. This 
was the arrival and control point for the trade from the 
Mediterranean, mainly Greek and Phoenician, which 
reached the area during that period. As we pointed out 
above, this was the ideal spot for a harbour. It had excel-
lent fresh water supplies from the River Francolí and 
Tarragona’s underwater lake and was located at the head 
of the overland communications route leading inland 
along the Francolí valley. Some 5 kilometres to the north 
as the crow flies is the settlement of Manous in El Catl-
lar; some 3.5 kilometres from that is the possible settle-
ment of El Codony (Perafort) and another 5 kilometres 
further north is the possible settlement of Els Garràfols 
(Vallmoll). Approximately another 7 kilometres further 
north is the Iberian settlement of El Vilar de Valls, al-
though this is a little farther away from the river valley, 
towards the Alt Camp region. Finally, some 7 kilome-
tres up the valley, the settlement of El Puigcabrer (Valls) 
is in the mountains that enclose the plain of the Camp, 
from where it could control the narrow pass known as 
Pas de la Riba through which the river flows. With all 
these settlements, each of which was well connected to 
the others, it would have been possible to completely 
control this principal communications route.

If to this line of settlements along the river we add 
the above-mentioned crown formed by the settlements 
of Punta de la Cella (Salou), Tossal de la Ganyada (Vila-
seca), the Iberian settlement of Barenys (Salou), Mas 
de Don Felip (Riudoms), La Timba del Castellot (Riu-
doms), Santa Anna (Castellvell del Camp) and the hy-
pothetical Plaça de Sant Andreu (La Selva del Camp), 
we find that together they encircle the Baix Camp plain. 
There is only one gap in the area of Alcover that ap-
pears to lack an Iberian settlement. Perhaps there is one 
that is waiting to be discovered. Between the Tarragona 
and Punta de la Cella settlements there is a distance of 
some 7 kilometres as the crow flies; between the latter 
and Tossal de la Ganyada, 3.5 kilometres; between the 
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i Mas de Don Felip, també 4 quilòmetres; entre aquest 
i la Timba del Castellot, també uns 4 quilòmetres; en-
tre aquest i el Puig de Santa Anna, uns 6 quilòmetres; 
entre aquest i Plaça de Sant Andreu de la Selva del 
Camp hi ha 5 quilòmetres.

La distribució tan equilibrada sembla propícia per 
fer un control eficient del territori. Les distàncies entre 
poblats es restringeixen a una variació d’entre els 7 i 3,5 
quilòmetres. Per tant, són molt a la vora l’un de l’altre. 
A més, són ben visibles entre si, de manera que la co-
municació entre ells era ben fàcil. Com explica I. Fiz en 
el capítol 7.2, «La visibilitat com a estudi del poblament 
de l’ager Tarraconensis», en aquest mateix volum, l’estudi 
de Ruiz i Molinos (1984, 197) del control visual sobre 
el camp de l’alt Guadalquivir calcula distàncies entre els 
poblats de 8 a 10 quilòmetres de distància. Bonet i Mata 
(1991), per al Tossal de Sant Miquel i el Puntal dels 
Llops, calculen una distància efectiva al voltant dels 10 
quilòmetres, sense necessitat de talaies intermèdies, com 
una distància visual còmoda. I. Fiz considera les distàn-
cies per a un control efectiu entre dos jaciments amb 
muralla entorn dels 10 quilòmetres. Per tant, les distàn-
cies entre els poblats ibèrics de la zona d’estudi indiquen 
una xarxa de control del territori molt ben estructurada. 
Com hem dit, en aquest esquema solament falla la zona 
d’Alcover, on sembla que manqui un poblat, segura-
ment no descobert. Els 12 quilòmetres que separen el 
suposat poblat de Plaça de Sant Andreu de la Selva del 
Camp i el del Puigcabrer resulten excessius. Trenquen 
les constants observades en la resta i fan pensar en una 
llacuna de coneixement dins l’àrea d’Alcover.

Des d’aquests poblats es domina la costa i la via 
de comunicació terrestre que hi circula, paral·lela a la 
línia del mar, la via de penetració principal cap a l’in-
terior del país, que circula per la vall del Francolí, la via 
de comunicació secundària de la riera de Maspujols, 
i l’àrea del piemont, on es clou la plana del Camp i 
s’inicien les muntanyes de la serra de Prades. Entre tots 
ells, a més, la plana del Baix Camp, al centre, queda 
ben protegida, encerclada per totes bandes.

Els establiments rurals
Pel que fa als petits establiments rurals dispersos, 

fora dels poblats, s’han detectat 10 establiments rurals:

establiments rurals (10)

Barranc de l’Escorial (Reus)

Camí de les Comes (Vila-seca)

Camí del Molí (Alcover)

El Degotall (Alcover)

Enagás Posició 12 (Reus)

Nord del Cementiri de la Canonja 
(Tarra gona)

latter and the settlement of Barenys, some 4 kilome-
tres; between the latter and Mas de Don Felip, also 4 
kilometres; between that and La Timba del Castellot, 
also some 4 kilometres; between that and Puig de Santa 
Anna, some 6 kilometres; between that and Plaça de 
Sant Andreu in La Selva del Camp, 5 kilometres.

Such an even distribution appears to favour efficient 
control of the territory. The distances between the set-
tlements range from 3.5 to 7 kilometres, meaning that 
they are very close to one another. Moreover, each set-
tlement can be easily seen from its neighbour, making 
communications between them straightforward. As I. 
Fiz explains in Chapter 7.2, “Visibility as a Study of 
the Population of the Ager Tarraconensis” in this vol-
ume, Ruiz and Molinos’ study (1984, 197) of the visual 
control of the Alt Guadalquivir region calculates the 
distances between the settlements as 8 to 10 kilometres. 
For Tossal de Sant Miquel and El Puntal dels Llops, 
Bonet and Mata (1991) calculate an effective distance 
of about 10 kilometres as a convenient visual distance 
without the need for intermediate observation points. 
I. Fiz considers the effective distance for control be-
tween two walled sites as some 10 kilometres. There-
fore, the distances between the Iberian settlements in 
the study area indicate a very well structured territorial 
control network. As we have said, the only gap in this 
scheme is in the Alcover area, where a settlement is ap-
parently lacking, although this is probably because we 
have yet to discover it. The 12 kilometres that separate 
the hypothetical settlement of Plaça de Sant Andreu in 
La Selva del Camp and that of Puigcabrer are excessive. 
They are not in keeping with the values observed in the 
rest of the examples and lead us to believe that there is 
a gap in our knowledge for the Alcover area.

From these settlements it would have been possible 
to dominate the coast and the overland route running 
parallel to the sea, as well as the main route that led 
inland along the Francolí river valley, the Maspujols 
gully secondary road and the flat area in front of the 
mountains that enclose the plain of the Camp at the 
point where the Prades Mountains begin. Between 
them they provided excellent protection for the plain 
of the Baix Camp in the middle, which was encircled 
on all sides.

The rural establishments
We have detected ten small scattered rural estab-

lishments:

rural establishments (10)

Barranc de l’Escorial (Reus)

Camí de les Comes (Vila-seca)

Camí del Molí (Alcover)

El Degotall (Alcover)
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establiments rurals (10)

Plaça d’Isabel Besora (Reus)

Plaça de Sant Andreu (la Selva del Camp)

Rescat de Baix (Vila-seca)

Sitja de Riu Clar (Tarragona)

D’aquests, quatre tenen una més gran precisió cro-
nològica, en l’ibèric ple, segles iv a iii aC: Camí del 
Molí, el Degotall, Enagás Posició 12 i Plaça de Sant 
Andreu. Ara bé, Plaça de Sant Andreu pensem que 
podria haver estat un poblat. Així doncs, serien nou 
establiment rurals.

Els jaciments identificats per ceràmiques en super-
fície són sis:

Ceràmica en superfície (6)

Àrea d’Expectativa Arqueològica 327
(Salou)

Barranc d’Aigüesverds (Vila-seca)

Camí de l’Horta (la Selva del Camp)

Les Barqueres (Castellvell del Camp): 

Molins Nous (Riudoms)

Tossal de la Ganyada (Vila-seca)

De tots ells, solament Molins Nous presenta la pre-
cisió cronològica de l’ibèric ple (segles iv-iii aC), que 
es dedueix del testimoni inequívoc de la ceràmica àtica 
de vernís negre. Tant a Molins Nous com Tossal de la 
Ganyada s’hi coneixen restes d’estructures, però no de 
l’ibèric ple, sinó d’època republicana. Amb tot, molt 
probablement els sis jaciments detectats solament a 
partir de la ceràmica superficial, tot i que no se’n co-
neguin restes constructives d’època ibèrica, també es 
deuen haver de considerar establiments rurals.

També s’han detectat 13 jaciments identificats per 
ceràmiques en superfície, per bé que no amb seguretat 
ibèriques, i per tant classificats com a ibèrics i/o repu-
blicans:

Ibèric i/o republicà (13)

1.2 (Constantí)

1.4 (Constantí)

1.8 (Constantí)

3.1 (Alcover)

3.2 (Alcover)

3.3 (Alcover)

3.4 (Alcover)

rural establishments (10)

Enagás Posició 12 (Reus)

North of La Canonja Cemetery 
(Tarragona)

Plaça d’Isabel Besora (Reus)

Plaça de Sant Andreu (La Selva del Camp)

Rescat de Baix (Vila-seca)

Sitja de Riu Clar (Tarragona)

Of these, four have a more precise chronology: the 
full Iberian period, between the fourth and the third 
centuries BC. They are Camí del Molí, El Degotall, 
Enagás Posició 12 and Plaça de Sant Andreu. Having 
said that, we believe that Plaça de Sant Andreu may 
have been a settlement and we therefore place it in that 
category. Thus, we have nine rural establishments.

Six archaeological sites have been identified by sur-
face pottery:

Surface pottery (6)

Àrea d’Expectativa Arqueològica 327 
(Salou)

Barranc d’Aigüesverds (Vila-seca)

Camí de l’Horta (La Selva del Camp)

Les Barqueres (Castellvell del Camp)

Molins Nous (Riudoms)

Tossal de la Ganyada (Vila-seca)

Of these, only Molins Nous can be chronologi-
cally placed in the full Iberian period (fourth - third 
century BC), thanks to the unequivocal evidence of 
Attic black-glazed ware. Structural remains have been 
found at both Molins Nous and Tossal de la Ganyada, 
although they are not full Iberian but from the Repub-
lican period. However, we should probably consider 
as rural establishments the six archaeological sites de-
tected only on the basis of surface pottery, despite the 
fact that no building remains from the Iberian period 
have been found.

Another thirteen archaeological sites have been 
identified by surface pottery, although not definitely 
Iberian ware. They have therefore been classified as 
Iberian and/or Republican:

Iberian and/or republican (13)

1.2 (Constantí)

1.4 (Constantí)

1.8 (Constantí)

3.1 (Alcover)



380

AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

Ibèric i/o republicà (13)

Els Mongons II (Tarragona)

Els Segalés (Alcover)

Les Argiles (Constantí)

Les Barqueres (Castellvell del Camp)

Mas d’en Toda (Riudoms)

Pla del Maset (Salou)

Per tant, es coneixen, a la zona d’estudi, 9 establi-
ments rurals i 6 més de possibles, als quals probable-
ment se n’hi haurien d’afegir 13 més. En total, doncs, 
optimitzant els resultats, es tracta de 28 establiments 
rurals dispersos potencials, comptant-hi els segurs i els 
probables.

Conclusions sobre el període ibèric
La distribució dels establiments rurals potencials 

es concentra cap a l’interior de la corona dels poblats. 
És a dir, que es troben essencialment en les zones més 
planes del Baix Camp. Amb tot, es tracta d’una quan-
titat molt minsa d’establiments. Resulta ben clar que 
els establiments rurals són gairebé excepcionals i que 
el poblament del període ibèric ple està enormement 
nuclearitzat en els poblats. Dins d’un territori de 345 
quilòmetres quadrats, els 28 establiments rurals donen 
una mitjana d’1 establiment per 12 quilòmetres qua-
drats. Als suposats 9 poblats ibèrics els correspondrien 
uns 38 quilòmetres quadrats a cadascun.

Ara bé, l’àrea d’explotació i de control del territori 
de cada poblat s’ha calculat de forma mitjana amb la 
fórmula de cost distance (fig. 3). Es calculen unes àrees 
d’explotació per poblat d’entre 20 i 40 quilòmetres qua-
drats, aproximadament, amb l’excepció de Punta de la 
Cella, el Vilar de Valls i el Puigcabrer. S’ha de tenir en 
compte que el càlcul de les àrees d’explotació està limitat 
per les línies frontereres entre poblats, de manera que 
en el cas de Punta de la Cella, que podria ser un dels 
més importants de la zona, no pot ser que tingués una 
àrea d’explotació tan petita com 4,36 quilòmetres qua-
drats. Més probablement, el poblat proper de Tossal de 
la Ganyada devia ser-ne dependent, és a dir, devia estar 
jeràrquicament per sota seu. El Vilar de Valls, en canvi, 
tot i que és un poblat important, per al qual s’han cal-
culat unes 6 hectàrees d’extensió, no creiem que hagués 
exercit la capitalitat de tot el Camp de Tarragona, com 
s’ha dit en algun moment. En conjunt, podem dir que 
es tracta d’àrees extenses, en algunes de les quals hi ha 
un màxim de quatre establiments rurals potencials.

Pensem que el nombre de jaciments rurals ibèrics 
segurament s’incrementaria si es fessin més prospec-
cions. És a dir, que la dificultat per trobar les escasses 
ceràmiques que indiquen aquest període amb segure-

Iberian and/or republican (13)

3.2 (Alcover)

3.3 (Alcover)

3.4 (Alcover)

Els Mongons II (Tarragona)

Els Segalés (Alcover)

Les Argiles (Constantí)

Les Barqueres (Castellvell del Camp)

Mas d’en Toda (Riudoms)

Pla del Maset (Salou)

This means that in the study area we know of nine 
definite and another six possible rural establishments, 
to which we probably have to add thirteen more. In 
total, therefore, optimising the results and counting 
both definite and probable sites, there are twenty-eight 
potential scattered rural establishments.

Conclusions on the Iberian period
The distribution of potential rural establishments is 

concentrated towards the interior of the crown of set-
tlements. In other words, they are mainly on the flatter 
areas of the Baix Camp. However, we are talking about 
a very small number of establishments and it is clear 
that rural establishments are exceptional and that the 
population of the full Iberian period lived overwhelm-
ingly in settlements. Twenty-eight rural establishments 
in a territory of 345 square kilometres means that there 
is an average of one for every twelve square kilometres. 
The nine hypothetical Iberian settlements would each 
have had about 38 square kilometres of land.

However, using the cost distance formula (Fig. 3), 
the mean area of territorial exploitation and control 
has been calculated as approximately 20 to 40 square 
kilometres per settlement, with the exceptions of Pun-
ta de la Cella, El Vilar de Valls and El Puigcabrer. It 
should be taken into account that the calculation of 
the areas of exploitation was limited by the border lines 
between the settlements. For example, this gives Punta 
de la Cella, which may have been one of the most im-
portant settlements, an exploitation area of only 4.36 
square kilometres. This seems unlikely and it is prob-
able that the nearby settlement of Tossal de la Ganyada 
was subordinate to it. On the other hand, we believe it 
unlikely that El Vilar de Valls, although it is a large set-
tlement for which we have calculated an area of some 
6 hectares, would have been the capital of the whole 
Camp de Tarragona, as some have suggested. Overall, 
we can say that they are extensive areas, some of which 
contain up to four possible rural establishments.

We believe that more rural Iberian archaeological 
sites remain to be found as further surveys are carried 
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tat deu dificultar força la seva identificació. Amb tot, 
indiquen una densitat de poblament rural dispers tan 
baixa, que fan concloure que el gruix de la població 
devia habitar en els establiments nuclears, als poblats. 
Aquesta situació correspon a un resultat dispers en 
l’anàlisi del veí mes proper (fig. 4). 

La distribució dels poblats en forma de corona al 
voltant de la plana, com hem vist més amunt, indica 
una distribució dels poblats equilibrada, amb un con-
trol eficient del territori, com es confirma també en 
l’anàlisi d’Ignacio Fiz al capítol 7.2. Les distàncies en-
tre poblats varien dels 3,5 als 7 quilòmetres, i solament 
es troba un buit en la zona d’Alcover, on ens sembla 
que ha de faltar per descobrir un poblat. Aquests són 
ben visibles entre si, cosa que comporta una comuni-
cació fàcil entre ells. Des d’aquests poblats es dominen 
la costa i la via de comunicació terrestre que hi circula, 
paral·lela a la línia del mar, la via de penetració princi-
pal cap a l’interior del país, que circula per la vall del 
Francolí, la via secundària que seria la riera de Maspu-
jols, i l’àrea del piemont, on es clou la plana del Camp 
i s’inicien les muntanyes de la serra de Prades. Entre 
tots ells, a més, el centre de la plana del Baix Camp 
queda ben protegit, encerclat per totes bandes.

De fet, pensem que l’esquema respon a la necessitat 
de control i explotació de quatre franges bàsiques: la cos-
ta, les vies de penetració cap a l’interior que representen 
la vall del Francolí, la riera de Maspujols i el piemont. De 
fet, en el nostre estudi del Baix Penedès també s’obser-
vava el mateix patró de la distribució d’assentament, tot 
i que allí la densitat i nuclearització eren ben diferents. 
Allí també s’apreciava una preferència per l’assentament 
en la línia de la costa, en els punts claus de control del 
pas de les vies de comunicació i en el piemont.

Respecte de l’ordenació jeràrquica dels poblats, cal 
dir que es fa difícil, davant el coneixement precari que 
en tenim, de decidir quin era el que ocupava la cúspide 
de la piràmide. S’ha suggerit el Vilar de Valls, per bé 
que les darreres investigacions el descarten clarament, 
tant per la seva dimensió, d’unes 6 hectàrees, com per 
la quantitat i qualitat de les ceràmiques d’importació 
que hi arriben, especialment les poques ceràmiques 
àtiques. La discussió es redueix, doncs, a Tarragona i 
Punta de la Cella, de Salou.

el període republicà

Per a l’època republicana, la primera dada que crida 
l’atenció és la gran quantitat de jaciments que s’han do-
cumentat en relació amb el període ibèric (fig. 5). Això, 
d’entrada, significa un canvi radical en el model de po-
blament, que ens porta d’una nuclearització constatada 
en el període ibèric a una dispersió que sense dubte res-
pon a una política imposada des de l’autoritat romana. 
Davant dels 20 jaciments ibèrics, per a època republi-
cana en tenim 128, als quals encara se n’hi podrien su-

out, although the difficulty in finding the sparse pot-
tery remains that definitively distinguish this period 
makes them very hard to locate. All in all, however, 
they indicate a low-density scattered rural population, 
which leads us to conclude that the bulk of the people 
must have lived in nuclear establishments or settle-
ments. This situation corresponds to a disperse result 
in the analysis of the closest neighbour (Fig. 4). 

The crown-shaped distribution of the settlements 
around the plain we see above indicates a balanced set-
tlement distribution, with an efficient control of the 
territory, as is also confirmed by Ignacio Fiz’s analy-
sis in Chapter 7.2. The distances between settlements 
vary from 3.5 to 7 kilometres and the only gap is in the 
Alcover area, where we believe a settlement remains to 
be discovered. Each settlement can be easily seen from 
the one next to it, facilitating communication between 
them. From these settlements it would have been pos-
sible to dominate the coast and the overland route that 
ran parallel to the sea, the main road inland along the 
Francolí river valley, the Maspujols gully secondary 
road, and the flat area in front of the mountains that 
enclose the plain of the Camp at the point where the 
Prades Mountains begin. Between them they provided 
excellent protection for the centre of the Baix Camp 
plain, which was encircled on all sides.

In fact, we believe that this layout came about 
through the need to control and exploit four basic strips 
of land: the coast, the route inland along the Francolí 
river valley, the Maspujols gully and the piedmont. In 
our study of the Baix Penedès we were able to observe 
the same settlement distribution pattern, although in 
that region the density and nuclearisation were very dif-
ferent. There we were also able to appreciate a preference 
for settlement on the coast, at key control points along 
the communications routes and in the piedmont.

As far as the hierarchical organisation of the settle-
ments is concerned, we have to say that, given the cur-
rent precarious state of our knowledge, it is difficult to 
decide which of them occupied the peak of the pyra-
mid. El Vilar de Valls has been suggested as a candidate, 
although recent research clearly rules this out, both due 
to its size (some 6 hectares) and the quantity and qual-
ity of the imported pottery that reached it, particularly 
the few examples of Attic ware. The discussion is thus 
limited to Tarragona and Punta de la Cella in Salou.

The republican period

The first thing that attracts your attention in the 
Republican period is the large number of documented 
archaeological sites compared to the Iberian period (Fig. 
5). From the outset this signifies a radical change in the 
settlement model, which takes us from the nuclearisa-
tion attested in the Iberian period to a dispersion that 
was undoubtedly the result of a policy imposed by the 
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Figura 4. (Vegeu llegenda al final d’aquest capítol.) | Figure 4. (See the legend at the end of this chapter.)
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mar 17 més que fluctuen en el camp de dubte que hem 
anomenat «Ibèric i/o republicà». Aquest augment pot 
deure’s a un reassentament de la població indígena, però 
també ha de considerar-se la possibilitat d’un creixement 
demogràfic com a conseqüència de la immigració de co-
lons itàlics i/o el reassentament de veterans. 

Afinar la cronologia dels assentaments republicans 
és difícil, i ho mostra el fet que alguns d’ells es pres-
ten a confusió amb els ibèrics. La manca d’excavaci-
ons en assentaments d’aquesta cronologia és general, 
i només són coneguts –amb poques excepcions– per 
ceràmica en superfície o, en el millor dels casos, per 
alguna resta arquitectònica molt fragmentària que ha 
sobreviscut sota estructures d’època imperial. Els tipus 
ceràmics presents es redueixen gairebé sempre a comu-
nes ibèriques i àmfores itàliques. Els vernissos negres 
són escassos i n’hi ha formes d’àmplies cronologies. En 
aquests casos, la tipologia de les àmfores itàliques esde-
vé el millor fòssil director, de manera que la presència 
d’àmfores grecoitàliques (ben definides pels fragments 
de vora) permet atribuir un origen antic, del segle ii 
aC. Dels 128 jaciments republicans, 47 poden situar-
se amb seguretat en aquesta època reculada. Per altra 
banda, la forma Dr. 1 és ben present en força jaci-
ments, sobretot en la seva variant A. Per a aquests pot 
proposar-se una datació pràcticament segura del segle i 
aC. En total són 62 els atribuïbles al segle i aC.

Els poblats ibèrics que perviuen en el segle ii aC 
són: Punta de la Cella, el Mas de Don Felip, la Timba 
del Castellot i el Puig de Santa Anna, i no es pot asse-
gurar si el de Barenys, del qual no se sap gairebé res. 
És a dir, que durant el segle ii aC sembla haver-hi una 
continuïtat. En canvi, en cap d’ells es coneixen ma-
terials atribuïbles amb seguretat al segle i aC. Aquest 
fet suggereix que foren abandonats en un moment in-
determinat del segle ii aC. No es detecta, doncs, el 
fenomen present en el gran poblat ibèric de Valls, que 
pateix un incendi sobre l’any 200 i ja no es reocupa.

Pel que fa als establiments rurals d’època ibèrica, 
dels 10 coneguts n’hi ha 6 que continuen, uns en època 
republicana (el Degotall, Plaça d’Isabel Besora, Plaça de 
Sant Andreu?), uns altres fins a època d’August (Camí 
del Molí, Enagás Posició 12) o inclús fins a època flà-
via (Sitja de Riu Clar). I encara n’hi ha algun de molt 
desconegut que podria haver tingut també continuïtat 
(Camí de les Comes). Per tant, així com sembla força 
clar que els poblats ibèrics s’abandonen al llarg del segle 
ii aC, la meitat dels petits establiments rurals ibèrics 
mostren una certa continuïtat en època republicana. 

Per últim, dels cinc jaciments ibèrics identificats 
només per ceràmiques en superfície en perviuen tres: 
Tossal de la Ganyada, Camí de l’Horta i Molins Nous. 
Els altres dos són jaciments sobre els quals no es té 
gairebé cap informació: Barranc d’Aigüesverds (molt 
mal conegut) i Àrea d’Expectativa Arqueològica 327 
(destruït en fer el parc de Port Aventura).

Roman authorities. The twenty Iberian period sites grew 
to 128 in the Republican period and to these we have to 
add another seventeen that are in the doubtful area we 
have called “Iberian and/or Republican”. This increase 
may be due to a resettlement of the indigenous popula-
tion, but we also have to consider the possibility of a 
demographic growth brought about by immigration of 
Italic colonisers and/or the resettlement of veterans. 

It is difficult to refine the chronology of the Republi-
can settlements, as can be seen by the fact that some are 
confused with those from the Iberian period. There is 
a general lack of excavations carried out on settlements 
of this chronology and the vast majority of them are 
known only from surface pottery or, in the best cases, by 
very fragmentary building remains that have survived 
below Imperial period structures. Almost all the pottery 
found is limited to common Iberian ware and Italic am-
phoras. Black-glazed ware is scarce and there are forms 
from extensive chronologies. In these cases, the typol-
ogy of the Italic amphoras is the best guide evidence, as 
the presence of Greco-Italic amphoras (which are well 
defined by edge fragments) allows us to attribute a sec-
ond century BC origin to them. Of the 128 Republican 
archaeological sites, forty-seven can be accurately dated 
to this earlier period. On the other hand, the Dr. 1 form 
is well represented at many archaeological sites, espe-
cially in its A sub-category. An almost definite date of 
the first century BC can be proposed for these. In total 
sixty-two are attributable to the first century BC.

The Iberian settlements that survived into the sec-
ond century BC are Punta de la Cella, Mas de Don 
Felip, La Timba del Castellot and Puig de Santa Anna; 
we are unsure about that of Barenys, of which we know 
hardly anything. In other words, there appears to have 
been continuity into the second century BC. By con-
trast, in none of them have finds been made that can 
be definitely attributed to the first century BC. This 
suggests that they were abandoned at an unspecified 
time in the second century BC. There is no evidence 
such as that found in the large Iberian settlement of 
Valls, which was destroyed by a fire in the year 200 and 
was never reoccupied.

As far as Iberian period rural establishments are con-
cerned, six of the ten we know of continued into the Re-
publican period (El Degotall, Plaça d’Isabel Besora, Plaça 
de Sant Andreu?), while the others were still functioning 
in the Augustan period (Camí del Molí, Enagás Posició 
12) or even the Flavian period (Sitja de Riu Clar). There 
may be others about which we know almost nothing 
that may also have continued (e.g. Camí de les Comes). 
Therefore, although it seems fairly clear that the Iberian 
settlements were abandoned during the second century 
BC, half of the small Iberian rural establishments show a 
certain continuity into the Republican period. 

Finally, of the five Iberian archaeological sites iden-
tified solely by surface pottery, three survive: Tossal 
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Els jaciments constatats arqueològicament per al pe-
ríode republicà són un total de 128. A part dels quatre 
poblats ibèrics que perviuen com a tals en el segle ii aC 
(Punta de la Cella, Puig de Santa Anna, Mas de Don 
Felip i Timba del Castellot), hi ha 46 jaciments classifi-
cats com a establiments rurals; els jaciments identificats 
per ceràmiques en superfície són 77, i un sol jaciment 
s’ha classificat com una vil·la amb interrogant. 

de la Ganyada, Camí de l’Horta and Molins Nous. 
The other two are sites about which we have virtually 
no information: Barranc d’Aigüesverds (very poorly 
known) and Àrea d’Expectativa Arqueològica 327 (de-
stroyed when PortAventura theme park was built).

There are 128 archaeologically verified sites for the 
Republican period. Apart from the four Iberian settle-
ments that survived as such into the second century 

Poblats ibèrics (4) / 

Iberian settlements (4)

Cer republicans (77) / 

republican Cers (77)

eru republicans (46) / 

republican erus (46)

Vil·les republicanes (1) / 

republican villas (1)

Mas de Don Felip 1.1 573 Mas d’en Gras

Puig de Santa Anna 1.2 Barranc de Sales

Punta de la Cella 1.3 Cal·lípolis

Timba del Castellot 1.4 Camí de la Pedra Estela

1.5 Camí del Molí (origen ibèric)

1.7 Camí del Pla del Maset 

1.8 Castell de Vilafortuny

2.1 Corral de Baló

3.1 Bosc del Qüec

3.2 El Degotall (origen ibèric)

3.3 El Vinyet

3.4 Els Antigons

3.5 Els Hospitals

3.6 Els Mongons I

Autovia Vila-seca Salou Enagás Posició 12 (origen ibèric)

Barranc de Castellets Hostal Don Juan

Barranc de la Donzella La Buada
Camí de l’Horta (origen 
ibèric) La Burguera

Carrer Onze de Setembre La Canaleta

Centcelles La Coma

El Brugar La Garriga 

El Polvorí La Llosa

Els Castellots Les Gavarres I

Els Cinc Camins L’Hort del Pelat

Els Mongons II Mas de l’Inspector

Els Segalés Mas de Valls

La Mineta Mas del Boter

La Parada de Folch Mas del Cristià

La Torrentera Mas dels Frares

Les Argiles/Alcover Mas d’en Bosch I

Les Argiles/Constantí Mas d’en Corts

Les Bassasses Mas Sardà II



385

la dISTrIbuCIÓ TerrITorIal delS aSSenTaMenTS

Poblats ibèrics (4) / 

Iberian settlements (4)

Cer republicans (77) / 

republican Cers (77)

eru republicans (46) / 

republican erus (46)

Vil·les republicanes (1) / 

republican villas (1)

Les Gavarres II Parets Delgades

L’Esquirol Partida del Vila-sec

Lo Regueral Plaça d’Isabel Besora (origen 
ibèric)

Mas Blanc Riudarenes I

Mas de Baló Sant Llorenç

Mas de Barenys II Sitja de Riu Clar (origen ibèric)

Mas de l’Ambròs Sota la Timba del Castellot
(origen ibèric)

Mas de la Pastora Tossal de la Ganyada (origen 
ibèric)

Mas de l’Alemany Urbanització El Mirador

Mas de Miret Petit Vil·la Ceratònia

Mas de Nolla Vil·la de Barenys

Mas de Patau Vil·la de la Platja Llarga

Mas de Serapi Vil·la de la Torre Bargallona

Mas de Serapi II Vil·la dels Aragalls

Mas del Ganso

Mas del Menció

Mas del Nuet

Mas del Rofes

Mas del Vives

Mas del Xaranga

Mas dels Francesos

Mas d’en Toda

Mas Nolles

Mas Paella

Mas Rovira

Mobles Aterco

Molins Nous (origen
ibèric)

Monterols

Necròpolis de Mas Sardà

Parcel·la 57

Pla de les Pomeres

Pla del Maset

Plaça de Sant Andreu
(origen ibèric)

Pont de Goi I

Prat

Sant Pol
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Així doncs, i pel que fa a la tipologia establerta per 
als jaciments republicans, hi ha una sola possible vil-
la, la del Mas d’en Gras, a Vila-seca. Els establiments 
rurals dispersos pel territori són 46 i s’han catalogat 
així quan s’hi ha constatat alguna estructura in situ. Hi 
ha 77 jaciments coneguts tan sols per elements mobles 
(habitualment ceràmiques en superfície), però que 
probablement deuen ser també establiments rurals. 

L’anàlisi del mapa mostra una certa concentració 
de jaciments del segle ii aC en l’àrea de la trama I, 
cosa que podria indicar una cronologia reculada per a 
aquesta, potser de l’època de la fundació de la ciutat, 
però també n’hi ha de dispersos per altres zones. En el 
segle i aC, ja són presents arreu.

Respecte a la planta, extensió i característiques cons-
tructives dels assentaments republicans, poca cosa es pot 
dir. En la zona estudiada només es coneix la planta més 
o menys sencera de l’assentament del Mas d’en Corts, 
amb una superfície d’uns 90 metres quadrats. Pel que 
fa a la resta, existeixen indicis d’algunes construccions 
republicanes de certa entitat, com la malaguanyada vil-
la del Mas d’en Gras de Vila-seca, on la presència de dos 
grans dipòsits per a l’emmagatzematge d’aigua i la pre-
sència de capitells toscans descontextualitzats són indici 
de l’existència de la vil·la ja en època tardorepublicana.

Una dada que pot ser orientativa sobre l’extensió 
dels jaciments republicans detectats només per restes en 
superfície és l’àrea que ocupa l’escampall de ceràmiques 
romanes. És una dada que cal prendre amb cautela per-
què l’acció de les llaurades escampa el material. Per altra 
banda, només es pot fer servir en jaciments que són úni-
cament d’època republicana i acaben al canvi d’era; per 
tant, sense precedents d’època ibèrica ni continuïtats 
posteriors que puguin distorsionar els resultats. Aques-
tes condicions només les compleixen tres jaciments: 1.1 
(Constantí), de 3.100 metres quadrats, que Carreté et al. 
(1995) consideren un jaciment dubtós pel poc material 
localitzat; 3.4 (Alcover), de 15.100 metres quadrats, que 

BC (Punta de la Cella, Puig de Santa Anna, Mas de 
Don Felip and Timba del Castellot), there are forty-six 
sites classified as rural establishments, seventy-seven 
sites identified by surface pottery and one that has 
been classified as a villa with a question mark. 

Thus, in terms of the typology established for the 
Republican archaeological sites, there is only one pos-
sible villa, that of Mas d’en Gras in Vila-seca. There are 
forty-six scattered rural establishments in the territory 
that have been catalogued as such when some kind of 
structure has been found in situ. There are seventy-
seven archaeological sites known only from movable 
finds (normally surface pottery) that are probably also 
rural establishments. 

An analysis of the map shows a certain concentra-
tion of archaeological sites from the second century 
BC in the area of Section I. This could indicate that 
it has an earlier chronology, possibly from the time 
the city was founded, although there are also dispersed 
sites in other areas. By the first century BC they are 
found all over.

We can say little about the layout, size and build-
ing characteristics of the Republican settlements. In 
the study area we only know the more or less complete 
layout of the settlement of Mas d’en Corts, which cov-
ered an area of 90 square metres. As far as the rest 
are concerned, there is evidence of some Republican 
buildings of a certain size, such as the ill-fated villa 
of Mas d’en Gras in Vila-seca, where two large water 
tanks and out-of-context Tuscan capitals are evidence 
of a Late Republican villa.

One factor that could give us an idea of the size of 
the Republican archaeological sites identified only by 
surface remains is the dispersion of the Roman pot-
tery. This information has to be treated with caution 
as ploughing tends to spread the finds. Moreover, it 
can only be used for Republican period archaeologi-
cal sites that end with the change of era and thus have 

Poblats ibèrics (4) / 

Iberian settlements (4)

Cer republicans (77) / 

republican Cers (77)

eru republicans (46) / 

republican erus (46)

Vil·les republicanes (1) / 

republican villas (1)

Torre de Virgili

Torre del Telègraf

Vèrtex Geodèsic

Vil·la de la Cadeneta

Vil·la de Mas Sardà

Vil·la del Cogoll
Vil·la del Mas dels
Canonges
Vinyols Sud
Voltants del Castell de 
Solzina



387

la dISTrIbuCIÓ TerrITorIal delS aSSenTaMenTS

Carreté et al. (1995) consideren un petit assentament 
amb ceràmica molt dispersa, malgrat l’àmplia superfície 
que comprèn; i el Mas del Vives (Cambrils), identificat 
en les prospeccions del PAT, de 3.100 metres quadrats. 
Evidentment, la mostra és excessivament reduïda per 
arribar a qualsevol mena de conclusió, però sorprèn la 
coincidència entre dos dels jaciments exclusivament re-
publicans que presenten un escàs nombre de restes ma-
terials en superfície.

La presència d’alguns elements constructius o cerà-
mics no transportables ens pot orientar també sobre la 
tipologia de les construccions. Però en cas de troballes 
superficials només es poden comptar aquells jaciments 
que existiren únicament en època tardorepublicana, 
ja que altrament podrien pertànyer a construccions 
de cronologies més avançades. Hem fet un tast entre 
els assentaments únicament republicans, que són 23. 
D’aquests, només 3 presenten tègules (1.1, la Garriga i 
Urbanització El Mirador). Si tinguéssim en compte els 
jaciments ibèrics i els ibèrics i/o republicans, hauríem 
d’afegir-hi encara Plaça de Sant Andreu i Punta de la 
Cella. I d’aquests n’hi ha algun de força dubtós, com 
Plaça de Sant Andreu, a la Selva del Camp. Pel que fa 
als restants, s’observa que estan concentrats en l’àrea 
de Vila-seca, Salou i Constantí. Els de Corral de Baló 
i la Garriga sembla que poden tenir certa relació, i són 
jaciments bastant destruïts; el jaciment 1.1 (Constan-
tí) és considerat com un petit assentament dubtós pels 
seus descobridors. Hem fet un altre tast amb jaciments 
que presenten opus signinum i només n’hi ha un (Ur-
banització El Mirador). Sitges en jaciments de crono-
logia únicament republicana s’han detectat en dos ja-
ciments: Mas del Boter i Mas de l’Inspector. Però hi ha 
més sitges datables en època republicana en jaciments 
de cronologia més àmplia: el Degotall, Camí de la Pe-
dra Estela, Camí del Molí, els Hospitals, la Llosa, Mas 
d’en Gras, els Aragalls, etc. Pel que fa a la presència 
de fragments de dolium, es constata en dos jaciments: 
Bosc del Qüec i Urbanització El Mirador, ambdós a 
Salou. Aquests indicis apunten a unes tècniques cons-
tructives bastant properes a les indígenes, amb cons-
truccions amb paviments de terra trepitjada i teulades 
d’elements vegetals com a norma general. Òbviament, 
això no significa que formes més «romanes» estiguessin 
absents en determinades construccions, i en tenim la 
prova en dues d’excavades fora de la nostra àrea d’es-
tudi: la Clota (Creixell), amb paviments de signinum i 
pintura mural, i el Moro (Torredembarra), amb signi-
na tessel·lats i pintura mural. Altres elements presents 
fan referència a la mòlta i el premsat: molins manuals 
a Mas Sardà II, la Garriga, Mas dels Francesos i Pla de 
les Pomeres, i un contrapès de premsa a Urbanització 
El Mirador.

La distribució de jaciments sobre el mapa es mostra 
poc homogènia. Aquest fet pot ser degut en part al 
desconeixement d’alguns assentaments encara per des-

no precedents in the Iberian period or subsequent 
continuity that could distort the results. These con-
ditions are only found at three archaeological sites: 
1.1 (Constantí) that covers 3,100 square metres and 
is considered by Carreté et al. (1995) to be a doubtful 
site due to the low number of finds; 3.4 (Alcover) cov-
ering 15,100 square metres and considered by Carreté 
et al. (1995) to be a small settlement with very scat-
tered pottery, despite the large area it covers; and Mas 
del Vives (Cambrils), which was identified in the ATP 
surveys and covers 3,100 square metres. This sample 
is obviously too small to be able to draw any kind of 
conclusion, but it is surprising to see the coincidence 
between two of the exclusively Republican archaeo-
logical sites with few material surface remains.

The presence of some building elements or non-
transportable pottery can also give us an idea of the 
typology of the constructions. However, in the case of 
superficial finds, we can only count those archaeologi-
cal sites that existed solely during the Late Republican 
period; otherwise the finds may belong to buildings 
with a later chronology. We have only sampled the Re-
publican settlements, of which there are twenty-three. 
Tiles have only been found in three of these (1.1, La 
Garriga and Urbanització el Mirador). If we were to 
take into account the Iberian and Iberian and/or Re-
publican archaeological sites, we would also have to 
add Plaça de Sant Andreu and Punta de la Cella. Some 
of these, such as Plaça de Sant Andreu in La Selva del 
Camp, are extremely doubtful. As far as the rest are 
concerned, we see that they are concentrated in the 
Vila-seca, Salou and Constantí area. Those of Corral 
de Baló and La Garriga appear to bear a certain rela-
tion, although they have been largely destroyed; Site 
1.1 (Constantí) is considered to be a doubtful small 
settlement by its discoverers. We also looked for archae-
ological sites in which opus signinum has been found 
and there was only one (Urbanització el Mirador). Silos 
have only been detected in two solely Republican chro-
nology archaeological sites: Mas del Boter and Mas de 
l’Inspector. However, there are other silos datable to the 
Republican period in archaeological sites with a wid-
er chronology: El Degotall, Camí de la Pedra Estela, 
Camí del Molí, Els Hospitals, La Llosa, Mas d’en Gras, 
Els Aragalls, etc. Dolium fragments have been found 
at two archaeological sites: Bosc del Qüec and Urban-
ització el Mirador, both in Salou. This evidence points 
to the use of building techniques quite similar to those 
of the native population: buildings with pressed earth 
floors and roofs made with plant matter as a general 
rule. Obviously this does not mean the more “Roman” 
forms were absent from certain constructions and we 
have proof of this in two excavations outside our study 
area: La Clota (Creixell), which has signinum floors and 
mural paintings, and El Moro (Torredembarra), which 
has tessellated signina and mural paintings. Other el-
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cobrir. Això és evident, però no sabem fins a quin punt 
l’estat actual dels nostres coneixements pot distorsio-
nar la visió que en tenim. Així, hi ha àrees intensament 
prospectades que han proporcionat escasses restes –cas 
de la compresa en el transsecte 1 del PAT, a l’oest de 
Tarragona–, mentre que d’altres presenten una densitat 
molt elevada, com l’àrea de Constantí. És precisament 
aquesta àrea (Constantí) on hi ha la densitat més alta 
de jaciments. Aquest fet pot deure’s a la proximitat de 
Tàrraco, però aquesta no deu ser l’explicació principal, 
ja que altres zones igualment pròximes es mostren òr-
fenes de jaciments. Hi deu haver altres factors de tipus 
geogràfic –com la fertilitat de la terra o l’abundància 
d’aigua– o bé de tipus històric –com la implantació 
d’un cadastre i distribució de terres– que hagin influït 
decisivament en aquesta dispersió específica d’assen-
taments. Precisament l’àrea de Constantí coincideix 
amb la meitat meridional de la trama Tarraco I. Una 
segona àrea de densitat notable és el cap de Salou.

Les vies es mostren com un altre element important 
a l’hora de determinar la ubicació de jaciments. Aquest 
fet és especialment rellevant en el cas de la Via Augus-
ta, en el trajecte comprès entre el Mas d’en Gras (Vila-
seca) i el Mas del Vives (Cambrils), on hi ha 14 jaci-
ments a peu de via o en les proximitats. Es desconeix 
la xarxa de camins secundaris que comunicava l’ager, 
però cal suposar que els assentaments rurals s’ubicaven 
sempre en les proximitats dels camins per una qües-
tió simple de facilitat de comunicació. I de fet, molts 
d’ells són molt a prop de les línies que tracen les xar-
xes centuriades, que de ben segur devien actuar també 
com a eixos de circulació. Malgrat tot, desconeixem la 
datació d’aquestes trames, i per tant no sabem fins a 
quin punt és lícit establir-hi una relació, sobretot en el 
cas d’assentaments de cronologia alta (segle ii aC).

En tot cas, un factor que de ben segur hi va influir 
és la presència d’aigua, que resulta imprescindible per 
a qualsevol assentament humà. Les aigües superficials 
són molt escasses i sovint cal fer pous per trobar-ne. El 
mapa ens mostra com la majoria s’ubica en les proximi-
tats d’un curs d’aigua. Es tracta en general de barrancs 
que estan secs la major part de l’any, però amb una 
important circulació d’aigües subterrànies que poden 
ser captades amb la construcció d’un pou. Vegem-ne 
alguns exemples. Al terme d’Alcover, els jaciments 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 i els Segalés, al llarg del barranc de 
la Font Major. Amb la riera de la Selva s’hi relacionen 
Plaça de Sant Andreu, Barranc de Sales, Mas del Cristià, 
Parets Delgades i els Hospitals. Al riu Clar s’hi arreceren 
els assentaments de Mas d’en Bosch I, 1.4, 1.5, 1.7, Mas 
de Serapi, Mas de Serapi II, Sant Pol, Riudarenes I (tots 
en terme de Constantí), Els Mongons I, Mas del Boter 
i Mas del Menció (aquests darrers, en terme de Tarra-
gona). Un últim exemple el tenim en el barranc de Ba-
renys, també anomenat de Mas Calbó i de Pedret en els 
cursos més alts. Al llarg del seu recorregut s’ubiquen els 

ements found include items for milling and pressing: 
hand mills in Mas Sardà II, La Garriga, Mas dels Franc-
esos and Pla de les Pomeres, and a press counterweight 
in Urbanització El Mirador.

The distribution of archaeological sites on the map 
is not very homogeneous. This could be due in part 
to the fact that there are settlements we have not yet 
discovered. While this may seem obvious, we do not 
know to what extent the current state of our knowl-
edge may distort our view. Thus, there are intensively 
surveyed areas that have provided few remains –as in 
the case of ATP Transect 1 (to the west of Tarragona)–, 
whereas others have a very high density, such as the 
Constantí area. It is precisely this latter area that has 
the highest density of archaeological sites. This could 
be due to its proximity to Tarraco, although this can-
not be the only explanation as there are other areas that 
are equally close to the city but devoid of archaeologi-
cal sites. There must be other factors of a geographical 
nature –such as the fertility of the land or the abun-
dance of water– or of a historical nature –such as the 
introduction of a cadastre and a land distribution sys-
tem– that would have had a decisive influence on this 
specific dispersion of settlements. The Constantí area 
coincides exactly with the southern half of the Tarraco 
I section. A second area with a notable density is the 
Cape of Salou.

Roads are another important factor in determining 
the location of archaeological sites. This is particularly 
relevant in the case of the Via Augusta, on the stretch 
that runs between Mas d’en Gras (Vila-seca) and Mas 
del Vives (Cambrils), where there are fourteen ar-
chaeological sites alongside or not far from the road. 
We know little of the network of secondary roads that 
must have linked the different parts of the ager, but we 
can assume that the rural settlements would have been 
located near roads, if only to facilitate communica-
tions. In fact, many of them are close to the centuria-
tion lines that probably also served as communications 
routes. However, we do not know the dating of these 
grids and therefore to what extent we can relate the 
settlements to them, particularly in the case of settle-
ments with an early chronology (second century BC).

In any case, one factor that would definitely have 
had an influence is the presence of water, an essential 
resource for any human settlement. Surface water in 
this area is scarce and a supply can often only be ac-
cessed by digging a well. The map shows how the ma-
jority of settlements are located near a water course. 
These are mainly gullies that are dry most of the year, 
but have considerable flows of subterranean water that 
can be reached by digging wells. The following are 
some examples. In the municipality of Alcover, archae-
ological sites 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 and Els Seg-
alés, all of which are along the Font Major gully. Along 
the La Selva torrent we find Plaça de Sant Andreu, 
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jaciments de Mas d’en Corts, Mas de l’Ambròs, Camí 
de la Pedra Estela, Mas de Valls, Pla de les Pomeres, po-
blat ibèric de Barenys i vil·la de Barenys, als quals encara 
es podrien afegir altres assentaments molt desconeguts i 
que de moment no tenen una cronologia assignada per 
a època republicana: Barranc de les Ànimes, Gasolinera 
Prats, Partida de Mas Calbó i les Comes.

el període altimperial

La principal qüestió consisteix a valorar la con-
tinuïtat o no de la situació del poblament constatat 
per a època republicana en època altimperial. Per tal 
d’acostar-nos més a la realitat hem descartat els camps 
de dubte dels dos períodes a considerar: «Ibèric i/o re-
publicà» (17 jaciments) i «alt Imperi?» (3 jaciments). 
Tanmateix, s’han descartat alguns elements singulars 
datables en l’alt Imperi: les inscripcions no associades a 
cap jaciment en concret, que són 8, i els mil·liaris, que 
evidentment no tenen relació amb els assentaments. 
Després d’aquesta expurgació, ens queden 128 jaci-
ments republicans i 120 d’altimperials; per tant, sem-
bla haver-hi un lleuger descens (fig. 6).

Dels 128 jaciments republicans, n’hi ha 90 que mos-
tren continuïtat en època imperial (un 70,3 %), mentre 
que 38 desapareixen. Però, per altra banda, es constata 
el naixement de 30 nous jaciments en època imperial. 
Si aquests 120 jaciments es classifiquen en períodes cro-
nològics més concrets, se’n constaten 74 en època au-
gustiana; 87 en època julioclàudia; 81 en època flàvia; 
74 en el segle ii dC, i 49 en el segle iii dC. Les quanti-
tats indiquen un augment fins a l’època julioclàudia i 
un lleuger descens a partir de l’època flàvia i al llarg del 
segle ii. El segle iii marca un punt d’inflexió, ja que la 
disminució d’assentaments es fa força evident.

Cenyint-nos a l’estudi dels tipus de jaciments 
atribuïts a l’alt Imperi, hi ha 32 jaciments amb sufi-
cients elements per classificar-los com a villae, 29 es-
tabliments rurals romans i 53 d’identificats només per 
ceràmiques en superfície. A més, caldria sumar-hi 3 
tombes aïllades i 3 terrisseries.

Vil·les 
altimperials (32)

eru 
altimperials (29)

Cer 
altimperials (53)

Barranc de la 
Donzella

573 1.2

Cal·lípolis
Àrea d’Expecta-
tiva Arq. 148

1.3

Camí Vell de 
Salou

Camí de la 
Pedra Estela

1.4

CEIP Cambrils Camí del Molí 1.5

Centcelles
Camí del Pla del 
Maset

1.7

Barranc de Sales, Mas del Cristià, Parets Delgades and 
Els Hospitals. Along the River Clar we have the settle-
ments of Mas d’en Bosch I, 1.4, 1.5, 1.7, Mas de Sera-
pi, Mas de Serapi II, Sant Pol, Riudarenes I (all in the 
municipality of Constantí) and Els Mongons I, Mas 
del Boter and Mas del Menció (in the municipality of 
Tarragona). As a final example, we have the Barenys 
gully, also known as the Mas Calbó or Pedret gully in 
its upper reaches. Along it we find the archaeological 
sites of Mas d’en Corts, Mas de l’Ambròs, Camí de la 
Pedra Estela, Mas de Valls, Pla de les Pomeres, the Ibe-
rian settlement of Barenys and the villa of Barenys. To 
these we can add other largely unstudied settlements 
that at present cannot be given a Republican period 
chronology: Barranc de les Ànimes, Gasolinera Prats, 
Partida de Mas Calbó and Les Comes.

The early roman period

The main question here is to decide whether the 
population situation attested in the Republican period 
continued into the Early Roman period. In order to 
have a better idea of the situation, we have ruled out 
the areas of doubt in the two periods under consid-
eration: “Iberian and/or Republican” (17 archaeologi-
cal sites) and “Late Roman”? (3 archaeological sites). 
Likewise, we have ruled out certain singular elements 
datable to the Early Roman period: the inscriptions 
not associated with any specific archaeological site (of 
which there are eight) and milestones, which are obvi-
ously not related to any settlement. After this purge, 
we are left with 128 Republican and 120 Early Ro-
man archaeological sites, meaning that there appears 
to have been a slight decrease (Fig. 6).

Of the 128 Republican archaeological sites, ninety 
appear to have continued into the Imperial period 
(70.3%), while thirty-eight were abandoned. On the 
other hand, we attest the birth of thirty new sites in the 
Imperial period. If we classify these 120 archaeological 
sites into more specific chronological periods, we find 
seventy-four in the Augustan period, eighty-seven in 
the Julio-Claudian period, eighty-one in the Flavian 
period, seventy-four in the second century AD and 
forty-nine in the third century AD. These numbers 
indicate an increase until the Julio-Claudian period 
and a slow decrease starting in the Flavian period and 
continuing throughout the second century. The third 
century marks a turning point, as the reduction in the 
number of settlements becomes quite clear.

Limiting ourselves to the study of the type of ar-
chaeological sites attributed to the Early Roman period, 
there are thirty-two with enough evidence to allow them 
to be classified as villae, twenty-nine Roman rural estab-
lishments and fifty-three sites identified only by surface 
pottery. To these we have to add three isolated tombs 
and three potteries.
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Vil·les 
altimperials (32)

eru 
altimperials (29)

Cer 
altimperials (53)

El Burguet
Carretera de 
Montbrió

1.8

El Cap de Sant 
Pere

El Brugar 2.1

El Vilar
El Vilar de la 
Quadra del
Paborde

3.1

El Vilar de la 
Font de l’Albelló

El Vinyet 3.2

Els Antigons Els Mongons I 3.3

Els Hospitals Els Tallats 3.5

Els Masos Enagás Posició 12 3.6

Hostal Don 
Juan

La Buada
Barranc de
les Bruixes

La Burguera La Coma
Camí de Tarra-
gona

La Canaleta Les Bassasses
Capella de la 
Verge Maria

La Catafara Les Gavarres I
Castell dels 
Mongons

La Llosa Mas de Valls El Polvorí

L’Esquirol Mas del Cristià Els Cinc Camins

L’Hort del Pelat Mas d’en Bertran Els Mongons II

Mas del Ganso Mas d’en Bosch I La Gatellada

Mas dels Frares Parets Delgades La Mineta

Mas d’en Gras
Partida del  
Vila-sec

Les Argiles/ 
Alcover

Mas d’en Pons Riudarenes I Les Comes

Mas d’en Toda Sant Llorenç Les Gavarres II

Molins Nous Sitja de Riu Clar Lo Regueral

Vil·la Ceratònia
Sota la Timba 
del Castellot

Mas Blanc

Vil·la de Barenys
Vil·la de la Torre 
Bargallona

Mas de Barenys 
II

Vil·la de la
Platja Llarga

Vil·la dels 
Aragalls

Mas de
Gomandí II

Vil·la de Mas 
Sardà

Voltants del 
Castell de 
Solcina

Mas de
Guardiola

Vil·la de Repsol 
Química

Mas de
l’Ambròs

Vil·la del Cogoll Mas de la Boella

early roman 
Villas (32)

early roman 
erus (29)

early roman 
Cers (53)

Barranc de la 
Donzella

573 1.2

Cal·lípolis
Àrea d’Expecta-
tiva Arqu. 148

1.3

Camí Vell de 
Salou

Camí de la Pe-
dra Estela

1.4

CEIP Cambrils Camí del Molí 1.5

Centcelles
Camí del Pla del 
Maset

1.7

El Burguet
Carretera de 
Montbrió

1.8

El Cap de Sant 
Pere

El Brugar 2.1

El Vilar
El Vilar de la 
Quadra del 
Paborde

3.1

El Vilar de la 
Font de l’Albelló

El Vinyet 3.2

Els Antigons Els Mongons I 3.3

Els Hospitals Els Tallats 3.5

Els Masos Enagás Posició 12 3.6

Hostal Don Juan La Buada
Barranc de les 
Bruixes

La Burguera La Coma
Camí de Tarra-
gona

La Canaleta Les Bassasses
Capella de la 
Verge Maria

La Catafara Les Gavarres I
Castell dels 
Mongons

La Llosa Mas de Valls El Polvorí

L’Esquirol Mas del Cristià Els Cinc Camins

L’Hort del Pelat Mas d’en Bertran Els Mongons II

Mas del Ganso Mas d’en Bosch I La Gatellada

Mas dels Frares Parets Delgades La Mineta

Mas d’en Gras
Partida del 
Vila-sec

Les Argiles/ 
Alcover

Mas d’en Pons Riudarenes I Les Comes

Mas d’en Toda Sant Llorenç Les Gavarres II

Molins Nous Sitja de Riu Clar Lo Regueral

Villa Ceratònia
Sota La Timba 
del Castellot

Mas Blanc

Villa de Barenys
Villa de la Torre 
Bargallona

Mas de Barenys 
II
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Vil·les 
altimperials (32)

eru 
altimperials (29)

Cer 
altimperials (53)

Vil·la del Mas 
dels Canonges

Mas de la
Pastora

Mas de
l’Alemany

Mas de Patau

Mas de Serapi

Mas de Serapi II

Mas del Menció

Mas del Nuet

Mas del Rofes

Mas del Xaranga

Mas Nolles

Mas Rovira

Necròpolis del 
Mas Sardà

Parcel·la 57

Partida del Mas 
Calbó

Pont de Goi I

Prat

Riudarenes II

Sant Pol

Torre de Virgili

Vèrtex Geodèsic

Vil·la de la
Cadeneta

Vinyols Sud

Un dels punts més interessants és determinar el rit-
me en què es van implantant les vil·les romanes. A con-
tinuació tractarem les vil·les altimperials classificades per 
èpoques, atenent-nos al moment en què poden rebre tal 
denominació, és a dir, quan es tracta de jaciments amb 
elements luxosos com poden ser unes termes, la pre-
sència d’estatuària o d’elements decoratius marmoris, 
etc. Cal tenir en compte que gairebé tots ells tenen uns 
precedents més antics, d’època republicana, com a esta-
bliments rurals de caire més senzill, però que en un de-
terminat moment pateixen una profunda reconstrucció 
que els converteix en grans edificis que centren l’explota-
ció d’un territori amb una pars urbana molt desenvolu-
pada. Les úniques vil·les que no tenen com a precedent 
un establiment rural d’època republicana són els Masos 

early roman 
Villas (32)

early roman 
erus (29)

early roman 
Cers (53)

Villa de la Platja 
Llarga

Villa del Aragalls
Mas de 
Gomandí II

Villa de Mas 
Sardà

Voltants del
Castell de
Solcina

Mas de 
Guardiola

Villa de Repsol 
Química

Mas de 
l’Ambròs

Villa del Cogoll Mas de la Boella

Villa del Mas 
dels Canonges

Mas de la 
Pastora

Mas de 
l’Alemany

Mas de Patau

Mas de Serapi

Mas de Serapi II

Mas del Menció

Mas del Nuet

Mas del Rofes

Mas del Xaranga

Mas Nolles

Mas Rovira

Necròpolis del 
Mas Sardà

Parcel·la 57

Partida del Mas 
Calbó

Pont de Goi I

Prat

Riudarenes II

Sant Pol

Torre de Virgili

Vèrtex Geodèsic

Villa de la 
Cadeneta

Vinyols Sud

One of the most interesting points is the deter-
mination of the rate at which the Roman villas were 
introduced. Below we give a list of the Early Roman 
villas classified by periods, based on the moment at 
which they could be considered as such; in other 
words, when they were provided with luxurious ele-
ments, such as baths, statuary, marble decoration, etc. 
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i potser les del Camí Vell de Salou, CEIP Cambrils, el 
Vilar de la Font de l’Albelló i el Vilar de Reus.

Per altra banda, algunes d’aquestes villae no han 
estat mai objecte d’excavacions sistemàtiques i la seva 
importància només s’intueix a partir de troballes casu-
als que són les úniques que ens proporcionen una dada 
cronològica. Un exemple d’això és la vil·la del Mas 
d’en Toda, on no s’ha excavat mai però s’han recollit 
plaques de marbre i especialment una estàtua de Bacus 
que es data en el segle ii, i per això l’hem definit com 
a vil·la en el segle ii. Això no significa que no existís 
com a tal abans, per exemple en època augustal, però 
no disposem de dades que ho corroborin i per tant ens 
hem limitat a considerar el que sabem del cert. Aquest 
cas il·lustra les dificultats amb què ens enfrontem per 
datar correctament i amb seguretat l’edificació de les 
vil·les i serveix d’advertència sobre la provisionalitat 
del que exposarem a continuació,  ja que sovint s’ha de 
treballar amb dades molt febles o inconcretes.

Ja s’ha vist com en època republicana únicament 
es coneix en la nostra àrea d’estudi la vil·la del Mas 
d’en Gras, que continua en funcionament durant tot 
l’alt Imperi. En època d’August s’edifiquen cinc vil·les: 
la Canaleta, l’Esquirol, Mas dels Frares, Mas Sardà i 
el Vilar de la Font de l’Albelló. En època julioclàudia 
neixen set noves vil·les: els Antigons (?), la Burguera, 
CEIP Cambrils, el Cogoll, Mas del Ganso, la Llosa i 
els Masos. En època flàvia són quatre: Camí Vell de 
Salou, vil·la Ceratònia, l’Hort del Pelat i el Vilar. Per al 
segle ii són també quatre: Cal·lípolis, Centcelles, Mas 
dels Canonges i Mas d’en Toda. En el segle iii, cap a 
la meitat, s’edifica una única vil·la: la dels Hospitals. 
Finalment, trobem una sèrie de deu jaciments que són 
vil·les en l’alt Imperi, però que per una deficient in-
formació és impossible de concretar en quin moment. 
Són les següents: Barranc de la Donzella, el Burguet, el 
Cap de Sant Pere, la Catafara, Hostal Don Juan, Mas 
d’en Pons (?), Molins Nous, vil·la de Barenys, vil·la de 
la Platja Llarga (?) i vil·la de Repsol Química.

D’aquesta seqüència evolutiva es poden extreure, 
amb la deguda prudència, algunes conclusions. De 
32 jaciments, més de la meitat tenen una datació més 
concreta, i per tant considerem que la mostra ja es pot 
prendre com a suficientment representativa. És clar que 
l’època julioclàudia (incloent-hi també l’etapa d’August) 
representa el moment d’eclosió de les vil·les. En efecte, 
un 75 % de la mostra amb datació concreta correspon a 
aquest període. En època flàvia i durant el segle ii con-
tinua la implantació de vil·les, però a un ritme menor. 
Potser les construïdes en el moment anterior ja cobrien 
les necessitats i no calia mantenir el mateix ritme d’im-
plantació. En el segle iii hi ha una parada generalitzada 
en la construcció de noves vil·les i només es té coneixe-
ment d’una sola vil·la edificada sobre un assentament 
rural precedent: la vil·la dels Hospitals. En aquest segle 
de grans transformacions en el si de l’Imperi sembla ha-

We have to bear in mind that almost all of them had 
earlier, Republican-period precedents as simpler ru-
ral establishments and that at a particular moment in 
time they were rebuilt and extended to become centres 
for territorial exploitation with a highly developed pars 
urbana. The only villas that do not have a Republi-
can period rural establishment as a precedent are Els 
Masos and possibly the villas of El Camí Vell in Salou, 
CEIP Cambrils, El Vilar de la Font de l’Albelló and El 
Vilar in Reus.

On the other hand, some of these villae have never 
been systematically excavated and their importance 
can only be guessed at based on casual finds that are 
the only ones that give us any chronological data. An 
example of this is the villa of Mas d’en Toda, which has 
never been excavated but has yielded marble plaques 
and, of particular interest, a statue of Bacchus dated 
to the second century. These finds have allowed us to 
define it as having been a villa in the second century. 
This does not mean that it was not a villa before that, 
for example in the Augustan period, only that we do 
not have any data to corroborate this and therefore we 
have limited ourselves to what we know for certain. 
This case illustrates the difficulties we are faced with 
when trying to accurately date the construction of the 
villas and it serves as a warning about the provisional 
state of the information given below, as we have often 
had to work with very weak or non-specific data.

We have already seen how in the Republican pe-
riod the only villa we know of in our study area is 
that of Mas d’en Gras, which continued to operate 
throughout the Early Roman period. Five villas were 
built in the Augustan period: La Canaleta, L’Esquirol, 
Mas dels Frares, Mas Sardà and El Vilar de la Font de 
l’Albelló. In the Julio-Claudian period seven new vil-
las were founded: Els Antigons (?), La Burguera, CEIP 
Cambrils, El Cogoll, Mas del Ganso, La Llosa and Els 
Masos. There were another four in the Flavian period: 
Camí Vell de Salou, Villa Ceratònia, L’Hort del Pelat 
and El Vilar. There were also four in the second cen-
tury: Cal·lípolis, Centcelles, Mas dels Canonges and 
Mas d’en Toda. A single villa, Els Hospitals, was built 
in the third century (around the middle of it). Finally 
we have a series of ten archaeological sites that were 
villas in the Early Roman period, but for which we are 
unable to give a specific date due to insufficient infor-
mation. They are Barranc de la Donzella, El Burguet, 
El Cap de Sant Pere, La Catafara, Hostal Don Juan, 
Mas d’en Pons (?), Molins Nous, the villa of Barenys, 
the villa of Platja Llarga (?) and the villa of Repsol 
Química.

Taking due care, we can draw some conclusions 
from this evolutionary sequence. Of the thirty-two ar-
chaeological sites, more than half have a more specific 
dating and therefore we believe that the sample can 
be considered sufficiently representative. It is obvious 
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ver-hi un estancament. Tot i això, sabem que moltes 
vil·les continuen existint com a tals al llarg del segle: els 
Antigons, la Burguera, Cal·lípolis, Centcelles, l’Esqui-
rol, l’Hort del Pelat, la Llosa, Mas dels Canonges, Mas 
d’en Gras, Mas Sardà i els Masos. Algunes d’aquestes no 
superen el segle iii, com la del Mas d’en Gras, i altres 
semblen patir un procés de ruralització reflectit sovint 
en l’abandonament dels conjunts termals, com succeeix 
a les vil·les de Mas dels Canonges, l’Esquirol o la Llosa. 

Si ens atenem a la situació de les vil·les altimperials 
sobre el mapa, es constata que més de la meitat s’ubi-
quen al voltant de les dues principals artèries viàries que 
travessen el Camp de Tarragona: la Via Augusta i la via 
ad Hispanias, cap a l’interior. La Via Augusta, contem-
plant també la seva variant més propera al cap de Salou, 
articula les vil·les següents: vil·la Ceratònia, Camí Vell 
de Salou, vil·la del Mas dels Canonges, Cal·lípolis, la 
Burguera, vil·la de Barenys, Cap de Sant Pere, l’Esqui-
rol, CEIP Cambrils, la Llosa, Mas d’en Pons, la Canale-
ta, Mas d’en Gras, Barranc de la Donzella, Hostal Don 
Juan i els Masos. Al peu de la via ad Hispanias se n’hi 
situen un nombre notablement menor: Centcelles, vil-
la de Mas Sardà, Repsol Química i els Hospitals. 

Pel que fa a la resta de jaciments, analitzarem con-
juntament els que hem classificat com a establiments 
rurals (ERU) i ceràmica en superfície (CER), ja que 
creiem evident que corresponen a un mateix tipus 
d’assentament de caire rural, amb l’única diferència 
que s’hi hagin pogut constatar o no estructures in situ. 
Aquesta característica es deu sovint a la casualitat. En 
canvi, valorarem la seva seqüència per èpoques i, pel 
que fa a la tipologia, incidirem en la presència o no 
d’elements com les tègules, que ens poden orientar 
sobre el grau de la tècnica constructiva (cobertes de 
ceràmica o vegetals). 

En època altimperial hem constatat 29 jaciments 
classificats com a establiments rurals romans i 53 de 
possibles, identificats només a partir dels materials de 
superfície. Considerem, doncs, un total de 82 assenta-
ments rurals, un nombre que podem comparar amb el 
de les 32 vil·les documentades.

Per a època augustal s’ha constatat l’existència de 
68 establiments rurals (recordem, ERU + CER en tot 
aquest discurs) i 74 per a època julioclàudia, quan 
s’assoleix el nombre màxim. Amb la dinastia flàvia co-
mença un descens (66 jaciments) que continua en el 
segle ii (55 jaciments) i s’accentua de manera evident 
en el segle iii (36 jaciments). És a dir, que entre l’època 
julioclàudia i el segle iii el nombre d’establiments ru-
rals es redueix a la meitat. 

La majoria dels 82 jaciments rurals altimperials que 
hem catalogat es coneixen per la troballa de materials 
en superfície. Només un 15 per cent ha estat objecte 
d’alguna intervenció arqueològica, i d’aquest 15 per 
cent, no n’hi ha cap que s’hagi excavat extensivament. 
La majoria són petites cales de prospecció o bé excava-

that the Julio-Claudian period (including the time of 
Augustus) is when the greatest expansion of villas took 
place. In fact, 75% of the sample with specific dat-
ings correspond to this period. Villas continued to be 
built in the Flavian era and during the second century, 
but at a slower pace. Perhaps those built earlier already 
met the needs of the area and it was no longer neces-
sary to continue building at the same rate. In the third 
century there was a generalised halt in villa construc-
tion and we know of only one built at an earlier rural 
settlement: the villa of Els Hospitals. In this century 
of major transformations in the bosom of the Empire 
there appears to have been a stagnation. Despite this, 
we know that many villas continued to exist as such 
throughout the century: Els Antigons, La Burguera, 
Cal·lípolis, Centcelles, L’Esquirol, L’Hort del Pelat, La 
Llosa, Mas dels Canonges, Mas d’en Gras, Mas Sardà 
and Els Masos. Some of these, such as that of Mas 
d’en Gras, did not survive past the third century, while 
others appear to have undergone a ruralisation process 
often reflected in the abandonment of the baths com-
plexes, as happened at the villas of Mas dels Canonges, 
L’Esquirol and La Llosa. 

If we look at the situation of the Early Roman villas 
on the map, we can see that more than half of them 
were located near one of the two major road arteries 
the crossed the Camp of Tarragona, the Via Augusta 
and the Via ad Hispanias, the latter of which linked the 
coast to the interior. Along the stretch of the Via Au-
gusta that runs closest to the Cape of Salou we find the 
following villas: Villa Ceratònia, Camí Vell de Salou, 
Villa del Mas dels Canonges, Cal·lípolis, La Burguera, 
Villa de Barenys, Cap de Sant Pere, L’Esquirol, CEIP 
Cambrils, La Llosa, Mas d’en Pons, La Canaleta, Mas 
d’en Gras, Barranc de la Donzella, Hostal Don Juan 
and Els Masos. There were considerably fewer along 
the Via ad Hispanias: Centcelles, Villa de Mas Sardà, 
Repsol Química and Els Hospitals. 

As far as the rest of the archaeological sites are con-
cerned, we will jointly analyse those we have classified as 
rural establishments (ERU) and surface pottery (CER), 
as it seems obvious to us that they correspond to the 
same type of rural settlement. The only difference be-
tween them is whether it has been possible to attest 
structures in situ or not, which is often the result of 
pure chance. On the other hand, we will evaluate their 
sequence by periods and, with respect to their typology, 
we will stress the presence or lack of elements such as 
tegulae that could be a guide to the degree of the con-
struction technique (pottery or plant matter roofs). 

In the Early Roman period we have attested twen-
ty-nine archaeological sites classified as Roman rural 
establishments and another fifty-three possible sites 
identified only by surface finds. Thus we will consider 
a total of eighty-two rural settlements, a number we 
can compare to the thirty-two documented villas.
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cions antigues efectuades amb poc mètode i proveïdes 
de documentació arqueològica molt deficient. Un pa-
norama, doncs, gens convenient per a l’estudi que ens 
interessa realitzar.

Seguidament analitzem la presència d’alguns ele-
ments constructius en els establiments rurals altimpe-
rials, com són les tègules i els paviments d’opus signi-
num. Obviem de fer-ho en les villae perquè és evident 
que en totes existien aquests dos elements, i quan en la 
base de dades que hem emprat no queda reflectit així, 
es deu únicament a la manca d’informació. En canvi, 
per als establiments rurals, aquesta comparativa agafa 
un altre caire, ja que ens pot donar pistes sobre com les 
innovacions en l’arquitectura romana van introduint-
se en el món rural.

Vèiem per a època republicana que l’ús de teulades 
vegetals era predominant. En canvi, en època imperial 
el sistema de cobriment d’edificis evoluciona notable-
ment i la presència de tègules en jaciments és general. 
Així es constata en 51 dels 82 jaciments, un 62 per 
cent. Però segurament el nombre és molt més gran, 
atès que en molts jaciments no es pot comprovar la 
presència de tègules perquè es té una documentació 
molt deficient. Per exemple, en els jaciments de la 
Gatellada i la Mineta, on en la corresponent memò-
ria d’excavació no s’identifiquen els tipus ceràmics; o 
altres, com la partida de Mas Calbó, actualment de 
difícil localització. Tot i això, hi ha una sèrie de ja-
ciments ben prospectats per l’equip de S. Keay o per 
nosaltres mateixos que no han proporcionat tègules: 
3.1, 3.2, 3.3, 3.6, Mas del Menció, Mas del Nuet o 
Vinyols Sud. Aquests casos que esmentem tenen sen-
se excepció un origen anterior, d’època republicana, i 
quasi cap supera el segle ii. Sembla talment com si es 
tractés d’antigues construccions que continuen mante-
nint una arquitectura senzilla i que acaben desaparei-
xent abans del segle iii. 

Una consideració similar pot fer-se a partir de la 
presència de paviments de signinum, que com s’ha vist 
és excepcional en jaciments de cronologia republicana. 
Dels 82 jaciments, s’han constatat paviments de signi-
num en 28, ja sigui in situ o per fragments descontex-
tualitzats, normalment arrencats en tasques agrícoles i 
sovint reutilitzats en marges o murs. Suma, doncs, un 
34 per cent dels jaciments, és a dir, un terç dels jaci-
ments rurals. Tot i això, caldrà suposar que el percen-
tatge és sensiblement més gran per la mateixa mecànica 
de conservació-destrucció dels jaciments. En efecte, pel 
fet de ser els paviments la part inferior de les construc-
cions, sovint es conserven enterrats, i per tant les seves 
restes no es fan visibles en superfície i no poden ser 
detectades sense una intervenció arqueològica. 

En tot cas, sí que s’evidencia en època imperial una 
millora en l’arquitectura dels jaciments rurals, amb 
l’extensió de les teulades ceràmiques i la utilització dels 
paviments hidràulics.

For the Augustan period were have attested sixty-
eight rural establishments (known as ERU + CER 
throughout this study) and seventy-four for the Julio-
Claudian period, when they reached their peak. The 
descent (66 sites) begins in the Flavian period, con-
tinues in the second century (55 sites) and is clearly 
accentuated in the third century (36 sites). In other 
words, between the Julio-Claudian period and the 
third century the number of rural establishments is 
cut by half. 

The majority of the eighty-two Early Roman ru-
ral archaeological sites we have catalogued are known 
from surface finds. Only fifteen per cent of them have 
been archaeologically excavated and of these none has 
been extensively excavated. The majority of these were 
small test surveys or old excavations carried with scant 
methodology and highly deficient archaeological doc-
umentation. This is not, therefore, a panorama befit-
ting the study we wish to carry out.

Next, we will analyse the presence of certain build-
ing elements such as tegulae and opus signinum floors 
in the Early Roman rural establishments. We left the 
villae out of this process as it is obvious that they all 
contain these two elements and when the database we 
used does not indicate this, it is due merely to a lack of 
information. On the other hand, for the rural estab-
lishments, this comparison takes on another aspect, as 
it can give us clues to the innovations Roman architec-
ture was introducing into the rural world.

For the Republican period we see that roofs made 
out of plant matter predominated. By the Imperial 
period however roofing systems had evolved consider-
ably and tegulae are generally found at archaeologi-
cal sites. This is attested at fifty-one of the eighty-two 
archaeological sites (62%). However, the number is 
probably much higher, given that at many sites it is 
not possible to verify the presence of tegulae due to 
deficient documentation. This is true, for example, of 
the archaeological sites of La Gatellada and La Mineta, 
for which the corresponding excavation reports do not 
identify the types of pottery; or others, such as that 
of Mas Calbó, which is currently difficult to locate. 
Despite this, there is a series of archaeological sites 
that has been well surveyed by S. Keay’s team or by us 
where tegulae have not been found: 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 
Mas del Menció, Mas del Nuet and Vinyols Sud. The 
above-mentioned cases all had a prior origin in the Re-
publican period, while almost none of them survived 
the second century. Thus they appear to be old build-
ings that continued to maintain a simple architecture 
and were abandoned before the third century. 

A similar consideration can be made of the pres-
ence of signinum floors, which, as we have seen, are 
exceptional in Republican chronology archaeological 
sites. Of the eighty-two sites, signinum floors have 
been found in twenty-eight, either in situ or identified 
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el període baiximperial

El segle iii, com s’ha vist, suposa una reducció no-
table en el nombre de jaciments. Ara bé, és difícil es-
brinar si aquest fou un procés continu que tingué lloc 
al llarg del segle o si es produí en un període concret. 
En aquest sentit, les ràtzies que sobre l’any 260 afec-
taren el Camp de Tarragona i inclús la ciutat mateixa, 
podrien haver-hi influït, tot i que sembla un fenomen 
bastant puntual. El recompte de jaciments altimperials 
és de 120 i el de baiximperials és de 57, sense comptar 
en cap dels casos els camps de dubte (que són només 
tres en l’alt Imperi i quatre en el baix Imperi) ni tam-
poc inscripcions ni mil·liaris; la reducció és a menys de 
la meitat. D’aquests 57, n’hi ha 31 de constatats per al 
segle iv i només 25 per al segle v, amb la qual cosa es 
demostra, dins del baix Imperi, que continua la ten-
dència al descens en el nombre de jaciments (fig. 7). 

Els càlculs fets sobre la totalitat de jaciments altim-
perials (131) i baiximperials (58) donen que en el baix 
Imperi desapareixen 81 jaciments altimperials; a can-
vi, n’apareixen 8. Aquests darrers són necròpolis rurals 
en tots els casos menys en un: els Voltants de la Torre 
Bargallona, un important assentament que neix ara i 
es perpetua tota la tardoantiguitat. No obstant, no po-
dem oblidar que aquest s’alça a la vora de la vil·la de 
la Torre Bargallona, d’època altimperial, i que en certa 
forma deu ser-ne hereu.

La classificació per tipologia ens dóna un total de 
8 vil·les romanes, 19 establiments rurals i 20 assenta-
ments localitzats només a partir de ceràmica superficial. 
S’hi han d’afegir encara 7 necròpolis, 2 tombes aïllades, 
una terrisseria i una inscripció de caràcter funerari.

La major part de les villae ja existien en època alt- 
imperial i continuen subsistint; la Burguera, Centce-
lles, Cal·lípolis, la Llosa i Mas dels Frares. La vil·la dels 
Hospitals s’havia constituït com a tal poc abans, en el 
segle iii, i la de Parets Delgades es construeix en el segle 
iv. D’altres en tenim una informació dubtosa, com la 
del Cap de Sant Pere. Per tant, l’única que sembla haver 
estat construïda en el baix Imperi és la de Parets Delga-
des, però ho fa sobre un establiment rural preexistent. 

Les villae que subsisteixen estan en proximitat evi-
dent amb les principals artèries de comunicació; la Via 
Augusta i la via ad Hispanias. Algunes de les que esta-
ven situades en terres més a l’interior, com les de Mas 
d’en Toda, l’Hort del Pelat, el Vilar o els Antigons, no 
superen el segle iii amb la categoria de vil·la. Només 
sobreviuen les vil·les del Mas dels Frares (situada, però, 
a només 2 quilòmetres de la via cap a Ilerda) i l’excep-
ció que confirma la regla: l’edifici residencial de la vil·la 
de Parets Delgades, que s’aixeca justament en el segle 
iv. Els jaciments més propers a les vies pateixen també 
una disminució en el nombre; algunes vil·les situades 
clarament en relació amb la Via Augusta, com Mas dels 
Canonges, Mas d’en Gras, l’Esquirol o els Masos, desa-

by decontextualised fragments, normally thrown up by 
ploughing and often reused in margins or walls. They 
make up 34% of the sites, in other words a third of the 
rural archaeological sites. Having said this, we have to 
assume that the percentage is somewhat higher due to 
the conservation-destruction mechanic of the archaeo-
logical sites themselves. Indeed, the fact that they are 
floors from the lower part of the buildings often means 
that they are preserved intact and their remains are not 
therefore visible on the surface and cannot be detected 
without an archaeological excavation. 

However, we do see evidence in the Imperial period 
of an improvement in rural site architecture with the 
spread of the use of ceramic tiles and hydraulic floors.

The late roman period

In the third century, as we have seen, there was a 
notable reduction in sites. However, it is difficult to de-
cide whether this was a continuous process throughout 
the century or whether it took place during a specific 
period. In this respect, the pillaging raids suffered by 
the Camp de Tarragona and even the city itself around 
the year 260 may have had an influence, despite the 
fact that they appear to have been a fairly isolated 
phenomenon. The count is 120 Early Roman and 
fifty-seven Late Roman archaeological sites, without 
including in either case the inscriptions, milestones or 
doubtful areas (there are only three in the Early Ro-
man period and four in the Late Roman period). They 
were reduced by more than half. Of these fifty-seven 
sites, thirty-one are attested for the fourth century and 
only twenty-five for the fifth century. This proves that 
the number of sites continued to diminish during the 
Late Roman period (Fig. 7). 

The calculations made for the total number of Ear-
ly Roman (131) and Late Roman (58) archaeological 
sites show that in the Late Roman period eighty-one 
Early Roman archaeological sites were abandoned; on 
the other hand, eight new ones appeared. These latter 
sites are all rural necropolises except for one: Els Volt-
ants de la Torre Bargallona, an important settlement 
which was founded during that time and continued 
throughout Late Antiquity. However, we must not for-
get that that it was built near the Early Roman villa of 
La Torre Bargallona and in a certain way it must have 
been its heir.

Classification by typology gives us a total of eight 
Roman villas, nineteen rural establishments and twen-
ty settlements identified only by surface pottery. To 
these we have to add seven necropolises, two isolated 
tombs, a pottery and a funerary inscription.

The majority of the villae already existed in the 
Early Roman period and continued to subsist: La Bur-
guera, Centcelles, Cal·lípolis, La Llosa and Mas dels 
Frares. The villa of Els Hospitals had been built as 
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such a little earlier, in the third century, and that of 
Parets Delgades was built in the fourth century. We 
have dubious information about others, such as that 
of Cap de Sant Pere. Thus, the only one that appears 
to be from the Late Roman period is that of Parets 
Delgades, although it was built at a pre-existing rural 
establishment. 

The surviving villae are in obvious proximity to 
the main communication arteries: the Via Augusta 
and the Via ad Hispanias. Some of those that were 
located further inland, such as Mas d’en Toda, L’Hort 
del Pelat, El Vilar and Els Antigons, did not survive as 
villas past the third century. The only survivors were 
those of Mas dels Frares (located, however, only two 
kilometres from the road to Ilerda), and the exception 
that confirms the rule, the residential building of the 
villa of Parets Delgades, which was built in the fourth 
century. The number sites nearest the roads also de-
creased; some villas clearly linked to the Via Augusta, 
such as Mas dels Canonges, Mas d’en Gras, L’Esquirol 
and Els Masos, disappeared as such, while others, 
Cal·lípolis, La Burguera, La Llosa and perhaps El Cap 
de Sant Pere, survived.

The rural settlements to which we have not at-
tributed the category of villa are in the majority and 
they have been classified into two groups according 
to whether they had in situ architectural remains or 
not, as we have explained in the corresponding place 
(ERU or CER, respectively). Here we deal with them 
together for reasons we have also explained above. 
The analysis of the maps shows a continuous de-
population throughout the Late Roman period that 
affected all the areas in general, with no regional dif-
ferences. 

For the Late Roman period there were nineteen ar-
chaeological sites categorised as Roman rural establish-
ments and twenty located only by surface pottery. It 
is possible to compare the total number (39) with the 
eight documented villas. The following is a list of the 
archaeological sites:

late roman 
Villas (8)

late roman 
erus (19)

late roman 
Cers (20)

Els Hospitals
Carretera de 
Montbrió

1.2

La Burguera El Vilar 3.5

El Cap de Sant 
Pere (?)

Els Antigons Les Gavarres II

Centcelles Els Mongons I Lo Regueral

Cal·lípolis La Buada Majola I

La Llosa Les Bassasses
Mas de
Barenys II

Mas dels Frares L’Hort del Pelat
Mas de
Gomandí

pareixen com a tals i altres subsisteixen (Cal·lípolis, la 
Burguera, la Llosa i potser el Cap de Sant Pere).

Els assentaments rurals als quals no hem atribuït la 
categoria de vil·la són la majoria, i s’han classificat en 
dos grups en funció de la presència o no de restes arqui-
tectòniques in situ, com ja s’ha explicat en el lloc cor-
responent (respectivament, ERU o CER), però aquí els 
tractem en conjunt pels motius que també hem esgrimit 
anteriorment. De l’anàlisi dels mapes es desprèn un des-
poblament continuat al llarg del baix Imperi que afecta 
totes les àrees en general, sense diferències regionals. 

Per al període baiximperial es compten 19 jaciments 
que han estat considerats establiments rurals romans i 
20 de localitzats només per ceràmica en superfície. Es 
pot comparar el nombre total (de 39) amb les 8 vil·les 
documentades. La relació de jaciments és aquesta:

Vil·les
baiximperials 

(8)

eru
baiximperials 

(19)

Cer
baiximperials 

(20)

Els Hospitals
Carretera de 
Montbrió

1.2

La Burguera El Vilar 3.5
El Cap de Sant 
Pere (?)

Els Antigons Les Gavarres II

Centcelles Els Mongons I Lo Regueral
Cal·lípolis La Buada Majola I

La Llosa Les Bassasses
Mas de
Barenys II

Mas dels Frares L’Hort del Pelat
Mas de
Gomandí

Parets Delgades Mas de Gassol
Mas de
l’Ambròs

Mas de Valls Mas de la Boella
Mas d’en
Bertran

Mas de Serapi

Mas d’en
Bosch I

Mas del Ganso

Molins Nous Mas del Rofes
Riudarenes I Mas del Xaranga
Sota la Timba 
del Castellot

Mas d’en Corts

Vil·la de Mas 
Sardà

Mas d’en Toda

Vil·la del Cogoll Mas Nolles
Vil·la del Mas 
dels Canonges

Mas Rovira

Vil·la dels
Aragalls

Pont de Goi I

Voltants de la 
Torre Bargallona

Prat

Sant Pol
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late roman 
Villas (8)

late roman 
erus (19)

late roman 
Cers (20)

Parets Delgades Mas de Gassol
Mas de
l’Ambròs

Mas de Valls Mas de la Boella

Mas d’en
Bertran

Mas de Serapi

Mas d’en
Bosch I

Mas del Ganso

Molins Nous Mas del Rofes

Riudarenes I Mas del Xaranga

Sota la Timba 
del Castellot

Mas d’en Corts

Vil·la de Mas 
Sardà

Mas d’en Toda

Vil·la del Cogoll Mas Nolles

Vil·la del Mas 
dels Canonges

Mas Rovira

Vil·la dels
Aragalls

Pont de Goi I

Voltants de la 
Torre Bargallona

Prat

Sant Pol

late antiquity

The passage from the Late Roman period to Late 
Antiquity is once again marked by the abandonment 
of a large number of sites. The calculation of the 
total number of archaeological sites in each period 
indicates that only twenty-one of the fifty-eight Late 
Roman sites remained. Thirty-eight were abandoned 
and only one new settlement, that of La Grassa, was 
founded. The find of a Visigoth coin hoard in the 
latter suggests a link to a nearby settlement from 
that period that we have yet to discover. Thus, the 
number of settlements is reduced by almost two 
thirds (Fig. 8).

Of these twenty-one archaeological sites, eighteen 
are attested in the sixth century and only four in the 
seventh century. This considerable decrease could be 
due to profound changes in the population models 
and/or archaeological difficulties in identifying them. 
On the one hand, the upper strata are the most likely 
to have been destroyed, and on the other, the lack of 
imported pottery makes it very difficult to characterise 
the material culture of this period. 

Classified by typology, we know of two villas, 
eight Roman rural establishments and eight settle-
ments identified by surface pottery. To these we have 
to add two necropolises (Mas de Barenys and Mas del 

l’antiguitat tardana

El pas del baix Imperi a la tardoantiguitat es concre-
ta novament en la desaparició d’un elevat nombre de 
jaciments. Els càlculs sobre el total de jaciments de cada 
període indiquen que dels 58 jaciments baiximperials 
es passa a 21. En desapareixen 38 i només en sorgeix 
un de nou: la Grassa, que a més és la troballa aïllada 
d’un tresor de moneda visigoda, per bé que cal suposar 
en relació amb algun assentament proper de la mateixa 
època que desconeixem. Per tant, el nombre d’assenta-
ments es redueix gairebé en dos terços (fig. 8).

D’aquests 21 jaciments, 18 es constaten en el segle 
vi i només 4 en el segle vii. Aquesta gran davallada pot 
ser deguda a uns profunds canvis en els models de po-
blament i/o a problemes arqueològics en la seva identi-
ficació. En efecte, per un costat els estrats superiors són 
els més susceptibles de ser destruïts. Per altra banda, 
desapareixen les ceràmiques d’importació i es fa molt 
difícil caracteritzar la cultura material d’aquesta època. 

Classificats per tipologia, es coneixen 2 vil·les, 8 es-
tabliments rurals romans i 8 d’identificats per ceràmi-
ca en superfície. A més, cal afegir-hi 2 necròpolis (Mas 
de Barenys i Mas del Fesoler) i un tresor (la Grassa). Si 
fem l’anàlisi per segles, veiem que hi ha una certa con-
tinuïtat entre el segle v i el vi. Certament continua el 
descens en el nombre de jaciments en la mateixa tòni-
ca que en el baix Imperi. Els assentaments rurals (ERU 
+ CER) són 19 en el segle v i 16 en el vi. En canvi, 
les vil·les, que són 6 en el segle v, pràcticament desa-
pareixen en el vi, quan es redueixen a 2 (Cal·lípolis i 
Parets Delgades). En aquestes dues vil·les s’han pogut 
documentar fases constructives d’aquest moment: la 
reforma dels banys en el primer cas i la presència d’un 
capitell marmori en el segon. En el segle vii les vil·les 
s’han esborrat del tot.

Els jaciments que han proporcionat materials del 
segle vii són molt pocs: alguns estrats de l’antiga vil·la 
romana de la Burguera i ceràmiques localitzades en els 
jaciments de Mas de Barenys II (àmfores globulars i de 
fons umbilicat), Mas d’en Toda (amb ceràmica molt 
tardana com terra sigil·lada africana D de la forma 
Hayes 91C i fins i tot ceràmica islàmica) i els Voltants 
de la Torre Bargallona. Els tres primers representen la 
continuïtat sobre un jaciment anterior, però l’últim 
respon ja a un nou plantejament. Els Voltants de la 
Torre Bargallona és un assentament rural del qual no-
més ha subsistit un extens camp amb nombroses fos-
ses, la majoria de les quals sitges. Els estrats superiors 
no s’han conservat, arrasats per les màquines, però cal 
suposar la presència d’un petit poblat, similar a d’al-
tres de documentats per la mateixa època en alguns 
indrets de Catalunya: Can Torras (Castellar del Vallès), 
Vilaclara (Castellfollit del Boix) o la Solana (Cubelles). 
Són poblats de nova planta de caràcter agrícola que es 
daten habitualment en els segles vi i vii.
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La relació de jaciments tardoantics és aquesta:

Vil·les
tardoantigues 

(2)

eru 
tardoantics

(8)

Cer
tardoantics

(8)

Cal·lípolis El Vilar Barranc de Sales

Parets Delgades Els Antigons
Mas de
Barenys II

Els Mongons I Mas de la Boella

La Burguera Mas del Rofes

La Llosa Mas del Xaranga

Mas dels Frares Mas d’en Toda

Sota la Timba 
del Castellot

Mas Nolles

Voltants de la 
Torre Bargallona

Molins Nous

L’evolució del poblament
La conjunció de les informacions proporcionades 

per la base de dades permet fer un estudi lineal de 
l’evolució del poblament al llarg de tota l’època roma-
na. En aquest sentit, s’ha cregut oportú fer un segui-
ment dels assentaments d’hàbitat, classificats en dues 
categories: vil·les (VIL) i establiments rurals (inclo-
ent-hi també aquells que s’han identificat únicament 
per una dispersió de materials ceràmics en superfície, 
CER i ERU). A continuació presentem un quadre 
amb el nombre de jaciments de cada categoria, classi-
ficats per períodes:

VIl Cer + eru

República 1 123

Alt Imperi 32 82

Baix Imperi 8 39

Antiguitat tardana 2 16

Aquesta taula es pot representar amb un gràfic que 
permet apreciar la tendència general del poblament 
d’una manera encara més evident (fig. 9).

És clar que l’època republicana representa un mà-
xim en el nombre d’assentaments: 124. Es pot dir que 
la totalitat són establiments rurals, i només una sola 
vil·la fa acte de presència en el segle i aC. En relació 
amb el període ibèric precedent, hi ha un creixement 
espectacular de jaciments que sense dubte respon a 
unes pautes marcades des de Roma, i que molt pos-
siblement també cal relacionar amb la centuriació 
del Camp. L’alt Imperi ve marcat per dos fenòmens. 
Per un costat, s’implanta el sistema de la vil·la (32 de 

Fesoler) and a hoard (La Grassa). If we analyse them 
by centuries, we see that there is a certain continu-
ity between the fifth and sixth centuries. The descent 
in the number of archaeological sites continued at 
the same rate in the Late Roman period. There are 
nineteen rural settlements (ERU + CER) in the fifth 
century and sixteen in the sixth century. On the other 
hand, the villas, of which there are six from the fifth 
century, had practically disappeared by the sixth cen-
tury, when there were only two (Cal·lípolis and Parets 
Delgades). In these two villas it has been possible to 
document the building phases from that period: the 
rebuilding of the baths in the case of the former and 
the presence of a marble capital in the latter. By the 
seventh century villas had completely disappeared 
from the map.

There are very few archaeological sites that have 
rendered finds from the seventh century: some strata 
from the Roman villa of La Burguera and pottery from 
the archaeological sites of Mas de Barenys II (globu-
lar and umbilicate bottom amphoras), Mas d’en Toda 
(very late-period ware such as Hayes 91C African D 
terra sigillata and even Islamic ware) and Els Voltants 
de la Torre Bargallona. The first three represent the 
continuity of an earlier archaeological site, while the 
last corresponds to a new foundation. Els Voltants de 
la Torre Bargallona is a rural settlement of which only a 
large field with numerous pits, most of them silos, has 
survived. The upper strata have been lost to ploughing, 
but we can assume that this was the site of a small set-
tlement, similar to others documented for the same pe-
riod in other parts of Catalonia: Can Torras (Castellar 
del Vallès), Vilaclara (Castellfollit del Boix) or La Sola-
na (Cubelles). These are new agricultural settlements 
usually dated to the sixth and seventh centuries.

The following is a list of Late Antiquity archaeo-
logical sites:

late antiquity 
villas (2)

late antiquity 
erus (8)

late antiquity 
PoTs (8)

Cal·lípolis El Vilar Barranc de Sales

Parets Delgades Els Antigons
Mas de
Barenys II

Els Mongons I Mas de la Boella

La Burguera Mas del Rofes

La Llosa Mas del Xaranga

Mas dels Frares Mas d’en Toda

Sota la Timba 
del Castellot

Mas Nolles

Voltants de la 
Torre Bargallona

Molins Nous
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documentades), i per l’altre, es redueix considerable-
ment el nombre d’establiments rurals (de 123 a 82). 
Són canvis que impliquen una reestructuració en el 
sistema agrari. L’aparició de grans vil·les es produeix 
paral·lelament a l’abandonament de nombrosos esta-
bliments rurals, tot i que la suma total de jaciments 
per èpoques implica només la pèrdua de 10 assenta-
ments respecte a l’època republicana. En aquest sentit, 
no creiem que es donés una pèrdua demogràfica, i ens 
inclinem més a pensar en un lent desplaçament de po-
blació cap a les vil·les (que necessitaven una nombrosa 
mà d’obra per treballar les terres que en depenien) i 
potser en un procés de concentració de les propietats. 
A més, la presència de diverses terrisseries per envasar 
i exportar el vi que produïen les terres demostra un 
camp intensament treballat i unes xarxes comercials 
plenament desenvolupades. En canvi, en el baix Im-
peri es mostra una tendència al despoblament. De-
creixen tant el nombre d’establiments rurals (de 82 
a 39) com el de vil·les (de 32 a 8). La reducció és, en 
total, de 114 a 31 jaciments. És una caiguda en picat 
que sembla indicar també una pèrdua de població, tot 
i que també es podria pensar en una concentració de 
població a les poques vil·les que subsisteixen. Moltes 
de les antigues vil·les segueixen subsistint, però patei-
xen un procés de ruralització: s’abandonen estances 
luxoses que requerien un costós manteniment i no 
proporcionaven cap benefici econòmic, com els bal-
nea. Aquesta tendència continua en la tardoantiguitat 
i culmina amb la desaparició total del sistema romà 
de la vil·la.

La taula de l’evolució de poblament per períodes 
cronològics més precisos i el corresponent gràfic que 
es genera donen algunes diferències respecte a les ante- 
riors que cal analitzar amb cura.

The evolution of the population
The conjunction of the information provided by 

the database allows us to make a linear study of the 
evolution of the population throughout the entire 
Roman period. We believed it opportune to track the 
habitat settlements, classifying them into two catego-
ries: villas (VIL) and rural establishments (including 
those that have only been identified from a dispersion 
of surface pottery: CER and ERU). The following ta-
ble shows the number of archaeological sites per cat-
egory, classified by periods:

VIl Cer + eru

Republican 1 123

Early Roman 32 82

Late Roman 8 39

Late Antiquity 2 16

This table can be converted into a graph in which 
the general population trend is even more evident 
(Fig. 9).

It is clear that the Republican period had the 
largest number of settlements: 124. They are all ru-
ral establishments and there is only one villa in the 
first century BC. There was a spectacular growth in 
archaeological sites compared to the preceding Ibe-
rian period, a phenomenon that without a doubt cor-
responds to guidelines laid down from Rome. The 
Early Roman period is notable for two phenomena. 
On the one hand, the introduction of the villa system 
(32 documented villas), and on the other, a consider-

 1 

 

 
 

 
 

Figura 9. Evolució del poblament per períodes  /  Figure 9. The evolution of the population by periods.
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Vil·les (33)

Villas (33)

S. i aC

1st c. 
bC

augus-
tià

aug.

Julio- 
claudi
Julio-
Cl.

Flavi

Fla-
vian

S. ii

2nd c.

S. iii

3rd c.

S. iv

4th c.

S. v

5th c.

S. vi

6th c.

S. vii

7th c.

Barranc de la Donzella

Cal·lípolis

Camí Vell de Salou

CEIP Cambrils

Centcelles

El Burguet

El Cap de Sant Pere

El Vilar

El Vilar de la Font de l’Albelló

Els Antigons

Els Hospitals

Els Masos

Hostal Don Juan

La Burguera

La Canaleta

La Catafara

La Llosa

L’Esquirol

L’Hort del Pelat

Mas del Ganso

Mas dels Frares

Mas d’en Gras

Mas d’en Pons

Mas d’en Toda

Molins Nous

Parets Delgades

Vil·la Ceratònia

Vil·la de Barenys

Vil·la de la Platja Llarga

Vil·la de Mas Sardà

Vil·la de Repsol Química

Vil·la del Cogoll

Vil·la del Mas dels Canonges

Total 1 6 13 15 19 13 7 6 2 0

Figura 10. Villae identificades en l’àrea d’estudi i les seves cronologies  /  Figure 10. Villae identified in the study area and their 
chronologies.
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Període VIl Cer + eru

Segle ii aC 0 43

Segle i aC 1 61

Augustià 6 68

Julioclaudi 13 74

Flavi 15 66

Segle ii 19 55

Segle iii 13 36

Segle iv 7 24

Segle v 6 19

Segle vi 2 16

Segle vii 0 4

La primera discordança entre els dos gràfics (fig. 
11) i també la més notable és la diferència en el nom-
bre d’establiments rurals romans en època republi-
cana i fins a la meitat del segle i dC. Es constaten 
per al segle ii aC 43 jaciments i 61 per al segle i aC, 
i un augment fins al període julioclaudi, per iniciar 
després una davallada. Es tracta d’una diferència no-
table respecte al primer gràfic que té la seva explicació 
en el mètode que s’ha seguit per omplir la base de 
dades: en el moment d’atribuir la cronologia afinada 
per a un jaciment s’han tingut en compte únicament 
l’època que assenyalen els fòssils directors que s’hi 
han trobat. Quan per a un període determinat no hi 
ha materials, s’ha deixat en blanc la casella correspo-
nent. Aquesta és la causa que ha provocat aquestes 
diferències. 

able reduction in the number of rural establishments 
(from 123 to 82). These changes imply a restructur-
ing of the agrarian system. The appearance of large 
villas coincides with the abandonment of numerous 
rural establishments, even though the total sum of 
archaeological sites per period involves a loss of only 
ten settlements with respect to the Republican peri-
od. In this respect, we do not believe that there was 
a demographic decline, but rather a gradual displace-
ment of the population to the villas (which would 
have needed a large amount of labour to work their 
lands) and a possible concentration of properties. 
Moreover, the presence of various potteries for manu-
facturing the containers used to export the wine pro-
duced shows that the land was intensively cultivated 
and that there were well developed trade networks. 
On the other hand, in the Late Roman period we see 
a trend towards depopulation. There was a decrease 
in the numbers of both rural establishments (from 82 
to 39) and villas (from 32 to 8). Overall, the total 
number of sites fell from 114 to 31. This sharp fall 
indicates that there was also a drop in the population, 
although it is also possible that there was a concentra-
tion of people in the few villas that remained. Many 
of the earlier villas survived, although they underwent 
a ruralisation process; the luxurious rooms that had a 
high maintenance cost but produced no profit, such 
as the balnea, were abandoned. This trend continued 
in Late Antiquity and culminated in the disappear-
ance of the Roman villa system.

The table showing the evolution of the population 
by more precise chronological periods and its corre-
sponding graph shows some differences with respect 
to the previous ones and these need to be analysed 
with care.

 1 

 

 
 

 
 

Figura 11. Evolució del poblament per segles / Figure 11. Evolution of the population by centuries.
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Per a l’època republicana, en gran part dels jaci-
ments no és possible donar una cronologia acurada 
per manca de ceràmiques amb datacions més concre-
tes. Sovint s’hi troben només ceràmiques comunes 
ibèriques i àmfores itàliques informes. En aquests ca-
sos s’ha introduït «Època republicana» sense més pre-
cisions, i per tant aquests jaciments no apareixen en 
les llistes del segle ii ni en la de l’i aC. Aclarit aquest 
punt, el que sí que es fa evident és que es constaten 18 
jaciments més en el segle i aC que en el ii aC. Com ja 
s’ha explicat en l’apartat corresponent, l’element bà-
sic que hem emprat per atribuir un assentament a un 
segle o a l’altre és la presència d’àmfores de procedèn-
cia itàlica (grecoitàliques per al ii aC i Dr. 1 per a l’i 
aC). Per tant, sembla que a mesura que ens acostem 
al canvi d’era hi ha un increment en el nombre de 
jaciments.

El que sí que queda reflectit magníficament és el 
procés d’implantació de les vil·les. A part de la vil·la del 
Mas d’en Gras, que pot ser datada en època republica-
na, la veritable eclosió es produeix en època d’August, i 
continua in crescendo al llarg de tot el segle i i encara en 
el segle ii, moment en què arriba al punt culminant, 
amb un total de 19 vil·les documentades. 

En canvi, el nombre de jaciments rurals comença 
una davallada a partir de mitjan segle i dC, que amb 
més o menys intensitat serà constant fins al final de 
l’antiguitat. Aquesta comença a fer-se evident sobre-
tot en època flàvia, a final del segle i, i pateix una 
notable caiguda en el segle iii, un segle de crisi que 
marca també el principi en la reducció del nombre 
de vil·les. 

El baix Imperi i la tardoantiguitat continuen mos-
trant una tendència a la desaparició d’assentaments. 
Unes poques vil·les es mantenen en els segles iv i v. En 
algunes fins i tot s’hi construeixen grans edificis de bell 
nou: Parets Delgades i Centcelles. En el segle vi sobre-
viu només la de Cal·lípolis (es reedifiquen les termes) i 
segurament la de Parets Delgades (un capitell marmori 
és d’aquest moment); en canvi, en el vii les vil·les ja 
han desaparegut. Els establiments rurals també van re-
duint-se a un ritme més o menys constant, però hi ha 
una gran caiguda en el segle vii, moment per al qual 
només coneixem quatre jaciments.

A grans trets, s’observa com hi ha un primer mo-
ment (segles ii-i aC) en què el camp s’omple de pe-
tits establiments rurals com a resultat d’una política 
agrària i colonitzadora plenament romana; que en el 
canvi d’era hi ha una segona reestructuració amb la 
incorporació del sistema de la vil·la. Possiblement la 
implantació de noves vil·les al llarg dels segles i i ii 
dC va provocar l’abandonament d’un cert nombre 
d’establiments rurals, fet que comença a notar-se en 
època flàvia i que serà ja una constant a partir d’aquest 
moment. El segle iii representa l’abandonament d’un 
gran nombre de jaciments, també de vil·les. Durant 

Period VIl Cer + eru

2nd century BC 0 43

1st century BC 1 61

Augustan 6 68

Julio-Claudian 13 74

Flavian 15 66

2nd century 19 55

3rd century 13 36

4th century 7 24

5th century 6 19

6th century 2 16

7th century 0 4

The first and most remarkable discrepancy be-
tween the two graphs (Fig. 11) is the difference in the 
number of Roman rural establishments in the Repub-
lican period and up until the middle of the first centu-
ry AD. Forty-three archaeological sites are attested in 
the second century BC and sixty-one in the first cen-
tury BC; they increase until the Julio-Claudian period 
and then begin to decrease. This is a notable differ-
ence compared to the first graph and can be explained 
by the method used to complete the database: when 
attributing a refined chronology to an archaeological 
site, only the period indicated by the index fossils has 
been taken into account. Where there were no finds 
for a specific period, the corresponding box was left 
blank. This is the reason for the differences. 

For most of the Republican period archaeological 
sites it is not possible to give an accurate chronology, 
due to the lack of pottery with more specific datings. 
Often only Iberian common ware and formless Italic 
amphoras are found. In those cases, “Republican pe-
riod” has been entered without any further definition; 
these archaeological sites do not therefore appear in 
either the second or the first century BC lists. Hav-
ing clarified this point, what is evident is that there 
are eighteen more archaeological sites in the first cen-
tury BC than in the second century BC. As has been 
explained in the corresponding section, the basic ele-
ment we used to attribute a settlement to one cen-
tury or another is the presence of amphoras from Italy 
(Greco-Italic for the second century BC and Dr. 1 for 
the first century BC). It therefore appears that as we 
approach the turn of the era there is an increase in the 
number of archaeological sites.

One thing we can see very clearly is the introducto-
ry process of the villa. Apart from the villa of Mas d’en 
Gras, which can be dated to the Republican period, 
the true emergence took place in the Augustan period 
and continued in crescendo throughout the first cen-
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el baix Imperi continua la tendència, en el vi pràc-
ticament s’esvaeixen les vil·les i en el vii fins i tot els 
establiments rurals, que queden reduïts a la pervivèn-
cia d’algunes grans vil·les totalment «ruralitzades» i 
a l’aparició d’un nou tipus de poblats fets preferent-
ment amb materials peribles, com els Voltants de la 
Torre Bargallona.

tury and into the second century, when it culminated 
with a total of nineteen documented villas. 

On the other hand, the number of rural sites be-
gan to decrease from the middle of the first century 
AD and continued to do so at a faster or slower rate 
until the end of Antiquity. This becomes particularly 
evident in the Flavian period, at the end of the first 
century, and there is a notable fall in the third century, 
a century of crisis that also saw the beginning of the 
reduction in the number of villas. 

The Late Roman and Late Antiquity periods con-
tinue to show a tendency for the abandonment of 
settlements. A few villas remained in the fourth and 
fifth centuries and in some cases large new buildings 
were built, such as at Parets Delgades and Centcelles. 
In the sixth century the only survivors were Cal·lípolis 
(the baths were rebuilt) and probably Parets Delgades 
(there is a marble capital from this time). By the sev-
enth century there were no longer any villas. The rural 
establishments also decreased at a more or less con-
stant rate, although there was a considerable fall in the 
seventh century, when we only know of four archaeo-
logical sites.

In summary, we observe an initial phase (second - 
first centuries BC) in which the countryside filled with 
small rural establishments as the result of a wholly Ro-
man colonisation and agricultural policy and a second 
restructuring at the turn of the era with the incorpora-
tion of the villa system. Possibly the introduction of 
new villas during the first and second centuries AD 
led to the abandonment of a certain number of rural 
establishments, an effect we begin to see in the Fla-
vian period and that was constant from then on. In 
the third century we see the abandonment of a large 
number of sites, as well as villas. This trend continued 
during the Late Roman period; by the sixth century 
practically all the villas had been abandoned and in the 
seventh century also the rural establishments. All that 
remained were some completely “ruralised” large villas 
and, at the same time, we see the appearance of a new 
type of settlement, preferably built with perishable 
materials, such as Els Voltants de la Torre Bargallona.

llegenda dels mapes d’aquest capítol

Vil·la

Establiment rural

Troballa ceràmica

Centre terrissaire

Tàrraco

Poblat ibèric

Establiment ibèric

Tomba

Necròpolis

Epigrafia

Mil·liari

Pedrera

Varis
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8. elS reCurSoS eConòMICS

8.1. El sistema econòmic dels establiments 
de l’ager Tarraconensis

Marta Prevosti

La producció agrícola està en el fonament mateix 
de l’existència de la gran majoria dels establiments de 
l’ager d’una ciutat com la de Tarraco. Per tant, la trans-
cendència d’aquests aspectes és bàsica per entendre el 
sistema econòmic de la ciutat i la seva evolució, que 
va passar d’una economia de fortes arrels ibèriques a 
una situació en època altimperial fonamentada en el 
sistema de la vil·la romana. Aquesta dinàmica té el 
seu reflex en les corresponents xarxes de producció, de 
venda i de consum, de les quals han quedat indicadors 
i rastres als establiments rurals.

En el catàleg dels jaciments de l’àrea d’estudi del 
PAT es descriuen els «elements» que conté cada jaci-
ment, sobre la base de com s’han classificat i descrit 
en l’apartat de metodologia (capítols 1 i 2 d’aquest 
volum). Amb ells, juntament amb els «materials» que 
s’han recollit en superfície en les prospeccions extensi-
ves, o bé els que es coneixen d’excavacions i col·leccions 
diverses, en els jaciments de la nostra base de dades, 
podem combinar una informació que aporta dades de 
diferent índole. Intentarem, doncs, una classificació 
dels jaciments basant-nos en els elements i materials de 
significat econòmic, per aprofundir en el coneixement 
dels aspectes productius i de consum, dels establiments 
agrícoles en estudi. Per al detall de les dades i la biblio-
grafia de cada jaciment, vegeu la fitxa corresponent al 
catàleg de jaciments (volum 6).

Així doncs, vegem l’ordenació i les conclusions a 
què s’ha arribat amb el seguit de dades sobre elements 
i materials que tenen connotacions de treball o de pro-
ducció, i que, per tant, podem prendre com a indica-
dors de les activitats econòmiques dels establiments a 
què corresponen.

8.1.1. la producció d’oli i vi

Com a indicadors de la producció d’oli o vi, tin-
drem en compte els vestigis de premses, tant de les 
construccions que les allotjaven com dels contrapesos i 
molins d’oli, que sovint en són indicadors, els dipòsits 
de recollida dels líquids i els magatzems del producte, 
que sovint consisteixen en sales de dolia. Però també 
poden donar-ne indicis les instal·lacions associades, 

com són les terrisseries que produïen els envasos del 
producte, i les mateixes àmfores. Aquí hi farem una 
referència ràpida, ja que les hem estudiat en detall en 
un capítol específic per a les figlinae.1

Com explica J.-P. Brun (1986, 60-65), de fet les 
premses per a oli i per a vi són iguals en la seva base 
i sols difereixen en l’alçada dels muntants, és a dir, 
detalls que no se solen trobar en l’arqueologia; ara 
bé, allò que permet distingir-les és el seu entorn, la 
presència del molí d’oli, ja sigui la mola olearia, el 
trapetum o el molí rotatori cilíndric (que podria ser la 
mola hispaniensis a què al·ludeix Cató, De Agr. 10.4), 
la forma de les àrees de premsat, la forma i la capa-
citat dels dipòsits de recollida del líquid, la presència 
de dipòsits de decantació de l’oli o la presència d’es-
pais de trepig del raïm o calcatoria. En general, els 
dipòsits de recollida del líquid són més grans quan 
es tracta de vi, i els magatzems també solen ser més 
grans en el cas de cellae vinariae. Els dolia defossa se-
gurament indiquen que s’hi guardava vi, ja que el 
vi és susceptible de fer-se malbé amb les diferències 
de temperatura, i per això es tendia a guardar-lo en 
espais subterranis, que es veuen menys afectats pels 
canvis de la temperatura ambient. També pensem 
que es podien utilitzar bots de pell d’animal per en-
vasar i transportar l’oli, i també per transportar el vi, 
com es feia fins ben entrat el segle xx. I segurament 
també es van utilitzar les bótes de fusta per emma-
gatzemar el vi i fins per transportar-lo, segurament 
en èpoques més avançades a la del període augustià 
i julioclaudi, que és el gran moment del negoci amb 
aquest producte a l’ager de Tarraco.

En la zona d’estudi del PAT, es coneixen cinc con-
trapesos (CPR), dotze magatzems de dolia (SDO), 
nou instal·lacions de premsa i una de possible (TOR) i 
dues possibles instal·lacions de premsa amb dipòsit de 
recollida de líquids (DIP), reunits en dinou jaciments 
(fig. 1). Encara es coneix un altre contrapès de premsa, 
del qual no tenim la certesa que sigui procedent del 
jaciment on es troba (la Boella). Ara bé, en molts casos 
es fa molt difícil de discernir si aquestes instal·lacions 
estaven destinades a fer oli o vi.

8.1.1.1. Cellae oleariae
S’ha trobat una única cella olearia, identificada amb 

seguretat, dins de l’àrea d’estudi del PAT.
Molins nous (Riudoms): (TOR, CPR, DIP) 

Dins dels treballs del PAT, es va tornar a excavar l’àrea 
d’aquest jaciment, que ja havia estat excavada feia 

1. Vegeu la taula recopilatòria de les terrisseries, on s’aprecia que en onze d’elles es produïen àmfores vinàries.
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Figura 1. Mapa dels jaciments que presenten indicis d’instal·lacions de transformació agrícola: dipòsits, contrapesos, sales de dolia i 
premses.
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trenta anys per un grup d’estudiosos locals,2 per tal de 
poder-la documentar millor. En la segona fase de vida 
documentada, datable cap al tercer quart de segle i 
aC, es localitzà una zona de treball amb la construcció 
de dipòsits per contenir-hi líquid, de funció incerta, 
per bé que segurament es tractava de l’elaboració d’oli 
o vi. La tercera fase, que s’ha de situar entre el segle 
i aC i el segle ii, presenta una continuïtat d’ús de la 
zona de dipòsits, i encara se’n construeix un tercer. 
En la quarta fase, que es data entre els segles iii i v, els 
dipòsits i la part inferior de la sala annexa es rebleixen 
amb material d’enderroc. Al seu damunt, aprofitant 
la mateixa sala, es basteix una premsa d’oli (fig. 2). 
Al seu costat llarg, es van construir quatre dipòsits, 
d’aproximadament 1 x 3,3 m cada un, en posició cada 
un d’ells a un nivell inferior al contigu, de tal mane-
ra que el líquid podia anar passant de l’un a l’altre 
(fig. 3). En el segon, encara es conserva el desguàs fet 
amb imbrices, que s’obre a la part baixa de la paret. 
Es tracta de la típica disposició de dipòsits per a la 
decantació de l’oli, que un cop sortia de la premsa 
es recollia en el dipòsit superior, on s’hi afegia aigua 
calenta, de tal forma que les impureses precipitaven 
a la part inferior, juntament amb l’aigua, mentre que 
l’oli se’n desprenia i flotava al damunt i passava per 
decantació al segon dipòsit. L’aigua amb impureses 
s’evacuava pel desguàs obert a la part inferior de la 
paret externa del dipòsit (fig. 4). En el segon dipòsit 
es repetia l’operació, i es feia passar l’oli al tercer. Fi-
nalment es repetia l’operació al tercer dipòsit i l’oli, ja 

ben purificat, passava al quart dipòsit, d’on s’extreia 
per emmagatzemar-lo.

La sala de la premsa, al costat dels quatre dipòsits, 
fa un mínim de 12 m de llargada per 4,6 m d’amplada, 
i continua en direcció nord, en un espai no excavat, 
fins a una llargada que desconeixem. Corresponents a 
la premsa de la darrera fase, s’ha trobat un lapis pedici-
nus o base de pedra amb els encaixos per als arbores de 
la premsa, encara al seu lloc, encastat a terra, al costat 
de la paret contigua als dipòsits. L’amplada de la sala 
és de 4,6 m, de manera que l’arbre, o prelum, de la 
premsa de palanca corresponent havia de ser relativa-
ment curt, d’un màxim de 4 m, si el contrapès estava 
dins de la sala, o bé podia ser més llarg, si el contrapès 
es trobava a l’altre costat de la paret oest. No podem 
saber a quin tipus de premsa de palanca corresponia, 
ja que no se n’ha trobat cap més element. En el centre 
de la sala, s’ha trobat un contrapès de premsa (fig. 5), 
que podria estar relacionat amb el pedicinus o podria 
correspondre a una altra premsa disposada en el sentit 
llarg de la sala, que hauria tingut el seu cap en una part 
no excavada de l’estança. El contrapès va tenir dos usos 
diferents: primer va servir de contrapès de torn i des-
prés se li va donar un quart de volta i va servir de con-
trapès de cargol. En el Museu de Riudoms es guarda 
un fragment de pedra que podria correspondre a una 
base d’un molí d’oli, de gres (fig. 6). També s’ha trobat 
un catillus d’un molí de gres, o microconglomerat de 
quars, de 65 cm de diàmetre amb dos forats laterals 
per encaixar-hi un eix horitzontal per fer girar la pedra 

2. Vegeu el capítol corresponent, de M. de la Vega, en aquest mateix volum.

Figura 2. Planta de la sala ex-
cavada a Molins Nous (Rocs).

elS reCurSoS eConòMICS
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com una mola suspensa, segurament del tipus esmentat 
per Columel·la (De R.R. 12.51.2; 12.52.6; 12.54.2), 
per moldre olives (fig. 43).3

8.1.1.2. Cellae vinariae
En deu jaciments s’han identificat instal·lacions de 

premses (TOR) i/o magatzems de dolia i/o de dipòsits 
(DIP) possiblement de vi:

la Canaleta (Vila-seca): (TOR, DIP, SDO) En 
aquesta vil·la (Gebellí 2007, 94-97), les excavacions 
de Codex4 han documentat, en el sector sud-oest del 
conjunt, una àrea de processament de vi, on destaca 

un dipòsit de planta quadrangular amb mitja canya 
a les cantonades, i altres dipòsits o cups de maceració 
(fig. 7). Al seu costat, hi havia una estança pavimenta-
da amb opus signinum, amb un espai amb quatre forats 
que sembla indicar que es tracta de l’empremta nega-
tiva del suport d’una premsa (torculum). Entre els dos 
espais es documenten dues altres cubetes de recollida 

Figura 3. Vista de la sala de 
premsa d’oli de Molins Nous 
(Rocs). 

Figura 4. Detall del desguàs del segon dipòsit de decantació 
d’oli (Rocs).

Figura 5. Dibuix de la pedra de contrapès trobada a l’interior 
de la sala de premsa de Molins Nous (Rocs).

3. Agraeixo a P. Sáez la seva opinió sobre aquesta peça.
4. Les darreres excavacions, dirigides per M. Bru i C. Pociña (2006), I. Teixell, M. Adserias i M. C. Carbonell (2001) i M. D. Ynguanzo 

(2008 i 2009), estan recollides en les corresponents memòries d’intervenció.
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de líquids. Al seu costat, es troba una zona de magat-
zem de dolia. El jaciment es data entre la meitat del 
segle i aC i la meitat del segle i dC.

L’espai amb quatre forats podria indicar una prem-
sa del tipus Cc3 de J.-P. Brun (1986), amb els arbores 
consistents en quatre muntants de fusta ancorats en 
quatre encaixos quadrats, i amb l’aparell de maniobra 
de torn subjectat a un contrapès paral·lelepipèdic o bé 
cilíndric. J.-P. Brun (1986, fig. 45) en dóna un exem-
ple, de la Casa del Bust de Bronze de Volubilis,5 de 
premsa d’oli. La de la Canaleta es classifica com a molt 
possiblement per a vi pel context: al costat de l’espai 
de premsatge hi ha un magatzem de dolia, i en aquest 
jaciment s’ha excavat una instal·lació industrial terris-
sera, on es fabricaven àmfores vinàries.

la burguera (Salou): (TOR, SDO, DIP) Després 
d’una primera fase datable cap a la meitat del segle i 
aC, en què es documenta un important edifici d’hor-
reum, es basteix la vil·la, en època de Tiberi (Bosch, 
Díaz i Macias en premsa). En aquesta segona fase, es 
va construir una instal·lació d’elaboració de vi, amb 
un magatzem de dolia, al costat d’una àrea de prem-
sat. Es van excavar una bateria de tres premses (fig. 8) 
i una altra de dues (fig. 9), de les quals resten els cinc 
forats rectangulars per encaixar-hi l’aparell de mani-
obra de contrapès. En algun d’aquests van quedar les 
cantoneres de ferro amb restes de fusta enganxada 
(fig. 10). Sembla que es tracta de fosses de maniobra 
de grans premses de palanca, de l’estil de les trobades 
a la cella vinaria del Veral de Vallmora de Teià (Ma-
resme) (Martín 2009; Martín i Bayés 2009), i com les 
que també s’han trobat a la vil·la de l’Hort del Pelat 
de Riudoms. En la fase següent, d’època julioclàudia 
o segona meitat del segle, la cella vinaria s’amplia: es 
basteix una zona de premsa i un important sistema de 
basses o lacus, on el vi havia de realitzar els diversos 
processos de fermentació, fins a arribar a un dipòsit 
final des del qual es distribueix a través d’un canal 

cap als dipòsits de la part baixa. En aquesta vil·la s’ha 
excavat un magatzem de dolia de gairebé cent gerres 
(segons J. M. Macias, comunicació personal) (fig. 
11), que el converteix en un dels de més capacitat de 
la regió.

Mas d’en bosch I (Constantí): (TOR, SDO, DIP) 
Les excavacions de Berges, segons les minses referèn-
cies publicades, havien descobert una zona d’emma-
gatzematge amb dolia i un paviment d’opus signinum 
(Papiol 1973-74; 2004) (fig. 12). Ara bé, en la visita 
del PAT, les restes descobertes per l’excavació encara 
estaven a la vista, i consistien en dues grans estances 
pavimentades d’opus signinum, amb mitja canya als 
angles, un petit dipòsit cobert també d’opus signinum 
i dos dolia defossa in situ. La gran estança tenia el sòl 
cobert per dos paviments sobreposats (fig. 13), com 
succeeix en moltes habitacions de premsatge de vi o 
oli, ja que es tenia cura que el paviment fos molt sòlid 
i es conservés en bon estat. Al costat hi ha el lacus per 
recollir el most, i a continuació, el magatzem de dolia. 
El jaciment es data entre el segle ii aC i el segle iv.

l’Hort del Pelat (Riudoms): (TOR, SDO, DIP) 
Dins del sector rústic de la vil·la (Arola i Bea 2002), 
i pertanyent a la fase datable entre el segle i i mitjan 
segle iii, hi ha una zona de magatzem de dolia defossa, 
sobre el qual s’assenten els edificis de magatzem pos-
teriors (no estan datats amb precisió ni els uns ni els 
altres) (fig. 14 i 15). Es tracta de magatzems amb una 
filera de pilastres central i altres d’adossades a les parets 
laterals, que sostenien un sostre a doble vessant, que 
estudiem en l’apartat de magatzems. És ben possible 
que la seva funció fos la de substituir el magatzem de 
dolia per seguir fent d’espai per guardar-hi el vi; ara 
bé, en aquest cas no en dolia sinó en bótes. També s’hi 
observen nombrosos petits dipòsits de líquids. Dins de 
l’àrea industrial, s’han localitzat tres ancoratges de con-
trapès de premsa (fig. 16 i 18), un d’ells encara amb les 
sis pedres cantoneres al fons (fig. 17), per recolzar les 
fustes que sostenien l’aparell de maniobra de contra-
pès. Són de l’estil de les fosses de maniobra que s’han 
estudiat a la cella vinaria del Veral de Vallmora de Teià 
(Martín 2009; Martín i Bayés 2009), i com els que 
també s’han trobat a la vil·la de la Burguera de Salou, 
característics de l’àrea catalana, que fan pensar que ens 
trobem davant d’una altra cella vinaria. Els dolia defos-
sa també inclinen a aquesta interpretació.

els antigons (Reus): (CPR, SDO) Entre les restes 
encara visibles d’aquesta vil·la, en el talús que delimita 
la zona destruïda, actualment ocupada per la fàbrica 
de pinsos, s’observa un dolium sencer i els forats de 
tres més (fig. 19). Es tracta de dolia defossa, de mida 
petita, com són usuals en aquesta regió, segurament 
corresponents a un magatzem major. En el croquis 
elaborat amb motiu de l’excavació de salvament, del 

Figura 6. Pedra de gres que podria correspondre a una base de 
molí d’olives procedent de Molins Nous. Museu de Riudoms. 

5. Segons Etienne 1960, pl. xviii.
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Figura 7. Planta del sector de la 
cella vinaria de la Canaleta (César 
Augusto Pociña / Codex).
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1977-1978, apareix dibuixada una pedra de contrapès 
de premsa de palanca, que va acompanyada de la in-
dicació in situ (fig. 20). Segurament correspon al tipus 
11 de J.-P. Brun (1986, fig. 59), i deu estar indicant la 
zona de premsatge. A la vora es veu un dipòsit, i una 
mica més enllà, dos dipòsits més, que podrien formar 
part de la instal·lació de premsa. El fet que la vil·la dis-
posés d’un centre productor d’àmfores vinàries, espe-
cialment de la forma Dressel 2-4, fa pensar que la seva 
planta de transformació agrícola era per produir vi. És 
segura la datació del segle i, per a la producció d’àm-
fores, i molt possible la seva prolongació fins al segle 
iii. Amb tot, la falta de datació dels diferents elements 
de la cella vinaria no permet tancar el dubte sobre si 
eren coetanis. 

Vil·la de barenys (Salou): (TOR, SDO, DIP) Els 
treballs de delimitació ja van localitzar dos dolia al 
jaciment. Les excavacions van trobar un gran àmbit 
rectangular amb dolia, molt destrossats, així com una 
zona de retalls al terreny que es va interpretar com a 
contrapesos de premsa. També s’han identificat algu-
nes estructures hidràuliques que podrien haver funcio-
nat com a lacus. Finalment, es va descobrir una gran 
estança, semisubterrània, amb les parets bastides amb 
grans carreus ben escairats, que fa pensar en un celler 
per emmagatzemar-hi vi en bótes (fig. 60).

Vil·la de Mas Sardà (la Pobla de Mafumet): (DIP, 
SDO) En les excavacions de la vil·la, es van documen-
tar vuit dipòsits de líquids i un magatzem amb dotze 
dolia, que es van interpretar com a pertanyents a una 

Figura 8. Bateria de tres premses de la 
vil·la de la Burguera, on destaquen les 
tres fosses de maniobra quadrangulars 
(Bosch, Díaz i Macias en premsa).

Figura 9. Bateria de dues premses de 
la vil·la de la Burguera, amb les dues 
fosses de maniobra quadrangulars 
(Bosch, Díaz i Macias en premsa). 
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cella vinaria d’època imperial, amortitzada cap a la 
meitat o final del segle ii.

Vil·la Ceratònia (Tarragona): (TOR, DIP, CPR, 
SDO) L’any 1974, en una excavació d’urgència, es van 
localitzar les restes d’estructures constructives, entre 
les quals un dipòsit amb un paviment gruixut d’opus 
signinum i dues estances pavimentades amb opus sig-

ninum (Ballart 1974). S’hi va trobar un pedestal amb 
inscripció (fig. 21), de 97 cm d’alçada, 77 cm d’ampla-
da i 63 cm de gruix, de marbre (irat 4), que presenta 
uns encaixos de forma triangular a la part superior i 
inferior i un canal de 6 cm d’amplada que travessa el 
bloc de dalt a baix, que n’indiquen la reutilització com 
a contrapès de torn d’una premsa de palanca, del tipus 
11 de J.-P. Brun (1986, fig. 59). La inscripció es data a 
finals del segle i dC, i per tant la seva reutilització a la 
premsa ha de ser posterior. També es van trobar restes 
de dos dolia defossa. Tot sembla indicar que es tracta 

Figura 10. Detall de l’interior d’una de les fosses de maniobra 
on encara quedaven restes de les cantoneres de ferro amb fusta 
enganxada (Bosch, Díaz i Macias en premsa).

Figura 11. Sala de dolia de la Burguera (Bosch, Díaz i Macias 
en premsa). 

Figura 12. Mas d’en Bosch. Vista de la sala de dolia en les exca-
vacions de M. Berges i Papiol (Papiol 2004).

Figura 13. Detall dels dos paviments sobreposats a la suposada 
sala de premsa del Mas d’en Bosch.

Figura 14. Magatzem amb un rengle de pilastres central i pilas-
tres adossades a les parets, a l’Hort del Pelat.
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d’una sala de premsa, un lacus i un magatzem de dolia 
d’una cella vinaria.

Centcelles (Constantí): (SDO) En les rases que es 
van obrir en la part del jaciment datada entre els segles 
i i ii, es van localitzar dinou dolia defossa (fig. 22). Si 

tenim en compte la parcialitat d’aquestes excavacions, 
hem de concloure que molt possiblement el magat-
zem de dolia era força més gran. Tot fa pensar que de-
via formar part d’unes instal·lacions de transformació 
agrària de gran capacitat, probablement de producció 

Figura 15. Dolia defossa sobre els quals s’assenten els magatzems 
de l’Hort del Pelat.

Figura 16. Àrea de premses de l’Hort del Pelat.

Figura 17. Detall de l’interior de la fossa de maniobra encara 
amb les sis pedres de base (per bé que desplaçades del seu lloc 
original) per assentar l’aparell de contrapès i maniobra.

Figura 18. Planta de les dues fosses de maniobra de les premses 
de l’Hort del Pelat (planta modificada sobre la base de la d’Aro-
la i Bea 2002).

Figura 19. Dolium que encara s’observa en un marge d’un camp 
de la vil·la dels Antigons.
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de vi, com permet suposar que els dolia estiguessin se-
mienterrats.

Mas de Valls (Reus): (DIP) Segons l’excavador 
d’aquest jaciment (Carreras 1952), es van trobar tres 
dipòsits, un d’ells amb una depressió per a la decan-
tació (fig. 23), associats a la producció de vi i a un 
suposat centre terrisser. Es tracta de notícies no com-
provables i poc documentades.

Figura 20. Croquis de les 
excavacions de salvament 
de la vil·la dels Antigons, on 
es veu la pedra de contrapès 
de premsa amb la indicació 
«pedra in situ» (croquis de 
Jaume Massó reelaborat per 
Loïc Buffat).

Figura 21. Pedestal amb inscripció trobat a la vil·la Ceratònia, 
reutilitzat com a contrapès de premsa (Ballart 1974). 

Figura 22. Quatre dolia defossa localitzats en una rasa de les 
excavades a la vil·la de Centcelles (Hauschild i Schlunk 1961). 
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Sota la Timba del Castellot: (TOR) En aquest 
jaciment, s’ha trobat una area d’una premsa de pe-
dra arenosa (fig. 24). Suposem que és romana, pel 
context, per bé que no s’ha trobat in situ. Podria cor-
respondre a una premsa de biga, potser d’oli, ja que 
les areae de pedra solen correspondre més sovint a 
premses d’oli que no pas de vi, tot i que no es tracta 
pas d’una característica definitòria. La presència en 
aquest jaciment d’una terrisseria que fabricava àm-
fores vinàries, de la forma Dressel 2-4, fa pensar que 
també s’hi devia elaborar vi (vegeu el capítol de les 
figlinae). Amb tot, és possible que hi hagués produc-
ció d’oli i de vi.

8.1.1.3. Instal·lacions que tant podrien ser per a oli 
com per a vi
Vil·la dels aragalls (Vila-seca): (TOR, DIP) El 

Grup de Recerques de Vila-seca hi va descobrir una 
sala amb pavimentació que presenta empremtes d’ha-
ver estat una premsa de vi o oli, així com un lacus, 
recobert d’opus signinum (fig. 25). Excavacions poste-
riors han posat al descobert més dipòsits de líquids. 
No tenim dibuix de la planta d’aquestes excavacions i 
per tant no podem interpretar aquesta instal·lació de 
processament de productes agraris, dels quals tampoc 
coneixem la cronologia. 

urbanització el Mirador (Salou): (CPR) En aquest 
jaciment, que es data entre el darrer quart de segle ii 
aC i el canvi d’era, es va trobar un contrapès de premsa 
(fig. 26 i 27). Es tracta d’un contrapès de torn d’una 
premsa de palanca, del tipus 11 de J.-P. Brun (1986, 
fig. 59), per bé que els ancoratges laterals en forma de 
cua d’oreneta, en el cas present, tenen la particularitat 
de ser dobles, potser a causa d’una reutilització de la 
peça.

Cal·lípolis (Vila-seca): (SDO, CPR, DIP) El camp 
de dolia que es coneix a la vil·la data de la segona fase, 
corresponent a la segona meitat del segle ii. Es conei-
xen vuit dolia (fig. 28), i dos més, per bé que és una 
zona on encara queda molt espai per excavar. Són ger-
res de mida petita, potser d’uns 8 hl. En la mateixa 

zona rústica s’han trobat dipòsits. A la vora de la vil·la 
es va trobar un contrapès de premsa. Tot plegat indica 
que en la zona rústica de la casa hi havia una cella vi-
naria o olearia.

les gavarres II (Constantí): (SDO) La descoberta 
d’aquest jaciment es deu a la troballa de dos dolia, du-
rant els treballs agrícoles, que fan pensar que podrien 
correspondre a una cella vinaria o olearia.

Mas d’en gras (Vila-seca): (SDO, DIP) Les mà-
quines excavadores van arrasar un camp de dolia, que 

Figura 23. Fons del dipòsit descobert al Mas de Valls, amb de-
pressió central (Carreras 1945).

Figura 24. Area de pedra arenosa de Sota la Timba del Caste-
llot.

Figura 25. Sala de premsa o lacus de la vil·la dels Aragalls (Co-
dex).
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segurament corresponia a la fase de mitjan segle i de 
la vil·la, per bé que també podria haver estat de la fase 
republicana. També s’han documentat quatre lacus de 
mitjan segle i (fig. 29 i 30). Tot plegat indica l’existèn-
cia d’una cella vinaria o olearia.

Camí de la Pedra estela (Reus): (DIP, MOL) En 
aquest jaciment es va excavar un dipòsit amb recobri-
ment d’opus signinum, amb depressió al centre i mitja 
canya a les arestes (fig. 31). Carreras (1952) va suposar 
el seu ús com a dipòsit d’oli, en relació amb una mola 
trobada a la vora. La manca de detalls ens impedeix 
estudiar millor aquest cas.

Figura 26. Pedra de contrapès de premsa, per a maniobra de 
torn, de la Urbanització El Mirador de Salou.

Figura 27. Dibuix del contrapès de la Urbanització El Mirador 
de Salou (Jordi López).

Figura 28. Vuit dolia de la zona rústica de la vil·la de Cal·lípolis 
(Codex).
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Possibles torcularia
el Vilar de la quadra del Paborde (la Selva del 

Camp): (TOR?) En aquest jaciment es va observar el 
fons d’un dipòsit d’opus signinum hidràulic, recobert 
amb dues capes de signinum. El doble recobriment 
ens ha fet pensar que podria tractar-se d’un paviment 
d’una sala de premsa, ja que aquestes sovint apareixen 
amb doble capa de signinum, i amb recobriment de 

mitja canya als angles. De fet, es tracta d’un cas incert, 
potencial.

la boella (Tarragona): Al costat de la masia de 
la Boella es conserva una pedra calcària de gran vo-
lum, que sembla un contrapès de premsa de cargol 
(fig. 32). No hi ha seguretat que procedeixi del ja-
ciment, perquè el propietari del lloc s’ha dedicat a 
recollir aquest tipus de peces. Amb tot, segurament 
procedeix de la regió, per la qual cosa la recollim en 
aquest catàleg.

8.1.1.4. lacus
També s’han documentat dipòsits per a líquids en 

molts jaciments. La majoria de vegades es tracta de di-
pòsits en relació amb premses i terrisseries, que ja hem 
repassat. Ara bé, en alguns casos també poden estar 
en relació amb alguna altra activitat industrial o bé 
ser simples cisternes per recollir aigua. Hem descartat 
aquells sobre els quals tenim indicis per considerar que 
poden pertànyer a banys, com els del Vilar de la Font 
de l’Albelló o el Mas dels Frares. Sovint l’estat frag-
mentari de les restes no en permet cap atribució certa. 

Figura 29. Lacus del Mas d’en Gras (Jordi López).

Figura 30. Tres lacus del Mas d’en Gras (Jordi López). 

Figura 31. Dibuix en planta i secció del lacus del Camí de la 
Pedra Estela (Carreras 1948).
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S’han trobat restes de dipòsits per a líquids (DIP) en 
trenta jaciments6 (fig. 33 i 34).

8.1.1.5. dolia
S’han trobat seixanta-nou jaciments amb restes de 

dolium.7 Aquí es reuneixen tant els jaciments on s’ha 
identificat un magatzem de dolia, que ja hem esmen-
tat més amunt, com aquells on se n’han documentat 
fragments. En aquests darrers casos entenem que no 
s’ha de deduir automàticament que existís un magat-
zem de dolia relacionat amb cellae vinariae o oleari-
ae. Cató (De Agr. 12.2) parla de dolia olearia, dolia 
amurcaria, dolia vinaria, dolia frumentaria i dolia 
lupinaria. Pensem que també existeix la possibilitat 
d’establiments on hi hagués una o dues gerres per al 
rebost de la casa. Ara bé, en el context productiu de la 
zona en estudi, on majoritàriament s’ha atestat la pro-
ducció de vi i minoritàriament la d’oli, pensem que 
la distribució dels dolia probablement també seguia 
aquestes proporcions. Amb tot, sempre cal preveure 
la possibilitat que algun dolium hagués estat destinat a 

contenir gra o llegums. Molt probablement en molts 
casos es pot tractar de petites instal·lacions de produc-
ció, de l’estil de la del Camí del Molí d’Alcover, que 
suposem un petit celler, d’un centre de producció de 
segon ordre. Per tant, pensem que cal tenir en comp-
te aquests jaciments com a possibles cellae vinariae o 
oleariae, per bé que molts d’ells segurament de petita 
envergadura. 

Jaciments Tor CPr Sdo dIP

Molins Nous X X X

La Canaleta X X X

La Burguera X X X

Mas d’en Bosch I X X X

L’Hort del Pelat X X X

Vil·la Ceratònia X X X X

Els Antigons X X

Vil·la de Barenys X X X

Vil·la de Mas Sardà X X

Vil·la dels Aragalls X X

Urbanització El Mirador X

Cal·lípolis X X X

Centcelles X

Les Gavarres II X

Mas d’en Gras X X

El Vilar de la Quadra del 
Paborde

X?

Mas de Valls X

Sota la Timba del Castellot X

Camí de la Pedra Estela X

TOTAL: 19 jaciments 10 5 12 13

Figura 33. Taula recopilatòria dels jaciments amb dades sobre 
les instal·lacions de transformació agrària: torcularia, contrape-
sos de premsa, sales de dolia i dipòsit de líquids.

Figura 32. Contrapès de premsa de palanca amb maniobra de 
cargol, de calcària, que es conserva a la Boella.

6. Àrea d’Expectativa Arqueològica 148, Barranc de Sales, Cal·lípolis, Camí de la Pedra Estela, la Canaleta, Carretera de Montbrió, Cent-
celles, el Vilar, el Vilar de la Quadra del Paborde, els Antigons, els Masos, la Buada, la Burguera, la Llosa, l’Esquirol, l’Hort del Pelat, Mas de 
Gassol, Mas de Valls, Mas del Ganso, Mas d’en Bertran, Mas d’en Bosch I, Mas d’en Corts, Mas d’en Gras, Molins Nous, Parets Delgades, 
Pont de Goi, vil·la de Barenys, vil·la de Mas Sardà, vil·la dels Aragalls.

7. 1.2, 1.3, 1.8, 2.1, 3.3, 3.5, 573, Barranc de la Donzella, Barranc de les Bruixes, Cal·lípolis, Camí de Tarragona, Camí del Molí, Camí 
del Pla del Maset, Centcelles, el Bosc del Qüec, el Brugar, el Burguet, el Polvorí, el Vilar de la Font de l’Albelló, el Vilar de la Quadra del 
Paborde, els Antigons, els Cinc Camins, els Hospitals, els Masos, els Mongons I, els Tallats, Enagás Posició 12, la Buada, la Burguera, la 
Canaleta, la Llosa, la Parellada, les Argiles/Alcover, les Bassasses, les Gavarres I, les Gavarres II, les Parades de Sant Bartomeu, l’Hort del Pelat, 
Majola I, Mas de Barenys, Mas de Barenys II, Mas de Gomandí, Mas de l’Ambròs, Mas de la Pastora, Mas de Serapi, Mas de Serapi II, Mas 
de Valls, Mas del Menció, Mas del Rofes, Mas del Xaranga, Mas dels Frares, Mas d’en Bertran, Mas d’en Bosch I, Mas d’en Burguet, Mas 
d’en Corts, Mas d’en Gras, Mas d’en Toda, Mas Nolles, Partida del Mas Calbó, Prat, Riudarenes I, Sant Llorenç, Sant Pol, Urbanització El 
Mirador, vil·la Ceratònia, vil·la de Barenys, vil·la de Mas Sardà, vil·la del Cogoll, vil·la dels Aragalls.
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Figura 34. Mapa dels jaciments on s’han trobat dipòsits per a líquids, dins de l’àrea d’estudi del PAT. 
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Entre tots els testimonis d’instal·lacions de trans-
formació agrícola, detectats en els dinou jaciments, 
destaca que sols en un cas s’ha identificat una cella 
olearia (Molins Nous), mentre que els torcularia, ma-
gatzems de dolia o instal·lacions diverses per als quals 
tenim indicis que podrien ser per a l’elaboració de vi, 
són onze. En sis casos no tenim suficient informació 
per inclinar-nos per la possibilitat de la producció d’oli 
o de vi. En un darrer cas solament tenim la sospita que 
estem en presència d’una sala de premsa. Sovint ajuda 
a identificar la producció de vi el fet que en el mateix 
jaciment es fabriquessin àmfores per envasar-hi vi. Ara 
bé, de les instal·lacions de premsa i emmagatzematge 
identificades, en tenim set que també podrien haver 
estat per a oli. La documentació precària que en te-
nim no permet precisar més. Tanmateix, les anàlisis 
pol·líniques indiquen que el cultiu de l’olivera podria 
haver estat important, al Camp de Tarragona.

Amb tot, sembla que la producció d’oli al Camp de 
Tarragona havia de ser per al consum local, ja que no 
s’envasava en àmfores. Tot fa pensar en una producció 
d’oli per al consum propi i per a una comercialització 
a escala local, que no ha deixat, com el vi, el rastre 
arqueològic important de les àmfores. El seu transport 
podria haver funcionat en bots de pell, que no deixen 
rastre arqueològic. Fins i tot hem de pensar que, si la 
producció d’oli era de caràcter local, és possible que 
en molts establiments no comptés amb instal·lacions 
de premses, que resulten costoses i es justifiquen quan 
el volum de fabricació és important. En aquests casos 
de producció per al consum propi o local, l’extracció de 
l’oli es podria haver fet per sistemes tecnològicament 
menys desenvolupats, com podria ser el sistema de ca-
nalis et solea que esmenta Columel·la (R.R. 12.52.6-
7), i que hom ha atribuït a la península Ibèrica (Sáez 
1983), o la premsa de torsió, que ja usaven els egipcis, i 
es va seguir usant durant tota l’antiguitat (Brun 2003). 
Una altra possibilitat és que els petits productors anes-
sin a moldre i premsar a una de les grans instal·lacions 
properes de la zona. L’observació que arriben molt po-
ques àmfores oleàries (Dressel 20) a la regió fa pensar 
que l’oli que s’hi consumia era de producció local.

En els casos en què s’han documentat magatzems 
de dolia, no coneixem cap cas en què s’hagin fet anà-
lisis per esbrinar-ne el contingut, excepte la Burguera. 
Aquestes gerres solen ser del tipus petit, al voltant de 
8 hl (Navarro 2005, 539), que és l’usual a la regió. La 
quantitat de gerres dins de cada magatzem podria in-
dicar la producció de l’establiment. Ara bé, solament 
tenim les excavacions extensives de la vil·la de la Bur-
guera, on J. M. Macias indica que es van trobar uns 
cent dolia, com a xifra fiable global. En els casos de 
la Canaleta, l’Hort del Pelat, el Mas d’en Bosch I, els 
Antigons, la vil·la Ceratònia, la vil·la de Barenys, Cal-
lípolis, Centcelles, les Gavarres II i Mas d’en Gras, 
ja sigui perquè no disposem de publicacions que ho 

indiquin, o perquè sabem que les excavacions van ser 
parcials o perquè el magatzem ja es va trobar molt 
malmès, desconeixem si les gerres identificades cons-
tituïen totes les del magatzem o n’hi podia haver ha-
gut més. De fet, a Centcelles es van localitzar dinou 
dolia, en les rases que van obrir els arqueòlegs, pel 
mig del jaciment dels segles i i ii, que fan pensar que 
el magatzem devia ser bastant més gran. A Cal·lípolis, 
les deu gerres identificades són en una zona encara 
mal treballada, on queda força espai per excavar. A la 
vil·la de Barenys o al Mas d’en Gras, el magatzem es 
va trobar tan destrossat que fa difícil de calcular les 
gerres que podia haver contingut. En canvi, a la vil-
la del Mas Sardà, el magatzem de dolia era de dotze 
unitats. En global, doncs, cal concloure que els indicis 
apunten que hi havia instal·lacions de molt diverses 
dimensions, i per tant, centres de producció de di-
ferent volum. Alguns, com la Burguera, eren grans 
centres productors, mentre que d’altres semblen haver 
estat petits productors.

Respecte a les cronologies, la cella olearia de Molins 
Nous es data entre els segles iii i v, per bé que en aquell 
mateix espai sembla que hi ha una tradició de premsat-
ge que data del tercer quart del segle i aC. Ara bé, no 
podem saber si en les fases anteriors ja es tractava de 
premsa d’oli o de vi.

Entre les instal·lacions que semblen de processa-
ment de vi, destaca la de la Canaleta, potser la més 
antiga del període que funciona entre la segona meitat 
del segle i aC i el segle i dC. Les de la Burguera, Cent-
celles i probablement Mas d’en Gras pertanyen a l’inici 
del segle i. També és d’aquesta època la Urbanització 
El Mirador. Per tant, coincideixen amb la fase més ben 
documentada de producció de vi de l’ager de Tarra-
co. En canvi, a la vil·la de Mas Sardà, la instal·lació 
s’amortitza cap a la meitat del segle ii; a Cal·lípolis es 
construeix en la segona meitat del segle ii; a Centcelles 
perdura fins al segle ii; la de la vil·la Ceratònia ha de 
ser posterior a la fi del segle i. De manera que la con-
clusió és que totes elles coincideixen amb la cronologia 
de producció de vi i comercialització en àmfores del 
tipus Dressel 2-4, que s’ha datat al Camp de Tarragona 
entre l’època d’August i l’inici del segle iii.

També s’han trobat trenta dipòsits per a líquids, 
dels quals ja s’ha dit més amunt que la majoria són 
dipòsits en relació amb premses i terrisseries. Ara bé, 
en alguns casos també poden estar en relació amb al-
guna altra activitat industrial o ser simples cisternes 
per recollir aigua. 

Finalment, cal valorar el fet que, més enllà dels 
vint jaciments on les instal·lacions de transformació 
agrària estan més ben documentades, existeixen sei-
xanta-nou jaciments on s’han trobat restes de dolia, o 
bé en prospeccions superficials, o bé en excavacions, 
tot i que sempre fora del seu lloc, com a fragments 
ceràmics. Pensem que en la majoria dels casos tenien 
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la funció d’emmagatzematge de la producció agrària, 
i que sovint podrien correspondre a petites instal-
lacions de l’estil de la del Camí del Molí d’Alcover, de 
poca envergadura. Per tant, creiem que en la majoria 
dels casos els hem de prendre com a indicadors de la 
producció d’oli o vi. Segurament estem en presència 
dels testimonis d’una densa ocupació d’establiments 
agrícoles que produïen oli i/o vi, a la zona d’estudi 
del PAT.

Queda clar que una de les fonts de negoci principal 
de les vil·les de l’ager de Tarraco altimperials era el vi, 
que, segons Plini, era de qualitat. Com hem vist, els 
establiments on tenim més ben documentada la seva 
producció, i fins i tot els que estan relacionats amb ter-
risseries que produïen àmfores vinàries, solen ser grans 
instal·lacions, grans vil·les, amb les quals, doncs, hom 
ha tendit a relacionar el gran negoci del vi. Ara bé, a 
la llum de les dades de les prospeccions, on es veu que 
gairebé un terç dels 222 jaciments de la zona d’estudi 
del PAT (69) presenten dolium en superfície, creiem 
que cal pensar que aquesta producció de vi altimpe-
rial va arrossegar molts petits productors, ja siguin pe-
tits propietaris, arrendataris o colons que treballaven 
per compte d’altri, que també es van dedicar a aquest 
cultiu. En canvi, la producció d’oli va ser de menor 
volum, dedicada a l’autoconsum i a la comercialitza-
ció local, per bé que es va mantenir en aquests termes 
durant tota l’època romana i fins a la tardoantiguitat. 
La producció de vi, per contra, com indica l’estudi de 
les àmfores Dressel 2-4 evolucionades, de perfil qua-
drat, va ser objecte de comercialització en el mercat 
mediterrani fins a l’inici del segle iii. Després d’aquesta 
etapa de negoci especulatiu, el vi es va seguir produint 
durant tota la tardoantiguitat, per bé que segurament 
restringit per al consum propi i per a la comercialitza-
ció local, com l’oli.

8.1.2. els molins, les sitges i la producció de cereals

Com a indicadors de la producció de cereals comp-
tem amb els molins (fig. 35) i les sitges (fig. 36), a més 
d’algun edifici que es pot classificar com a horreum.

8.1.2.1. Els molins
S’han trobat molins en trenta-quatre jaciments:
barranc de les bruixes (Alcover): Molí rotatiu de 

pedra volcànica.
Camí de la Pedra estela (Reus): Una pedra de 

molí.
la Canaleta (Vila-seca): Una mola.
Capella de la Verge Maria (Riudoms): Fragment 

de molí.
Carretera de Montbrió (Cambrils): Algun frag-

ment de molí de granit.
el degotall (Alcover): Part de damunt d’un molí 

giratori manual.

el Vilar de la Font de l’albelló (la Selva del Camp): 
Fragments de molí de granit.

els antigons (Reus): Diversos fragments de mo-
lins giratoris de tova volcànica (entre els quals, la fig. 
37 correspon a un fragment d’un catillus d’un molí 
giratori típic i la resta són molt fragmentaris); tres 
fragments d’un mateix catillus asinarius, o part supe-
rior d’un molí tipus Pompeia/Ostia, de tova volcà-
nica de forma circular amb inscripció (irat 55) (fig. 
38).

els Tallats (Cambrils): La meitat inferior d’un molí 
de mà rotatori.

la buada (Reus): Un fragment de molí de basalt 
olivínic.

la garriga (Vila-seca): Un fragment de molí de 
granit.

les gavarres I (Constantí): Molins barquiformes.
l’Hort del Pelat (Riudoms): Fragments de molins 

de pedra volcànica.
l’Hort lluny (Reus): Part superior d’un molí de 

mà de vaivé de pedra calcària (fig. 52).
Mas de don Felip (Riudoms): Restes d’un molí 

rotatori (la part inferior d’un molí amb orifici central 
de pedra conglomerada, i la part superior, en pedra 
similar al granit).

Mas de l’alemany (Constantí): Un molí dibuixat 
per Papiol (1973-74) (fig. 39). Pel dibuix, sembla que 
es tracta de la part central d’un catillus d’un molí del 
tipus Pompeia/Ostia, la típica mola asinaria romana. 
Destaquen els dos encaixos laterals per inserir-hi un 
eix horitzontal on l’ase transmetia la força giratòria.

Mas de la boella (Tarragona): La meitat d’un molí 
de mà de granit.

Mas de Valls (Reus): Una roda de molí de tova vol-
cànica, d’uns 34 cm de diàmetre, sense forat central, 
per tant possiblement una meta d’un molí rotatori 
(fig. 40). 

Mas del rofes (Reus): Fragments de molí basàltic.
Mas dels Francesos (Cambrils): Molins de mà sen-

zills i giratoris.
Mas dels Frares (Constantí): Un fragment de ba-

salt amb leucita, probablement d’una mola asinaria del 
tipus Pompeia/Ostia (Buffat 2008, 153) (fig. 41), i un 
altre fragment també possiblement de molí (fig. 42) 
(vegeu Gimeno-Torrente et al. 2009).

Mas d’en Corts (Reus): Un tros de mola granítica.
Mas Sardà II (la Pobla de Mafumet): Molins.
Molins nous (Riudoms): Un catillus d’un molí de 

gres, o microconglomerat de quars, de grans dimen-
sions i complexitat, de 65 cm de diàmetre amb dos 
encaixos laterals per inserir-hi un eix horitzontal per 
fer girar la pedra (fig. 43). Es tracta d’una mola sus-
pensa, segurament del tipus esmentat per Columel·la 
(De R.R. 12.51.2; 12.52.6; 12.54.2) per moldre oli-
ves. Un fragment de possible base de molí d’olives de 
gres (fig. 6). Un altre fragment de catillus de 25 cm 
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Figura 35. Mapa dels jaciments que presenten pedres de molí.
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Figura 36. Mapa dels jaciments que presenten sitges.
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Figura 39. Molí procedent del Mas de l’Alemany (Papiol 1973-
1974).

Figura 40. Roda de molí de pedra volcànica, sense forat central, 
possiblement una meta d’un molí rotatori. Conservat al Mas 
de Valls. 

Figura 38. Tres fragments d’un mateix catillus o part superior 
d’un molí de pedra volcànica de forma circular amb inscripció 
(irat 55) de la vil·la dels Antigons. Museu d’Arqueologia Sal-
vador Vilaseca. 

Figura 37. Fragment d’un catillus de molí rotatori de pedra 
volcànica, de la vil·la dels Antigons. Museu d’Arqueologia Sal-
vador Vilaseca.
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de diàmetre i 7 cm de gruix màxim, de conglomerat 
amb còdols de quars, que presenta l’encaix per al mà-
nec (fig. 44). 

Pla de les Pomeres (Salou): Algun fragment de 
molí de mà.

Plaça d’Isabel besora (Reus): Una pedra de molí 
rotatori manual de calcària (fig. 45). Es tracta d’un 
catillus, d’uns 35 cm de diàmetre, amb tres encaixos 
laterals per inserir-hi el mànec per fer-lo rodar.

Plaça de Sant andreu (la Selva del Camp): Restes 
de dos molins de mà giratoris.

rescat de baix (Vila-seca): Un fragment de molí.
Tossal de la ganyada (Vila-seca): Un possible frag-

ment de molí.
Sota la Timba del Castellot (Riudoms): Un frag-

ment de catillus de molí de travertí d’uns 40 cm de 
diàmetre (fig. 46) i un altre també de molí de travertí 
d’uns 35 cm de diàmetre (fig. 47). Una pedra de molí 
d’uns 65 cm de diàmetre, de gres o microconglomerat 

de quars, amb funció de meta, que s’assembla als dibui-
xos de H. Amouric (1997, 43) dels molins de Barbegal 
(Leveau 2007), i per tant fa pensar en una instal·lació 
important, potser fins i tot hidràulica (fig. 48).

Vil·la de barenys (Salou): Moles.
Vil·la de la Platja llarga (Salou): La meitat d’un 

molí romà.

Figura 41. Fragment de basalt amb leucita, probablement d’una 
mola asinaria del tipus Pompeia/Ostia, del Mas dels Frares.

Figura 42. Fragment de pedra possiblement de molí del Mas 
dels Frares.

Figura 43. Anvers d’un catillus d’un molí amb encaixos laterals, 
de Molins Nous. Museu de Riudoms.

Figura 44. Catillus de pedra de conglomerat, amb encaix per 
al mànec, de front i de perfil, de Molins Nous. Museu de Riu-
doms.
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Vil·la del Cogoll (Vilallonga del Camp): Tres frag-
ments de molins de pedra basàltica, del tipus rotatori 
manual. Un d’ells fa uns 34 cm de diàmetre i sembla 
un catillus (fig. 49), el segon sembla una mola inferior 
o meta, de 30 cm de diàmetre (fig. 50), i el tercer fa 
uns 23 cm de diàmetre i sembla un catillus (fig. 51).

Voltants de la Torre bargallona (Cambrils): Nou 
molins de mà.

La majoria dels molins d’aquesta relació sols els co-
neixem per una menció en la bibliografia, sense estu-
di ni descripció. Amb tot, es coneixen molins del tipus 
Pompeia/Ostia (mola asinaria) al Mas de l’Alemany, als 
Antigons i al Mas dels Frares. En el cas del Mas de l’Ale-

Figura 45. Catillus de molí rotatori manual de calcària, de la 
Plaça d’Isabel Besora. Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca 
(F. X. Cabrero / arxiu IMMR).

Figura 46. Fragment de catillus de molí de travertí, de Sota la 
Timba del Castellot. Museu de Riudoms.

Figura 47. Fragment de molí de travertí d’uns 35 cm de diàme-
tre, de Sota la Timba del Castellot. Museu de Riudoms.

Figura 48. Pedra de molí de microconglomerat de quars amb 
funció de meta, que fa pensar en una instal·lació hidràulica, de 
Sota la Timba del Castellot. Col·lecció particular.



427

elS reCurSoS eConòMICS

many, que és un establiment rural essencialment d’època 
republicana, del segle ii aC a l’època flàvia, pensem que 
la mola asinaria té un sentit industrial. Segurament es 
tracta d’un establiment d’economia de tradició cerealí-
cola, on es devia introduir el molí bicònic Pompeia/Os-
tia en època primerenca, potser amb l’inici de l’Imperi, 
data en la qual es troben els primers d’aquest tipus a 
la península Ibèrica (Alonso 1996; 1997), o potser una 
mica abans. Està en la línia de confirmar que la tradició 
de l’economia de l’ager de Tarraco en època republicana 
era essencialment productora de cereals, com demostren 
les abundants sitges, o l’horreum de la Burguera. En can-
vi, en els casos dels Antigons i el Mas dels Frares es tracta 
de grans vil·les, els molins de les quals podrien indicar 
una producció industrial de farina, o bé podien haver 
tingut la mola asinaria per moldre el blat per al seu con-

Figura 49. Fragment de catillus de molí rotatori de pedra ba-
sàltica, del tipus rotatori manual, de la vil·la del Cogoll. Museu 
d’Alcover.

Figura 50. Fragment de mola inferior o meta, de molí rotatori, 
de la vil·la del Cogoll. Museu d’Alcover.

Figura 51. Possible fragment de catillus d’un molí rotatori ma-
nual, de la vil·la del Cogoll. Museu d’Alcover.

Figura 52. Part superior d’un molí manual de vaivé, trobat al 
Vilar / l’Hort Lluny. Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca. 
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sum, com es comprova que tenien en algunes grans ca-
ses pompeianes, com la casa del Laberint. També s’han 
trobat molins importants a Molins Nous i Sota la Timba 
del Castellot. Tots dos són pedres d’uns 65 cm de dià-
metre. Amb tot, no podem saber si en algun d’aquests 
casos es tracta d’una instal·lació industrial. En principi, 
ens inclinem a pensar que els molins servien per a l’ús 
domèstic, per moldre el gra per fer la farina per al con-
sum. Però també és possible que se’n molgués per a la 
venda en els mercats locals. De fet, hi ha alguns indicis 
de producció de cereals també en època imperial, a la 
zona d’estudi. 

En canvi, els petits molins rotatoris manuals són 
molt abundants. Això indica que cada granja i cada 
vil·la es devia fer el seu pa, com era ben normal en les 
cases de camp.

8.1.2.2. Les sitges 
L’emmagatzemament de gra en sitges excavades a 

terra és prou conegut a l’àrea catalana,8 des d’època 
ibèrica, per bé que amb una certa pervivència en època 

romana, i amb un fort ressorgiment a l’època tardo-
antiga.

Varró (R.R. 1.57.2) escriu: «Altres tenen graners 
subterranis, grutes que anomenen sirus com a Capa-
dòcia i Tràcia. D’altres utilitzen puteos com a la his-
pània citerior i als camps de Cartagena i Osca. El sòl 
d’aquests pous es cobreix de palla; no hi penetra la hu-
mitat, perquè no s’obren mai, no s’hi deixa penetrar 
l’aire, si no és que s’ha d’usar la reserva, per tant no 
hi ha perill que s’hi posi el corc. El blat es conserva en 
aquests pous uns 50 anys i el mill s’hi podria conservar 
més de 100».

Com explica Columel·la, «Si no existís humitat en 
absolut, podries guardar el cereal fins i tot sota terra, 
com fan a certes províncies ultramarines, on –en una 
espècie de pous que anomenen siri– la terra exhausta 
acull els fruits produïts por ella» (Colum. 1.6.16).

Es coneixen vint-i-sis jaciments amb sitges (fig. 53), 
dins de l’àrea d’estudi del PAT, dels quals disset oferei-
xen dades sobre la cronologia de les sitges. Nou jaci-
ments més tenen sitges de cronologia indeterminada.

8. López Pardo 1981; Burch 1996; Salido 2003-2004; Burch i Sagrera 2009a; 2009b.

Ibèric republicà alt Imperi Tardoantic

Plaça Sant Andreu iv aC

Sitja de Riu Clar iv aC - inici iii aC

Plaça d’Isabel Besora Fi s. iii aC

Timba del Castellot Ibèric

Mas de Don Felip Fi iii aC - inici ii aC

El Degotall Fi iii aC - meitat ii aC

Camí de la Pedra Estela ii aC

Camí del Molí ii aC

Mas de l’Inspector 150-100 aC

Els Hospitals 200-50/25 aC

Vil·la dels Aragalls Republicà

Mas d’en Gras Republicà

La Llosa 1/2 i aC - inici i dC

La Burguera Julioclàudia

Hort del Pelat Anterior ii

Hort del Pelat ii 

Mas d’en Gras Inici iii

Vil·la de Mas Sardà Altimperial

Hort del Pelat iv-v

La Burguera v-vi

Voltants Torre Bargallona v-vii

Total: 17 jaciments 4 9 5 3

Figura 53. Taula recopilatòria dels jaciments que presenten sitges, amb dades cronològiques.
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La incidència cronològica més important és la de 
les sitges d’època republicana, amb nou jaciments, 
mentre que en època ibèrica plena sols se’n coneixen 
quatre. Amb tot, cal tenir present que els establiments 
ibèrics del Camp de Tarragona estan molt poc treba-
llats. Dels quatre esmentats, el de la Timba del Caste-
llot sabem que ha donat moltes sitges i que n’hi que-
den moltes més per excavar, per bé que actualment no 
n’hi ha cap de ben publicada (fig. 54). En el jaciment 
ibèric de Riu Clar es va fer l’excavació puntual d’una 
sitja, tot i que no sabem si era més gran i n’hi havia 
més, que segurament sí (fig. 55). En altres jaciments 
ibèrics, cal pensar que, si s’excavessin, ben segur que 
se’n trobarien més.

La profusió de sitges a l’inici de la dominació ro-
mana del país és ben coneguda, com la del Camí de la 
Pedra Estela (fig. 56) o Sota la Timba del Castellot (fig. 
57), fet que s’ha relacionat amb l’augment de la pro-

Figura 54. Sitja del poblat ibèric de la Timba del Castellot.

Figura 55. Sitja de Riu Clar (López et al. 1990).
Figura 57. Sitja en el marge d’un camp del jaciment de Sota la 
Timba del Castellot.

Figura 56. Sitja del Camí de la Pedra Estela (Carreras 1945). 



430

AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

ducció de gra i amb la fiscalitat romana (Burch 1996; 
Burch i Sagrera 2009a; 2009b). Segurament en aquest 
mateix sentit cal interpretar les nombroses sitges d’èpo-
ca republicana del Camp de Tarragona. També han de 
ser indicatiu de la producció de gra en els establiments 
rurals de la zona, i d’un control força descentralitzat 
d’aquests recursos per part dels productors.

Cal recordar també que a la vil·la de la Burguera 
de Salou, en la fase corresponent al segle i aC (potser 
cap a la meitat), com es comprova a l’apartat sobre 
els magatzems, es van documentar les fonamentacions 
d’una estructura que s’ha interpretat com un horreum 
o graner (fig. 64). En la fase següent, s’ha documentat 
una important cella vinaria, tot i que el graner segueix 
en ús fins al segle iii. A partir d’aquest moment, però, 
s’abandonen les estructures de producció de vi, i ja en 
el període d’abandonament de la vil·la, entre els segles 
v i vi, s’obren una sèrie de sitges que se sobreposen i 
destrueixen l’horreum i fins i tot la zona urbana. Tenim, 
doncs, en aquest establiment una evolució que sembla 
ben característica de la majoria d’explotacions agràries 
de la zona, amb una producció de gra important en 
època republicana, com és propi d’una economia en-
cara fortament entroncada en la tradició ibèrica. Amb 
la introducció del sistema de la vil·la en època imperial, 
la producció de vi es converteix en el producte òptim 
d’una gestió especulativa característica d’aquesta mena 
d’explotacions; mentre que en època tardana, amb el 
retorn cap a una economia més autàrquica i d’auto-
consum, el gra recupera la importància.

Així doncs, a partir de l’adveniment de l’Imperi, en 
la zona d’estudi minven els jaciments que presenten 
sitges, per bé que no desapareixen. Això s’ha interpre-
tat com un canvi d’orientació dels cultius, amb una 
producció que dóna prioritat a la viticultura i l’olivera 
i fa davallar els cereals, així com un canvi de sistemes 
d’emmagatzemament. Els graners i els magatzems de 
dolia haurien anat substituint les sitges obertes a terra. 
Segons Burch (1996), en època d’August, al nord-est 
de Catalunya, les sitges desapareixen gairebé del tot. 
En canvi, a la zona de Tarragona no és així. Fins i tot 
cal remarcar que, a la vil·la de Mas Sardà, s’han identi-
ficat vuit sitges d’època altimperial. I a la del Mas d’en 
Gras, a l’inici del segle iii, encara n’hi trobem alguna. 
De manera que, en la nostra zona d’estudi, es detecta 
una minva de l’ús de les sitges en època altimperial, per 
bé que no pas la seva desaparició. Segurament això sig-
nifica que la zona devia seguir produint un cert volum 
de gra. També ha de ser indicatiu de la persistència de 
la tradició indígena d’emmagatzematge agrícola.

Resulta, doncs, força interessant de remarcar que 
en les vil·les altimperials de Mas Sardà, Hort del Pelat, 
Mas d’en Gras i la Burguera hi devia persistir un cert 
volum de cultiu de gra. Amb tot, no podem saber si 
aquesta producció estava destinada a l’autoconsum o a 
la venda. Més aviat ens inclinem a pensar que era per a 

l’autoconsum o bé com a màxim per al mercat local, ja 
que les quantitats de sitges identificades són minses.

El camp de sitges de la Torre Bargallona (inèdit), 
datat entre els segles vi i vii, és l’exponent d’un nou 
tipus de jaciment, característic de l’època visigòtica. 
Juntament amb el jaciment de la Burguera, amb les 
nombroses sitges dels segles v i vi, coincideix amb 
altres assentaments rurals tardans d’altres sectors de 
l’ager Tarraconensis com els Munts o la Solana (Gar-
cia, Macias i Teixell 1999; Barrasetas 2003; 2007). Se-
gurament són exemples d’un nou tipus d’establiment 
agrari del territori del nord-est peninsular, on l’hàbitat 
tendeix a agrupar-se, i l’economia protagonitza un re-
torn cap a l’autarquia i l’autoconsum, un retorn cap a 
la ramaderia i els cereals, com sembla indicar la proli-
feració de sitges, així com la producció pròpia d’eines 
de ferro i altres productes (Prevosti en premsa; recent 
estat de la qüestió a Roig 2009).

Els indicis sobre la producció de cereals no deriva 
solament de l’estudi de les sitges. També s’han docu-
mentat alguns magatzems de gra en edificis –horrea– 
que estudiem en l’apartat de magatzems. Allí veiem 
com tant el de la Burguera, datat cap a la meitat del 
segle i aC i d’una superfície de 7,26 x 6,55 m, com el 
de la vil·la de Cal·lípolis, de segona meitat del segle ii 
i de 16 x 17 m, semblen indicar una producció de gra 
important. Pel tipus constructiu, hem de pensar que, 
efectivament, s’hi emmagatzemava gra. Hem calculat, 
per al graner de la Burguera, una capacitat mínima de 
28.530 kg de blat, que podrien requerir entre 42,45 
i 28,53 ha de cultiu. Per al graner de Cal·lípolis hem 
calculat una capacitat mínima de 163.200 kg de blat, 
que podrien requerir entre 243 i 163 ha de cultiu. Ara 
bé, amb la pràctica del guaret, els camps produïen a 
anys alterns i per tant cal pensar que es devia necessitar 
el doble d’hectàrees de cultiu.

Al segle ii, a Cal·lípolis, estem davant d’un graner 
de gran capacitat, que fa pensar que en aquesta vil·la 
es recollia la producció no sols de la seva finca sinó 
també d’altres propietats. Potser la vil·la actuava com a 
centre de recollida, per la seva situació davant del mar, 
i a partir d’aquest punt el gra s’embarcava cap al port 
de Tarragona.

Si comparem els dos horrea que coneixem de la zona 
del PAT, els de la Burguera i Cal·lípolis, resulta interes-
sant observar com la tendència que donen és la matei-
xa que observa Métraux (1998) per a les vil·les d’Itàlia, 
que els magatzems es fan més grans en èpoques més 
avançades, especialment a partir del segle ii. Aquesta 
tendència també es reflecteix en els agrònoms llatins. 
La interpretació ha d’anar en el sentit d’una tendència 
a la concentració de la propietat, com explica Métraux, 
i com es dedueix del testimoni dels agrònoms.

Així doncs, sembla que la producció de cereals, a la 
zona del PAT, va passar de l’època republicana, en què 
hi havia una producció important, atestada per l’em-
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magatzematge en sitges, segurament amb excedents 
importants que es devien comercialitzar, a un període 
centrat en l’alt Imperi, en què la producció de gra va 
baixar de forma important, i potser fins i tot va passar 
a ser deficitària. A més de l’absència de testimonis de 
producció de gra en el segle i, cal pensar que el reque-
riment local devia augmentar molt en època altimpe-
rial. En la segona meitat del segle ii, el magatzem de 
la vil·la de Cal·lípolis indica un canvi important de la 
producció de gra, que sembla que podria haver tornat 
a pujar de forma notable. D’altra banda, es constata 
que el gra s’emmagatzema de forma diferent, no en 
sitges. Potser en aquesta època avançada de l’alt Imperi 
es va recuperar la producció per al consum local. A la 
tardoantiguitat, sembla que es detecta una reproduc-
ció de la situació d’època republicana, amb un volum 
important de producció de cereal, com indica la proli-
feració de les sitges.

8.1.3. Sistemes d’emmagatzematge

Entre els 222 establiments rurals estudiats en el 
PAT, s’han identificat una sèrie de construccions amb 
funció de magatzem, de diferents tipologies i fun cions, 
que mereixen de ser estudiades i sistematitzades. Po-
dem resumir-les en sis tipus, atenent a les característi-
ques constructives:

1. Un primer conjunt respon a una tipologia ben 
definida, consistent en una gran sala rectangular allar-
gada, dividida en naus per rengles de pilastres, que sos-
tenen una coberta a doble vessant.

2. Un segon tipus respon a sales rectangulars semi-
subterrànies, amb paviment dur i parets de pedra.

3. Horrea amb la part baixa de l’estructura de pedra 
per sostenir un sòl elevat (sobre parets transversals o bé 
sobre pilars).

4. Sales de magatzem rectangulars, allargades.
5. Sitges.
6. Magatzems de dolia.
Repassem a continuació els diferents tipus, amb els 

casos corresponents.

8.1.3.1. Magatzems rectangulars allargats, dividits 
en naus per rengles de pilastres

L’Hort del Pelat
A l’Hort del Pelat, a Riudoms, hi ha les restes d’una 

extensa vil·la romana, que es data entre l’època repu-
blicana i el 450/500.9 Pertanyent a la segona fase de 
l’establiment, datable entre el segle i i mitjan segle 
iii, es va trobar un important conjunt d’estructures 
industrials, amb premses i magatzems de dolia. Tam-
bé s’han excavat dues grans sales interpretades com a 
magatzems, pavimentades d’opus signinum, de planta 

rectangular. La primera té dues pilastres centrals i tres 
pilastres adossades a la part interna de cada una de les 
parets llargues (fig. 14, 15, 58 i 59). De fet, dues de 
les pilastres adossades no s’han vist bé (marcades en 

9. El jaciment va ser descobert per V. Romero (1999), i excavat per Arola i Bea (2002).

Figura 58. Planta del magatzem de la vil·la de l’Hort del Pelat, 
refet sobre el publicat per Arola i Bea (2002).

Figura 59. El magatzem de la vil·la de l’Hort del Pelat.
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punts a la planta), però cal pensar que eren simètriques 
i que servien per sostenir l’embigat del sostre, junta-
ment amb les pilastres centrals. El paral·lel més proper 
que li hem trobat és el de la vil·la de la Canyada Joana, 
a Crevillent (Trelis i Molina 1999; Arasa 2003), tot i 
que la seva cronologia és tardoromana. L’altre magat-
zem –més malmès– com a mínim tenia una pilastra 
central.10 A l’est i a l’oest d’aquestes sales corren sen-
gles passadissos. Les parets són de pedra lligada amb 
morter.

Mas d’en Corts
Al límit entre els termes de Reus i Riudoms, s’aixe-

cava el jaciment del Mas d’en Corts, o el Roquís, del 
qual es va excavar el sector afectat per la construcció 
de la carretera N-420.11 El jaciment es data entre la 
darreria del segle ii aC i la fi del segle iv o l’inici del v. 
En època d’August s’hi va aixecar una terrisseria, que 
va funcionar fins cap al 180, de la qual es coneixen tres 
forns (per bé que n’hi devia haver més fora de l’àrea 
d’excavació) que formaven l’àrea central (vegeu el ca-
pítol específic del Mas d’en Corts en aquest mateix vo-
lum). Al seu costat nord, hi havia una extensa àrea de 
treball, amb basses de decantació de l’argila, àrea d’as-
secatge i estances per als obrers, mentre que cap al sud 
dels forns hi havia tres magatzems. El primer consistia 
en una gran nau rectangular, de 210 m2, amb un ren-
gle de quatre basaments de pilastres gairebé circulars 
i un cinquè potser desaparegut (separats 3,5 m entre 
ells), que sostenien la teulada, com es va demostrar en 
el nivell d’enderroc de la teulada, i amb un nivell de 
cendres al seu davall, segurament corresponent a l’in-
cendi de l’embigat del sostre (fig. 20 de la pàg. 510). 
En la nostra opinió el sostre era a doble vessant i no un 
porxo com proposa Gebellí (fig. 27 de la pàgina 514). 
La funció de la sala com a magatzem de material cons-
tructiu és assenyalada per Vilaseca i Adiego (2002a; 
2002b), que indiquen que s’hi van trobar tegulae i im-
brices apilats (fig. 19 de la pàg. 509). Les parets eren 
d’opus incertum, de pedra lligada amb fang, i el sòl era 
de terra batuda.

Al sud, i aprofitant la paret llarga com a mitjanera, 
s’aixecava una segona nau de magatzem de 153 m2, 
també amb quatre elements lítics gairebé circulars, 
separats entre si 3,5 m, per sostenir pilastres centrals, 
amb les parets d’opus incertum de pedres lligades amb 
fang, amb dues petites portes que s’obrien a sengles 
costats curts, i el sòl pavimentat de peces ceràmiques 
(fig. 21 de la pàg. 510). En aquest cas no s’ha docu-
mentat el nivell d’enderroc de la teulada. A continua-

ció, cap al sud, hi havia un darrer gran àmbit a l’interi-
or del qual s’hi va trobar una habitació rectangular de 
petites dimensions.

La construcció del taller de terrissaire es data cap al 
30 aC (vegeu l’article de Cabrelles i Gebellí en aquest 
mateix volum). La seva primera fase dura fins cap a 
l’any 60, i la segona fase va del 60 al 180. Els magat-
zems han de pertànyer a la primera fase. Es devien en-
derrocar cap a mitjan segle i, segons Vilaseca i Adiego 
(2002a; 2002b).

discussió

Pel que hem vist, els magatzems de planta rectan-
gular, dividits en dues naus per un rengle de pilastres 
centrals que aguanten la coberta, responen a un tipus 
constructiu habitual en els espais industrials i rústics 
de les vil·les de l’ager Tarraconensis. De fet, ho són en 
els espais rústics i industrials de certa envergadura de 
tot el món romà. 

P. Morris (1979) descriu el tipus com a «aisled 
building with agricultural functions». Aquest autor, 
seguint J. T. Smith (1963),12 a partir dels nombrosos 
exemples estudiats en aquella època a les províncies 
de Britània i Germània, i de l’absència de testimonis a 
la resta de l’Imperi, pensava que es podia tractar d’un 
model d’edifici desenvolupat a la Britània romana. En 
els campaments militars, també apareix aquest tipus de 
construccions amb la funció de graner, com recull Ric-
kman (1971), que els anomena horrea, i els atribueix 
funció de magatzem de gra i d’altres productes. Així 
per exemple, presenten aquest tipus de planta els dos 
de Hardknott (Gran Bretanya),13 que també presenten 
contraforts a les parets, dada que confirma la seva fun-
ció de graner. Altres exemples, tant del món rural com 
dins de l’arquitectura militar romana, presenten una 
planta una mica més complexa, amb dos rengles de 
pilastres que divideixen l’edifici en tres ales. P. Morris 
(1979, 56) també va suggerir que els magatzems agrí-
coles podrien haver estat una adaptació dels magatzems 
militars. I de fet ja reflexionava que es tracta d’un edi-
fici que s’usa en les basíliques, banys i naus per fer-hi 
exercicis, i que passa posteriorment a l’església cristia-
na, i a sales i magatzems medievals (Morris 1979, 55).

Ara bé, els exemples d’Itàlia de cronologia més an-
tiga i els que s’han anat identificant en altres provínci-
es han constatat que es tracta d’un tipus arquitectònic 
genuïnament itàlic, molt antic. Les datacions dels edi-
ficis britànics se situaven a partir del segle ii (Morris 
1979, 60). Però Rossiter (1978) ja n’havia estudiat for-

10. No se n’ha publicat la planta.
11. El jaciment ha estat excavat per A. Vilaseca i P. Adiego (2002a; 2002b), i posteriorment ha estat estudiat per P. Gebellí (2007), I. 

Cabrelles (inèdit) i I. Cabrelles i P. Gebellí (en premsa).
12. Aquest autor els relaciona amb l’organització social de la Britània romana, hereva de la indígena. En la seva obra de 1997, segueix 

defensant aquesta hipòtesi (Smith 1997). 
13. Rickman 1971, 226, fig. 43.
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ça exemples italians més antics,14 sobre els quals opina 
que la funció varia de cas a cas. Com observa M. S. 
Busana (2002, 202), se’n coneixen també força a la Ità-
lia centremeridional, ja dels segles ii i i aC.15 Ara bé, la 
sala amb pilastres de Selvaseca, prop de Blera (Berggren 
i Andrén 1969), també sembla un magatzem d’aquest 
tipus, i segons Terrenato (2001) segurament s’ha de da-
tar abans del segle ii aC, potser en els segles iv-iii aC.

Els del Mas d’en Corts, a l’ager Tarraconensis, són 
d’època d’August; per tant, el tipus es coneixia a la pe-
nínsula Ibèrica des d’un moment força primerenc de 
la introducció de l’arquitectura rural itàlica, i per des-
comptat molt abans que a Britània.

Busana (2002) identifica magatzems del tipus que 
estudiem a la Itàlia septentrional,16 i dóna la restitució 
axonomètrica del de Mezzocorona loc. Drei/Canè, on 
les pilastres de fusta (com suggereix Plini Nat. 18.301-
302) aguantarien un pis i al damunt la teulada, i tam-
bé farien de punt de partida de la compartimentació 
interna del magatzem (com recomana Columel·la 
1.6.14). Potser els reforços de pilastres adossades a les 
parets del de l’Hort del Pelat indiquen també que hi 
havia un pis alt. 

També se’n coneix un a Settefinestre (Carandini 
1985). Les dues naus amb cinc pilastres centrals de la 
instal·lació oliera de Khirbet Agoub d’Algèria (Camps-
Faber 1953, 20; Brun 1986, fig. 37) també responen 
a aquest tipus de gran magatzem agrari. També en co-
neixem una altra, relacionada amb la producció de sa-
laons, a Cotta, Ras Achakkar, al Marroc (Ponsich i Tar-
radell 1965; Ponsich 1988; Teichner 2008, fig. 290, 
19), construïda a la fi del segle i, i reconvertida a la fi 
del segle iii en magatzem d’oli.

Un dels grans edificis de magatzem de la vil·la del 
Tossal del Moro de Corbins (Marí et al. 1993; Marí i 
Revilla 2003) també s’acosta a aquest tipus. L’edifici i, 
de planta rectangular, de 25 x 13 m (300 m2), està 
bastit amb grans carreus de pedra sorrenca, i data del 
darrer terç del segle ii. L’interior estava dividit en dues 
naus longitudinals separades per pilastres, de les quals 
se n’han identificat dues. Els extrems podrien haver 
estat ocupats per dos àmbits definits per murs perpen-
diculars a l’eix principal, amb comunicació a l’exte-
rior a través d’una porta amb rampa, prou ampla per 
a l’accés d’un vehicle. El sòl estava parcialment cobert 
d’opus signinum. S’ha interpretat com un magatzem 
agrícola, potser també per a bestiar, segons indiquen 
les restes de cavall i bòvid que s’hi van trobar. Segons 
P. Morris (1979, 41, 66), a partir de les recomana cions 

de Vitruvi i Pal·ladi, una nau per a vaques o bous hau-
ria de tenir de 3 a 4,75 m d’amplada; és a dir, que es 
pot considerar que els edificis dividits en dues naus, 
de 7,9 a 9,5 m d’amplada, podien allotjar dos rengles 
de bovins. Per tant, els 13 m d’amplada de l’edifici de 
Corbins, o 6,5 m d’amplada de cada nau, no el fa in-
dicat per estabular-hi aquest tipus d’animals.

El celler o cella vinaria de la vil·la de Las Musas 
d’Arellano, de la fase del segle i a iii, també és una 
llarga sala de 28 x 7,1 m, amb el sòl de terra piconada 
i les parets de pedra, arrebossades i pintades de blanc. 
L’edifici queda dividit en dues naus per un rengle d’on-
ze pilars, cinc de centrals de pedra i els dels extrems 
amb peus de pedra embeguts a terra per suportar pals 
de fusta. Sobre aquests recolzaments de pedra encara 
es van trobar restes de fusta cremada, i entre ells, restes 
de les bigues del sostre i claus. Segons M. A. Mezquíriz 
(2003, 90), aquest espai estava dedicat al magatzem 
de dolia, dels quals se’n van trobar molts, apilats, buits 
i nets, al costat de la paret nord, i d’altres boca avall, 
separats, com si estiguessin en procés de neteja, a la 
part sud de la cella. A partir dels fons recuperats, es 
compten entre vuitanta i noranta dolia. M. A. Mez-
quíriz pensa que hi havia un pis superior, amb estances 
residencials, ja que s’han trobat restes d’enlluït de paret 
pintat de colors. La cella vinaria és al costat de l’àrea de 
premsat del vi. Al seu nord, s’aixeca una altra nau de 
magatzem, de 13 x 6,4 m, amb dos rengles de pilastres 
centrals que la dividien en tres naus, que M. A. Mez-
quíriz interpreta com un fumarium, o sala per deixar-
hi envellir el vi artificialment amb calor i fum.

A la vil·la de Prazo (Freixo de Numão, Portugal), en-
tre el 250 i el 275, es data una àrea de magatzem i mòlta 
de cereal, consistent en una nau amb un rengle de quatre 
pilastres que sostenien la teulada (Coixão 2001, 424).

La bòbila de Fenals, a Lloret de Mar (Tremoleda 
1995; 2008), que es data entre l’època d’August i la 
de Domicià, té tres naus formant una U, amb pilastres 
centrals que sostenien una teulada a doble vessant. La 
terrisseria del Collet de Sant Antoni de Calonge (Nolla 
et al. 2004) també presenta una gran nau rectangular 
molt allargada amb un rengle de pilastres per sostenir 
una coberta a doble vessant.

E. García Vargas (2000) també estudia un magat-
zem d’aquestes característiques al centre terrisser de 
La Huerta del Rincón (La Carihuela, Torremolinos, 
Màlaga), de planta rectangular de 22 x 8 m, amb un 
rengle de pilastres central i coberta a dues aigües, cor-
responent al segle i.

14. Descriu els exemples més antics de Selvasecca (28,5 x 6 m), Boscoreale Stazione (interpretat com a magatzem de fusta i fenc, i també 
estable; 21,8 x 5,8 m), la vil·la de Publius Fannius Sinistor (de mesures incompletes), Casalotto (sembla que hi havia dolia defossa; de mesures 
incompletes), Pratella (amb contraforts; de mesures incompletes) i Mona Felice (16 x 3,2 m).

15. Cita els exemples de Blera loc. Selvaseca, Boscoreale loc. Stazione, Boscoreale villa di Publius Fannius Sinistor, Francolise loc. San 
Rocco, Lucus Feroniae - villa dei Volusii Saturnini.

16. Cita els exemples de Russi, Pratella, Casalotto, Calcarata di Bentivoglio, S. Vitale di Calderara, les villae de Brioni Maggiore-Val 
Catena i Castrum Bizantino, tots de dues naus, excepte el de Russi, dividit en tres naus.
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Peña (2010, 131-133) reprodueix les plantes d’un 
seguit de magatzems d’aquestes característiques arqui-
tectòniques amb funció de cellae oleariae (Canyada Jo-
ana, Crevillent, prov. d’Alacant; Fuente de la Teja, Ca-
ravaca, prov. de Múrcia) i de cellae vinariae (Las Musas 
d’Arellano i Liédana a Navarra; Carrión, Badajoz; São 
Cucufate i Torre de Palma a Portugal). També es co-
neix un magatzem amb un rengle de pilastres central 
a la terrisseria de la Huerta del Rincón (Torremolinos, 
Màlaga)17 i a la vil·la de Villaricos.18

Teichner (2008, fig. 289 i 290) reprodueix les plan-
tes de dinou magatzems d’aquest estil, que s’han loca-
litzat en vil·les i instal·lacions industrials del món rural 
romà, totes elles hispàniques, excepte una del Marroc. 
A les que ja hem esmentat, hi afegeix: els quatre magat-
zems amb pilastres de Cerro da Vila, Quarteira, Algar-
ve, Portugal; el celler amb un rengle de pilastres central 
de Falpera, Nogueira, Braga, Portugal; el de la terrisse-
ria de la Finca de la Cizaña, Torremolinos, Màlaga; el 
probable magatzem de vi de La Alberquilla, Plasència, 
Extremadura, de 120 m2 i que data de l’alt Imperi, i el 
magatzem de Milreu, Estoi, Portugal, on en lloc dels 
dos rengles de pilastres s’han trobat els seus fonaments, 
consistents en dos rengles correguts de fonamentació.

Per tot el que s’ha vist, doncs, podem concloure que 
els magatzems rectangulars dividits en naus mitjançant 
rengles de pilastres responen a un tipus constructiu clàs-
sic, netament itàlic, d’origen força antic, que sabem que 
ja existeix en el segle ii aC, i fins potser abans, amb fun-
ció de magatzem, d’utilitat múltiple, que pot ser destinat 
tant a guardar-hi terrissa o el material constructiu d’una 
bòbila, com a formar part d’una indústria de salaons, a 
guardar-hi la fusta, o fer funció d’estable, a emmagat-
zemar-hi productes agrícoles, com el fenc, o bé dolia 
d’una cella vinaria o olearia, o bé ser un graner.19 En 
aquest darrer cas, pot tenir les parets reforçades per con-
traforts, per l’enorme pressió lateral que exerceix el gra, 
tret constructiu que en fa molt evident la funció. Sovint 
presenten compartimentacions internes, per adaptar-
los a diferents serveis. El seu ús està ben atestat tant en 
instal·lacions industrials com en establiments rurals, i 
també en l’arquitectura militar, on sovint fan la funció 
de graner, per bé que també s’ha suposat que podien 
servir per emmagatzemar-hi equipament militar.

Entre les funcions identificades a la península Ibè-
rica per a aquest tipus de magatzems, destaca la de les 
grans instal·lacions terrisseres, que en feien ús preci-
sament perquè requerien infraestructures de gran en-
vergadura, dins de les quals els del Mas d’en Corts, de 

Reus, a l’ager Tarraconensis, que daten d’època d’Au-
gust, en són exemples destacats. Però també hem vist 
com sovint fan la funció de magatzem de vi o d’oli. 
Aquesta és molt possiblement la funció que van tenir 
els magatzems de l’Hort del Pelat, que es van construir 
sobre un magatzem de dolia defossa, segurament per 
a vi, fet que ens fa sospitar que el magatzem que se li 
sobreposa també devia estar destinat a contenir vi, per 
bé que ja no en dolia sinó en un altre tipus de conteni-
dors que no han deixat rastre arqueològic, segurament 
bótes de fusta. De la mateixa manera, els magatzems 
de São Cucufate i de Torre de Palma s’han suposat ce-
llers del segle ii, per a vi emmagatzemat en bótes.20 És 
ben possible que la cronologia dels de l’Hort del Pelat 
també s’hi acosti.

8.1.3.2. Sales rectangulars semisubterrànies 
amb paviment dur i parets de pedra

Vil·la de Barenys
La vil·la de Barenys, al nord del nucli urbà de Sa-

lou, es data entre la meitat del segle i aC i la fi del 
segle ii. Amb motiu de la urbanització de la zona on 
s’ubicava, el 2007 es va excavar el que quedava del 
jaciment, sota la direcció de Pedro Otiña21 i Némesis, 
que actualment l’estan estudiant. En la zona rústica, 
es va descobrir un gran àmbit subterrani, de planta 
quadrada, d’aproximadament 8 x 8 m (fig. 60). El 
terra estava pavimentat de còdols i ceràmica, lligats 
amb una base de morter de calç. Les parets eren de 
maçoneria fins a un metre d’alçada, i a sobre s’aixe-
cava una paret de grans carreus disposats en filades 
regulars, de pedra del tipus Mèdol (calcària). Es tracta 
d’un espai de 56 m2, aproximadament, que segons els 
seus excavadors podria ser una cisterna. Ara bé, el fet 
de no tenir cap desguàs, així com la comparació amb 
altres edificis, ens fa pensar que podria haver estat un 
magatzem, segurament per guardar-hi el vi. Els grans 
magatzems de la vil·la del Tossal del Moro de Corbins 
(Marí et al. 1993; Marí i Revilla 2003) també estan 
bastits amb grans carreus de pedra sorrenca, disposats 
en filades regulars. El magatzem de la vil·la dels Volusii 
Saturnini (fig. 61), prop de Lucus Feroniae, també era 
semisubterrani, i contenia dolia, per bé que arquitec-
tònicament està a cavall entre aquest tipus de magat-
zem i el precedent, on l’hem inclòs com a exemple de 
sala dividida en naus per rengles de pilastres. Ara bé, 
en el cas present, el fet de tractar-se d’una estructura 
semisubterrània, així com la descoberta a la seva vora 

17. Serrano 2004.
18. Lechuga i Amante 1994.
19. P. Morris (1979, 64) també descriu el tipus per funcions agrícoles i puntualitza: «they were buildings which could be used for almost 

anything».
20. Teichner 2008, 525.
21. Les excavacions del jaciment són inèdites. Pedro Otiña va elaborar la fitxa corresponent a aquest jaciment per al catàleg de jaciments 

del Projecte Ager Tarraconensis (PAT), que es publica en el sisè volum d’aquesta obra.
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d’un magatzem de dolia, que indica una molt possible 
producció de vi al lloc, ens fa pensar que es podria 
tractar d’un celler.

La Canaleta
La vil·la de la Canaleta, de Salou, es data entre la 

meitat del segle i aC i la meitat del segle i dC.22 Pre-
senta una important instal·lació industrial, amb una 
terrisseria que fabricava àmfores vinàries i ceràmica co-
muna, amb un conjunt d’almenys sis forns i un espai 
de treball porticat, on una de les estances era dedicada 
a ferreria, amb un forn metal·lúrgic annex. En una al-

tra part es va trobar la cella vinaria, amb premsa, di-
pòsits per al most i magatzem de dolia. Més al sud, es 
troba un edifici de planta rectangular retallada en el ni-
vell geològic, que per les grans dimensions i per la pre-
sència de carreus de reforç en els murs, els excavadors 
pensen que podria interpretar-se com un magatzem. 
El fet de ser semisubterrani, així com la proximitat de 
la cella vinaria, podria indicar que la seva funció va ser 
de celler de vi.

Camí del Molí
Les restes del Camí del Molí s’ubiquen en una zona 

planera, a 330 m del barranc de la Font Major. Van ser 
descobertes en el context de les obres de l’AVE i van ser 
excavades per Josep Francesc Roig (Roig 2004a; Roig 
2004b), de Codex. Les restes corresponen a dos mo-
ments cronològics diferents. La cronologia d’abando-
nament de la primera fase és de segle ii aC. La segona 
fase es concreta també en estructures de caire agrícola 
que s’abandonen a inicis del segle i dC. Es tracta d’un 
pou i d’una estructura d’obra de planta quadrangular 
amb revestiment intern i un muret divisori al mig (fig. 
62). Dels dos àmbits que en resulten, un tenia el sòl 
compactat i un dolium encastat al centre. L’altre àm-
bit tenia el sòl empedrat i també amb restes d’un altre 
dolium. Es va interpretar com una estructura d’emma-
gatzematge. Probablement es tracta d’un petit celler 
de vi, semisubterrani, en el qual hi havia dolia defossa, 
d’un petit establiment rural que s’abandona en època 
d’August.

Figura 60. Possible magatzem 
semisubterrani de la vil·la de 
Barenys.

Figura 61. Magatzem de la vil·la dels Volusii Saturnini, prop de 
Lucus Feroniae (Itàlia).

22. Gebellí 2007. Agraïm a César Pociña la informació oral sobre les darreres excavacions realitzades en aquest jaciment.
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Cal·lípolis
La vil·la de Cal·lípolis es data entre els segles ii i 

vi, per bé que es va aixecar sobre un establiment molt 
desconegut que data d’època republicana final (Díaz i 
Macias 2007). En la segona meitat del segle ii, moment 
de la construcció de la vil·la, es va bastir un magatzem o 
horreum, al sud dels banys, connectat amb el cos cons-
tructiu mitjançant un corredor que també sembla un 
magatzem (fig. 63), que és el que aquí ens interessa. El 
corredor fa 29,5 x 4,27 m, i presenta nou contraforts 
per la part externa a la vil·la. El seu paviment era per 
sota de la superfície externa, de forma que tenia una 
funció semblant a les dels magatzems semisubterranis. 

Les sales de magatzem rectangulars subterrànies 
amb paviment dur i parets de pedra responen a un 
tipus de magatzem destinat a conservar productes que 
requereixen el mínim d’alteracions de temperatura 
possible, com ara el vi. Per aquest motiu, es busca de 
reproduir un ambient subterrani, sòlidament construït 
en pedra, on, com en una cova, la temperatura oscil·la 
mínimament. La construcció amb grans carreus ajuda 
també en el sentit de fer d’aïllant, com passa a la vil·la 
de Barenys. Els sòls, en aquests casos, es fan enllosats 
de pedra, o bé amb sòlids paviments de pedra i morter, 
per donar l’efecte aïllant de la humitat, potser perquè 
el vi s’hi guardava en bótes. Amb tot, resulta ben signi-
ficatiu el cas de la petita instal·lació del Camí del Molí, 
on en una petita granja hom va construir el seu petit 
celler, on els dolia indiquen clarament la funció de la 
instal·lació: per guardar-hi el vi. El que hem esmentat 
de la vil·la dels Volusii Saturnini, que contenia dolia, 
en canvi tenia el sòl de terra piconada, car si la humitat 
del lloc no era excessiva, l’ús de dolia permetia no ha-
ver d’aïllar tant l’ambient.

Ara bé, també sabem que el gra i altres produc-
tes es van emmagatzemar en espais subterranis o 
semisubterranis. Pensem que aquest seria el cas del 
corredor amb contraforts de Cal·lípolis, on no po-
dem saber quin producte s’hi guardava, per bé que la 
presència al seu costat d’un graner amb el sòl elevat 
sobre pilars fa pensar que el corredor tenia un altre 
destí. 

Figura 62. El Camí del Molí, d’Alcover (Josep Francesc Roig 
/ Codex).

Figura 63. Horreum de la vil-
la de Cal·lípolis (Díaz i Ma-
cias 2007).
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8.1.3.3. Horrea amb la part baixa de l’estructura 
de pedra per sostenir un sòl elevat (sobre parets 
transversals o bé sobre pilars)

La Burguera
A la primera fase de l’extens assentament de cap a 

la meitat del segle i aC pertanyen les fonamentacions 
d’una àrea d’emmagatzematge de productes agrícoles, 
amb un graner (fig. 64). Es tracta d’un edifici de planta 
gairebé quadrada, de 7,26 x 6,55 m, amb els murs fets 
de pedra lligada amb argila. Consta dels quatre murs 
perimetrals, més tres de travessers al seu interior. S’ha 
interpretat (Bosch, Díaz i Macias en premsa) com un 
granarium o horreum, amb les cinc parets paral·leles 
per sostenir un pis elevat. Està associat a un recinte de 
càrrega i descàrrega.

Cal·lípolis
La vil·la de Cal·lípolis, com s’ha dit més amunt, es 

va construir en la segona meitat del segle ii (Díaz i Ma-
cias 2007). D’aquest moment data la construcció d’un 
magatzem o horreum, al sud dels banys, connectat amb 
el cos constructiu mitjançant un corredor també inter-
pretat com a magatzem i que hem discutit a l’apartat 
anterior. Al final del corredor es troba l’horreum (fig. 
63), de 16 x 17 m, al qual hom suposa una coberta de 
fusta, tipus materiatio, i que estava dividit en tres naus 
mitjançant dues rengleres de tres pilastres i altres pilars 
embeguts en els murs perimetrals (cinc pilars en els 
murs llargs i quatre en els curts). En aquest cas, també 
ens trobem davant d’un edifici amb el sòl elevat, com 
fan pensar no solament els dos rengles centrals de pi-
lars, sinó també els que es troben embeguts dins dels 
murs perimetrals, que semblen destinats a suportar el 
sòl elevat de l’edifici, així com el sostre de fusta. L’ex-
trema humitat del lloc, davant del mar i a molt poca 
altura sobre el nivell del mar, permet entendre aquest 
tipus d’instal·lació.

discussió

Salido (2003-2004) dóna alguns exemples d’aquest 
tipus de magatzem. Indica que, segons els autors lla-
tins, granarium fa referència a un graner, tant si era ele-
vat com subterrani, mentre que horreum fa referència 
a un graner elevat, per bé que no a un de subterrani, 
però també pot fer referència a un magatzem d’altres 
productes agrícoles. Com expliquen els agrònoms lla-
tins, els horrea eren graners, de vegades construïts a 
certa altura, per tal d’evitar la humitat del sòl. Podien 
estar fets de fusta o bé d’obra. Varró (R.R. 1.57.2) es-
criu sobre granaria sublimia, que eren graners elevats, 
i també (R.R. 1.57.3): «Altres, finalment, construeixen 
en el seu propi camp uns graners suspesos com a la 
Hispània citerior i a l’Apúlia. Aquests graners són ven-
tilats no sols pels costats, amb l’aire que penetra per 
les finestres, sinó també pel que bufa per sota del pis». 
F. Gracia (1995), D. Garcia (1997) o F. Gracia i G. 
Munilla (1999) identifiquen aquest tipus de graners 
en el món ibèric, amb estructures construïdes amb 
pedra, de planta rectangular i nombrosos murs traves-
sers, com les que apareixen a la Balaguera (la Pobla de 
Tornesa, Castelló), Torre de Foios (Lucena, Castelló), 
l’Illeta dels Banyets (Campello, Alacant), El Amare-
jo (Bonete, Albacete) i la Moleta del Remei (Alcanar, 
Montsià). Segons D. Garcia (1997), deriven del món 
grec o fenici i púnic, a través del qual s’haurien intro-
duït en el món ibèric.

Segons G. Rickman (1971, 253-256), existeix una 
llarga tradició de construir edificis destinats a fer de 
graners, en obra sòlida, de pedra, amb multitud d’en-
vans travessers amb la funció de suportar un sòl elevat. 
De fet, com observa aquest autor, es tracta d’edificis 
que deriven de precedents construïts en fusta, amb 
pilars que aixecaven una cambra per conservar el gra 
en alçada, lluny de la humitat del sòl i de l’abast dels 
rosegadors, així com airejat. En troba exemples ja en el 

Figura 64. Horreum de la vil·la 
de la Burguera (Bosch, Díaz i 
Macias en premsa).

elS reCurSoS eConòMICS
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món hel·lenístic, com per exemple l’edifici de l’Arsenal 
III, de la ciutadella de Pèrgam,23 per bé que encara tro-
ba un paral·lel més antic a la vall de l’Indus, a Harap-
pa, 1.500 anys anterior als exemples grecs.24 Dins del 
món romà, G. Rickman (1971) identifica aquest tipus 
en horrea de campaments militars, com els de Penny-
darren, Castell Collen i Gellygaer, construïts al País de 
Gal·les, en època de Trajà. També es donen a Alema-
nya, a Saalburg. Altres vegades, els envans interns són 
en sentit longitudinal, com a Birrens,25 a Chester26 o a 
Numància.27 Però la funció és la mateixa.

M. S. Busana (2002, 194-198) comenta que els 
graners elevats són especialment freqüents en climes 
humits, com a la Britània, la Germània, o a Itàlia, al 
Vèneto, on ella n’identifica especialment en zones de 
difícil drenatge. En canvi, el tipus no sembla ser gaire 
freqüent a la Itàlia central i meridional. Especialment 
interessant com a paral·lel per a l’edifici de la Burguera 
és el magatzem graner de l’ambient i-vi de l’Isola Vi-
centina loc. All’Acqua (i fase) (Busana 2002, fig. 91).

En el món romà hispànic, se’n coneixen diversos 
exemples, que Teichner (2008, fig. 292) recull en una 
taula. A la vil·la de Milreu, Estoi (Portugal),28 a la vil·la 
de Freiria (Cascais, Portugal),29 a Los Términos (Mon-
roy, Càceres),30 a La Sevillana (Esparragosa de Lares, 
Badajoz),31 a Fonte do Sapo (Abrantes, Santarém, Por-
tugal),32 a Arroyo de las Eras (Carrascalejo, Badajoz),33 
a La Alberquilla (Plasència, Extremadura),34 a Pedrão 
(Setúbal, Estremadura, Portugal),35 a Torre de Palma 
(Monforte, Portugal),36 a Carrión (Mèrida)37 i a Ve-
ranes (Gijón),38 es troben sengles edificis rectangulars 
allargats, dotats de múltiples murs travessers transver-

sals, és a dir, que corren paral·lels als murs més curts 
del rectangle. A Torre de Palma hi ha un segon horre-
um, el «graner nord», de murs travessers longitudinals. 
Més semblant al de la Burguera és el de la vil·la de la 
Casa Grande de Freixo de Numão (Portugal),39 que 
amida uns 7 x 6,5 m, i que a més de les quatre pa-
rets perimetrals té cinc envans interns. L’horreum de 
la Burguera, del segle i aC, pertany a la variant d’en-
vans interns transversals, i sols en té tres. La tipologia, 
com hem vist, és d’origen ancestral i es dóna en totes 
les èpoques del món romà i fins preromà, en indrets 
on convé mantenir el gra allunyat de terra, a causa de 
condicions d’humitat excessiva, com devia ser el cas 
de la Burguera, que es troba en una zona on hi havia 
aiguamolls.

En canvi, el de la vil·la de Cal·lípolis pertany a una 
altra tipologia, amb el sòl elevat sobre pilars. G. Rick-
man (1971) també en dóna exemples dins de l’arqui-
tectura militar, com els de Hüfingen,40 Neuss (edificis 
13 i 14),41 Bonn42 o Niederbieber,43 alguns dels quals 
amb les parets reforçades amb contraforts. J. J. Rossiter 
(1978) dóna exemples de granges d’Itàlia amb aquest 
tipus de graners, com el de la vil·la de Russi44 o el de 
Vicovaro.45 D’aquest darrer, Busana (2002, 197, nota 
99) considera que es tracta d’un magatzem dividit en 
naus per rengles de pilastres, és a dir, del nostre tipus 
1. Busana (2002, 193, fig. 89) considera el tipus de 
magatzem sobre pilastres com el més corrent entre els 
magatzems amb el sòl elevat, a la Venetia romana, i for-
neix un paral·lel interessant per al de Cal·lípolis amb el 
de l’Isola Vicentina loc. Fosse, dotat de tres rengles de 
pilastres i contraforts.46

23. Rickman 1971, fig. 61.
24. Rickman 1971, fig. 62.
25. Rickman 1971, 228, fig. 45.
26. Rickman 1971, 229, fig. 46.
27. Schulten 1927, 207, pl. xxix; Schulten 1929, 177, pl. xx; Rickman 1971, 251, fig. 60; López Pardo 1981, 250, fig. 5.
28. Teichner 2008, fig. 39 i 292.
29. Cardoso i Encarnaçao 1992-93; 1999.
30. Cerrillo 2006a; 2006b; Cerrillo et al. 1988; 1991; Salido 2003-2004.
31. Aguilar i Guichard 1995.
32. Batata 2006.
33. Drake 2006.
34. Vargas i Matesanz 2006.
35. Moret 1996.
36. Maloney i Hale 1996.
37. Picado 2001.
38. Fernández Ochoa, Gil i Orejas 2004.
39. Coixão 2001, 423.
40. Rickman 1971, 242, fig. 51.
41. Rickman 1971, 242.
42. Rickman 1971, 243, fig. 52.
43. Rickman 1971, 245, fig. 53.
44. Rossiter 1978, fig. 9.
45. Rossiter 1978, fig. 13, B.
46. En la fig. 291, 12, de Teichner 2008, es recull una bateria de magatzems portuaris de Tarraco que pensem que no tenen gran cosa a 

veure amb la resta de la taula, que són magatzems i ales industrials de vil·les i centres artesanals del món rural romà. En la llista 24, correspo-
nent a la taula, el núm. 13 està intercanviat pel 12.



439

La vil·la de Cal·lípolis està situada davant del mar, 
en un terreny molt pla i humit, per la qual cosa s’en-
tén la necessitat de construir-hi un graner elevat. A 
més, la seva situació en un extrem apartat de la vil-
la correspon a la idea que expressa Vitruvi (6.6.5), 
d’allunyar els graners del nucli central de la casa per 
evitar el perill d’incendis, que es podien produir amb 
productes inflamables com ho és el gra. Les pilastres 
incloses en les parets externes de l’edificació perme-
tien dotar-la de reforços a les parts altes, a manera 
de contraforts, com correspon a un graner, a causa 
de la pressió lateral que exerceix el gra, de la matei-
xa manera que s’observa al de l’Isola Vicentina loc. 
Fosse. Els 272 m2 del magatzem de Cal·lípolis són 
indicatius d’una producció important de gra (el de 
l’Isola Vicentina loc. Fosse fa uns 120 m2). No tenim 
manera de calcular el volum total de la seva capacitat, 
perquè no en coneixem l’alçada i tampoc sabem fins 
a quina alçada s’omplia. Sabem que es necessitava un 
terç de la producció per a sement per a l’any proper.47 
Però com a mínim coneixem la superfície, que ja és 
mínimament indicativa. Si el gra s’havia de guardar 
tot un any, si no es trobava en una zona ventilada 
s’havia d’anar airejant periòdicament, i això requereix 
que l’alçada del producte no sigui superior a allò que 
un home pot aixecar palejant, és a dir, entre 1 i 1,5 
m. Ara bé, com que es tracta d’un graner elevat, és 
possible que es trobés prou ventilat per no haver-lo 
de ventilar palejant-lo, amb la qual cosa no sabem 
quina alçada podria haver arribat a tenir el gra dins 
del magatzem. Ara bé, si calculem els mínims, això 
significaria 272 m3 per al graner de Cal·lípolis, que 
a 600 kg de blat per m3, correspondria a 163.200 kg 
de blat. Si el rendiment agrícola era de 672 kg de blat 
per hectàrea, es necessitarien 243 ha per produir el 
mínim de gra que es podia emmagatzemar al graner 
de Cal·lípolis.48 Si la productivitat arribava a 800 kg 
de blat per hectàrea, es necessitarien 204 ha. Amb una 
productivitat més alta, d’una tona per hectàrea, serien 
163 ha. Ara bé, amb la pràctica del guaret, cal pensar 
que se’n necessitarien el doble. Tot plegat sembla in-
dicar que aquest graner recollia una producció molt 
superior a la de la mateixa vil·la, o bé que s’hi emma-
gatzemaven altres productes, a més del gra.

Respecte del de la Burguera, que fa 7,26 x 6,55 m, 
o sia, 47,55 m2, el càlcul de mínims seria de 47,55 m3 
de blat, que a 600 kg de blat per metre cúbic, corres-
pondria a 28.530 kg de blat. Això requeriria 42,45 ha 
de cultiu amb la productivitat de 672 kg per hectàrea, 

o bé 35,66 ha de cultiu a raó de 800 kg per hectàrea, 
o amb una productivitat més alta, d’una tona per hec-
tàrea, serien 28,53 ha de cultiu. Aquí també, amb la 
pràctica del guaret, hem de pensar que es requeria el 
doble de superfície de camps de cultiu. Per tant, es-
tem parlant d’una extensió de camps de cultiu de blat 
molt important, que podria correspondre a una gran 
propietat o bé a una xifra superior a la de la mateixa 
vil·la.

8.1.3.4. Sales de magatzem de planta rectangular, 
allargades

Mas Sardà II
Aquest jaciment es troba dins de l’àrea de la refine-

ria de l’empresa Repsol. El 2005, Josep Francesc Roig 
i Paola García (Roig i García 2006), de l’empresa Co-
dex, van efectuar una sèrie de rases i van localitzar 
restes arqueològiques consistents en una estructura de 
planta aproximadament rectangular (23 x 6 m) de-
limitada per murs que es conservaven parcialment, 
amb el sòl de terra compactada (fig. 65). Es va in-
terpretar com un magatzem de caire agrícola. En el 
reompliment es va trobar una gran quantitat de ce-
ràmica corresponent a recipients d’emmagatzematge 
(àmfores, dolia, etc.) i també molins. També s’hi van 
documentar dos forats de pal i dos retalls que podrien 
haver estat per encastar-hi dolia. L’edifici va patir un 
enderroc a mitjan segle ii aC. Resulta interessant que 
es documentin dolia en un edifici de primera meitat 
del segle ii aC.

La tipologia de magatzems en forma de sales rec-
tangulars molt allargades també és ben característica 
no sols de la cultura romana, sinó de tota l’antiguitat. 
Es comencen a trobar als palaus mesopotàmics i per 
tot el Pròxim Orient, i apareixen en el món grec i en 
tot el món romà (Rickman 1971). Són més caracterís-
tiques d’instal·lacions de grans dimensions, com per 
exemple les portuàries, per bé que també es donen en 
el món rural. Teichner (2008) en recull tretze, en la 
taula 291, tots ells del món rural hispànic (excepte 
els del port de Tarraco, que creiem que s’haurien de 
tractar a part), i els relaciona amb instal·lacions de la 
pars rustica que estan a cavall entre sales de magatzem 
i instal·lacions industrials, algunes fins i tot formant 
part de terrisseries. En canvi, no en tenim cap exem-
ple ben documentat a l’ager de Tarraco, excepte aquest 
estrany edifici, que podria respondre a aquest tipus de 
magatzem.

47. Segons Rivet 1969, 196.
48. Varró (De re rust. 1.44.1-2), Columel·la (De re rust. 2.9.1) i Plini (Nat. 18.198) consideren que es necessitaven 5 modii de triticum per 

sembrar un iugerum (aproximadament 50 kg de blat per sembrar ¼ ha), i Varró considera que la producció ha de ser entre deu i cent vegades 
el que s’ha sembrat. Deu vegades seria 500 kg/iugerum, cosa que significa 2.000 kg/ha. En canvi, segons Columel·la (3.3.4) el gra rendeix 
quatre voltes. Segons això, un iugerum donaria 20 modii de blat (o 200 kg de blat), i 1 ha donaria 800 kg de blat. Ara bé, solament a anys 
alterns, per mor de la pràctica del guaret (Prevosti 2005, 337). Rivet (1969, 196) considera que s’ha d’estimar en uns 672 kg per hectàrea.
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8.1.3.5. Sitges
L’emmagatzemament de gra en sitges excavades a 

terra és un sistema característic de la cultura ibèrica del 
nord, que perviu en època romana republicana i minva 
en l’etapa altimperial, per bé que torna a ressorgir en 
la tardoromanitat. L’estudiem en detall en relació amb 
la producció de cereals, i per tant remetem a l’apartat 
corresponent als molins, les sitges i la producció de 
cereals.

8.1.3.6. Magatzems de dolia
Dins de l’àrea d’estudi del PAT, s’han identificat 

seixanta-nou jaciments on s’ha documentat la presèn-
cia de dolia, comptant des dels fragments de recollida 
superficial fins a magatzems de dolia. En canvi, s’han 
identificat veritables magatzems de dolia en dotze jaci-
ments. La majoria estan relacionats amb instal·lacions 
de producció de vi, i per tant podem parlar de cellae 
vinariae. Estan a cavall, doncs, d’instal·lacions de 
transformació de productes agraris i magatzems. Els 
hem estudiat en l’apartat referent a les instal·lacions de 
producció d’oli i vi.

8.1.4. eines agrícoles

S’han trobat eines agrícoles en quatre jaciments:
el Vilar (Reus): Una aixada de ferro.
els antigons (Reus): Un possible pic, una palafan-

ga (fig. 66), una destral (fig. 67) i tres podalls de ferro. 
També cal esmentar la presència d’esquelles o tintinna-
bula, que indiquen la presència de bestiar, i que s’estu-
dien al capítol corresponent als objectes metàl·lics dels 
Antigons (fig. 68).

Vil·la de barenys (Salou): S’hi ha trobat una col-
lecció d’eines de ferro que consisteix en una pala, di-
versos pics aixada, una aixada i un paletí.

la llosa (Cambrils): S’hi ha trobat una falç de 
ferro.

Es tracta de tan poques dades que difícilment se’n 
pot deduir cap conclusió important. Si resumim les 
troballes d’eines, trobem tres podalls, dues aixades, di-
versos pics aixada, una pala, un paletí i una falç. Per 
tant, tenim una mostra variada de l’instrumental ne-
cessari per collir raïm, per cavar la terra, per palejar-la 
i per segar herba o cereals. També hi ha uns esquellots 
que recorden la dedicació a la cria de bestiar en algunes 
granges de l’ager Tarraconensis, com s’estudia en els ca-
pítols de S. Valenzuela i N. Padrós (volum primer).

8.1.5. Forns de calç

També s’han detectat forns de calç en quatre jaci-
ments de la zona d’estudi del PAT (fig. 69):

el Vinyet (Tarragona): En l’excavació del jaciment 
es va trobar un forn de calç, que es va datar en època 
tardorepublicana (fig. 70).

la burguera (Salou): S’hi van excavar quatre forns 
de calç, dels segles v-vi, on es devia cremar el marbre 
de la vil·la (fig. 71).

la Canaleta (Vila-seca): S’hi va trobar un possible 
forn de calç.

els antigons (Reus): S’hi va trobar un forn de calç, 
segurament d’època tardana, per cremar el marbre de 
la vil·la.

Sovint els forns de calç es troben sobre riques vil·les 
ja en desús, que es converteixen en veritables pedreres 

Figura 65. Magatzem de Mas 
Sardà II (Josep Francesc Roig 
/ Codex).
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de marbre, on aquest es va recuperant i s’aprofita per 
fer calç. Per tant, sovint pertanyen a l’època tardoanti-
ga. Aquest és el cas dels forns de la Burguera i segura-
ment dels Antigons. En canvi, al Vinyet, el forn es data 
en època republicana. Es tracta, doncs, d’un indret de 
fabricació de calç, que es feia a partir de pedres. L’ús 
important de calç per a la construcció que es va fer al 

Figura 66. Palafanga de ferro dels Antigons. Museu d’Arqueo-
logia Salvador Vilaseca.

Figura 67. Destral de ferro dels Antigons. Museu d’Arqueolo-
gia Salvador Vilaseca.

Figura 68. Esquellot de bronze dels Antigons. Museu d’Arqueo-
logia Salvador Vilaseca.
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Figura 69. Mapa dels forns de calç. 
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país, a partir de l’època republicana, implica que hi ha-
via d’haver una certa abundància de forns de l’estil del 
que aquí s’ha trobat. Un altre exemple del mateix tipus 
podria ser el que es va trobar a la Canaleta, durant la 
campanya del 2001. Es tracta d’una estructura circular, 
rubefactada, que es va interpretar com un forn de calç. 
No se’n menciona la datació, per bé que l’establiment 
té una cronologia que va de la meitat del segle i aC a la 
meitat del segle i dC. Es tracta, doncs, d’un testimoni 
d’activitat econòmica sobre el qual sorprèn l’escassetat 
de testimonis i sobre el qual caldrà estar alerta perquè 
segurament n’han d’aparèixer més en el futur.

8.1.6. la metal·lúrgia

A l’àrea d’estudi del PAT, s’han trobat quatre forns 
metal·lúrgics, a més d’un jaciment tardoantic, amb una 
sèrie d’estructures de forn que també ho podrien ser, 
així com un sisè jaciment amb indicis de metal·lúrgia. 
També s’han documentat restes d’escòria de ferro en 
sis jaciments (fig. 72):

Cal·lípolis (Vila-seca): En la cinquena fase de vida 
de la vil·la, que es data entre la meitat del segle iv i la 

primera meitat del segle v, es va documentar un possi-
ble forn de metalls.

la Canaleta (Vila-seca): En les campanyes d’exca-
vacions del 2003 al 2006, es va documentar una instal-
lació industrial de terrisseria, amb un pòrtic central, al 
qual s’obren una bateria d’estances pavimentades amb 
terra batuda o bé amb la regularització del nivell geolò-
gic, que es van interpretar com d’habitatge dels treba-
lladors. Això no obstant, en una d’elles s’hi va detectar 
una zona de fabricació d’estris de ferro, amb un forn 
metal·lúrgic annex, i una zona central amb suport de 
tegulae invertides i restes de carbó i ferro pels voltants, 
que podria correspondre a la forja. El jaciment es data 
entre la meitat del segle i aC i la meitat del segle i dC.

Centcelles (Constantí): Segons Rüger (1969), en 
la primera fase altimperial de la vil·la, corresponent als 
segles i-ii, es van documentar forns de ferro.

els Masos (Cambrils): En la primera fase de la vil-
la, corresponent a la primera meitat del segle i, es van 
documentar restes d’un parell de forns metal·lúrgics, 
que es van interpretar per arreglar eines més que no pas 
per fabricar-les.

Voltants de la Torre bargallona: (FOR) Entre les 
tres-centes estructures de retall d’època tardoantiga 
(segles v-vii) que s’hi van descobrir, n’hi havia algu-
nes que eren estructures de rubefacció consistents en 
retalls amb una profunditat de 0,40-0,70 m, que mos-
tren senyals de foc, i que es van interpretar com a forns 
(fig. 73). Pensem que els seus paral·lels s’han de buscar 
en els jaciments de la Solana (Cubelles), Can Gam-
bús 1 (Sabadell), els Mallols (Cerdanyola) o la Bastida 
(Rubí). Es tractaria de forns de reducció del ferro, és a 
dir, del pas de mineral a metall.

Mas d’en bosch I (Constantí): En les excavacions 
realitzades en aquesta vil·la es va trobar un tub bífid 
que es va interpretar com una peça d’un forn metal-
lúrgic. Es tractaria de toveres, és a dir, els tubs per on 
s’insuflava aire en el forn metal·lúrgic, per tal que la 
combustió pogués assolir prou temperatura per torrar 

Figura 70. Dues imatges del forn de calç del Vinyet (César Augusto Pociña / Codex).

Figura 71. Forn de calç de la Burguera (Bosch, Díaz i Macias 
en premsa).
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Figura 72. Mapa dels jaciments on s’han trobat forns metal·lúrgics i/o escòries de ferro.
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o reduir el mineral, per passar a metall, o bé l’escal-
fament del lingot de ferro per poder treballar-lo a la 
forja. El jaciment es data entre el segle ii aC i el segle 
iv dC, per la qual cosa no podem saber a quina etapa 
s’ha d’atribuir l’activitat metal·lúrgica.

L’escòria de ferro s’ha trobat en sis jaciments:
els antigons (Reus): En el Museu d’Arqueolo-

gia Salvador Vilaseca de Reus es conserva, entre el 
material procedent de l’excavació d’aquesta vil·la, 
un conjunt d’escòries de ferro, trobades a la zona de 
l’abocador de la fi del segle ii o inici del iii, que per-
met documentar l’existència d’una ferreria en aquest 
moment d’esplendor de la vil·la. Caldria analitzar-les 
per saber si es tracta de residus del procés de reducció 
o bé de la forja. Entre les eines de ferro localitzades 
en aquest jaciment, es compta amb unes tenalles de 
ferrer (fig. 74), cosa que confirma l’existència d’un 
taller de ferrer.

la Canaleta (Vila-seca): Com s’ha comentat més 
amunt, en el taller de ferrer que es va documentar a la 
vil·la es va trobar escòria de ferro.

enagás Posició 12 (Reus): La intervenció preven-
tiva amb motiu del pas de la canonada de gas va do-
cumentar restes d’un establiment rural de cronologia 
compresa entre la meitat del segle iii aC i l’època d’Au-
gust, on, entre el material, van aparèixer restes d’escò-
ria de ferro.

la burguera (Salou): Entre els materials documen-
tats en aquesta vil·la romana, s’enumera l’escòria de 
ferro, per bé que no sabem a quina època cal atribuir-

la. És ben possible que en totes les etapes d’activitat 
important de la casa funcionés un ferrer, per fer i repa-
rar les eines de ferro necessàries per als treballs agríco-
les, com passa en tantes vil·les romanes.

Molins nous (Riudoms): En les excavacions del 
2006, en la primera fase de vida detectada al jaci-
ment, datable cap a l’inici del segle ii aC, es van do-
cumentar restes d’escòria de ferro. Es va pensar que 
podria ser el testimoni de l’activitat metal·lúrgica 
dels indígenes, possiblement dels habitants del po-
blat ibèric veí de la Timba del Castellot. Aquests po-
drien haver instal·lat en aquest lloc una indústria de 
producció de ferro.

Plaça de Sant andreu (la Selva del Camp): Dins 
de la sitja del segle iv aC descoberta en aquest indret, 
es van trobar escòries metàl·liques, que es van analit-
zar i es van identificar com a restes de la producció de 
ferro.

Així doncs, ens trobem amb testimonis d’indústria 
de ferro d’època ibèrica, a la Plaça de Sant Andreu de 
la Selva del Camp, en el segle iv aC, així com d’èpo-
ca ibèrica o inici del domini romà, que també ha de 
correspondre a la tradició ibèrica, en els jaciments 
d’Enagás Posició 12 (Reus) i Molins Nous (Riudoms). 
Tal com ja deien Polibi i Diodor, el ferro ibèric va ser 
molt apreciat pels romans, que el van considerar d’una 
qualitat excel·lent. Efectivament, com s’ha anat veient 
en els darrers temps (Pérez Suñé et al. 1998; Morer 
i Rigo 1999), en època ibèrica i en època romana, a 
l’àrea catalana, hi devia haver força centres industrials 
de fabricació de ferro, tant del metall com del pro-
ducte manufacturat. Es coneixen de fa més temps al 
vessant nord dels Pirineus, especialment a l’Albera i 
al Conflent (Gallet de Santerre 1964; Gómez i Pérez 
Suñé 1995). Tanmateix, devien haver estat força co-
muns i econòmicament importants per totes les àrees 
amb possibilitats d’obtenir mineral de ferro, a l’àrea 
catalana, com s’ha anat comprovant en l’arqueologia 
recent dels Pirineus, al Berguedà, a diversos punts del 
curs inferior del Llobregat, on fins i tot s’han trobat 
dos derelictes carregats de lingots de ferro (Prevosti 
2005, 376-377). I, probablement, els tres casos que 
hem repassat en són testimoni: un del segle iv aC, un 
altre d’entre la meitat del segle iii aC i l’època d’August 
i el tercer de l’inici del segle ii aC, al principi de l’ocu-
pació romana del país.

Amb la integració del món rural en la dinàmica 
econòmica de la ciutat romana, en el territori de Tar-

Figura 73. Un dels forns metal·lúrgics excavats al jaciment de 
Voltants de la Torre Bargallona (Montserrat Corominas).

Figura 74. Tenalles de ferrer 
del jaciment dels Antigons. 
Museu d’Arqueologia Salva-
dor Vilaseca (Loïc Buffat).
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raco, es comencen a trobar, en el context de les vil-
les romanes, tallers de ferrers que treballaven dins 
de l’equip del personal, com a faber rusticus, tal com 
descriuen les fonts. Aquest sembla el cas de les instal-
lacions de la Canaleta, Centcelles, els Masos, Mas d’en 
Bosch I, la Burguera, Cal·lípolis i els Antigons. No 
sabem si en aquests tallers es duia a terme la cadena 
siderúrgica completa de la producció de ferro (reduc-
ció, processament i manufactura de l’objecte de fer-
ro) o bé es tracta solament de ferreries d’elaboració 
i reparació d’eines, que treballaven sobre el lingot de 
ferro comprat. Tenim alguns bons exemples d’aquest 
tipus d’instal·lacions en vil·les de l’àrea catalana, com 
és el cas del Vilarenc (Calafell) (Pérez Suñé et al. 1995; 
1996; 1998; Revilla et al. 1996; 1997), on es desenvo-
lupava tota la cadena siderúrgica completa, o bé el del 
Moré (Sant Pol de Mar) (Arqueociència 1997). Molt 
probablement, els que hem enumerat de l’ager de Tar-
raco són casos similars, on un artesà ferrer s’encarre-
gava de fabricar i reparar eines, claus i altres estris de 
ferro necessaris per a la vida productiva i quotidiana 
de la granja o la vil·la. Amb tot, si no es fan anàlisis 
de les escòries, o bé no se n’obtenen més dades en les 
instal·lacions (per exemple, testimonis dels diferents 
forns de torrat, de reducció i de la forja), no podem 
saber si es tractava de ferrers preferentment industrials 
o bé eren més artesanals. 

Finalment, hem de fer referència als forns del jaci-
ment dels Voltants de la Torre Bargallona, datat en els 
segles v-vii. Com s’ha dit, es tracta d’estructures com-
parables a les dels jaciments de la Solana (Cubelles), 
Can Gambús 1 (Sabadell), els Mallols (Cerdanyola) o 
la Bastida (Rubí), és a dir, agrupacions d’assentaments 
de cabanes d’època tardoantiga, o petits poblats, amb 
testimoni d’una economia força autàrquica, essencial-
ment cerealícola, com demostren les nombroses sitges, 
per bé que amb àrea de premsa, dipòsits per a la re-
collida dels líquids i magatzem de petites dimensions 
(Roig 2009). Si bé els forns dels Mallols i la Bastida 
han estat interpretats com per fer pa, i a Can Gambús 
també semblen d’àmbit domèstic, els de la Solana eren 
clarament metal·lúrgics. Els forns de la Solana (Barra-
setas 2003; 2007), datats entre els segles vi i vii, eren 
estructures de combustió de planta circular i fondària 
variable, dels quals es van estudiar restes metàl·liques, 
que van permetre concloure que es duia a terme la ca-
dena siderúrgica completa al jaciment. Amb tot, es va 
interpretar que la seva producció era destinada a l’au-
toabastiment. És a dir, que tot i la facies diferent del ja-
ciment, reprodueixen una situació semblant a la de les 
vil·les d’època altimperial i tardoromanes que acabem 
de veure, d’un taller de ferrer que funcionava per a les 
necessitats d’eines i d’objectes de ferro de la vil·la o la 
granja, així com de les seves reparacions. Suposem que 

els del jaciment dels Voltants de la Torre Bargallona 
devien ser del mateix significat econòmic.

Com s’ha vist, aquests ferrers instal·lats a les vil·les 
es van donar en totes les èpoques: a la Canaleta, entre 
la meitat del segle i aC i la meitat del segle i dC; als 
Masos, en la primera meitat del segle i; a Centcelles, 
entre els segles i i ii; a Cal·lípolis, entre la meitat del 
segle iv i la meitat del segle v; i encara, a l’establiment 
rural dels Voltants de la Torre Bargallona, que hem de 
classificar com una agrupació de cabanes tardoantiga 
o petit poblat, també es documenta entre els segles v i 
vii. En la resta d’establiments, la cronologia d’aquesta 
activitat és incerta, per bé que queda clar que es va 
produir en totes les èpoques.

8.1.7. activitats tèxtils

Les activitats tèxtils sovint resulten molt difícils 
d’identificar, especialment si les excavacions dels jaci-
ments són deficients. A manca dels teixits, les activitats 
relacionades amb la seva producció, filatura, teixidura 
i tintura, es detecten a partir de les restes arqueològi-
ques que n’han quedat. Per exemple, es poden detectar 
instal·lacions per elaborar el lli, per rentar la llana, per 
tenyir la roba (tintoreries), o bé es poden trobar ob-
jectes relacionats amb la producció de tèxtils, com ara 
fusaioles, fusos, pondera o agulles de cosir.

La Hispània Tarraconense tenia uns importants 
precedents en la fabricació de lli, en època ibèrica, com 
es desprèn de les fonts.49 Ja Polibi (Hist. 3.14.4) i Livi 
(22.46.6) expliquen que els ibers que anaven amb les 
tropes d’Anníbal vestien túniques curtes de lli. Estra-
bó (3.4.9) fa referència a linourghia importants a Em-
porium. Es tracta de les instal·lacions artesanals on es 
feia el procés de fabricació del lli a partir de la planta 
(Linum usitatissimum). En primer lloc es deixava des-
compondre la planta, macerada en aigua, per després 
poder-ne desprendre la fibra útil, en un procés de col-
pejar-la i masegar-la. Després de cardar la fibra extreta, 
se n’obtenia una floca semblant a la del cotó, que es 
filava i després es teixia. Per tant, arqueològicament 
podem trobar les basses on es deixava podrir la planta, 
que s’haurien d’identificar a través de les analítiques.

En època romana, aquesta tradició es devia seguir 
practicant i millorant, ja que Plini (Nat. 19.9) descriu 
Saetabis com el lloc on es fabricava el lli de més quali-
tat que coneix, i dóna el que es feia a Tarragona com 
el de més blancor. Plini (Nat. 19.10) escriu: «La His-
pania citerior té també un lli d’extraordinària blancor, 
gràcies sobretot a les aigües del torrent que banya Tar-
raco, en les quals l’abrillanten. Així mateix s’ha d’admi-
rar la subtilesa dels teixits de gasa que allí es troben». 
D’aquest text es dedueix que al llarg del Francolí hi 
havia d’haver prats de blanqueig de teles, a més d’una 

49. Alfaro 1984, 53-55; Gleva 2004.
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indústria tèxtil que segurament tenia una importància 
notable. Observem que Plini fa referència a la qualitat, 
no pas a la quantitat, tant en el cas de Saetabis com en 
el de Tarraco. Cal pensar que, en època romana, els te-
lers on es fabricaven aquests productes de qualitat esta-
ven dins de les tecnologies més avançades de l’època, és 
a dir, es devia tractar de telers horitzontals, amb l’ordit 
tensat entre dos rodets de fusta, raó per la qual no han 
deixat les traces arqueològiques dels pondera.

La producció de llana compta amb una llarga llista 
de citacions de les fonts, entre les quals destaca la infor-
mació que en donen Cató, Varró i Columel·la. Sabem 
que en època romana es va fer una llana d’altíssima 
qualitat, de vegades no igualada per la millor llana me-
rina de la producció actual australiana i neozelande-
sa.50 El procés d’elaboració de la llana51 comença amb 
la xollada de les ovelles i la neteja de la floca. Aquesta 
darrera operació està destinada a retirar el greix que du 
la llana, que resulta imprescindible si es vol tenyir. La 
tintura es pot fer en floca o amb la llana ja filada o tei-
xida. Sembla que a l’antiguitat la pràctica més comuna 
era la primera. La floca s’ha de batre, cardar, pentinar i 
filar. A partir del fil, es teixeix i es confecciona la roba.

De tot aquest procés, poden haver deixat restes ar-
queològiques els dipòsits on es rentava, i especialment 
els dipòsits on es tenyia la llana, que s’identifiquen 
especialment per les analítiques. Les instal·lacions de 
rentat de la llana i de tintoreria de Pompeia forneixen 
exemples de gran valor per a la seva correcta identifi-
cació.52 Ara bé, sense indicis afegits es fa difícil distin-
gir si s’hi tenyia llana, lli o pells. També poden haver 
quedat les fusaioles i els fusos de filar, els pondera dels 
telers verticals, per bé que els telers horitzontals, com 
que eren de fusta, no haurien deixat traces. 

En l’àrea objecte d’aquest estudi, no coneixem cap 
instal·lació per elaborar lli ni llana, tot i que alguns 
dipòsits per a líquids (lacus) podrien haver-ho estat. 
Tampoc coneixem cap tintoreria. En canvi, s’han tro-
bat fusaioles, pondera, agulles de cosir, fusos, i fins una 
inscripció que fa referència a una teixidora de lli.

S’han trobat fusaioles en quatre jaciments:
el degotall (Alcover): Jaciment datable entre la 

darreria del segle iii i la primera meitat del segle ii aC.
Puig de Santa anna (Castellvell del Camp): Poblat 

ibèric.
la Timba del Castellot (Riudoms): Poblat ibèric.
els antigons (Reus): Vil·la romana (fig. 75).
S’han trobat pondera en divuit jaciments.53

Hi ha agulles d’os en sis jaciments,54 i fusos en un 
jaciment (els Antigons).

Segons aquestes dades, les fusaioles sols s’han tro-
bat en establiments ibèrics. Són peces de terrissa amb 
orifici central, que s’encaixaven a l’extrem del fus, que 
servien per donar-li l’impuls per fer estirar, girar i anar 
torcent el fil. S’ha de pensar que en època romana van 
deixar-se d’usar, i devien ser substituïdes per un altre 
tipus de peces, potser d’os o de pedra. En canvi, s’han 
trobat pondera, o pesos de teler, en divuit jaciments, 
dels quals alguns pertanyen a l’època ibèrica, per bé 
que la majoria són d’època romana. Això significa que 
es teixia en telers verticals, amb l’ordit tensat per pesos, 
tant en una època com en l’altra. Amb tot, resulta inte-
ressant observar la poca quantitat de jaciments on s’han 
trobat aquest tipus de testimonis. Per tant, cal pensar 
que en època romana es va anar incorporant la nova 
tecnologia dels tèxtils als establiments rurals de l’ager 
de Tarraco. Els telers verticals amb pesos per a l’ordit 
devien anar sent desplaçats i substituïts pels telers ho-
ritzontals amb l’ordit tensat entre dos rodets de fusta. 
Aquest sistema de recollida de la roba enrotllada en un 
rodet de fusta permetia obtenir una peça de més longi-
tud. Es començava a teixir per la part baixa de l’ordit, 
de manera que el teixidor podia fer la feina assegut.

Segurament en la zona d’estudi del PAT va florir 
una important indústria tèxtil especialitzada en el lli, 
com indica Plini (Nat. 19.10).

Figura 75. Fusaioles del jaciment dels Antigons. Museu d’Ar-
queologia Salvador Vilaseca.

50. Maik 2004.
51. Wild 1970; 2003; Cardon 1999; 2003; Borgard i Puybaret 2004.
52. Borgard i Puybaret 2004.
53. Barranc de l’Escorial, Camí de la Pedra Estela, Camí del Pla del Maset, la Canaleta, el Degotall, el Polvorí, els Antigons (fig. 76), 

la Buada, la Llosa, Mas de Don Felip, Mas de Valls (fig. 77), Mas d’en Bosch I, Mas d’en Corts, Mas d’en Toda, Necròpolis del Mas Sardà, 
Plaça de Sant Andreu, Puig de Santa Anna, Sota la Timba del Castellot, Tossal de la Ganyada.

54. Barranc de Sales, els Antigons (fig. 78 i 79), els Hospitals, Mas de l’Inspector (la Grassa), vil·la del Mas dels Canonges, vil·la dels 
Aragalls.



448

AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

La inscripció rit 9, segons Alföldy (1975), és 
d’època republicana tardana i bilingüe, ibèrica i llati-
na, i sembla fer referència a una dona indígena, d’ofici 
teixidora de lli. M. I. Panosa (2009) la recull amb el 
número C.18.5 i indica que és funerària i que conté 
dues línies en ibèric que s’interpreten com la fórmula 
dedicatòria i el nom del difunt, seguit probablement 
del nom del seu pare. A continuació, en la tercera línia, 
apareix FVLVIA.LINTEARIA. M. I. Panosa indica que 
Untermann l’havia interpretat com una lliberta de nom 
Fulvia, amb indicació del seu ofici, mentre que d’altres 
consideren Lintearia com el seu cognomen. Aquesta au-
tora indica que es tracta d’una dona que, tot i tenir ar-
rels ibèriques, adopta un nom llatí i s’integra a la forma 
de vida romana a través del nou estatus jurídic com a 
lliberta, tot i que creu que podria ser també l’esposa del 
seu expatró, que hauria estat un ciutadà romà.

B. Díaz (2008 = elrh C66) opina que l’estructura 
d’aquest tipus d’inscripcions fa pensar que Fulvia Lin-
tearia deu ser la persona que va pagar el monument 
i que pertanyia a una família que gaudia de la ciuta-

Figura 76. Pondera proce-
dents dels Antigons. Museu 
d’Arqueologia Salvador Vila-
seca (Loïc Buffat). 

Figura 77. Pondera existents al Mas de Valls.
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dania, és a dir, a una família indígena romanitzada. 
Com a tal, devia tenir una categoria social alta, com de 
fet correspon a personatges que estan erigint un mo-
nument epigràfic cap a la meitat del segle i aC. Això 
constituiria un argument contundent contra la idea 
del seu origen servil. B. Díaz també opina que podria 
ser l’esposa d’Adinbelaur, el difunt amb nom ibèric 
que apareix a la inscripció.

Es tracta d’un testimoni més de la indústria de lli 
que devia florir al territori de Tarraco, i és possible que 
aquesta activitat derivés ja en l’època republicana d’una 
important tradició indígena, i que pervisqués i florís en 
l’etapa altimperial, com es dedueix de Plini el Vell. La 
tradició molt antiga, prehistòrica, de la fabricació del 
lli és prou coneguda,55 i per tant és ben possible que 
a la zona que estudiem hi hagués, abans de l’arribada 
dels romans, uns bons coneixements i un bon artesa-
nat del lli. L’alta qualitat del lli de Saetabis, referida per 
Plini, està també en la línia de l’alta qualitat de la tra-
dició ibèrica de la fabricació de lli. Com es dedueix de 
les fonts,56 aquesta tela s’utilitzava no solament per a 
la indumentària i la roba de la casa, sinó també per fer 
les veles dels vaixells, a part d’altres usos menors, com 
per a filtres d’aliments, per a ús mèdic, etc.

Respecte de les agulles d’os, destaca la gran quanti-
tat que se n’ha trobat a la vil·la dels Antigons de Reus. 
A més de moltes agulles de cosir, també s’han trobat 
grans quantitats d’altres peces d’os. S’hi han trobat 
acus crinales (fig. 78), agulles d’os (fig. 79), aplics (fig. 
80), daus (fig. 81), frontisses (fig. 82), fusos d’os per 
filar i punxons (fig. 83), i rodets (fig. 84). Això fa 
pensar que hi podria haver hagut una indústria d’os 
(com a la vil·la de la Torre Llauder de Mataró: Prevos-
ti 1981, 289, 290, 307-308). De fet, la importància 
de la ramaderia en aquesta vil·la ha estat estudiada per 
S. Valenzuela, en aquesta mateixa monografia. Aques-

55. La producció de lli estava molt estesa en el món preromà, com estudia Gleva (2004).
56. Gleva 2004.

Figura 78. Mostra de les nombroses acus crinales trobades als An-
tigons. Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca (Loïc Buffat). 

Figura 79. Mostra de les nombroses agulles d’os trobades als 
Antigons. Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca (Loïc Buf-
fat). 

Figura 80. Aplic d’os dels Antigons. Museu d’Arqueologia Sal-
vador Vilaseca (Loïc Buffat).

Figura 81. Daus d’os dels Antigons. Museu d’Arqueologia Sal-
vador Vilaseca (Loïc Buffat).
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ta hauria fornit la matèria primera per a la indústria 
d’objectes d’os. 

Ara bé, les quantitats excepcionals d’agulles d’os 
trobades als Antigons (fig. 79) també permeten sos-
pitar que hi podria haver hagut una important acti-

vitat tèxtil, potser també relacionada amb els ramats. 
També s’hi han trobat fusaioles i pondera, per bé que 
en quantitats moderades. Els fusos i fusaioles podrien 
indicar la filatura de la llana de les ovelles de la vil·la. 
El teixit es podria haver fet en una primera època en 
telers verticals, dels quals serien testimoni els pondera, 
mentre que amb el temps es devia anar introduint el 
teler horitzontal, que no ha deixat testimoni. En canvi, 
un cop elaborada la tela, es devia cosir la peça de roba, 
procés del qual tenim el testimoni de les agulles de 
cosir.

Una altra possibilitat és que s’elaboressin també els 
bots, per transportar líquids, com l’oli o el vi. Als An-
tigons, els ramats importants que s’hi criaven haurien 
fornit la matèria primera necessària, així com els ossos 
per fabricar les agulles.

Hem de suposar, doncs, que la indústria tèxtil, ja 
sigui per a la fabricació de lli i gasa com per a la filatura 
i teixidura de la llana, i fins potser l’elaboració de pe-
ces a partir de pells d’animals, podria haver estat força 
important a l’ager de Tarraco. Ara bé, de totes aquestes 
produccions, excel·lia el lli per la seva finor i blancor. 
Aquesta darrera és una de les qualitats dels acabats tèx-
tils, justament allò que en la indústria actual es consi-
dera de més valor afegit, dins dels processos productius 
dels teixits. Estem parlant, doncs, sens dubte, de pro-
ductes preuats, d’alta qualitat.
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8.2. Figlinae tarraconenses. La producció ceràmica 
a l’ager Tarraconensis

Ramon Járrega i Marta Prevosti

8.2.1. Introducció

Un dels elements econòmics més importants i ben 
coneguts de l’àmbit rural de l’ager Tarraconensis són els 
centres terrissers o figlinae, sovint de gran magnitud, 
associades al sistema de la vil·la, per la qual cosa la seva 
cronologia se centra fonamentalment en l’alt Imperi. 
Les àmfores van ser una de les seves produccions més 
massives, ja que servien per envasar i comercialitzar un 
dels productes fonamentals de l’agricultura especulati-
va que hom practicava des de les vil·les: el vi. Aquests 
centres industrials sovint han estat estudiats només des 
del punt de vista de la producció amforal, però foren 
quelcom més complex, amb altres produccions cerà-
miques, fins i tot de materials de construcció, per la 
qual cosa podem parlar també de l’existència de bòbi-
les, situades a la zona rural, la difusió dels productes de 
les quals està encara per estudiar, tret d’alguns de molt 
concrets, com són les antefixes (Ramos 1996; J. López, 
en aquest mateix volum).

El vi de Tarraco, més enllà de les referències clàs-
siques,57 ha estat (i en bona part, encara és) un gran 
desconegut. Des d’inicis del segle xx es coneixen re-
ferències sobre la troballa de tallers d’àmfores, però la 
major part han romàs inexplorats fins a l’actualitat. 
Precisament en aquests moments, s’estan produint 
recerques arqueològiques que afecten aquests tallers. 
D’altra banda, la producció vinera massa sovint s’ha 
volgut rastrejar només a partir de l’elaboració i co-
mercialització d’àmfores, negligint els elements que 
atesten la producció pròpiament dita, com poden ser 
restes de premses, dipòsits (lacus) i magatzems de do-
lia. És ben cert que aquestes estructures són difícils 
d’interpretar si no es fan excavacions en extensió, i que 
tot i així poden ser difícils de datar; però s’han de tenir 
en compte per tal d’intentar conèixer el procés pro-
ductiu, que és tan important com ho puguin ser les 
àmfores. Tanmateix, aquestes darreres continuen sent 
(hem de reconèixer-ho) els elements més visibles que 
ens permeten estudiar la producció i –especialment– la 
comercialització del vi en època romana.

Segons l’ús romà, les figlinae (o terrisseries) es tro-
baven extramurs dels nuclis urbans, i per aquesta raó 
és lògic que les localitzem a les zones rurals; tanmateix, 
avui sabem que no sempre va ser així. En seria un bon 
exemple la terrisseria de la plaça de la Font de Tarra-

gona (Gebellí 1999; Gebellí i Piñol 1998, 99-106). 
En aquesta darrera sabem que s’hi produïa ceràmica de 
parets fines, així com antefixes, que han estat recent-
ment estudiades i publicades (López i Piñol 2008). 
Tanmateix, aquest cas resulta una mica especial, per-
què es troba justament entre l’antiga zona militar (cor-
responent a l’actual Part Alta de Tarragona) i la zona 
habitada (l’avui coneguda com a Part Baixa) de Tarra-
co, en l’àrea on posteriorment es va construir el circ. 
Per tant, es trobava en una mena de «terra de ningú», 
que possiblement estava fora del pomoerium de la ciu-
tat (Járrega 2005, 32), i per tant la seva presència, no 
dins sinó al costat del nucli urbà de Tarraco, no hauria 
de resultar tan estranya. Tanmateix, no ens referirem 
aquí a aquesta terrisseria, que ha estat en part publi-
cada i en part en curs de publicació (per part de Pere 
Gebellí), ja que es troba al costat esquerre del Francolí. 
De la mateixa manera, ens referirem només tangenci-
alment als centres de l’ager Tarraconensis que es trobin 
a aquesta riba del riu, ja que l’àrea estudiada pel pat se 
situa a la banda dreta de l’esmentat riu.

En relació amb el que s’acaba de dir, cal tenir en 
compte que la majoria dels forns ceràmics coneguts 
a l’ager Tarraconensis es troben a la dreta del Francolí. 
Els que se situen a l’esquerra, a l’Alt Camp, són més 
escadussers: pensem en la zona terrissera de Fontscal-
des i Valls (Carreté, Keay i Millett 1995, 160 i 257), 
limitada per ara a l’època romana republicana; i en la 
Clota (Creixell; vegeu Vilaseca i Carilla 1998). Més 
enllà del Camp, en les comarques del Baix Penedès i 
el Garraf, hi ha un altre grup de terrisseries, amb ca-
racterístiques comunes amb els centres productors de 
Darró (Vilanova i la Geltrú; vegeu López 1989; López 
i Fierro 1990, 243-250; López 1993), Tomoví (Revilla 
1994; 1995a, 187; Martín i Prevosti, 2003), potser el 
Vilarenc (Calafell), on es diu que s’hi produïen àm-
fores de les formes Tarraconense 1, Pascual 1, Dressel 
2-4 i 7-11 i possiblement Oberaden 74, juntament 
amb tegulae, lateres, dolia i pondera (Palet, Pou i Revi-
lla 1993, 732; Revilla 1994, 116; 1995a, 185-186).58 
Tots aquests centres (tret, potser, del de Fontscaldes) 
produïen àmfores, i és des d’aquest aspecte que han 
estat fonamentalment estudiats, per bé que la majoria 
també fabricaven altres tipus ceràmics i material cons-
tructiu. 

Tanmateix, com dèiem, la major part de les figli-
nae ceràmiques es troben situades a la banda dreta del 
Francolí, és a dir, a la zona estudiada al pat, amb una 
clara concentració a l’àrea de Reus i Riudoms, sens 
dubte, almenys en part, a causa de l’existència de bo-
nes argileres en aquesta àrea. Sobre aquestes terrisseries 
versarà aquest capítol, tot i que cal dir que hi ha dos 

57. Vegeu un recull comentat de totes les fonts antigues referents a aquest tema a Prevosti 2009, 250; vegeu també Miró 1985.
58. Malauradament, d’aquests materials tan sols se n’han publicat algunes referències genèriques i en manca un estudi acurat, tot i que 

s’han publicat dibuixos dels materials (Revilla 2008, 203-204, fig. 9-10).
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jaciments, el Mas d’en Corts - les Planes del Roquís i la 
Canaleta, sobre els quals en aquest mateix volum s’ela-
boren dos estudis monogràfics, deguts respectivament 
a Iban Cabrelles i Pere Gebellí en el primer cas, i a Pere 
Gebellí i Ramon Járrega en el segon. Per tant, per a 
l’estudi detallat d’aquestes figlinae remetem a aquests 
textos, tot i que se’n farà referència en el context gene-
ral de les figlinae.

Queden fora de la nostra àrea d’estudi, per bé que 
a la dreta del riu Francolí, la del Velòdrom de Mont-
roig, on sabem que es va produir (no sabem en qui-
na quantitat) sigil·lada hispànica (Pallejà 1994), i la 
del Barranc de la Premsa Cremada (Botarell), on es 
conserven les restes d’un forn, estudiat per Bermúdez 
i Massó (1984-85), on sembla que s’hi coïa material 
constructiu. Tot i que no les estudiem, hi farem refe-
rència eventualment quan calgui.

8.2.2. el vi tarraconense segons les fonts escrites

L’existència del vi de Tarraco està atestada tant per 
les fonts clàssiques (Plini, Nat. Hist. xiv, 71; Marcial, 
Epigr. i, 26.9; vii, 53.6; xiii, 118; Sili Itàlic, Punica 
iii, 369-370; xv, 177; Publi Anneu Florus, Vergilius 
orator an poeta; vegeu R. Grosse, Fontes Hispaniae 
Antiquae viii, Barcelona, 1959) (Prevosti 2009, 250) 
com per via arqueològica. Cal parar atenció en el fet 
que actualment s’ha produït un petit embolic, ja que, 
des de l’estudi fundacional de Tchernia i Zevi (1974), 
és habitual en els autors que estudien el vi en època 
romana referir-se al «vi tarraconense» en un sentit am-
pli, englobant les diverses produccions que es feien al 
que actualment és Catalunya. En canvi, ben segur que 
Plini (Nat. Hist. xiv, 71), quan feia esment (i, en certa 
manera, contraposava per la seva qualitat) del vi laietà 
i del tarraconense, tenia molt clar que s’estava referint 
a dues produccions diferents, i és evident que per «vi 
tarraconense» entenia el que es feia a l’àrea de Tarraco. 
Així, per tant, i encara que sembli una subtilesa, haurí-
em de bandejar la referència genèrica al «vi tarraconen-
se» o a les «àmfores tarraconenses» en el sentit ampli 
que abans indicàvem, perquè porta a confusió. Malau-
radament, deu ser ja massa tard per canviar allò 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, reservant l’expressió 
«vi tarraconense» (i si és possible, més acuradament, 
«vi de Tarraco») per al que es produïa a l’àrea d’aques-
ta ciutat, mentre que «vi de la Tarraconense» podria 
ampliar-se a qualsevol producció que s’hagués situat 
dins aquesta antiga província romana que, tot i que 
l’epigrafia demostra que durant l’alt Imperi la seva de-

nominació oficial fou Provincia Hispania Citerior (Al-
földy 1975), el mateix Plini (Nat. Hist. iii, 6) diu que 
se l’anomenava també (potser de forma més oficiosa 
que oficial) Tarraconensis. 

8.2.3. Història de la investigació

Bàsicament, el tema que ha cridat més l’atenció 
entre els investigadors ha estat l’estudi de les àmfores 
produïdes a l’ager Tarraconensis, tot i que això s’ha fet 
amb un considerable retard en relació amb altres àrees 
catalanes (especialment la zona de l’antiga Laietània). 
En algun cas ha interessat, però, l’estudi tipològic dels 
pocs forns que s’han documentat (Bermúdez i Massó 
1984-85). Tanmateix, a manca d’estudis de conjunt, sí 
que s’han publicat algunes referències puntuals, des de 
finals del segle xix. 

La terrisseria coneguda des de més antic és la de 
Mas de Gomandí, al terme municipal de Riudoms. Les 
obres de construcció del ferrocarril tallaren el jaciment; 
segons Brocà (1907), hi aparegueren ceràmiques roma-
nes que indicaven l’existència d’una antiga terrisseria, 
amb un forn ben conservat.59 Aquesta és la primera re-
ferència bibliogràfica explícita sobre la troballa de forns 
romans al Camp de Tarragona. Posteriorment, mem-
bres de l’Agrupació Excursionista de Reus van recollir-
hi diversos materials (Ferraté 1915; Vilaseca 1920; Bat-
lle 1942; Massó 1983) que foren dipositats al Museu de 
Reus. Alguns d’aquests materials desaparegueren l’any 
1938, a causa d’un bombardeig (Batlle 1942).

El conjunt de la Buada es va documentar poc més o 
menys pels mateixos anys que el de Mas de Gomandí, 
ja que és conegut des de final del segle xix. Entre els 
anys 1910-1920, l’Agrupació Excursionista de Reus hi 
portà a terme diverses prospeccions. És esmentat per 
Vilaseca el 1920. Anys més tard, entre 1952 i 1953 
alguns membres del Centre de Lectura de Reus també 
hi van prospectar, entre ells el Dr. Salvador Vilaseca, 
que uns anys més tard, el 1965, va ser el primer a fo-
tografiar els forns localitzats. El jaciment també va ser 
visitat per A. Schulten.

El jaciment de la Canaleta es coneix també des del 
segle xix, segons notícies publicades per Hernández 
Sanahuja (1892) i Del Arco (1894), referents a diver-
ses troballes, per bé que la terrisseria en si no es va 
documentar fins més endavant. L’any 1932, Serra Vi-
laró va fer referència a l’existència de forns d’àmfores 
a Vila-seca, sense indicar-ne el lloc exacte, tot i que 
és molt probable que puguin correspondre als forns 
d’àmfores localitzats a la Canaleta.

Les primeres notícies sobre la vil·la de Barenys (Sa-
lou) daten també del segle xix, amb les notícies d’A. 

59. L’esment d’Hernández Sanahuja (1892) i Del Arco (1894) a unes troballes arquitectòniques que situen a la vora de Maspujols, s’ha 
pensat que probablement fa referència al jaciment de Mas de Gomandí, per bé que segurament no és pas així (com s’analitza a la fitxa cor-
responent del catàleg de jaciments).
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M. Gibert (1855, ed. 1988), qui l’identificà amb la 
ciutat de Callipolis que apareix esmentada a l’Ora ma-
ritima d’Aviè. Tanmateix, no se sabia res del forn fins 
que fou trobat en les recents excavacions.

A partir dels anys vint, però sobretot cap a mitjan 
segle xx, es van produir les recerques de l’investigador 
reusenc Salvador Vilaseca, qui, tot i que era especia-
lista en prehistòria, es va ocupar de catalogar totes les 
restes antigues que va poder conèixer a la comarca del 
Baix Camp. Moltes de les seves anotacions són inèdi-
tes, i han estat recollides i estudiades per Jaume Massó. 
Segons aquesta documentació, sabem que S. Vilaseca 
va localitzar el jaciment del Brugar (Reus) el dia 1 de 
gener de 1945, i la documentació de l’any 1952 fa es-
ment del jaciment del Mas d’en Corts. 

A partir dels anys setanta, M. Sanz dugué a terme 
diverses intervencions arqueològiques al jaciment de 
la Buada, continuades per J. Massó fins al 1985. Val a 
dir que Sanz (1975, 114) diferencia equivocadament 
el jaciment del Vilar del de la Buada, tot repetint la 
descripció dels forns que ja havia fet quan els atribuïa 
a aquest darrer jaciment. 

Un altre grup que va començar la seva activitat durant 
els anys setanta del segle xx fou el Grup de Recerques de 
Vila-seca, liderat per Joan Ferrando. Aquest grup, que 
va centrar la seva activitat en el terme municipal de Vila-
seca, va realitzar fins a vint-i-sis sondejos al jaciment de 
la Canaleta, i també va descobrir per la mateixa època el 
jaciment conegut amb el nom de Mobles Aterco, ja que 
s’hi van construir les naus d’aquesta empresa, tot identi-
ficant una sèrie de forns de ceràmica romana que van ser 
destruïts en construir-se les naus. Més endavant, l’any 
1987, dugué a terme diversos sondejos al jaciment de la 
vil·la de Barenys, o l’Espinac. També pels mateixos anys 
s’han de situar les recerques en els jaciments coneguts 
com a Uniquímica i vil·la Bayer. Malauradament, aquest 
grup no va generar cap bibliografia, i la prematura mort 
del Sr. Ferrando dificulta en gran mesura la interpreta-
ció dels seus treballs i els materials que han generat, així 
com la localització exacta d’alguns jaciments.

Resulta dubtós si, el 1931, Salvador Vilaseca ja va 
descobrir el jaciment del Vila-sec (al terme d’Alcover, 
que hem inclòs en la zona d’estudi del PAT, tot i per-
tànyer a l’Alt Camp), per bé que posteriorment se’n 
va perdre la memòria. L’any 1978, Adolf Llorens va 
redescobrir el jaciment del Vila-sec, on va observar la 
presència de ceràmiques antigues en obrir-se un vial 
d’accés a una finca, en un punt proper a la carretera 
comarcal 240 i la via fèrria de Reus a Lleida.60

Entre els anys setanta i vuitanta del segle xx, i amb 
continuïtat posterior, s’ha dut a terme la intensa activi-

tat prospectora de Valeriano Romero (en moltes ocasi-
ons, conjuntament amb Jaume Massó), que ha permès 
documentar una bona quantitat de jaciments bàsica-
ment a l’àrea de Riudoms i Cambrils. Al terme muni-
cipal de Riudoms va efectuar uns treballs d’excavació 
a la vil·la romana de Molins Nous. Pel que fa a les ter-
risseries, aquest investigador ha prospectat el jaciment 
del Mas de Gomandí, on l’any 1983, amb el concurs 
del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, 
va dur a terme una excavació d’urgència; els materials 
procedents d’aquestes intervencions es troben dipo-
sitats al Museu Municipal de Riudoms. A inicis dels 
anys vuitanta, V. Romero va descobrir i prospectar el 
Mas d’en Corts, i va dipositar també els materials al 
Museu de Riudoms. En aquest cas, V. Romero ha dut 
a terme una tasca de publicació d’alguns dels resultats 
en mitjans d’abast local, però bàsicament cal remarcar 
la seva preocupació per la creació del Museu de Riu-
doms (actualment reconvertit en una col·lecció situada 
a la Casa de Cultura d’aquesta població), així com el 
seu lligam amb el món professional de l’arqueologia, 
que ha permès que la seva tasca prospectora hagi estat 
d’un gran valor per a la investigació.

Ja dins del món professional, Jaume Massó, com 
abans ho havia fet el Dr. Vilaseca, ha produït una tasca 
prospectora important. L’activitat d’aquest investiga-
dor reusenc (i actual director del Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca de Reus), de vegades amb Valeriano 
Romero i Ester Ramón, ha permès aportar també una 
gran quantitat de dades sobre els jaciments de la co-
marca, que han estat reflectides en un gran nombre de 
petites publicacions d’abast local, a més d’altres de més 
general, a les quals ens referirem més avall. L’activitat 
prospectora de J. Massó, que també ha tingut una con-
tinuïtat posterior, fou especialment intensa en els anys 
vuitanta i noranta del segle xx. Entre aquestes pros-
peccions, podem destacar, pel que aquí ens afecta, les 
que va dur a terme als jaciments de la Buada o la que 
va fer el dia 26 d’abril de 1997 (juntament amb Ester 
Ramón), al jaciment del Brugar, on va redescobrir el 
forn que havia localitzat Salvador Vilaseca.

No és fins als anys noranta ben entrats del segle xx 
quan les terrisseries de l’ager Tarraconensis van comen-
çar a ser objecte d’excavacions arqueològiques progra-
mades. L’any 1992 es van dur a terme uns sondejos 
arqueològics a l’àrea del jaciment de Mobles Aterco 
(Vila-seca), sense resultats importants. A partir de 
l’any 1997, el jaciment del Mas d’en Corts (Riudoms-
Reus) ha estat objecte de diverses excavacions arque-
ològiques d’urgència, arran de les obres de la variant 
sud de la carretera N-420, a càrrec primer de l’empresa 

60. Aquest jaciment, que recentment ha estat excavat per Josep Francesc Roig de Codex, ha estat confós en la bibliografia (Járrega 1995, 180; 
1996, 479; 1998, 433; Massó 1998, 284; Járrega 2002, 432-433; Massó 2001, 85-86) amb el del Burguet, que és un jaciment diferent. Olesti 
i Massó (1997) van interpretar erròniament una renglera d’àmfores cap per avall, que formava part de la terrisseria com un límit de propietat 
coincident amb una possible orientació de centuriació. Vegeu-ne tots els detalls a la fitxa corresponent del catàleg de jaciments (volum sisè).
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Codex, dirigides per J. M. Puche (1997) i C. Ferrer 
(1997), i més tard de Cota 64, sota la direcció de P. 
Adiego (1998). Aquesta darrera fou una excavació 
en extensió, mentre que els anteriors sondejos foren 
puntuals. Podem afirmar que el jaciment del Mas d’en 
Corts (conegut també com les Planes del Roquís, nom 
de la partida en la qual se situa la part del jaciment 
corresponent al terme de Reus) fou el primer excavat 
metòdicament a la part de l’ager Tarraconensis inclosa a 
l’estudi del PAT 61 (Vilaseca i Adiego 1998-99; 2000; 
2002; Gebellí 2007).

Hauríem de deixar de banda, o no considerar-lo 
estrictament com a excavació, el cas, ben desgraciat, 
de la terrisseria que hi hagué a la vil·la dels Antigons 
(Reus), on les excavacions de 1977-78 van posar al 
descobert dos forns de producció d’àmfores, de les 
quals es van trobar exemplars crus entre les voltes dels 
forns. Tanmateix, les condicions en què es va haver de 
fer l’excavació no van permetre un adequat registre ar-
queològic de les troballes.62

La segona terrisseria que ha estat excavada és la de 
la Canaleta (Vila-seca), que ho va ser l’any 2000 sota la 
direcció d’Immaculada Teixell, i en dues ocasions l’any 
2001, sota la direcció de M. del Carme Carbonell i 
d’Ester Ramón. Els anys 2003 i 2004, el jaciment va 
ser excavat sota la direcció de Marta Bru i César Au-
gusto Pociña. El 2005 va ser novament objecte d’ex-
cavacions sota la direcció de M. Bru, P. García i C. 
Pociña. Aquests treballs han permès documentar una 
bona part del jaciment, que es troba en estudi per part 
dels seus excavadors (Bru i Pociña 2004).

El tercer centre terrisser excavat ha estat el del Vi-
la-sec (Alcover). La prospecció del 2003 duta a terme 
per Josep M. Macias, de l’empresa Codex, aportà una 
gran quantitat de restes ceràmiques, com ara rebutjos 
de forn (àmfora i comuna) i restes de lateres amb indi-
cis d’haver estat exposats al foc. També es localitzaren 
indicis estructurals de dos forns de ceràmica d’època 
romana, dels quals només queda la part inferior de la 
cambra de combustió. El 2005 es dugué a terme una 
fase de delimitació del jaciment dirigida per Cristina 
Benet i César Augusto Pociña. L’any 2006, Marta Bru 
i Josep Francesc Roig van dirigir l’extracció mecànica 
dels estrats superficials, i finalment, l’any 2007, Josep-
Francesc Roig va dirigir les excavacions en extensió del 
jaciment, prèvies a la construcció del nou traçat de la 
carretera. Els resultats de les excavacions encara no s’han 
donat a conèixer, ja que es troben en fase d’estudi.

Un quart centre terrisser excavat recentment, sota 
la direcció de Marta Bru de l’empresa Codex, és el Bar-

ranc de Sales. Es tracta d’una important instal·lació, 
actualment en fase d’estudi.

L’altre jaciment excavat recentment que ha donat 
com a resultat la troballa d’un forn (probablement ter-
risser) és el de Barenys (Salou), tot i que, a diferència 
dels altres, no se’n tenia constància abans de les exca-
vacions. L’any 1996, M. Adserias va fer una campanya 
de delimitació de les restes d’aquest jaciment, encar-
regada pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya. L’equip de prospecció del PAT el va visitar 
l’any 2005. El 2007 s’ha excavat tot el que quedava del 
jaciment sota la direcció de Pedro Otiña i l’empresa 
Némesis, amb motiu de la urbanització del sector.

Com ja s’ha indicat, fins ara la recerca s’ha orien-
tat bàsicament a l’estudi de les produccions d’aquests 
forns, especialment de les àmfores. Tanmateix, aquesta 
recerca es troba encara en fase embrionària, ja que fins 
a temps molt recents no s’han pogut excavar quatre de 
les terrisseries (el Mas d’en Corts, la Canaleta, el Vila-
sec i el Barranc de Sales, a més del forn de Barenys) i 
els estudis s’han hagut de fer a partir de troballes casu-
als i, en qualsevol cas, sense seriacions estratigràfiques. 

Com hem vist abans, fa anys que es té evidència de 
l’existència de forns ceràmics al Camp de Tarragona, 
on han recollit referències autors com Salvador i Lluïsa 
Vilaseca (en diverses notes puntuals) o mossèn Serra 
Vilaró (1932, 102), els quals, però, se centraren en 
altres aspectes de l’arqueologia de la zona, esmentant 
els forns només de passada. Ja en els anys vuitanta del 
segle xx, Jordi Miró va fer un primer recull (merament 
bibliogràfic) dels indicis coneguts, amb una prime-
ra 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 
catalano-britànic en una part de l’ager Tarraconensis 
(Carreté, Keay i Millett 1995). Jaume Massó ha pre-
sentat un estudi de conjunt sobre els forns romans del 
Camp de Tarragona (Massó 1998). Nosaltres mateixos 
hem dut a terme diversos treballs de síntesi, incloent-
hi l’estudi de les restes amforals conservades al Museu 
d’Arqueologia Salvador Vilaseca i al Museu Municipal 
de Riudoms (Járrega 1995; 1996; 1998; 2002; 2009). 
Víctor Revilla, a més d’estudiar el taller de l’Aumedi-
na (Tivissa, Ribera d’Ebre) (Revilla 1993), ha efectuat 
també algunes aportacions a partir de la bibliografia 
existent (Revilla 1995a; 1995b; 2007). Tanmateix, 
Pere Gebellí (1996; 1998; 2007) ha dut a terme també 
estudis sobre la producció amforal al Camp de Tarra-
gona, entre els quals destaquen les seves aportacions 
sobre els tallers de la Canaleta (Vila-seca, Tarragonès) 

61. Val a dir que el nom de Mas d’en Corts, corresponent als termes de Reus i Riudoms, és el primer amb què es va donar a conèixer el 
jaciment, mentre que el de les Planes del Roquís va ser introduït per Vilaseca i Adiego.

62. A més, els forns foren incomprensiblement destruïts, tenint en compte que se situaven en una zona que actualment encara es troba 
lliure d’edificacions, la qual cosa indica que es van fer desaparèixer per tal de no deixar testimonis monumentals que poguessin entorpir els 
treballs d’edificació de la zona.
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i les Planes del Roquís (Reus-Riudoms, Baix Camp). 
Actualment, el PAT ha permès, a partir de les prospec-
cions efectuades, recollir nous indicis sobre les terrisse-
ries, la producció d’àmfores romanes i la producció de 
vi. Hem de sumar també l’estudi de les marques sobre 
àmfores, dolia, tègules i ímbrex realitzat per Piero Ber-
ni en el marc del mateix projecte.

Les referències contingudes en aquests treballs es 
basen majoritàriament en prospeccions de superfície, 
en treballs arqueològics poc acurats i en molt poques 
excavacions científiques. Tanmateix, la publicació de 
les excavacions dels centres terrissers ben segur que 
aviat permetrà tenir una visió més rica d’aquesta pro-
blemàtica, per la qual cosa podem dir que l’estudi de 
la producció i envasatge dels vins tarraconenses, de la 
ceràmica comuna, de la terra sigil·lada hispànica i del 
material constructiu que van produir no ha fet altra 
cosa que començar.

8.2.4. Inventari de les figlinae

S’han trobat sis bòbiles i dues més de potencials 
(BOB), dotze terrisseries segures i deu de potencials 
(TRS), cinc abocadors (ABO), divuit forns i un de po-
tencial (FOR), reunits en vint-i-cinc jaciments (fig. 1). 
La descripció detallada, amb la bibliografia, de cada 
jaciment es troba al catàleg de jaciments (volum sisè 
d’aquesta obra). Vegem, però, el resum d’allò que re-
sulta rellevant per al tema que ens ocupa.

Terrisseries
Mas de gomandí (Reus): (FOR, BOB, TRS) (fig. 

2) Des del segle xix, es coneix aquest jaciment, del qual 
encara s’observen restes de forn al tall de la via del fer-
rocarril. Als camps d’ambdós costats de la via, es tro-
ben en superfície quantitats excepcionals de fragments 
ceràmics, especialment d’àmfora, entre les quals peces 
cremades i deformades, escòria ceràmica i separadors 
de forn. Es tracta, doncs, d’una terrisseria, que produïa 
àmfores de la forma Dressel 2-4 i potser també Dressel 
7-11 i Oberaden 74, així com material constructiu, del 
qual es té testimoni de tègules i de peces per construir 
arcs. També és segura la producció d’antefixes, ja que, 
entre els abundants exemplars que s’han trobat, un és 
defectuós de cuita.63 La troballa d’un motlle de sigil-
lada hispànica demostra la producció d’aquesta espècie 
ceràmica i permet relacionar aquest jaciment amb els 
del Velòdrom de Mont-roig, els Masos, el Mas d’en 
Corts i Molins Nous. Possiblement també es fabricava 
ceràmica comuna en aquesta terrisseria. Es coneixen les 
marques p (irat 154), lcm + p (irat 137), evpra (irat 
142), gallic (irat 147) i silvan (irat 156), totes so-
bre la forma Dressel 2-4; així com la marca lcm sobre 
tègula. També s’ha trobat un fragment de dolium (irat 

169) amb dues marques, en cartel·la rectangular, una 
sobre l’altra, mcmart (ma i tr amb nexes) i favsti (fav 
i sti amb nexes), i un altre fragment de dolium amb un 
grafit que n’indicava la capacitat (irat 169). El materi-
al trobat en les prospeccions juntament amb el material 
recollit al Museu de Riudoms proporcionen una data-
ció de l’establiment entre el segle i aC i el segle iv.

Mas d’en Corts (Reus): (FOR, BOB, TRS, ABO). 
Vegeu l’estudi de Cabrelles i Gebellí «La terrisseria 
romana del Mas d’en Corts (Reus)» en aquest ma-
teix volum. Les excavacions han permès estudiar un 
important centre terrisser, del qual s’han documen-
tat 2.200 m2 edificats, per bé que les excavacions no 
van descobrir totes les restes, que eren més extenses. 
Les estructures de la primera fase, que es daten en-
tre l’època d’August i els anys seixanta del segle i dC, 
s’articulaven al voltant d’un espai central, ocupat pels 
forns, dels quals se n’han identificat tres, per bé que 
els excavadors opinen que n’hi devia haver més cap 
a la zona no excavada. L’únic forn que es va excavar 
era del tipus 4b de la tipologia de Fletcher. Al cos-
tat nord dels forns es trobava l’àrea de treball, amb 
una gran bassa de decantació de 132 m2, pavimentada 
amb tègules i amb una canonada de desguàs, una altra 
bassa circular també interpretada per a decantació de 
l’argila, i una bateria de cinc habitacions dels treba-
lladors. A la banda sud dels forns es va excavar una 
àrea de magatzems, amb tres grans naus (estudiats en 
el capítol anterior «El sistema econòmic dels establi-
ments de l’ager Tarraconensis»). La primera, de planta 
rectangular i amb quatre pilastres centrals, amidava 
170 m2. La segona tenia una superfície de 144 m2, i 
també era rectangular, amb quatre pilastres centrals. 
A continuació, seguia un gran àmbit amb una petita 
estança interior rectangular. Més enllà, es trobaven les 
escombreres dels forns.

Dins d’aquesta primera fase, es distingeixen dos 
moments productius: en el primer, entre August i Ti-
beri, es produïa essencialment tegulae i imbrices, i tam-
bé antefixes, àmfores i ceràmica comuna. Hom suposa 
que les àmfores eren de les formes Pascual 1 i Dressel 
2-4, i potser també de les formes Oberaden 74 i Dres-
sel 7-11. Ara bé, no s’han trobat peces amb defectes de 
cocció que certifiquin aquestes produccions, i per tant 
tot queda en suspens fins que no es realitzin analítiques 
de pastes. A més, s’han trobat marques d’àmfora, al-
guna de les quals sembla clarament del Baix Llobregat 
(vegeu el capítol de P. Berni «Epigrafia sobre amphorae, 
tegulae, imbrex, i dolia» al volum tercer d’aquesta obra), 
amb la qual cosa s’obre un interessant camp d’estudi 
sobre el comerç del vi i la significació de les marques. 
En pasta local, s’ha trobat tres vegades la marca ant-
ven sobre Pascual 1 (irat 145a1, 145a2, i la tercera 
publicada en l’annex que segueix aquest capítol) i so-

63. Vegeu l’estudi de J. López sobre les antefixes, en aquest mateix volum.
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Figura 1. Mapa dels forns, terrisseries, bòbiles i abocadors de l’àrea d’estudi del PAT (Ignasi Fiz). 
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bre Dressel 2-4, de nou la marca a[nt·ven](irat 130), 
gallic (irat 147), silvan (irat 156), mcloma? (irat 
138) i q[---]modes[ti] (irat 152). També s’ha trobat 
la marca sobre tegula lc[m] (irat 159) datada en la pri-
mera fase de la terrisseria i el motiu de la palma (irat 
158). En el segon moment, centrat en època julioclàu-
dia, el material constructiu va anar de baixa per deixar 
pas principalment a la ceràmica comuna.

Segons Cabrelles i Gebellí (vegeu el seu estudi sobre 
el jaciment en aquesta mateixa publicació), la produc-
ció d’àmfora no sembla la producció principal de la 
terrisseria. Amb tot, en les prospeccions extensives del 
PAT es va observar una quantitat ingent de material 
amfòric de producció local en superfície, com és carac-
terístic d’una terrisseria, especialment en la part del ja-
ciment que queda a la part baixa de la carretera, fet que 
indica que s’hi va produir àmfora de forma massiva.

Entre el 60 i el 180 dC la terrisseria va canviar d’ori-
entació: es va abandonar la producció amforal i aques-
ta es va centrar en la producció de ceràmica comuna i 
terra sigil·lada hispànica. S’han trobat vuit motlles de la 
forma Drag. 37. Es van substituir els forns per altres de 
més petits, en un nombre total de fins a catorze, desti-
nats a la producció d’aquests tipus ceràmics. La zona de 
processament de l’argila també va sofrir transformaci-
ons, on destaca la reducció de les basses de decantació, 
mentre que els grans magatzems de la fase i van quedar 
en desús. Es tracta, doncs, d’una reducció de l’espai en 
funció de la producció d’objectes més petits.

Partida del Vila-sec (Alcover): (FOR, BOB, TRS) 
(fig. 3 i 4) S’hi ha excavat un important centre terris-
saire, amb catorze forns, l’espai de producció, basses 
de decantació i àrea d’assecatge de peces, que fabricava 
àmfores Dr. 2-4 i probablement tègules i antefixes. El 

Figura 2. Paret de forn que aflora en el marge de la via del tren, 
al Mas de Gomandí. 

Figura 3. Àrea de treball de la terrisseria del Vila-sec (Josep Francesc Roig / Codex).
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jaciment es data entre el segle i aC i finals de l’i dC.64 
Amb tot, s’hi ha documentat algun estrat del s. ii dC. 
No s’ha trobat cap establiment residencial, ni cap vil-
la associada, la qual cosa fa suposar que podria ser un 
centre industrial aïllat.

barranc de Sales (la Selva del Camp): (FOR, TRS) 
Es tracta d’una important terrisseria, de la qual s’han 
excavat dues grans basses de decantació i tres forns. 
Es tracta, segons M. Bru (en estudi), d’un gran centre 
terrisser de cronologia inicial incerta, potser del segle 
ii, que perdura fins al segle iv. No podem, ara com 
ara, determinar el tipus de material que s’hi produïa, 
per bé que segurament material constructiu, entre el 
qual antefixes.

la Canaleta (Vila-seca): (FOR, TRS, ABO) (fig. 5) 
Les diferents campanyes d’excavacions realitzades al lloc 
han anat descobrint abocadors ceràmics (en un dels quals 
es va determinar un predomini del rebuig de l’àmfora 
Oberaden 74), una estructura circular amb indicis de 
rubefacció (interpretada com un possible forn de calç), 
així com un conjunt d’almenys sis forns de diverses ca-
racterístiques que s’obren a una zona de treball central. 
Dos eren quadrangulars amb la graella sostinguda per 
arcs, del tipus Fletcher 4a, o Le Ny II F o Cuomo di 

Caprio II C, i els altres quatre eren circulars, del tipus 
Fletcher 1, o Le Ny 1C o Cuomo di Caprio I b, segons 
Gebellí (2007). A la part central del pòrtic o magatzem 
s’obren estances pavimentades amb terra batuda o bé 
amb la regularització del nivell geològic. Els excavadors 
les interpreten com l’habitatge dels treballadors. Es trac-
ta d’una zona industrial on es fabricaven diversos tipus 

Figura 4. Forns de la terrisseria del Vila-sec (Josep Francesc Roig / Codex).

Figura 5. Forn de la terrisseria de la Canaleta (César Augusto 
Pociña / Codex).

64. Segons comunicació personal de J. F. Roig.
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ceràmics, entre els quals s’han identificat formes de cerà-
mica comuna, morters amb tipologia de tradició itàlica, 
pondera, àmfores i segurament també s’hi fabricaven an-
tefixes. Entre les àmfores, predomina l’Oberaden 74, per 
bé que potser també s’hi va fabricar Pascual 1 i Dressel 
2-4. També s’hi podria haver fabricat la Dressel 7-11, tot 
i que no hi ha dades clares. Destaquem la troballa d’un 
segell rectangular amb les lletres ir i les marques am-
fòriques philodamvs, philo(damvs) (irat 143) –sobre 
Oberaden 74 i també sobre un tubulus– i sex.domiti 
(irat 140), fabricades al lloc, segons sembla indicar la 
presència de fragments d’àmfora amb aquestes marques 
amb sobreexposició de foc. Ambdues marques resulten 
interessants, ja que s’havien atribuït, la primera, a la ter-
risseria del Sot del Camp (Sant Vicenç de Montalt, Ma-
resme), per bé que sobre la base d’un únic exemplar, i per 
tant es confirma que no era una producció del Maresme, 
i la segona, a la terrisseria de l’Aumedina (Tivissa, Ribe-
ra d’Ebre). Pensem que en el segon cas podria ser una 
marca d’àmfora que s’hagués emprat simultàniament en 
dues terrisseries, fet que deu estar indicant un mateix 
propietari dels dos fundi; tanmateix, cal no deixar de 
banda altres possibilitats, com que el segell indiqui el 
nom del negotiator que comercialitzava el vi. També s’hi 
ha trobat una antefixa, que ha donat peu a pensar que 
podria haver-se fabricat a la terrisseria (vegeu-ne l’estudi 
de J. López en aquesta mateixa monografia).

el brugar (Reus): (FOR, BOB, TRS) S’hi conser-
va, força malmès, un forn del tipus Fletcher 4a (Ber-
múdez i Massó 1984-85) semblant als de la Buada i els 
Antigons, que no s’ha excavat mai. Les prospeccions 
superficials han permès apreciar la gran abundància 
d’àmfores Dressel 2-4 i de tegulae, que segurament es 
fabricaven al lloc. S’hi ha documentat la marca cnt 
(irat 163), sobre tegula. La ceràmica superficial dóna, 
per al jaciment, una cronologia d’entre el segle i aC i el 
segle ii o l’inici del segle iii.

el Vilar (Reus): (FOR, BOB, TRS) (fig. 6) El ja-
ciment va ser objecte de diverses excavacions a l’inici 

del segle xx. S’hi van localitzar dos forns i un possible 
tercer. Un d’ells, de la forma Fletcher 3a, conservava 
el praefurnium i el fornax –d’uns 3 m de diàmetre de 
la boca– units per un corredor de 2,42 m de longitud. 
Es va interpretar com un forn per coure ceràmica. Un 
segon forn es descriu com una estructura de 5 m de 
longitud, 1 m d’amplada (sense comptar els paraments) 
i 1 m de profunditat «con cuatro ranuras-respiraderos 
de horno á cada costado» (Brocà 1907), format per una 
successió d’arcs, que s’ha interpretat per a la cocció de 
material constructiu. Segurament hi havia un tercer 
forn, idèntic al primer, que es va descobrir quan es van 
plantar vinyes. També es van localitzar tres dipòsits per 
a líquids (un d’ells feia 2 m de llarg per 1,50 m d’ampla-
da i entre 25 i 30 cm conservats d’alçada), segurament 
amb les parets internes recobertes d’opus signinum, amb 
mitja canya i forat al centre del paviment, interpretats 
com a possibles basses de decantació de l’argila. La gran 
quantitat d’àmfores Dressel 2-4 i de tegulae –algunes 
d’elles marcades amb una lletra– trobades al lloc fan 
pensar que es fabricaven a la terrisseria. Aquesta instal-
lació industrial es troba dins del context d’una rica vil·la 
romana, que es data entre l’època d’August i el segle vi.

els antigons (Reus): (FOR, BOB, TRS) (fig. 7 a 
9) Les excavacions del jaciment van documentar quatre 
forns, tres d’ells de ceràmica, i tres basses de decantació 

Figura 6. El Vilar o Hort Lluny (Reus). Forn de ceràmica se-
gons dibuix realitzat per Guillem M. de Brocà (Brocà 1907).

Figura 7. Interior d’un forn de la vil·la dels Antigons (Capdevi-
la i Massó 1976/77 - Arxiu RSAT).
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de petites dimensions (1 x 1 m). Dos d’aquests forns 
eren de planta rectangular, amidaven 5,5 x 4,5 m i 8 x 5 
m i uns 1,80 m d’alçada, eren fets de tovot i semiexca-
vats en el terreny geològic. Es classifiquen com del tipus 
Fletcher 3a i 4a. Hom ha interpretat que s’hi fabricaven 
àmfores, gerres, dolia i material constructiu (tègules, im-
brices i antefixes). Un tercer forn, quadrat i de menors 

dimensions, suposem que servia per coure ceràmica co-
muna romana. El quart forn localitzat a la vil·la era de 
producció de calç. També s’hi va excavar un abocador 
de 35 x 20 m, que s’ha datat molt a finals del segle ii o 
(més probablement) inicis del iii. Aquesta terrisseria i 
bòbila produïa àmfores Dressel 2-4 i Dressel 7-11, de les 
quals se n’han trobat exemplars crus, a més de ceràmica 
comuna i material constructiu, entre el qual segurament 
antefixes, en el segle i. La producció d’àmfores perdura 
fins a la fi del segle ii o l’inici del iii. Es troba dins del 
context d’una rica vil·la, que té uns orígens en un esta-
bliment incert del segle ii aC, i perdura fins al segle vii. 

la buada (Reus): (FOR, BOB, TRS) (fig. 10 i 11) 
Des del segle xix, es coneix la presència de dos forns en 
aquest jaciment, que no s’ha excavat mai. Un d’ells és 
de planta rectangular, del tipus Fletcher 4a, i l’altre és ci-
líndric, molt malmès. Són semblants als dels jaciments 
propers dels Antigons i el Brugar, i s’interpreten per a 
la fabricació d’àmfora i material constructiu. El primer 
forn, força ben conservat, s’obre al desnivell de la riba 
de la riera. Se’n conserven dues voltes fetes de rajola, 
que formen la cambra de foc i el sòl de la cambra de 
cocció. Fa uns 4,60 m d’ample, uns 2 m d’alçada con-
servada a la vista i la llum de cada arcada és d’1,30 m. 
L’altre forn es troba a uns 30 m aigües avall del barranc. 
En el talús de terra on es troben, s’aprecien grans quan-
titats de fragments de tègules, ímbrexs, àmfores i rajols, 
alguns deformats per males coccions. Entre aquests, es 
troben fragments d’àmfora Dressel 2-4 i 7-11, així com 
de tegulae i lateres que per tant certifiquen la seva fabri-
cació al lloc. També s’han trobat segells de terrissaires en 
àmfora: cr (irat 139) i ir (irat 148) sobre Dressel 2-4 
i els ce (irat 141) i sva (irat 157) segurament també 
sobre Dressel 2-4. S’han trobat dos fragments d’antefi-
xa, segurament també fabricats al lloc. Es tracta, doncs, 
d’una important indústria terrissera, que va produir 
àmfores Dressel 2-4 i 7-11, tegulae, imbrices, rajoles, an-
tefixes i possiblement ceràmica comuna. S’han trobat 
diverses antefixes del mateix model, una de les quals, 
defectuosa.65 Potser també fabricava tubuli. És possible 
que pertanyés a una vil·la, de la qual s’han trobat alguns 
indicis, sempre en superfície. Les ceràmiques de pros-
pecció superficial indiquen un origen del jaciment en el 
segle ii aC, amb una vida que arriba al segle v. 

la llosa (Cambrils): (FOR, TRS, ABO) En la pe-
rifèria de la vil·la, es va excavar un forn de planta rec-
tangular de 2,5 x 2,8 m, de producció indeterminada, 
i de tipologia per ara no precisable, ja que encara no 
està excavat, sinó tan sols delimitat, i només se’n pot 
veure la graella. Segons Gebellí (2007), molt a la vora 
de la vil·la, en un moviment de terres al carrer Josep 
Iglesias, es va trobar una bateria de forns, juntament 
amb unes àmfores recremades, de les quals no es pot 
precisar la tipologia.

Figura 8. Àmfora del tipus Dressel 2-4 inclosa dins d’un forn 
de la vil·la dels Antigons (Capdevila i Massó 1976/77 - Arxiu 
RSAT).

Figura 9. Forn de la vil·la dels Antigons (Capdevila i Massó 
1976/77 - Arxiu RSAT).

65. Vegeu l’estudi de J. López sobre les antefixes en aquest mateix volum.
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Vil·la de barenys (Salou): (FOR, BOB, TRS) (fig. 
12) S’hi va excavar un forn de planta circular, de poc 
més de 2 m de diàmetre, molt ben conservat, amb la 
cambra de cocció, la graella, la boca i part de l’alçat de 
les parets, fetes de tovots. S’hi fabricaven tegulae i im-
brices, com demostren els abundants rebutjos de forn, 
i probablement també ceràmica comuna. Entre les te-
gulae, van aparèixer els segells [-]pompeiav  i pompei 
(irat 164) i el motiu de la palma (irat 158), per bé 

que en cap exemplar presentava defectes de cocció, per 
la qual cosa sols podem dir que era presumiblement 
fabricat al lloc. Aquesta part del jaciment es data entre 
la meitat del segle i aC i la fi del segle i dC. Entre els 
dolia del jaciment, un fragment de paret du les mar-
ques q[---]m + ove aut ovf (irat 166).

Sota la Timba del Castellot (Riudoms): Dins de la 
gran àrea del jaciment, que es data entre l’època repu-
blicana i el segle vi, recentment ens han mostrat un in-
dret on es veuen molts fragments d’àmfora de la forma 
Dressel 2-4 (fig. 13-14), a més de tègula, maons, un 
dels quals en forma de dovella (fig. 15), per construir 
arcs, així com molts fragments de paret de forn (fig. 16) 

Figura 11. Detall del forn de la Buada.

Figura 10. Les dues arcades de la cambra de combustió del forn 
de la Buada.

Figura 12. Forn de la vil·la de Barenys, de planta rodona.

Figura 13. Conjunt de fragments d’àmfores trobat en superfície 
a Sota la Timba del Castellot.

Figura 14. Fragment de vora d’àmfora Dressel 2-4 de vora qua-
drada, de Sota la Timba del Castellot.
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i algun tap de forat de forn (fig. 17). També s’hi ha tro-
bat la marca lcm sobre un objecte ceràmic indetermi-
nat. És molt interessant constatar, encara que la mostra 
pot ser limitada, que les àmfores Dressel 2-4 presenten 
aparentment totes elles la vora de secció quadrangular, i 
les nanses són també força grans, la qual cosa fa pensar 
que ens trobem davant un taller que va produir la forma 
Dressel 2-4 evolucionada. Es tracta, sens dubte, d’un 
nou indret on hi havia un centre terrisser que fabricava 
àmfores, i material constructiu romà.

Possibles terrisseries
Mobles aterco (Vila-seca): (FOR, TRS) En el se-

guiment d’obra fet pel Grup de Recerques de Vila-se-
ca, durant la construcció de la nau industrial, van apa-
rèixer forns de ceràmica romans, que van ser destruïts 
i dels quals no sabem gran cosa més. Cal suposar que 
es tractava d’una instal·lació industrial, probablement 
una terrisseria.

el Cap de Sant Pere (Cambrils): (TRS) En la pros-
pecció superficial del jaciment, s’han trobat abundants 
fragments d’escòria ceràmica de forn, així com una 
gran quantitat de fragments d’àmfora tarraconense 
Dressel 2-4, que fan suposar que es tracta d’un cen-
tre terrisser, a redós d’una rica vil·la romana. Aquesta 
es data, en funció del material de recollida superficial, 
entre el període de Tiberi i el segle v. 

573 (Salou): (FOR) En aquest jaciment, l’empresa 
Codex va excavar tres estructures retallades en el ter-
reny, interpretades com a forns (dues clotades amb els 
seus farciments), un possible paviment, diferents murs 
i nivells formats per sediment barrejat amb cendres, 
que confirmarien l’existència d’un altre forn o estruc-
tura de combustió. S’han de datar entre el segle i aC 
i el segle i dC. La presència de quatre forns, doncs, fa 
pensar en una instal·lació industrial, possiblement una 
terrisseria.

Mas de Valls (Reus): (TRS) Es tracta d’una vil·la 
romana, de la qual es coneixen restes dels balnea, una 

Figura 15. Dovella de terrissa, per construir arcs, de Sota la 
Timba del Castellot.

Figura 16. Trossos de paret de forn utilitzats en un marge de 
camp de Sota la Timba del Castellot.

Figura 17. Tap de forat de forn, de Sota la Timba del Caste-
llot.
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zona industrial i una petita necròpolis, i sobre la qual 
també hi ha notícies antigues (Carreras 1945 i 1948) 
que hi ubicaven un centre terrisser. El jaciment es data 
entre l’època republicana i el segle v. S’hi coneix el se-
gell kato (irat 135) sobre àmfora de la regió.

Mas del rofes (Reus): (TRS) Entre el material re-
collit en les prospeccions superficials, es va trobar es-
còria ceràmica, que fa pensar en la possible presència 
d’una terrisseria en aquest indret. Els materials de les 
prospeccions permeten datar el jaciment entre els se-
gles ii-i aC i el segle vi.

les bassasses (Cambrils): (FOR) (fig. 18) En les 
prospeccions superficials d’aquest jaciment, es van ob-
servar, a la base d’unes oliveres, acumulacions de restes 
de paret de forn feta de toves, algunes encara crues i 
d’altres molt cremades, així com molta cendra. Indi-
quen la presència de les restes d’un o més forns, des-

muntats pel pagès. La gran bassa que es va començar 
a excavar, en el marc del PAT, podria haver estat una 
gran bassa de decantació de l’argila, o d’acumulació 
d’aigua per subvenir a les necessitats de la terrisseria, 
tot i que no podem descartar, per les seves dimensions, 
que es tracti d’una bassa per al regadiu. Fa pensar en la 
gran bassa de la terrisseria del Barranc de Sales.

els Masos (Cambrils): (ABO) L’abocador trobat 
en aquesta vil·la ha fet pensar que s’hi havia fabricat 
ceràmica, en algun forn que no s’ha localitzat. S’hi ha 
trobat un motlle de terra sigil·lada, que indica la fabri-
cació d’aquesta espècie ceràmica.

Forn de la riera de la Selva Camí del roser (Vila-
llonga del Camp): (FOR) (fig. 19) En un marge de la 
riera, unes fortes pluges van fer aparèixer un forn romà 
seccionat, de planta rectangular, amb paret central, del 
tipus 2 C de Cuomo di Caprio. Per tant, és de tipo-

Figura 18. Restes de parets de forn en superfície, en el jaciment de les Bassasses.
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logia romana, per bé que hauria perdut les voltes que 
tancaven el sostre de la cambra de foc. La prospecció 
de la zona no ha donat cap indici de què s’hi podria 
haver fabricat, tot i que sembla que devia ser per a ce-
ràmica.

Molins nous (Riudoms): En aquest jaciment es va 
trobar un fragment de motlle de terra sigil·lada, que, 
tot i la feblesa de la dada, obre la possibilitat que en el 
lloc hi hagués hagut una figlina (fig. 20).

Forns
Camí del Pla del Maset (Salou): (FOR) La campa-

nya de delimitació del jaciment va descobrir un forn 
que no es va poder datar, a més d’una estructura i una 
seqüència estratigràfica que situa el jaciment entre els 
segles ii aC i i dC. No sabem quina funció tenia el 
forn.

Mas nolles (la Selva del Camp): (FOR) En les pros-
peccions superficials, es van trobar restes de paret de 
forn. El jaciment es data, sobre la base dels materials 
de recollida superficial, entre el període republicà i el 
segle vi.

Sant llorenç (Constantí): (FOR) En aquest jaci-
ment, que es data entre el segle ii aC i el segle iii, en el 
decurs de les prospeccions superficials, es van observar 
les restes d’un forn afectat per les llaurades. S’hi van 
apreciar restes de la paret del forn i molta cendra. En 
desconeixem la finalitat.

els forns. Cal posar en relleu que els forns més 
abundants són els del tipus Fletcher 4a, de planta rec-
tangular, amb pilastres centrals, que es troba represen-
tat als jaciments dels Antigons, la Buada, el Brugar i la 
Canaleta. El tipus Fletcher 3a, de planta rectangular 
com el 4a, el trobem als jaciments del Vilar i els Anti-
gons. El tipus Fletcher 4b, també de planta rectangular, 
compartimentat amb un mur central que el divideix 

en dues cambres, el trobem al Mas d’en Corts. Forns 
de planta circular del tipus Fletcher 1 els trobem a la 
Canaleta, i també hi ha un forn de planta circular a la 
Buada i un altre a la vil·la de Barenys. Pel que fa als del 
Vila-sec i als del Barranc de Sales, no en podem donar 
dades concretes, ja que es troben en fase d’estudi. 

El més habitual és que trobem més d’un forn, com 
els tres coneguts als Antigons, els dos de la Buada, els 
tres i sis (com a mínim) del Mas d’en Corts i la Cana-
leta, els quatre de la Llosa, els tres del Barranc de Sales 
i els catorze del Vila-sec. Per tant, es pot parlar de ve-
ritables complexos terrissers. Gairebé tots ells (tret del 
petit dels Antigons, el petit de la Llosa, el de Barenys, 
el de Mobles Aterco, el de 573 i el Forn de la Riera 
de la Selva) es poden associar a la producció d’àmfo-
res. Els mateixos forns o d’altres de més petits servien 
també per a la producció de ceràmica comuna (atestat 
a Mas d’en Corts, la Canaleta i els Antigons i suposat 
a la Buada i Barenys). També hi havia forns per coure 
material constructiu (tègules, lateres, antefixes) (atestat 
a Mas de Gomandí, Mas d’en Corts, els Antigons, la 
Buada, Barenys i la Canaleta, i suposat al Vila-sec, el 
Brugar, el Vilar i Sota la Timba del Castellot), per la 
qual cosa podem parlar també de bòbiles associades als 
centres terrissers.

relació de les terrisseries amb els hàbitats. És in-
teressant plantejar-se la relació d’aquestes terrisseries 
amb els hàbitats propers. Comencem per les segures. 
Dels Antigons, la Llosa i la vil·la de Barenys sabem que 
foren vil·les romanes importants, i doncs cal pensar 
que els forns hi pertanyien. La Canaleta, el Vilar, la 

Figura 19. Forn de la Riera de la Selva amb el Camí del Roser, 
seccionat per una rierada.

Figura 20. Motlle de terra sigil·lada trobat als Molins Nous 
(Riudoms).
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Buada i Sota la Timba del Castellot també estan relaci-
onades amb una vil·la, tot i que no gaire ben conegu-
des. Tanmateix, en els casos del Mas de Gomandí, Mas 
d’en Corts, la Partida del Vila-sec, el Barranc de Sales 
i el Brugar no s’ha pogut establir una relació amb cap 
hàbitat, per la qual cosa roman sense explicar aquest 
aspecte. Respecte del Barranc de Sales i del Vila-sec, 

que s’han excavat extensivament, sembla que, efectiva-
ment, no estaven relacionades amb cap hàbitat impor-
tant. El Mas d’en Corts també s’ha excavat, per bé que 
parcialment, i per tant no podem saber si en un indret 
proper s’hauria trobat l’hàbitat. El Mas de Gomandí i 
el Brugar no s’han excavat, i per tant tampoc podem 
assegurar res sobre ells. Amb tot, la prospecció super-

Jaciments Pas. 1
dr. 
2-4

dr. 
7-11

ob. 
74

Teg. antef.
Cer. 
com.

TSH For abo TrS bob

Mas de 
Gomandí

X X ? X X ? X X X X

Mas d’en 
Corts

X X ? ? X X X X X X X

Partida del 
Vila-sec

X ? X X X X ?

Barranc de 
Sales

? X X X

La Canaleta ? ? ? X X X X X X
El Brugar ? ? X X X
El Vilar ? ? X X X
Els Antigons X X X X X X X X
La Buada X X X X ? X X X
La Llosa X X X
Sota Timba 
Castellot

X ? ? X X ?

Vil·la de 
Barenys

X ? X X X

Mas del Toda X ?
Mobles 
Aterco

X ?

Cap de Sant 
Pere

? ?

573 X ?
Mas de Valls ?
Mas del Rofes ?
Les Bassasses ? ?
Forn R. de la 
Selva

X ?

Els Masos ? X ?
Molins Nous ? ?
Camí Pla del 
Maset

X

Mas Nolles X

Sant Llorenç X

TOTALS: 25 
jaciments

2? 6+5? 4+2? 1+2? 5+4? 7 3+4? 2+2? 18+1? 5 12+10? 6+2?

Figura 21. Taula recopilatòria de les terrisseries segures i potencials de l’àrea d’estudi del PAT. Les marques són sobre àmfora, si no 
s’indica el contrari: (Teg. = tègula; dol = dolium). Antef. = antefixa; Cer. com. = ceràmica comuna; TSH = producció de terra sigil·lada 
hispànica; FOR = forn; ABO = abocador; TRS = terrisseria; BOB = bòbila.
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ficial no permet pensar en cap vil·la propera. Per tant, 
no podem saber si aquestes terrisseries formaven part 
de la propietat d’una vil·la o d’un assentament agrícola 
menor o si, al contrari, com s’argumentarà més avall, 
eren establiments independents d’un hàbitat concret, 
formant potser una estructura mancomunada com la 
que tenim constatada al centre de producció de sigil-
lada gàl·lica de la Graufesenque. 

8.2.5. les estructures de transformació vitivinícola a 
l’ager Tarraconensis

A l’ager Tarraconensis es coneixen diverses estruc-
tures que podem relacionar amb la producció de vi 
en època romana. Les instal·lacions de transformació 
agrària de la zona d’estudi del PAT es troben recopila-
des en la taula que segueix:

Jaciments Tor CPr Sdo dIP

Molins Nous X X X
La Canaleta X X X
La Burguera X X X
Mas d’en Bosch I X X X
L’Hort del Pelat X X X
Vil·la Ceratònia X X X X
Els Antigons X
Vil·la de Barenys X X X
Vil·la de Mas Sardà X X
Vil·la dels Aragalls X X
Urbanització
El Mirador

X

Cal·lípolis X X X
Centcelles X
Les Gavarres II X
Mas d’en Gras X X
El Vilar de la Qua-
dra del Paborde

X?

Mas de Valls X
Sota la Timba del 
Castellot

X

Camí de la Pedra 
Estela

X

TOTAL:
19 jaciments

10 4 12 13

En el capítol corresponent (8.1. «El sistema econò-
mic dels establiments de l’ager Tarraconensis»), s’estu-
dien aquestes instal·lacions de transformació agrària, 
deu de les quals semblen de producció de vi i una d’oli. 
Sis podrien ser tant per a vi com per a oli, i la darrera 
és tan sols probable. Amb tot, la majoria d’aquestes 
estructures no s’han pogut datar, 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 seguretat, per bé que s’ha de suposar. Són, de fet, 
restes força eloqüents de la producció vinícola a l’ager 
de Tarraco en època romana.

8.2.6. Tipologia i cronologia de la producció

Tret d’algunes excepcions, la manca de dades arque-
ològiques sobre les terrisseries, basades en estratigrafies 
contrastades, obliga a seguir fiant-nos de la tipologia 
dels materials, essencialment de les àmfores.66 Amb 
tot, la fabricació d’antefixes, que es daten entre l’època 
d’August i el període julioclaudi, proporciona aquesta 
cronologia als centres que en fabricaven. L’única terris-
seria de la qual tenim proves segures que en fabricava 
és la del Mas de Gomandí, per bé que J. López67 pensa 
que també s’havien de fabricar a Mas d’en Corts, la 
Buada, la Canaleta, els Antigons, el Barranc de Sales 
i el Vila-sec. 

Pel que fa a les àmfores, cal tenir en compte l’exis-
tència de peces de la forma Dressel 1 produïdes in-
dubtablement a Catalunya, com indiquen les carac-
terístiques de la pasta i, especialment, les inscripcions 
dels segells ibèrics que presenten algunes d’elles, i que, 
òbviament, no s’han pogut interpretar. Aquesta pro-
ducció local d’àmfores de la forma Dressel 1 és prou 
ben coneguda a la comarca del Maresme (Coll i Járrega 
1986, 15; García i Gurri 1996; Comas et al. 1998; 
Martín i García 2007), on fins i tot s’han documen-
tat també algunes imitacions de la forma Lamboglia 2 
(García i Gurri 1996). A l’Alt Camp (Carreté, Keay i 
Millett 1995, 80-82, 160, 165, 257-258 i 277) es van 
trobar (en prospeccions superficials) alguns exemplars 
(precisament aquells que presenten els segells amb text 
ibèric) i d’altres en excavació (Adserias i Ramón 2008). 
Des d’un començament es van relacionar amb la zona 
de Fontscaldes, on hi hagué una important indústria 
ceràmica en època ibèrica tardana (Lafuente 1992), és 
a dir, contemporània d’aquesta producció amforal. Les 
recents excavacions d’un abocador al Vilar de Valls han 
proporcionat imitacions locals d’àmfores itàliques de 
la forma Dressel 1 A, que tenen una profunda inflexió 
a la meitat del llavi i pastes depurades, amb desgrei-
xant abundant i visible de quars (Adserias i Ramón 
2008, 194). Moltes són de grandària normal, però al-

Figura 22. Taula dels jaciments amb instal·lacions de producció 
de vi o d’oli, atestats per premsa (TOR), contrapès de premsa 
(CPR), magatzem de dolia (SDO) i dipòsits de recollida de 
líquids (DIP), a l’àrea d’estudi del PAT.

66. Vegeu López i Martín 2008a i 2008b.
67. Vegeu el seu estudi sobre les antefixes en aquest mateix volum.
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gunes d’elles són petites i esdevenen, segons les seves 
excavadores, veritables àmfores en miniatura. No s’ha 
pogut localitzar el tester, però sembla que devien ser 
produïdes a la rodalia. Tampoc no s’han publicat en 
detall aquests materials. Les produccions locals de gre-
coitàliques i Dressel 1 A proporcionen una cronologia 
del tercer quart de segle ii aC. Amb elles es van trobar 
altres formes de ceràmica comuna que López i Martín 
(2008b, 42) situen en el darrer quart de segle ii aC. 

Ara com ara, la comarca del Maresme és on apareix 
més ben atestada la producció d’àmfores de la forma 
Dressel 1; fins i tot s’han documentat forns on es fa-
bricaven aquestes àmfores a Can Portell (Argentona), 
on s’han trobat rebutjos de cocció que així permeten 
assegurar-ho,68 i molt especialment a Ca l’Arnau (Ca-
brera de Mar), on s’ha documentat la producció d’imi-
tacions d’àmfores grecoitàliques, àmfores de les formes 
Dressel 1 A i C i, molt especialment, del que els seus 
excavadors anomenen «Dressel 1 citerior» (Martín 
i García 2007). No sabem si la producció d’àmfores 
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 gai-
re importants, ja que, encara que és lògic suposar que 
s’haurien de dirigir vers Tarraco per a una hipotètica 
difusió exterior, no coneixem ara com ara dades que 
permetin indicar-ho.

D’altra banda, aquestes àmfores són difícils de da-
tar, i la mera tipologia (Dressel 1, generalment del ti-
pus B) proporciona un marc (darrer quart del segle 
ii - segle i aC) massa ampli per intentar qualsevol in-
terpretació de tipus històric, tot i que sembla que les 
produccions s’intensifiquen en dates tardanes, de cap 
a mitjan/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 ce-
sariana. Tanmateix, la producció de l’esmentat taller 
de Ca l’Arnau es data a partir del segle ii aC (Mar-
tín i García 2007, 81; López i Martín 2008b, 41-42), 
però no podem saber ara com ara l’abast que tingué, 
ni si aquesta datació és vàlida per a les altres zones; la 
producció majoritària d’àmfores del tipus Dressel 1 B 
(atribuïda pels seus excavadors al que ells anomenen 
tipus «Dressel 1 citerior») fa pensar més aviat en una 
cronologia del segle i aC. 

Les àmfores clarament associades a la producció 
vinera de Tarraco ens porten ja a un moment més 
tardà (l’època d’August) i corresponen a les Obera-
den 74, les Dressel 7-11 i, molt especialment, la for-
ma Dressel 2-4 (fig. 23-25). La forma Dressel 2-4 
correspon al 23,9 % de totes les àmfores tarraconen-

ses documentades en la zona de l’ager Tarraconensis 
estudiada en el PAT (excloent-ne els jaciments dels 
Antigons i el Mas d’en Gras, que no s’han inclòs en 
aquesta llista),69 tenint en compte tant els fragments 
amb forma com els informes. Tanmateix, si conside-
rem només els fragments amb forma, els resultats són 
molt diferents, ja que en constitueix el 82,2 %, càlcul 
que considerem més proper a la realitat. La Dressel 
2-4 és, per tant, la forma amforal clarament majori-
tària a l’ager Tarraconensis, almenys durant el període 
julioclaudi.

Pel que fa a la forma Pascual 1, que és, juntament 
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, i també tenim indicis de la seva producció 
als forns del Camp de Tarragona. P. Berni, en l’annex 
a aquest capítol, la detecta amb seguretat al Mas d’en 
Corts i a la Canaleta, per bé que en quantitats peti-
tes, i la data en el darrer quart de segle I aC. Efecti-
vament, a l’àrea estudiada pel PAT, les àmfores de la 
forma Pascual 1 constitueixen tan sols vers l’1,2-1,5 % 
de les formes amforals, la qual cosa demostra que la 
seva incidència en aquesta part de l’ager Tarraconensis 
fou força limitada.

Cal plantejar-se si l’escàs nombre de la forma Pas-
cual 1 (que es va produir al Mas d’en Corts i potser 
també a la Canaleta, tot i que no és segur) té o no 
un significat cronològic, o si, al contrari, pot respon-
dre a altres factors, com la utilització de tipus amfò-
rics determinats per identificar classes de vi diferents. 
Tanmateix, 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 cre-
iem que dificulta en aquest cas que servissin per enva-
sar vins diferents, almenys pel que fa a una hipotètica 
procedència diversa. Per tant, ens inclinem a pensar 
que l’escassa presència de la forma Pascual 1 als tallers 
del Camp de Tarragona, dins de l’ager Tarraconensis 
(recordem que la zona del Penedès i del Garraf, on 
s’ha atestat a les terrisseries de Darró, Vilanova i la 
Geltrú i Tomoví, Albinyana, pensem que té una dinà-
mica pròpia), té una significació cronològica, i que el 
gruix de la producció és més tardà en aquesta zona que 
en d’altres de properes, com hem proposat en altres 
ocasions (Járrega 1995, 185; 1996, 482; 1998, 433; 
2002, 434, 438-439 i 442). Aquesta sospita ve refor-
çada pel fet que la forma Dressel 2-4 no apareix als 
nivells augustians del teatre romà de Tarragona i del 

68. 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 i Gurri 1996, 411-414), però només 
es tracta de troballes d’àmfores d’aquesta producció als jaciments esmentats, sense que es pugui provar que s’hi hagin produït.

69. Vegeu l’estudi estadístic de Ramon Járrega i Josep Abela sobre les ceràmiques de l’ager Tarraconensis en aquest mateix volum.
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Figura 24. Vores d’àmfora de la forma Dressel 2-4 i Pascual 1 del jaciment del Mas d’en Corts (dibuix: Pedro Otiña / Loïc Buffat).

Figura 23. Àmfores dels tipus Dressel 2-4 i Dressel 7-11 dels Antigons. 
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Figura 25. Vora de plat de TS sud-gàl·lica i àmfores de la forma Dressel 2-4 del jaciment de Mas de Gomandí (Riudoms). La vora 
situada al cantó inferior esquerre correspon a una Dressel 2-4 evolucionada (dibuix: Pedro Otiña / Loïc Buffat).
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solar conegut com a PERI 6 d’aquesta ciutat (Gebellí 
1996, 73). D’altra banda, l’escombrera documentada 
al jaciment de la Clota (Creixell, Tarragonès) propor-
ciona una data entorn dels anys 40-70 dC, aproxima-
dament (Vilaseca i Carilla 1998, 197; Gebellí 1998, 
223-224). Pel que fa a la seva difusió exterior, l’ano-
menada «segona muralla d’àmfores» de Carthago (en 
la qual s’han identificat segells de possible procedència 
tarraconense) es data vers el segon quart / mitjan segle 
i (Freed 1998, 353), tot i que aquesta darrera dada 
l’hem de considerar amb precaució, per les raons que 
s’exposaran més endavant. 

Totes aquestes dades juntament amb l’estudi de P. 
Berni en l’annex d’aquest capítol evidencien que l’apa-
rició d’aques ta forma s’ha de datar cap el darrer quart 
del segle I aC, per bé que el gran volum de producció 
amfòrica de la zona es centra en la Dressel 2-4. Des-
coneixem les causes d’aquest aparent retard en relació 
amb altres àrees de la costa catalana.

Tanmateix, el que acabem d’indicar té un matís 
important, ja que sembla clar que l’àmfora que es va 
produir al forn de la Canaleta (Vila-seca) és l’Obera-
den 74. Aquesta forma, encara que se l’ha datat d’una 
forma àmplia entre el darrer quart del segle i aC i la 
dinastia julioclàudia (Gebellí 1996, 75; 1998, 226), 
té una cronologia molt clara d’època d’August, com 
indiquen les troballes del jaciment alemany d’Obera-
den, 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 (Tivis-
sa), forn amb el qual el de la Canaleta té també altres 
punts de contacte, com després veurem. Per tant, en 
època d’August, en els darrers anys del segle I aC, 
tenim atestada la producció d’àmfores destinades a 
envasar el vi de Tarraco, a la figlina de la Canaleta, 
que coincideix cronològicament amb la primera fase 
productiva identificada al Mas d’en Corts. Les àm-
fores Pascual 1 del Mas d’en Corts s’han trobat en 
estrats datats entre el 20 aC i el 50 dC. Per tant po-
den correspondre perfectament a la cronologia que 
suggereix Berni, del darrer quart o la darrera dècada 
del segle I aC. 

Pel que sabem, la resta de tallers del Camp de Tar-
ragona produïren només la forma Dressel 2-4 (majo-
ritàriament), i en alguns casos també la Dressel 7-11. 
Possiblement, a partir d’un moment donat es produí 
un boom de la producció tarraconense, que podem as-
sociar 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.

A jutjar per la producció d’àmfores, podem pensar 
que l’eclosió econòmica del vi de Tarraco i la seva difu-
sió exterior és un fenomen relativament tardà, que po-
dem situar cap a la darrera dècada del segle i aC. Això 

explicaria que l’àmfora utilitzada per envasar aquest vi 
sigui majoritàriment 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 i Plana 1997; Tre-
moleda 1998), mentre que en època de Tiberi-Claudi 
el mercat preferent passa a ser Roma (com indiquen les 
troballes d’aquesta ciutat i d’Òstia) i s’utilitza la ruta 
d’alta mar per l’estret de Bonifacio, que separa Còrse-
ga i Sardenya, com indiquen els nombrosos derelictes 
documentats (Corsi-Sciallano i Liou 1985).

En alguns casos (els Antigons, la Buada i, potser, 
el Mas de Gomandí) es documenta, juntament amb 
la forma Dressel 2-4, la producció d’àmfores de la for-
ma Dressel 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 
proporcionades pels tituli picti (Beltrán 1970). De 
tota manera, la llunyania dels tallers tarraconenses del 
mar és un element que ens permet dubtar que aquest 
sigui el seu contingut; el taller dels Antigons es troba 
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 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, o potser no) que les àm-
fores es feien per als productes procedents del mateix 
fundus (Revilla 1995a, 149-155; 1995b, 321-325 i 
333-334). Això ens planteja un problema en el cas 
de les àmfores de la forma Dressel 7-11 de l’àrea tar-
raconense, 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 mas-
sa heterogènia que abasta àmfores molt diferents, de 
les quals l’únic nexe d’unió és la tipologia de llavi 
exvasat o a corolla, raó per la qual foren unificades 
per Lamboglia. 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 ba-
dia de Cadis, que 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 cronolo-
gia final d’aquesta forma, vegeu també Zevi 1966, 
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242). Pel seu cos fusiforme, les produccions catalanes 
s’apropen més a la forma Dressel 8, de forma 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 màxima distribu-
ció 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 finals de l’i i 
inicis del ii (Tremoleda 2000, 128), cronologia pot-
ser una mica tardana.

D’altra banda, cal dir que les àmfores Dressel 7-11 
representen tan sols entre el 0,2 i el 0,3 % del total dels 
fragments d’àmfores tarraconenses estudiades al PAT 
(excloent-ne els jaciments dels Antigons i el Mas d’en 
Gras) i el 0,6 % de les àmfores amb forma. Represen-
ten, per tant, un volum força discret en contrast amb 
la Dressel 2-4, clarament majoritària.

La difusió exterior de les àmfores Dressel 7-11 
produïdes 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); quatre exemplars més s’han 
trobat al derelicte de la Chrétienne H (Saint-Raphaël, 
Var) (Corsi-Sciallano i Liou 1985, 91-92, i 93, fig. 
73-74). La datació d’aquest derelicte és poc clara, 
perquè, juntament amb una presència àmpliament 
majoritària d’àmfores Dressel 2-4 (de procedència 
laietana, segons els segells), hi ha també una àmfo-
ra de la forma Pascual 1, així com una de tradició 
púnica, una de ròdia (Dressel 43) i una de 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 
i Liou 1985, 94). 

La cronologia de la producció catalana de la forma 
Dressel 7-11 no es pot determinar ara com 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 
producció bètica. La datació de finals del segle i i del 
segle ii que s’ha atribuït tant al tipus Dressel 7-11 cata-
là com a l’anomenat «Dressel 8 emporità» (Tremoleda 
2000, 126-128) sembla massa tardana.

És important tenir present que, a més de la seva 
producció al taller de Llafranc (Palafrugell) i, pot-
ser, Platja d’Aro, al nord-est de Catalunya (Tremo-
leda 2000, 125), la producció d’àmfores de la for-
ma Dressel 7-11 es concentra al sud de Catalunya, 
tant a l’àrea de Tarraco (Darró, els Antigons, la Bu-
ada i, potser, Mas de Gomandí) com a la de Der-

tosa (l’Aumedina, Mas del Catxorro, Mas d’Aragó). 
Això sembla indicar una especificitat de la producció 
d’aquestes àmfores majoritàriament a l’àrea meridi-
onal 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 compte 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, 432-433; 
2002, 436), i s’han proposat dues tipologies de les 
argiles (Carreté, Keay i Millett 1995, 292, tipus 12 i 
13; Gebellí 1996, 70-71; 1998, 224-225, tipus 1, 2 i 
–principalment– 3), que, de tota manera, tan sols pre-
senten petites variacions. Generalment, no tenen en-
galba. 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 conser-
vades al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 
que ha permès identificar la presència de quars, calci-
ta, diòpsid, feldspat, mica, analcima i gehlenita (Pérez 
Martín 2007, 55). Els diàmetres de les vores també 
són variables, oscil·lant entre els 15 i els 21 cm en les 
Dressel 2-4, encara que la majoria se situen entorn dels 
17 cm; en les Dressel 7-11 oscil·len entre els 18,5 i els 
20,5 cm.

els segells. Els segells sobre àmfores, dolia o tegulae 
han estat estudiats per Piero Berni, que n’ha elaborat 
un catàleg, publicat en el tercer volum d’aquesta ma-
teixa obra. Cal dir que, tot i que s’havia pensat que 
les àmfores produïdes al territorium de Tarraco bàsica-
ment no tenien segells, com es deduïa de les troballes 
dutes a terme a les terrisseries dels Antigons (Reus) i la 
Clota (Creixell), on no n’ha aparegut cap, l’estudi de 
P. Berni ha demostrat que la seva relativa abundància 
obre un camp d’estudi important. Tanmateix, s’havi-
en documentat alguns segells en jaciments situats a la 
comarca del Baix Camp (Járrega 1995; 1996; 1998; 
2002; Massó 1998), encara que amb algunes inexacti-
tuds que caldrà aclarir.

Un cas a part, tant per tipologia amforal (Obera-
den 74) com del 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; 1998).

La marca evpra apareix al jaciment de Sota la 
Timba del Castellot (Riudoms), del qual pensem que 
podria haver estat una aglomeració o vicus en època 
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romana, originat a partir del veí poblat de la Timba 
del Castellot, i on estudis recents han permès docu-
mentar indicis d’una possible terrisseria. A la Buada 
s’han documentat els segells p (tots al coll de l’àmfora) 
i sva (al pivot).70 Al jaciment riudomenc de Mas de 
Gomandí es documenta una marca que anteriorment 
havia estat llegida com a pilvam, però que possible-
ment 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 al Mas d’en Corts i 
al Mas de Gomandí. Com podem veure, existeixen 
dos casos en què una mateixa marca correspon a dos 
jaciments: el segell p s’ha documentat a la Buada i al 
Mas de Gomandí, i gallic, en aquest darrer jaciment 
i a Mas d’en Corts. Aquesta coincidència no sabem 
si es deu a la presència de la mateixa marca en dos 
tallers diferents, cosa probable, ja que ho tenim docu-
mentat a Can Tintorer (el Papiol) i Can Pedrerol de 
Baix (Castellbisbal), al Baix Llobregat (Berni i Carre-
ras 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 procedència a un 
dels dos tallers.

Les marques que acabem d’esmentar no poden 
relacionar-se amb seguretat amb una forma ceràmica 
coneguda, per tal com es troben en exemplars molt 
fragmentaris; tan sols gallic i [s]ilvan(i) poden atri-
buir-se amb seguretat a la forma Dressel 2-4 (Járre-
ga 1995, 190-191, fig. 4.3 i 5.3); probablement totes 
corresponen a aquesta mateixa forma, encara que no 
podem descartar que en alguns casos poguessin corres-
pondre a exemplars de la forma Dressel 7-11.

Al Mas de Gomandí, també s’hi ha trobat un frag-
ment de coll de Dressel 2-4 amb les marques p+lcm 
(irat 152a2). I també un fragment de dolium amb 
dues marques, en cartel·la rectangular, l’una sobre l’al-
tra, mcmart amb nexes (ma i tr) i favsti (fav i sti 
amb nexes). 

Pel que fa a les tegulae, s’ha trobat el segell lcm a 
Mas de Gomandí; al Mas d’en Corts, s’ha trobat el 
segell lc[m]; al Brugar, el segell cnt; i a la vil·la de 
Barenys, el segell pompei.

Fi de la producció. Manquen encara dades que 
ens permetin plantejar quin és el moment final 
d’aquesta producció. Molt sovint es relaciona la fi 

de la producció de vi per comercialitzar en àmfores 
amb el controvertit edicte de Domicià, que no sabem 
quin abast real va tenir. Les mateixes fonts 71 expli-
quen que l’edicte no es va arribar a aplicar, i per tant 
no va poder ser la causa de la fi de la producció. Ara 
bé, les fonts diuen que es va dictar davant d’una si-
tuació d’escassetat de cereals, detall que hom no sol 
tenir en compte i que sembla d’importància capital. 
Efectivament, tot sembla indicar una situació de crisi 
econòmica provocada per l’excés de producció de vi i 
la manca de cereals, resultat d’una economia força es-
peculativa practicada pels propietaris grans i mitjans, 
característica de l’economia del sistema de la vil·la. 
La intenció de l’edicte devia ser de posar-hi remei, 
reconduint a l’equilibri de la producció d’aliments, 
per bé que les protestes van ser tan immediates i po-
tents que el govern es va haver de fer enrere. La da-
vallada del vi tarraconense segurament s’ha d’explicar 
dins d’aquest context de crisi agrària, provocada per 
una forta evolució del camp i dels mercats de l’època 
cap a l’economia especulativa, agreujada per la con-
centració creixent de la propietat territorial (Prevosti 
2005, 424). 

En qualsevol cas, sabem que a finals del segle i no 
sols entra en crisi la comercialització de vi en àmfores 
a la zona laietana (on aquest fet sembla evident), sinó 
també a la mateixa Itàlia, on en els contextos d’inicis 
del segle ii davalla de forma espectacular (Tchernia 
1986, 260-264). Ara bé, una crisi no necessàriament 
ha de correspondre a un final de la comercialització, 
sinó que també podria entendre’s com una reestructu-
ració i explicar-se per un canvi d’envàs, com poden ser 
els bots de fusta (Tchernia 1986, 285-292; Tchernia i 
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’Icarios, a Pafos (Xipre), d’inicis del 
segle iii (Tchernia i Brun 1999, 58, fig. 65), i que és 
un tipus d’envàs de vi utilitzat àmpliament en les cul-
tures 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 am-
foral durant el segle ii (Gisbert 1998). Al Camp de 
Tarragona les úniques dades les tenim al taller del Mas 
d’en Corts, on segons els seus excavadors la producció 
d’àmfores s’acaba en època flàvia (s’hi detecta presència 
de sigil·lada gàl·lica i absència d’hispànica), tot i que la 
producció de ceràmica comuna o fins i tot de sigil·lada 
hispànica sembla continuar fins al segle ii (per associ-
ació amb l’aparició de fragments de sigil·lada africa-
na A), encara que en aquells moments no s’hi feien ja 

70. 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, proce-
dent de l’àrea laietana, o bé indicar una tendència gens abundant (pel que sabem) en la producció de Tarraco. D’altra banda, hi ha referències 
a la troballa dels segells cr i ir, aquest últim probablement un grafit al pivot.

71. Les fonts antigues informen sobre aquest fet: vegeu Grosse, Fontes Hispaniae Antiquae viii, 32. Especialment Suetoni, Domit., 7, 2. 
Un bon resum historiogràfic i crític de les interpretacions que s’han fet de l’edicte de Domicià es troba a Pereira 1987.
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àmfores (Vilaseca i Adiego 2000, 278-279). Amb tot, 
les àmfores no són la producció principal d’aquesta 
terrisseria. 

D’altra banda, hi ha una producció tardana d’àm-
fores tarraconenses que es distingeixen pel fet de 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 (Altafu-
lla, Tarragonès), en un context datable cap a finals del 
segle ii (Otiña 2005, 95, 248 i 325). Posteriorment, 
l’hem observat en altres jaciments, com la propera 
vil·la del Mas d’en Gras (Vila-seca, Tarragonès), en el 
context d’abandonament dels balnea de la vil·la, que 
es poden datar vers inicis del segle iii (Járrega 2003, 
165, fig. 15, núm. 7 i 9; Járrega i Sánchez 2008, 105, 
fig. 87, núm. 7 i 9), així com en un abocador també 
d’inicis del segle iii (Járrega i Otiña 2008, 285; Járre-
ga 2009, 108), documentat a la propera vil·la romana 
dels Antigons (Reus). S’ha documentat en superfície 
als jaciments de Mas d’en Corts, Mas de Gomandí i 
la Buada; és molt interessant la seva presència majo-
ritària al jaciment de Sota la Timba del Castellot, on 
semblen haver-se produït aquestes àmfores, així com 
potser també en les altres terrisseries esmentades. Tan-
mateix, aquest tipus d’àmfores es troben també més al 
nord: s’han documentat a Barcino i a altres jaciments, 
com el Veral de Vallmora (Teià, Maresme), en aquest 
darrer cas en un context de cap a mitjan segle ii. 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, ja que no 
s’hi ha documentat amb seguretat cap centre de pro-
ducció. 

La solució de continuïtat d’aquesta producció tar-
dana amb les Dressel 2-4 del segle i, caracteritzades 
pel fet de tenir una vora de perfil semicircular o –oca-
sionalment– triangular, no resta gens clara, i podríem 
hipotèticament relacionar-ho tipològicament amb 
algunes produccions itàliques d’època medioimperial 
(segle 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 jaciment del Palmar Hotel (Premià de Mar). En 
aquest darrer cas, l’àmfora estava reutilitzada com a 
enterrament (Coll i Járrega 1993), igual que s’ha cons-
tatat a Gricignano (Caserta), a la Campània (Benci-
venga 1987), per la qual cosa la cronologia d’aquesta 
producció itàlica pot datar-se en ple segle iii i potser 
–però dubtosament– allargar-se fins al segle iv i potser 
el v. Pel que fa a la producció tarraconense de Dressel 
2-4 tardanes, la podem datar, amb les dades aportades 
per les troballes dels Munts, el Mas d’en Gras, el Veral 
de Vallmora i els Antigons, entre la segona meitat del 
segle ii i inicis del iii, segurament en paral·lel a la pro-
ducció itàlica esmentada més amunt.

8.2.7. difusió exterior de les àmfores

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 Ci-
terior, que segurament encara no va més enllà del co-
merç d’intercanvi a l’àrea costanera catalana. Es devien 
exportar en alguna mesura, com indiquen les troballes 
en ancoratges i en derelictes (Etienne i Mayet 2000, 
124-125; López i Martín 2008b, 43; Prevosti 2009).

La marca «sex.domiti», que ja podem considerar, 
amb una certa seguretat, com a procedent de la terris-
seria de la Canaleta, presenta una important difusió 
exterior a la Gàl·lia, però el fet que s’utilitzés també 
en àmfores procedents del taller de Tivissa (Ribera 
d’Ebre) fa pensar que una bona part de les atestacions 
(si no totes) d’aquest segell fora d’Hispania correspo-
nen 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 (Desbat i 
Schmitt 1998). Aquesta forma amforal és inèdita, ara 
com ara, a Catalunya, corresponent a la producció bè-
tica 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 desgreixants s’aprecien 
fragments de quars, feldspats alcalins i roques graníti-
ques; en tot cas, no es poden associar amb 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, el fet que un dels quatre exemplars tro-
bats a Lió (abans esmentats) presenti una mineralogia 
diferent (pedra calcària, roques volcàniques i mineral 
de piroxè) ens fa ser molt curosos amb aquesta atribu-
ció. A tall d’hipòtesi, pensem que la marca sex.domiti 
es va utilitzar en més d’un taller (de moment, tenim 
documentades l’Aumedina i la Canaleta), sense des-
cartar 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 tam-
bé en àmfores de la forma Oberaden 74 i de proce-
dència poc clara, ja va ser atribuït hipotèticament per 
Gebellí al taller de la Canaleta (Gebellí 1996), i actu-
alment podem donar com a segura aquesta atribució. 
Permeten assegurar-ho no tan sols el tipus de pasta, 
sinó també l’abundant presència d’exemplars segellats 
amb aquesta marca procedents del jaciment, tant de 
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la col·lecció Ferrando com del material trobat en les 
excavacions (Bru i Pociña 2004). En la col·lecció Fer-
rando hi ha un rebuig de cocció d’àmfora de la forma 
Oberaden 74 que, encara que no s’hi pugui apreciar la 
marca, permet documentar amb seguretat la produc-
ció d’aquesta forma al taller de la Canaleta.

El fet que Plini consideri el de Tarraco un vi de 
qualitat sembla indicar que fou objecte d’exportació.72 
Tenint en compte que la majoria dels tallers produïen 
sobretot àmfores de la forma Dressel 2-4, i que podem 
pensar que corresponen majoritàriament a l’època ju-
lioclàudia plena, podem suposar que el destí 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 pos-
sible presència de vins de Tarraco a Carthago, a par-
tir de la troballa de suposats segells tarraconenses en 
aquella ciutat nord-africana. La troballa en l’anome-
nada «Segona muralla d’àmfores» (de la qual procedei-
xen més de 2.000 exemplars) de les marques ir, lcm 
i p en exemplars del que Freed (1998, 353) anomena 
«amphoras in cream fabric» (que, amb tota prudència, 
podem associar perfectament amb les característiques 
de la producció de Tarraco) així ho fa pensar. La marca 
p apareix indistintament a les terrisseries de la Bua-
da (Reus) i el Mas de Gomandí (Riudoms), al coll (o 
potser l’espatlla) de les àmfores. Per aquesta raó, cre-
iem que un exemplar de la forma Dressel 2-4 trobat 
a Fòs (França), que presenta la marca p a les espatlles 
de l’àmfora (Amar i Liou 1984, 194, làm. 6, fig. 85), 
podria ser d’origen tarraconense. Pel que fa a la marca 
lcm, a l’ager Tarraconensis la tenim present en tègu-
la al Mas de Gomandí (i possiblement també al Mas 
d’en Corts), i en un objecte ceràmic d’ús indetermi-
nat trobat al jaciment de Sota la Timba del Castellot 
(Riudoms). La coneixem també en àmfora al Mas de 
Gomandí, associada a p (irat 154a2), tal com  apareix 
també a l’anomenada «Segona muralla d’àmfores» de 
Carthago, de la qual cosa es desprèn que s’exportava 
cap aquella zona de l’Imperi en el segon quart del se-
gle i. L’exemplar amb la marca ir és també d’origen 
tarraconense. Tot i que el repertori de segells publicat 
per Freed (1998, 355, fig. 2 i 3) semblava demostrar la 
preeminència numèrica dels vins laietans sobre els de 

Tarraco, potser aquest tema s’hauria de revisar, davant 
les noves troballes.

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 Carthago 
anteriorment esmentades, tot i que la seva atribució 
sigui insegura.

Una altra font per al seguiment de la difusió exteri-
or 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’anome-
nat «derelicte de Berà» (Berges 1968-70; Pérez Martín 
1982; Corsi-Sciallano i Liou 1985, 153; Liou 1987, 
274; Izquierdo 1993, pàssim; Nieto i 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 i 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 i 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 Mares-
me fou una important àrea de producció de vi laietà. 
Ara com ara no comptem amb dades que ens permetin 
documentar 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 (Chrétienne H, Grand-

72. Per descomptat que el comentari de Plini s’ha d’entendre com un genèric, que no significa que tota la producció de la zona del Camp 
fos de la mateixa qualitat, sinó que s’està referint a la categoria que s’atorgava a aquesta denominació d’origen. Igual com actualment és ben 
conegut que en una zona amb vins tan prestigiosos com és Bordeus també s’hi fabriquen vins de qualitat dubtosa, en les zones de gran ano-
menada de l’antiguitat també s’hi fabricaven vins de totes les categories. Cal dir això davant de comentaris com el de Revilla (2009, 191) sobre 
«l’assimilació abusiva entre viticultura local i les vinyes de qualitat», o «es fa difícil pensar que el conjunt de territoris del sud de Catalunya es 
va dedicar a l’elaboració única i exclusiva de vins de preu elevat…».
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Rouveau i Sud-Lavezzi 3) procedien, segons es desprèn 
de l’estudi dels seus segells, dels tallers de Can Tinto-
rer i Can Pedrerol, al Baix Llobregat (Corsi-Sciallano i 
Liou 1985, 159-166; Nieto i Raurich 1998, 125), per 
la qual cosa corresponen sens dubte a la producció la-
ietana, no a la tarraconense, i devien tenir el principal 
centre de distribució marítima a Barcino (Berni i Car-
reras 2001). D’altra banda, ja hem fet esment abans 
de la possibilitat que un exemplar trobat a Fòs 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 i 
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 arqueo-
lògica.

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 
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 i 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 
aquesta 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 resseguiria la costa fins a Car-
thago; 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 esbrinar. Tanmateix, tampoc no po-
dem descartar una ruta en direcció sud vers Carthago 
a partir de l’estret de Bonifacio, o una redistribució a 
través de ports itàlics. L’únic indici segur sobre el trans-
port de vi de Tarraco a Roma i potser vers el sud de les 
Gàl·lies són les àmfores de la forma Oberaden 74 amb 
la marca philodamvs; en tot cas, es trobaria, sens dub-
te, en inferioritat numèrica en relació amb els produc-
tes laietans, que –recordem-ho– eren de mala qualitat 

però abundants, segons Plini. Tenint en compte que 
la producció de philodamvs deu situar-se en època 
d’August, no podem ara com ara dir res sobre la resta 
de la producció tarraconense d’època posterior.

8.2.8. 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 profunditats, 
però si volem arribar a comprendre el sentit comercial 
que aquesta difusió tingué, més enllà de la simple iden-
tificació empírica dels materials, hem de plantejar-nos 
com es va produir aquesta difusió, i quina transcen-
dència 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 te-
nim molt poques dades, perquè si bé és un fenomen 
general en les Dressel 2-4 de la costa catalana que 
l’epigrafia amforal sigui més aviat escassa, podem 
dir, amb les dades actuals, que al Camp de Tarragona 
pràcticament no es van segellar les àmfores. Dels pocs 
exemplars que en coneixem, molts són de difícil iden-
tificació; malgrat 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, Eu-
pranor. Un cas a part és el forn de la Canaleta, on en 
àmfores de la forma Oberaden 74 s’han documentat 
els segells philodamvs i sex.domiti. El primer s’ha-
via suggerit (sense fonament) que s’hagués 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; 1988, 230-233; Pascual 
1991, 114, núm. 175). El segell sex.domiti es troba 
també a Tivissa, la qual cosa planteja una problemà-
tica a la qual després ens referirem; malgrat tot, ac-
tualment podem donar per segur que ambdós segells 
corresponen al taller de la Canaleta (Gebellí 1996), 
independentment que el segell sex.domiti (que apa-
rentment és minoritari en aquest taller) es produís 
també a Tivissa. 

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 
(possiblement) eren els propietaris del fundus en els se-
gells (Revilla 1995a, 100). En canvi, les altres marques 
esmentades (gallic, silvan i evpra) corresponen, pro-
bablement totes elles, a la forma Dressel 2-4, en les 
quals és habitual, ja a partir d’època de Tiberi-Claudi, 
que els segells siguin molt senzills, i hi apareixen so-
vint noms d’origen servil (Miró 1988; Revilla 1995a, 
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102-103). En aquest context, quadra perfectament la 
producció del Camp de Tarragona, en la qual els es-
claus encarregats dels tallers, com Gallicus i Silvanus, 
s’ocuparien de la producció, en terrisseries de les quals 
ignorem el nom dels propietaris; tanmateix, no po-
dem descartar que es tracti de cognomina i que facin 
referència als propietaris. Ara bé, ens inclinem a reco-
nèixer-hi esclaus, officinatores de les terrisseries, situa-
ció característica de l’època de plena producció de les 
Dressel 2-4.

Recentment 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 no és possiblement altra 
cosa que un esclau, que devia ser el responsable de la 
producció d’àmfores en un forn proper, que podria estar 
o no al Mas de Valls, on les dades conegudes descriuen 
l’existència d’una vil·la romana (Carreras 1945; 1948), 
i també donen notícia, tot i que sense descripció dels 
fonaments, d’haver-s’hi trobat indicis d’una terrisseria. 

A més dels segells, cal destacar la presència (més 
abundant en aquest cas) de grafits, situats al pivot. 
Aquests grafits, efectuats abans de la cuita del mate-
rial, representen aspes, així com signes que semblen 
correspondre força clarament a les lletres r i il (Járrega 
1995, 190, fig. 4, núm. 1 i 2). La interpretació més 
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, fins fa ben poc, es creia en la poca inci-
dència de segells amb nomina de ciutadans en l’epigra-
fia amfòrica del Camp de Tarragona, que feia difícil 
elaborar hipòtesis sobre la propietat de la producció 
vinera, així com sobre la seva implicació en el procés 
de comercialització. Ara bé, les troballes dins del marc 
del PAT han obert noves línies de coneixement. Els 
segells referents a Marcus Clodius Martialis sobre do-
lium i sobre àmfora, i a Lucius Clodius Martialis, sobre 
àmfora i sobre tègula, enllacen aquestes produccions 
amb un personatge de l’elit de Tarraco, identificat en el 
pedestal rit 168 i amb la seva família. Revilla (1995a, 
154-155; 2007, 108) ha relacionat l’augment de po-
der de les elits hispàniques a Roma a partir d’època 
flàvia amb l’esment del vi de Tarraco pels autors antics, 
que precisament corresponen al període flavi. D’altra 
banda, la documentació arqueològica ens permet da-
tar la producció d’àmfores tarraconenses fonamental-
ment en el període julioclaudi. I la comercialització 
d’aquest vi entre finals d’època d’August i l’època de 
Neró, aproximadament, que coincideix amb la data-
ció dels derelictes coneguts (cf. Corsi-Sciallano i Liou 
1985), és clarament anterior al període flavi. Ara bé, la 
perduració fins al segle iii de les àmfores Dressel 2-4, 
a la qual s’ha al·ludit, podria haver estat important. I 

segurament hem de prendre els testimonis de Plini el 
Vell i de Plini el Jove, així com el de Florus (de primera 
meitat del segle ii) al peu de la lletra. D’altra banda, no 
podem descartar la implicació de petits propietaris en 
aquest procés.

Un fet realment interessant és la presència (docu-
mentada en el cas del Vila-sec, el Barranc de Sales i 
potser del Mas d’en Corts, i força probable –per la 
seva extensió– en els casos del Mas de Gomandí i el 
Brugar) de centres especialitzats en la producció d’àm-
fores, veritables indústries terrisseres que troben paral-
lels en altres indrets de Catalunya, com a la comarca 
de la Selva, a la terrisseria de Fenals (Buxó i Tremoleda 
2002). Aquests centres semblen autònoms, sense re-
lació física aparent amb cap vil·la romana ni amb cap 
establiment rural, i 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 es-
tat en terrenys privats o públics però amb autonomia 
respecte a les vil·les, sent 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 en coneixem bé el moment 
fundacional; aquest cas podria relacionar-se amb el de 
Torre Llauder (Mataró, Maresme), on els tallers d’àm-
fores són anteriors a l’època tiberiana (Prevosti i Clari-
ana 1987, 200) i semblen precedents a la fundació de 
la vil·la (almenys, de les estructures que coneixem) i 
no es coneix l’hàbitat amb el qual es podien relacionar, 
si no és que es tracta també d’una terrisseria gestiona-
da directament des del nucli urbà d’Iluro. Amb tot, 
en aquest cas, la construcció de la vil·la al seu damunt 
i la limitació dels espais excavats impedeixen assegu-
rar que l’hàbitat no estigués pels voltants. Es planteja, 
doncs, una possible dualitat de models, amb tallers 
sense relació (aparent) amb vil·les i d’altres que, tot i 
que sembla que sí que la tenen, tampoc no ho podem 
determinar amb seguretat.

En els casos en què es tracta de terrisseries especia-
litzades, la seva relació amb el sistema de la vil·la i les 
formes de propietat i gestió comencen a aparèixer una 
mica més clares, a la llum de la implicació de les elits 
de Tarraco que mostren les marques, en àmfora, tègula 
o dolium: lcm i lc[m] (Mas de Gomandí, Mas d’en 
Corts, Sota la Timba del Castellot); mcmart (Mas de 
Gomandí); mcloma? (Mas d’en Corts); clm[a]r (Mas 
d’en Toda); clmar (la Boella). S’han interpretat com a 
referents a la família dels Clodii Martiales, també pre-
sents en l’epigrafia de Tarraco (rit 168), com ja s’ha 
dit. Respecte al fragment de dolium segellat, trobat al 
Mas de Gomandí, si bé no tenim la prova que aquest 
dolium s’hagués fabricat en aquesta terrisseria, de fet 
hem de pensar que molt probablement va ser així, ja 
que en el món romà hom tendia a fabricar els dolia en 
el mateix lloc al qual anaven destinats, per no haver de 
transportar un atuell tan voluminós i pesant. Més en-
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cara ho fa pensar que el lloc era una terrisseria. El frag-
ment de dolium en qüestió presenta dues marques, en 
cartel·la rectangular, l’una sobre l’altra, mcmart (ma i 
tr amb nexes) i favsti (fav i sti amb nexes). Sembla 
que la primera conté els tria nomina, segurament del 
propietari de la terrisseria i del fundus, mentre que la 
cartel·la que es troba centrada i al seu davall, de for-
mat més quadrat, contindria el nom del treballador, 
probablement servil, segurament anomenat Faustus o 
Fausti(nus); és més probable la segona opció, si con-
siderem, per la relació amb els possibles tria nomina 
anteriors, que aquest darrer nom no estaria en genitiu 
sinó en nominatiu.73

Pel que fa als probables tria nomina, cal tenir en 
compte la inscripció rit 168, corresponent a un pe-
destal d’estàtua trobat al carrer de Sant Fructuós de 
Tarragona, a la vora del port, que pertany a un per-
sonatge amb les mateixes inicials i possible cognomen: 
M(arco) Clodio M(arci) [f(ilio)] / Gal(eria) Martia[li] / 
IIvir(o) q(uaestori) flamin[i] / Aug(ustorum) praef(ecto) 
fab[r(um)] / praef(ecto) ins[ular(um)] / [Baliarum---]. 
Aquesta inscripció es data entre l’època flàvia i la pri-
mera meitat del segle ii. Com que el fragment de do-
lium es va trobar en superfície, no el podem datar, i 
d’altra banda sols tenim les inicials M.C.Mart. del 
personatge, amb la qual cosa no podem identificar-
lo amb el del pedestal de forma automàtica. Amb 
tot, hem de pensar que el propietari d’una figlina tan 
potent com la del Mas de Gomandí segurament era 
un personatge d’importància, amb la qual cosa el del 
pedestal pren gran versemblança d’haver-ho pogut 
ser, ja que sabem que va ser duumvir de la ciutat de 
Tarraco i que va arribar a prefecte de les illes Balears, 
càrrec important de l’orde eqüestre. També cal con-
siderar la possibilitat que el personatge esmentat al 
dolium hagués estat el seu pare, ja que tenia el mateix 
praenomen. Altres Clodii a l’ager de Tarraco es troben 
a Darró (C. Clodius Aemilianus, del segle ii, irat 3) i 
a les Borges del Camp (Q. Clodius Evangelus, del segle 
iii, irat 22).

Pel que fa a les tegulae, s’ha trobat el segell lcm al 
Mas de Gomandí, a Sota la Timba del Castellot i possi-
blement al Mas d’en Corts (lc[m]). Cal destacar la re-
lació entre les tres figlinae que se’n podria desprendre, 
i pensar en la possibilitat que s’hi puguin identificar 
els tria nomina l.c.m. Tots tres centres eren productors 
de material constructiu, i per tant es fa difícil pensar 
que s’haguessin dut les tegulae de fora. Per tant, hem 
de pensar que les tègules hi eren fabricades, i per tant 
la coincidència es deu o bé a una casualitat, o bé a un 
mateix propietari o propietaris de la mateixa família, 
que tenien les tres figlinae, i els fundi corresponents. 

Curiosament, com acabem de veure, al Mas de Go-
mandí també s’ha trobat el segell sobre dolium d’un 
personatge que tindria les mateixes inicials de nomen 
i cognomen: c. m. De manera que el de les tègules po-
dria ser un descendent o avantpassat seu, de la mateixa 
família. Si el del dolium fos el Marcus Clodius Martia-
lis identificat a l’epigrafia de Tarraco, el de les tègules 
podria ser un Lucius Clodius Martialis, que dissortada-
ment no tenim referenciat en cap document epigràfic. 
En el cas de Sota la Timba del Castellot, sabem que 
hi havia un hàbitat ric associat a la terrisseria,74 men-
tre que al Mas de Gomandí i al Mas d’en Corts no 
en tenim cap indici, i hom ha tendit a pensar que es 
tractava de terrisseries aïllades. Però davant d’aquests 
documents, cal deixar oberta la possibilitat que el pro-
pietari de les tres terrisseries fos el mateix, almenys en 
un cert moment. 

Cal subratllar la importància del fet que la marca 
sex.domiti aparegui als territoria de dues ciutats dife-
rents, una que podria ser Dertosa (o més probablement 
alguna altra) i Tarraco, amb dos centres clarament di-
ferenciats com són els de la Canaleta i Tivissa, per la 
qual cosa, en el cas de ser Sextus Domitius el propie-
tari dels terrenys, ens trobaríem davant d’una mostra 
de multiplicitat de fundi d’un mateix propietari, el 
qual, atesa la cronologia, potser ni tan sols residia a 
Hispania, com en altres casos que ha posat en relleu 
Pena (1998), i especialment els de l’Usulenus Veiens 
de Narbo (Christol i Plana 1997; Tremoleda 1998) 
i el Baebius Tuticanus de Verona (Tremoleda 2005). 
D’altra banda, la presència del segell sex.domiti en 
àmfores associables a la forma Dressel 12 trobades 
a França ens posa davant el dubte de la seva possi-
ble procedència catalana (en gairebé tots els casos), 
però potser també d’Itàlia, per la presència de mate-
rials volcànics en la composició d’un d’ells (Desbat i 
Schmitt 1998). Per tant, encara estem molt lluny de 
poder determinar qui és el personatge anomenat als 
segells: el propietari del fundus, el de la terrisseria (que 
podria haver estat arrendatari de l’altre) o bé fins i tot 
un negotiator, que podria haver comprat el vi i segellar 
les àmfores al seu nom.

Al Brugar hem de considerar la possibilitat que el 
segell cnt, sobre tègula, estigui reflectint també els tria 
nomina. Però no trobem cap personatge de l’epigrafia 
de Tarraco amb aquestes inicials. El segell pompei, que 
trobem sobre tègula a la vil·la de Barenys, respon a un 
nomen summament corrent a Tarraco, que apareix en 
disset personatges de l’epigrafia de la ciutat. Per tant, 
podria molt ben ser que respongui a algun membre de 
la família d’aquests personatges, tot i que no sabem de 
quina condició jurídica gaudia.75

73. Agraïm a Piero Berni les observacions que ens ha fet sobre aquesta inscripció.
74. Vegeu la fitxa corresponent al catàleg de jaciments (volum sisè d’aquesta obra).
75. Volem agrair a Diana Gorostidi l’ajut que ens ha prestat en la cerca dels personatges dins l’epigrafia de Tarraco.
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8.2.9. la producció de terra sigil·lada hispànica

En les excavacions del Mas d’en Corts, com també 
a les del Velòdrom de Mont-roig (fora de l’àrea d’estudi 
del PAT, per bé que al Baix Camp), es van trobar mot-
lles per a la producció de terra sigil·lada hispànica deco-
rada (Pallejà 1994, 16, 23, i 37, fig. 5 i 29-30; Vilaseca 
i Adiego 1998-99, 272 i 274, fig. 7; 2000, 279 i 283, 
fig. 11; 2002, 219-220 i 227, fig. 10), corresponents a 
la forma Dragendorff 37. Al Mas de Gomandí, també 
se n’ha trobat, en les prospeccions superficials. Ara bé, 
també s’han trobat motlles als Masos i a Molins Nous 
(fig. 20), jaciments on no es coneix pas cap figlina, per 
bé que hi podria haver existit tot i que no la coneguem. 
Potser es tractava de produccions minoritàries, de petita 
envergadura, que en aquests dos darrers casos han dei-
xat pocs testimonis. Recordem, però, que el jaciment 
dels Masos va sofrir un enorme rebaix incontrolat, per a 
l’extracció d’àrids, que en podria haver fet desaparèixer 
les restes. I Molins Nous està per excavar, a excepció 
del trull d’oli. L’únic indici cronològic que tenim sobre 
aquesta producció és el del Mas d’en Corts, on es va 
començar a fabricar a la darreria del segle i dC. Segura-
ment es tracta d’un producte més tardà que les àmfores 
de vi. De fet, la producció de terra sigil·lada hispànica 
d’aquesta regió està per estudiar.

8.2.10. Conclusions

Com s’ha anat veient, en els darrers anys, amb l’ex-
cavació d’algunes terrisseries i amb les prospeccions del 
PAT, l’avenç en l’estudi de les figlinae tarraconenses ha 
fet un gran pas endavant. Així doncs, podem presentar 
tot un seguit de conclusions que ens permeten plante-
jar l’estat actual dels coneixements sobre les terrisseries 
i la producció d’àmfores, material constructiu, ceràmi-
ca comuna i terra sigil·lada a les àrees estudiades, així 
com posar en relleu els problemes interpretatius que 
encara romanen.
–	S’ha estudiat un total de dotze terrisseries segures 

i deu de potencials, a l’àrea d’estudi del PAT. De 
les dotze segures, onze són establiments de gran 
envergadura. L’altra, la del Brugar, correspon a un 
jaciment molt poc conegut, que ens abstenim de 
qualificar fins que no s’hagi investigat millor. De les 
nou potencials, quatre corresponen també a grans 
vil·les, mentre que de la resta no en tenim prou 
informació; excepte de les Bassasses, que és un petit 
establiment rural. Sobre els tres forns coneguts al 
Camí del Pla del Maset, Mas Nolles i Sant Llorenç, 
hem de dir que sols s’han apuntat perquè, davant 
del desconeixement, existeix la possibilitat que els 
forns que s’hi han detectat haguessin format part 
d’una terrisseria; ara bé, cal pensar que un forn pot 
tenir altres finalitats, i per tant la seva sola presència 
no indica una terrisseria.

–	El testimoni de vint-i-dues terrisseries, dotze de se-
gures més deu de possibles, en els 345 km2 de l’àrea 
d’estudi, optimitzant els números, representa l’exis-
tència d’una terrisseria cada 16 km2. Si sols comp-
tem les segures, la ràtio seria d’una cada 29 km2. La 
comparació amb l’altra zona que vam estudiar dins 
d’una fase anterior del projecte d’estudi de l’ager 
Tarraconensis, la zona del Baix Penedès, centrada en 
una àrea de 325 km2, ens fa observar que allí s’havi-
en detectat únicament dues terrisseries, el Vilarenc 
i Tomoví, a cada una de les quals tocaria abastir 
una mitjana de 162 km2. En comparació, doncs, la 
densitat a la zona del Baix Camp és altíssima.

–	La majoria d’aquestes terrisseries produïen àmfores, 
ceràmica comuna, dolia, lateres, tègules, material per 
a sistemes de calefacció i fins i tot algunes antefixes 
o terra sigil·lada hispànica. Es tracta d’instal·lacions 
industrials que van més enllà d’instal·lacions subsi-
diàries del negoci del vi que es va generar dins de 
l’economia del sistema de la vil·la, i que demostren 
la potent dinàmica del sistema tant en el desplega-
ment de recursos, en la capacitat organitzativa i en 
el funcionament de les xarxes comercials com en el 
domini tècnic. 

–	Algunes d’aquestes terrisseries semblen estar en re-
lació amb vil·les (els Antigons, la Canaleta, la Bu-
ada, la Llosa, Sota la Timba del Castellot, la vil·la 
de Barenys), però d’altres (la Partida del Vila-sec, el 
Barranc de Sales, el Mas d’en Corts, i potser Mas 
de Gomandí) semblen veritables centres terrissers 
no relacionables amb un nucli habitat concret. 
Això planteja la problemàtica de la propietat i la 
gestió d’aquests darrers centres, que en els casos del 
Mas d’en Corts i Mas de Gomandí podrien formar 
part d’un fundus, segons es desprèn dels lligams de 
propietat que indiquen algunes marques sobre àm-
fora, dolium i tègula. 

–	El vi de Tarraco ens és conegut per autors fona-
mentalment de finals del segle i i primera meitat 
del ii (Plini el Vell, Marcial, Sili Itàlic, Publi Anneu 
Florus), amb especial incidència en època flàvia, 
mentre que la datació arqueològica coneguda de la 
producció d’àmfores vineres correspon a un perío-
de anterior, la qual cosa ens planteja la problemàti-
ca de la continuïtat dels recipients amforals.

–	La qualitat que, segons Plini, el vi de Tarraco tenia 
en relació amb d’altres que considerava inferiors 
(concretament el laietà), encara que s’ha titllat de 
topos literari, probablement té una base real, ja que 
Plini en devia ser bon coneixedor atès que fou un 
administrador de la Hispania Citerior i, d’altra ban-
da, la seva obra no té finalitat literària, sinó descrip-
tiva, encara que no sempre és fiable com a font.

–	Coneixem diversos assentaments rurals (fonamen-
talment vil·les) a l’ager de Tarraco on apareixen ins-
tal·lacions de premsa de raïm, dipòsits de líquids i 
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magatzems de dolia, que podrien relacionar-se amb 
la producció vinera; malauradament, la majoria no 
han estat datats. En alguns casos es relacionen amb 
terrisseries on es fabricaven àmfores de vi, mentre 
que en altres casos no podem estar segurs que, en 
cas d’estar relacionats amb el procés d’elaboració 
del vi, corresponguin a una activitat exportadora 
o d’autoabastiment, ni es poden relacionar amb la 
producció d’àmfores.

–	Pel que fa a les àmfores vineres, a l’ager de Tarraco 
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 in-
diquen les troballes fetes a la zona de Valls. La seva 
cronologia concreta és desconeguda (bàsicament, 
segle i aC), així com la seva distribució, que no 
sembla gaire important. 

–	L’època d’August marca l’eclosió de la producció 
amforal a la costa catalana. Tanmateix, a l’ager de 
Tarraco es produeix amb un cert retard respecte de 
la Laietània i d’altres zones. Sols es coneix produc-
ció d’àmfores d’època d’August a la Canaleta, on 
es van fabricar àmfores Pascual 1 i Oberaden 74, 
amb els segells philodamus i –en menor quanti-
tat– sex.domiti, i al del Mas d’en Corts, on tam-
bé es van produir àmfores Pascual 1. Així mateix, 
és possible que la forma Oberaden 74 es produís 
també a les terrisseries del Mas d’en Corts i el Mas 
de Gomandí, amb la qual cosa la seva cronologia 
inicial podria també portar-se a aquests moments.

–	La producció d’àmfores vineres a l’ager de Tarraco 
sembla patir un retard en relació amb la resta de la 
costa catalana, començant possiblement cap al dar-
rer quart, o millor la darrera dècada del segle I aC. 
Resulta característica l’escassa presència de la forma 
Pascual 1; majoritàriament, es produeix la forma 
Dressel 2-4 i també –en menor quantitat– la Dres-
sel 7-11. L’època de plenitud d’aquesta producció 
coincideix amb el canvi d’orientació dels vins proce-
dents de l’actual Catalunya, que en època augustia-
na es dirigien sobretot 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 comercialització (ben segur que no de 
la producció) dels vins de Tarraco, amb l’excepció 
dels tallers de la Canaleta i el Mas d’en Corts.

–	La presència de la forma Dressel 7-11 entre les pro-
duïdes als tallers de la zona de Tarraco planteja in-
terrogants molt interessants, com el del seu contin-
gut (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, cri-
da l’atenció el fet que (tret d’algun cas localitzat al 
nord-est de Catalunya) aquesta forma es va produ-

ir, a la costa catalana, majoritàriament a la zona de 
Tarraco i de l’Ebre, i resta absent a la important àrea 
productora 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 d’àmfora (concretament el Sextus Domitius 
de Tivissa i la Canaleta) podrien correspondre a 
propietaris o negotiatores que acapararen capitals a 
causa de les guerres civils. Es documenten només 
en temps d’August (especialment abans del canvi 
d’era) i desapareixen en l’epigrafia d’època julio-
clàudia. Alguns dels noms que apareixen després 
(Philodamus, Gallicus, Silvanus, Kato, el també di-
fícil d’interpretar Eupra) semblen correspondre gai-
rebé amb seguretat a personatges d’origen servil, la 
qual cosa denota que són els encarregats del procés 
productiu, però no els propietaris. La marca sobre 
àmfora Dressel 2-4 lcm + p del Mas de Gomandí es 
relaciona amb la que apareix a la «Segona muralla 
d’àmfores» de Carthago, datada en el segon quart 
del segle i, i amb gran probabilitat ha de correspon-
dre als tria nomina d’un Lucius Clodius Martialis.

–	El fragment de dolium del Mas de Gomandí amb 
les marques mcmart i favsti dóna el nom del pro-
pietari de la terrisseria i del fundus, que deu corres-
pondre al Marcus Clodius Martialis de la inscripció 
rit 168 (datada entre l’època flàvia i l’inici del segle 
ii), que va ser duumvir de la ciutat de Tarraco i que 
va arribar a prefecte de les illes Balears, càrrec im-
portant de l’orde eqüestre. 

–	No podem datar amb tanta exactitud les marques 
sobre tegulae com les marques d’àmfores, per bé 
que si es van produir en la mateixa època, hem de 
pensar que són d’època altimperial. Cal destacar 
la relació que hem establert entre el Mas de Go-
mandí, Sota la Timba del Castellot i el Mas d’en 
Corts, ja que en tots tres indrets s’identifica el segell 
lcm, que, amb les degudes reserves, pensem que 
podria correspondre als tria nomina del propietari. 
Tots aquests centres eren productors de material 
constructiu, i per tant es fa difícil pensar que s’hi 
haguessin dut les tegulae de fora. Hem de pensar, 
doncs, en un mateix propietari o propietaris de la 
mateixa família, que tenien les tres figlinae, i els 
fundi corresponents. En aquest cas no entra en joc 
la possibilitat dels negotiatores del vi, ja que, pel que 
sembla, les tègules solien produir-se i distribuir-se 
a una escala força més local. També cal considerar 
la gran probabilitat de la relació familiar amb el 
Marcus Clodius Martialis que es pot identificar en 
el fragment de dolium del Mas de Gomandí (mc-
mart) amb els possibles tria nomina de la marca 
lcm, que hem pensat que podria estar donant el 
nom del propietari de la terrisseria i del fundus, i 
del qual podria ser un descendent o avantpassat 
amb praenomen Lucius.
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–	El segell sobre tègula pompei, de la vil·la de Ba-
renys, respon a un nomen molt corrent a l’epigrafia 
de Tarraco. 

–	La relació entre els propietaris de la terra i la co-
mercialització del vi es va aclarint força amb els 
testimonis que acabem de repassar. En un primer 
moment (augustià) podria haver jugat algun paper 
l’acaparament de terres per part dels propietaris 
itàlics a causa de les guerres civils. Sembla prou 
clar, però, que hi va haver personatges importants 
de l’elit de Tarraco implicats en la producció i pos-
siblement també en la comercialització del vi tar-
raconense, com a mínim des del segon quart del 
segle i, i segurament fins a l’inici del segle ii, per bé 
que probablement fins a començaments del segle 
iii.

–	La constatació que la marca sex.domiti correspon 
tant al forn de la Canaleta (situat a l’ager Tarraco-
nensis) com al de l’Aumedina (Tivissa, a les Terres 
de l’Ebre) ens planteja uns molt suggestius inter-
rogants 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 els 
mateixos segells. Amb tot, cal considerar la possibi-
litat que es tracti simplement d’un mateix propie-
tari de dos fundi allunyats.

–	Desconeixem el moment final i les causes de la des-
aparició de la producció d’àmfores vineres. Amb 
tot, apuntem que l’edicte de Domicià sembla indi-
car que es va produir una crisi econòmica a causa 
de l’excés de producció de vi i la manca de cereals, 
resultat de l’economia especulativa, agreujada per 
la concentració creixent de la propietat territorial. 
La crisi podria haver estat el revulsiu que provoqués 
canvis importants, per bé que no es va pas estroncar 
la producció de vi. Tanmateix, cal tenir en compte 
que això és un fenomen general, que sembla afectar 
també les àrees productores itàliques, i que arque-
ològicament 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 re-
mota antiguitat.

–	Les terrisseries de què estem tractant solen asso-
ciar la fabricació d’àmfores a la d’altres productes 
com la ceràmica comuna i el material constructiu. 
L’elaboració d’antefixes s’ha atestat al Mas de Go-
mandí, el Mas d’en Corts, la Buada, la Canaleta, 
els Antigons, el Barranc de Sales i el Vila-sec. Es 
data entre l’època d’August i la dinastia julioclàu-
dia.

–	L’elaboració de terra sigil·lada hispànica s’ha de-
tectat al Mas d’en Corts, el Mas de Gomandí i 
el Velòdrom de Mont-roig (fora de l’àrea d’estudi 
del PAT, per bé que al Baix Camp). Ara bé, s’han 
trobat motlles també als Masos i a Molins Nous, 

tot i que no s’hi coneix pas cap figlina, però po-
dria ser que hagués existit i no la coneguem. Sem-
bla que la terra sigil·lada hispànica produïda en 
aquesta zona sigui un producte més tardà que el 
de l’època de màxima producció d’àmfores de vi, 
ja que potser es comença a fabricar a la fi del segle 
i dC, com sembla ser el cas del Mas d’en Corts. 
Potser va ser un intent de sortida a una situació 
de crisi provocada per la davallada de la producció 
d’àmfores a la fi del segle i. De fet, es coneix molt 
poca cosa d’aquests productes i llur difusió, que 
està pràcticament per estudiar, potser perquè va 
ser un producte minoritari. Ara bé, sembla indicar 
que la regió tenia certa capacitat d’autonomia en 
la producció i el consum ceràmic, així com un ca-
ràcter força emprenedor per part dels amos de les 
terrisseries. 

–	Malgrat el que s’acaba de dir, s’ha constatat la 
continuïtat d’una producció d’àmfores vineres 
de la forma Dressel 2-4, caracteritzades per una 
capacitat més gran i per un llavi de perfil marca-
dament quadrangular. No se n’ha pogut excavar 
cap centre productor, tot i que el tipus d’argila 
suggereix un origen a l’àrea de Tarraco. La seva 
distribució (sembla que no gaire abundant) es lo-
calitza a la costa catalana, des del Maresme fins a 
l’àrea de Tarragona. S’ha pogut datar la seva pre-
sència en contextos de la segona meitat del segle 
ii i inicis del iii. Aquesta producció (que es pot 
paral·lelitzar amb algunes d’itàliques d’època me-
dioimperial) és encara poc coneguda, però és un 
indici de la continuïtat en la producció vinera (i 
potser també en l’exportació) durant tot el segle ii 
i inicis del iii.

–	La distribució de les àmfores de la forma Obera-
den 74 amb la marca sex.domiti és important a la 
Gàl·lia, com correspon a les produccions de la costa 
catalana d’època d’August. Tanmateix, ara com ara, 
no podem precisar si corresponen al forn de la Ca-
naleta o al de Tivissa, o a tots dos.

–	Els segells de les àmfores de l’àrea de Tarraco han 
estat estudiats per Piero Berni en el tercer volum 
d’aquesta mateixa obra. Per a l’estudi de la distribu-
ció comercial d’aquestes àmfores, sabem que per les 
característiques físiques, se li poden atribuir algunes 
àmfores Dressel 2-4 trobades a Cartagena, així com 
potser algunes de les documentades a l’anomenada 
«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 pro-
bable, tant si la contrastem amb la d’altres produc-
cions 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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annex. nota sobre un nou segell ant·ven de la pro-
ducció amfòrica de Mas d’en Corts (reus)

Piero Berni Millet 76

Presentem la notícia d’una nova marca en Pascual 
1 procedent de l’important centre productor d’àmfo-
res de Mas d’en Corts o Forn del Roquís77 (jac 90). 
La peça ens ha estat facilitada amablement per Al-
bert Vilaseca (Cota 64) després que sortís publicat el 
nostre estudi general sobre l’instrumentum inscriptum 
de l’àrea occidental del Camp de Tarragona en el vo-
lum 3 d’aquesta mateixa col·lecció (Berni 2010). La 
novetat epigràfica resulta d’especial interès pels mo-
tius que exposarem a continuació, i ens permet seguir 
avançant, un esglaó més, en el nostre coneixement 
sobre els processos productius i l’activitat humana 
individual i col·lectiva, en les formes d’organització 
i explotació d’aquest notable complex industrial al-
timperial.

El fragment superior de Pascual 1 (fig. 1) té regis-
trada la sigla de la UE 2315. Pertany al conjunt de 
materials recuperats durant la intervenció arqueolò-
gica del 1998, que va dur a terme en extensió l’em-
presa arqueològica Cota 64, sota la direcció de Pilar 
Adiego i Albert Vilaseca (Vilaseca i Adiego 2002). La 
troballa se situa contextualment en la primera fase de 
vida, augustal i julioclàudia, del complex terrissaire 
altimperial.

El segell ant·ven apareix col·locat frontalment a la 
part alta del coll d’una àmfora Pascual 1 de producció 
local. La pasta ceràmica es reconeix, a primera vista, 
com la típica d’aquesta terrisseria i del territori cir-
cumdant de l’ager: to beix al nucli, engalba exterior de 
tonalitat blanc crema, i amb partícules de desgreixants 
de grandàries diverses que de vegades s’acompanyen de 
nòduls vermellosos.78 Les lletres del segell tenen escàs 
relleu, com passa en altres marques en àmfora recolli-
des en aquest lloc. Tot i això, el text es deixa llegir amb 
facilitat excepte en la part final, on hi ha una llacuna 
que afecta l’última lletra n, parcialment impresa. Lle-

gim dues paraules abreujades d’iguals dimensions, ant 
i ven, separades per un signe de puntuació arrodonit, 
situat just al centre del camp d’escriptura, i amb una 
certa representació de simetria per la manera de distri-
buir els nexes n^t i v^e (a l’interior) i les lletres soltes 
a i n (a l’exterior). 

La lectura Ant() Ven() sembla registrar els duo no-
mina d’un personatge de condició lliure. L’absència de 
lletra prenominal sol ser indicativa d’una figura feme-
nina, però el llenguatge fosc i privat dels segells en àm-
fora no ha de cenyir-se de forma estricta a aquesta regla 
onomàstica (Berni 2008, 129), per la qual cosa hi ha la 
possibilitat que hagués estat omesa a propòsit a causa 
de la limitació d’espai que imposa el reduït camp d’es-
criptura.79 Les dues paraules abreujades donen joc a 
diverses solucions per al desenvolupament complet del 
nom del personatge, com podria ser l’opció més fàcil 
d’un Ant(onius) Ven(ustus), però no hi ha cap testimoni 
que coincideixi amb aquest nom en el repertori ono-
màstic de la zona de Tàrraco. Entre els gentilicis amb 
més arrelament de l’epigrafia monumental es troben 
Anteius, Antistius i Antonius, entre els quals abunden 
els dos últims.80

Dins de les produccions de Pascual 1 de Mas d’en 
Corts es coneixen dues peces segellades en la matei-
xa posició frontal del coll del recipient, a l’altura de 
l’arrencada superior de les nanses, com és el costum 
en els tallers del litoral meridional català (Berni 2010, 
168). La mala qualitat d’aquestes empremtes, en les 
quals falta la major part del text per fractura o deficient 
impressió, ens va portar a proposar una lectura ambi-
gua i dubtosa per a dos segells d’aquesta mateixa sèrie 
epigràfica (Berni 2010, núm. 145 a1 i a2). L’exemplar 
fragmentat [---]n (fig. 2) pertany a la UE 2011, i per 
les seves propietats petrològiques s’identifica amb les 
pastes locals de la terrisseria: «superficie beix-clar; in-
terior beix-marronosa amb nombroses partícules des-
greixants de tamanys diversos»81  (fig. 2).

D’iguals característiques és l’altra peça de la UE 
2114, en cartel·la rectangular completa, però amb les 
lletres lleument apreciables pel seu escàs relleu en el 
recorregut final del punxó marcador (fig. 3). Havíem 
proposat restituir el text per [qf ]vln?, davant el que 

76. Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Investigador del subprograma Juan de la Cierva del Ministeri de Ciència i Innovació.
77. Massó 1978; 1998; Vilaseca i Adiego 2002; Gebellí 2007; Cabrelles 2008.
78.  Per a més precisió, segons l’informe de la nostra col·lega Anna Gutiérrez García-Moreno, de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de 

l’ICAC, la pasta ceràmica es presenta amb l’observació feta amb una lupa binocular ZEISS a 18x amb les següents característiques petro-
lògiques: «Fragment ceràmic de color ocre, fractura fina, textura lleugerament sorrenca i pasta dura, relativament depurada. Presenta una 
cocció molt homogènia en atmosfera oxidant i partícules desgreixants de mida mitjana. Aquest està compost per abundants grans de quars i 
quarsites de mida mitjana (0,05-0,5 mm), tot i que amb alguns exemples de fins a 1-1,25 mm. També s’hi observen partícules ferruginoses 
molt arrodonides de granulometria molt diversa (des de 0,05 a 1 mm) disperses per la pasta, i flocs esporàdics de mica negra de mida mitjana 
(0,5 mm). La seva argila presenta un contingut calcari significativament alt. La superfície exterior presenta una pàtina de color ocre groguenc, 
que es diferencia del color de la pasta, molt característica.»

79. Dos exemples provats de duo nomina masculins són ivli·aniceti i ivli·theophil, tots dos a la producció de Pascual 1 de Sant Boi 
de Llobregat (Pascual 1991, 113 i 114).

80. Cf. índexs rit.
81. Segons la descripció ocular de Cabrelles 2008, 36-37.
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pogués ser un nexe v^l, com a possible abreviació del 
gentilici Fulvius, ja que aquest és un element onomàs-
tic representatiu en les àmfores de vi tarragoní. Ara, 
gràcies a la novetat que aquí presentem, totes aquestes 
llacunes s’aclareixen, i es confirma que es tracta de tres 
exemplars ant·ven de la mateixa sèrie epigràfica sobre 
colls de Pascual 1 (fig. 3). 

El tipus d’àmfora Pascual 1 té un ampli reconei-
xement científic gràcies a les aportacions de Ricardo 
Pascual (1977), André Tchernia (1971), Jordi Miró 
(1998), i de tants altres investigadors fins al dia d’avui. 
Des d’un inici es donava per fet que fos un tipus d’en-
vàs gairebé exclusiu de la Laietània, per l’indici arque-

ològic i perquè hi tenia el seu origen la major part del 
material epigràfic catalogat en l’índex d’estampilles de 
Pascual (1991). Prospeccions i estudis posteriors han 
confirmat que també es va produir a la província de 
Tarragona, concretament en els forns de l’Aumedina 
(Tivissa, Ribera d’Ebre) i al Mas del Catxorro (Benifa-
llet, Baix Ebre). A la terrisseria de l’Aumedina la seva 
presència és significativa per la quantitat de material 
recollit82 i per l’existència de rebutjos de cocció perta-
nyents a aquesta forma (Pascual 1960, 338; Tchernia 
1976; Nolla et al. 1979, 151-153; Revilla 1993). No 
menys important és la producció del jaciment de Be-
nifallet, on l’any 1988 els arqueòlegs Pere Izquierdo i 

82. A tall indicatiu, representa el 42,9 % dels tipus amfòrics fabricats en aquesta terrisseria, segons Revilla 1995, 41.

Figura 1. Segell ant·ven sobre coll d’àmfora Pascual 1 (UE 2315). Dibuix àmfora: gentilesa d’A. Vilaseca.
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Víctor Revilla van poder contemplar in situ com les 
obres d’un pont havien seccionat parcialment un testar 
d’àmfores de la forma Pascual 1 (Izquierdo 1993).

Pel que fa al Camp de Tarragona, aparentment, 
sempre s’ha dit que la Pascual 1 no es fabrica en les 
terrisseries situades a la dreta del Francolí, on sobre-
surten les formes Dressel 2-4. Però, certament, com 
ha suggerit Víctor Revilla (1995, nota 160), les condi-
cions de la investigació d’aquests llocs obliga a la pru-
dència. Un referent a tenir en compte el proporciona 
la vil·la romana del Vilarenc (Calafell, Baix Penedès), 
situada al nord de Tàrraco, on la Pascual 1 es va fabri-
car simultàniament al costat d’altres tipus (Palet et al. 
1990), però altres llocs d’aquesta zona limiten la seva 
producció a la Dressel 2-4, cas de la Clota (Creixell, 
Tarragonès) (Vilaseca i Carilla 1995) i Tomoví (Albi-
nyana, Baix Penedès) (Sabaté 1987). No obstant això, 
a la zona que ens ocupa, l’escassetat aparent de Pascual 
1 és evident en el registre arqueològic enfront de les 
formes representatives Dressel 2-4 i Dressel 7-11. Fins 
i tot sembla escassa davant la producció d’Oberaden 
74, si prenem en consideració les recents novetats del 
taller de la Canaleta (Vila-seca) (jac 143), que comp-
ta amb una indústria significativa d’àmfores de base 

plana, en proporcions importants, per a època d’Au-
gust. Pere Gebellí (2007, 110) planteja la possibilitat 
de fabricació de Pascual 1 en uns pocs tallers del Camp 
de Tarragona. Assenyala principalment la Canaleta per 
les propietats físiques d’uns materials ceràmics que, se-
gons la seva experiència de camp, es corresponen amb 
el que es produeix en aquest territori.83 També ens diu 
que ha vist Pascual 1 de producció probablement local 
en els nivells augustals del teatre romà de Tàrraco i en 
un context julioclaudi de la plaça de la Font a la ciutat 
romana, on algunes d’aquestes peces li semblen ser ori-
ginàries de la Canaleta per les seves pastes.

La fabricació de Pascual 1 a Mas d’en Corts està 
avalada, sens dubte, amb el cas aquí exposat, i per la 
quantitat de fragments d’àmfores que s’han recollit en 
el transcurs de l’excavació de 1998. Però la forma am-
fòrica més representativa a la figlina és la Dressel 2-4 
segons les estratigrafies, amb més del 80 % sobre el 
volum total ja en temps d’August, i gairebé un 92 % 
en època julioclàudia (Cabrelles 2008, 35). La baixa 
presència de Pascual 1 s’ha interpretat com un indi-
cador per suggerir una arrencada retardada de les pro-
duccions de contenidors vinaris a Mas d’en Corts (Ca-
brelles 2008, 35), donant la raó als qui defensen que 
l’inici de l’exportació vinícola a gran escala al Camp de 
Tarragona és posterior al de la Laietània en el temps 
(Járrega 1995; Gebellí 1996, 78). Aquesta particulari-
tat econòmica podria entendre’s com el resultat d’una 
expansió diferent de l’activitat vinícola en el conjunt 
de la província. Si a la costa central de la Laietània 
el fenomen vinícola adquireix gran rellevància des de 
mitjan segle i aC, en el cas del territori de Tàrraco els 
indicis materials actuals apunten al final del principat 
d’August. En concret, a l’últim quart del s. i aC, quan 
la Pascual 1 coexistiria en aquestes terrisseries al costat 
d’una proporció, potser, majoritària de l’Oberaden 74, 
encara que el predomini global de la Pascual 1 seria 
més prolongat davant d’aquesta última, pel fet d’ex-
portar-se conjuntament amb la Dressel 2-4 ja en les 
dècades inicials del segle i dC.

Entre les Dressel 2-4 produïdes en aquesta terris-
seria tenim un segell fragmentat a[---] sobre un coll 
amb vora (Berni 2010, núm. 130), que va ser recollit 
a la UE 2109 amb dues marques locals col·locades en 
igual posició i sobre el mateix tipus d’envàs:84 mclo-
ma? (Berni 2010, núm. 138 a1), q[---]modes[ti] (Ber-
ni 2010, núm. 152 a1). Totes aquestes peces tenen en 
comú un llavi de perfil arrodonit (en un cas, lleugera-
ment triangular) d’escassa altura i poc sortint. Morfo-
lògicament, aquesta variant de llavi presenta uns trets 
menys evolucionats que les formes típiques julioclàu-
dies (llavi més alt, més sortint i lleugerament exvasat), 

83. Color interior beix, desgreixant petit (gris i blanc), engalba groguenca (Gebellí 2007, 109-110).
84. També es van localitzar en aquest estrat UE 2109 altres segells amfòrics fabricats a la Laietània, com hem posat de manifest, amb certa 

sorpresa, en el nostre treball anterior (Berni 2010, 166).

Figura 2. Segell [ant·ve]n sobre un petit fragment de coll d’àm-
fora Pascual 1 (UE 2011). Dibuix àmfora: Cabrelles 2008. 
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la qual cosa pot ser indicativa d’una fase primigènia 
en la fabricació d’aquesta imitació de tradició itàlica. 
La producció d’aquest tipus amfòric a la Tarraconense 
sembla iniciar-se cap al canvi d’era, i es fabrica con-
juntament amb la Pascual 1 per un curt període de 
temps, fins a esdevenir el principal recipient vinari ja 
des d’època de Tiberi.

Dins d’aquest marc històric, resulta d’especial in-
terès el cas concret del segell fragmentat en la Dres-
sel 2-4 que acabem d’esmentar. En la seva il·lustració 
(fig. 4) s’observa encara part d’una segona lletra que, 
pels traços conservats, es pot entendre com el produc-
te d’un nexe n^t, amb la qual cosa la porció an^t[---] 
coincideix per forma i dimensions amb el text inicial 
ant·ven de les tres àmfores Pascual 1. No és casual, 
referent a això, descobrir la mateixa marca en dos re-
cipients vinaris de diferent disseny. En la producció 

amfòrica laietana solia passar amb força freqüència 
en multiplicitat d’envasos (Tarraconense 1, Pascual 1, 
Dressel 2-4). Una situació anàloga es coneix amb la 
marca tibisi a l’Aumedina, al coll sobre Pascual 1, 
Dressel 2-4 i Dressel 7-11, o amb cmvssidinep a Mas 
del Catxorro, al coll de Pascual 1, Dressel 7-11 i Obe-
raden 74.

El fet de trobar registrat el nom del personatge Ant() 
Ven() en Pascual 1 i Dressel 2-4 és de gran importància. 
En primer lloc, perquè demostra que a Mas d’en Corts 
va existir una producció simultània d’aquestes dues 
classes de recipients vinaris. Potser per això s’ha de tenir 
present una cronologia més tardana per a l’aparició de 
la Pascual 1 dins de la fase inicial de l’activitat de la 
terrisseria. També és important assenyalar que aquest 
solapament és útil per individualitzar i reconèixer els 
trets tipològics que defineixen les primeres Dressel 2-4 

Figura 3. Segell ant·ven sobre coll d’àmfora Pascual 1 (UE 2114). Dibuix àmfora: Cabrelles 2008.
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del Camp de Tarragona. Amb aquesta relació també 
s’estableix la maduresa d’un model de producció agrí-
cola capaç de produir i exportar vi massivament per 
respondre a la demanda de noves tendències de mercat 
que exigeixen l’adopció de la diversitat morfològica per 
posar un producte en centres de consum concurrents. 
En el cas concret de la Dressel 2-4, produïda en nom-
brosos tallers i que perdura dins del segle i dC, la seva 
adopció i consolidació es pot entendre per la necessitat 
progressiva de canalitzar la producció del vi de Tàrraco 
cap al gran mercat competitiu de la capital de l’Imperi.
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originats per l’erosió de les muntanyes circumdants, 
els fa abundosos en fangs emprats per a la confecció 
de terracotes. Malgrat que no ha estat localitzada, l’ar-
gilera o argileres devien ubicar-se a l’entorn immediat 
de la terrisseria. Els desgreixants, per la seva banda, 
s’obtenien de l’arena depurada present en els llits dels 
nombrosos barrancs i rieres que solquen el territori, si 
no és que ja formaven part de l’argila emprada.

El segon dels recursos necessaris és l’aigua. En una 
terra en aparença seca com és el Baix Camp, flueixen 
pel subsòl nombrosos corrents freàtics. La presència 
d’argiles crea capes impermeables que impedeixen la 
filtració de les aigües pluvials, retenint-les i formant 
aqüífers amb un cabal regular al llarg de tot l’any, in-
clús durant els mesos de més sequera. L’aprovisiona-
ment hídric del taller, doncs, devia procurar-se mitjan-
çant pous que tampoc han estat identificats.

Pel que fa al tercer element, el combustible, les da-
des arqueobotàniques assenyalen que, a l’antiguitat, 
la zona estava proveïda d’una extensa massa forestal, 
constituïda per boscos mediterranis formats per alzi-
nes i garrigues.

Per fer-nos una idea de la importància dels recursos 
abans esmentats, citarem les dades establertes per J. C. 
Echalier i J. Montagu: produir 1 kg d’argila utilitzable 
suposa tractar 2 kg de terra bruta; per preparar 1 kg 
de pasta d’argila s’han d’utilitzar 13,7 l d’aigua; 1 kg 
de ceràmica suposa emprar 6,2 kg de fusta (Echalier i 
Montagu 1985). Hem de pensar que, en el nostre cas, 
la fusta d’alzina serà més apropiada per a la cocció que 
la de pi –ja que les resines generen fums nocius per a la 
ceràmica– (Juan et al. 1989, 68) (fig. 2).

Quant a les vies de comunicació, els barrancs, tor-
rents i rieres esdevingueren rutes de penetració natural 
de la costa cap a l’interior. El Mas d’en Corts es troba 
entremig de dos d’ells, la riera de Maspujols i el barranc 
del Tito. A més s’ha de destacar que al lloc exacte on 

8.3. La terrisseria romana del Mas d’en Corts 
(Reus)

Iban Cabrelles i Pere Gebellí

8.3.1. localització del jaciment 

El jaciment del Mas d’en Corts es localitza en el 
terme municipal de Reus, a prop del límit d’aquest 
amb el terme municipal de Riudoms, a 5 km de la 
ciutat de Reus i a 170 msm. Geològicament, es tracta 
d’una zona de dipòsits quaternaris de graves encrosta-
des que en alguns punts arriba a una potència de 300 
m. Les coordenades del jaciment són 41º 09’ 45’’ N i 
1º 03’ 40’’ E.

Aquest jaciment rep també les denominacions de 
Mas d’Antoni Corts o el Roquís. És en un terreny 
d’avellaners, el conreu típic de la zona, i a menys d’1 
km en línia recta de la riera de Maspujols, excel·lent 
via de comunicació que penetra fins a l’interior de les 
terres del Baix Camp (Romero i Forcadell 1976, 1 i 2) 
(fig. 1).

Els tallers ceràmics formaven part del conjunt 
d’infraestructures amb què podia comptar una explo-
tació agrícola, i l’elecció del seu emplaçament depenia 
–igual que la ubicació d’un fundus o de l’emplaça-
ment d’una vil·la– d’un seguit de factors bàsics: la 
proximitat i facilitat d’accés als recursos naturals, els 
eixos de comunicació i, finalment, l’existència de nu-
clis de poblament propers que generessin la demanda 
dels productes. 

Les matèries primeres essencials per al funciona-
ment d’una figlina són, en primer lloc, l’argila i els 
desgreixants. La mateixa composició geològica dels 
sòls de la comarca, formats per sediments quaternaris 

Figura 1. Ubicació del jaci-
ment del Mas d’en Corts. 
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s’alçava el jaciment hi confluïen dos camins que, proba-
blement, tenen un origen romà o fins i tot anterior. Es 
tracta del camí del Roquís, que creua la comarca d’est 
a oest, i del camí del Mas del Geperut, amb un traçat 
nord-sud paral·lel al de la riera de Maspujols. Amb-
dós vials sembla que empalmarien amb la Via Augusta, 
veritable eix vertebrador del territori i que distava del 
nostre jaciment uns 8 km. Igualment cal considerar 
que la proximitat al mar (uns 10 km en línia recta) fa-
cilitava la mobilitat de les mercaderies; en aquest sentit, 
no s’ha de negligir la possibilitat que existissin alguns 
embarcadors costaners habilitats per a la pràctica d’una 
navegació de cabotatge de certa intensitat. 

S’ha de destacar l’elevada densitat poblacional dels 
voltants del jaciment del Mas d’en Corts: en un radi 
de 5 km s’hi comptabilitzen fins a divuit jaciments, tot 
i que d’alguns d’ells solament en tenim constància per 
la troballa de ceràmica en superfície; altres devien estar 
certament habitats –com és el cas del proper jaciment 
del Mas d’en Toda.

8.3.2. Història de les investigacions sobre el 
jaciment del Mas d’en Corts

El jaciment sembla que fou descobert l’any 1952 
per Salvador Vilaseca. 

L’any 1986 Valeriano Romero s’hi refereix ano-
menant-lo com un dels tres coneguts del Baix Camp, 
juntament amb els de Mas de Gomandí i de la Buada. 
El mateix Romero l’esmenta i fa un breu estudi del 
poblament d’època romana al Baix Camp, tot afegint 
marques de segells i grafits en àmfores que provenen 
d’aquest jaciment (Romero 1986a; 1986b).

Posteriorment altres investigadors tornaran a fer 
alguna referència al jaciment, a vegades amb mo-

tiu d’estudis d’àmbit local o en treballs d’abast més 
ampli, i sempre referint-s’hi com un dels tallers es-
pecialitzats en la fabricació d’àmfores (Bermúdez 
i Massó 1988, 66; Miró 1988, 54; Juan 1990, 14; 
Revilla 1995a, 128; 1995b, 176; Gebellí 1995, 39-
41; Járrega 1996a, 182 i 190-191; 1996b, 479-482; 
Gebellí 1998a, 223; 1998b, 169-170; Járrega 1999, 
431; Massó 1998, 16; 1999, 283; Gebellí 2000a, 20; 
2000b, 21).

Les obres de la variant sud de l’any 1997 motivaren 
una excavació extensiva del jaciment. Els primers tre-
balls de delimitació del jaciment foren duts a terme per 
l’empresa Codex,85 i els treballs posteriors d’excavació 
foren realitzats l’any 1998 per l’empresa Cota 64. L’en-
titat de les estructures arqueològiques exhumades en el 
decurs de les excavacions motivaren que des de l’Ajun-
tament de Reus es plantegés realitzar una museïtzació, 
fet que finalment no prosperà.86

Fruit dels treballs de l’excavació, els seus responsa-
bles científics presentaren diversos articles (Vilaseca i 
Adiego 2000a; 2000b).

Els darrers treballs sobre aquest interessant jaciment 
han estat realitzats pels qui signen el present capítol 
com a DEA (Cabrelles 2007) i un treball de recerca 
(Gebellí 2007) (fig. 3).

8.3.3. l’ocupació tardorepublicana del Mas 
d’en Corts

8.3.3.1. Descripció de les restes (vegeu la planta 
general: P8, P9, Q9, R10 i N9 i O9)
Les restes arquitectòniques conservades d’aquesta 

primera fase corresponen a la primera filada dels murs 
de fonamentació d’una estructura rectangular, orien-
tada a 19º est en relació amb el nord geogràfic, de 96 
m2 (16 m de llarg per 6 m d’amplada). L’estructura 
estava dividida en tres habitacions de 16 m2 una, 14 
m2 l’altra i 33,5 m2 la més gran. Les parets eren grui-
xudes, de gairebé mig metre d’amplada. En el terra de 
l’habitació més gran –la situada a l’extrem sud– s’hi 
documentà un nivell de carbons amb argiles exposades 
a l’acció del foc que recobria un paviment de pedres. 
En el centre de la cambra es conservava una estructura 
excavada, també empedrada i recoberta per un nivell 
de carbons; dins d’aquest àmbit s’hi localitzà un frag-
ment de molí de granit. Probablement aquesta darrera 
estança devia ser la destinada a cuina o, si més no, a 
llar de foc (Q9).

A 3 m a l’oest de l’estructura descrita més amunt es 
conservava l’extrem d’una altra molt arrasada similar 
a l’anterior (N9 i O9); probablement també es devia 
tractar d’una estructura de planta rectangular, però 
aquesta orientada en direcció est-oest (fig. 4).

Figura 2. Fotografia del jaciment (Diari de Tarragona).

85. Sota la direcció de J. M. Puche.
86. Diari de Tarragona del 31-05-1998 (p. 21 i portada): «Proyectan conservar los restos romanos como reclamo turístico».
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La intervenció només pogué documentar el seu ex-
trem oriental, d’una amplada de 5,83 m –força similar 
al recinte anterior–; els altres murs havien desaparegut 
i només es conservava un fragment de llenç de 2,27 
m de llargària. Prop d’aquestes estructures es localitza-
ren dues sitges –que probablement foren utilitzades en 
època republicana–, l’amortització de les quals sembla 
ser d’època altimperial.

El conjunt d’aquestes restes vindrien a configurar 
el primer hàbitat del Mas d’en Corts. Podríem parlar 
d’un seguit d’estructures de planta rectangular divi-
dides en compartiments que s’articulaven en direcció 
sud-nord i est-oest, al voltant d’un possible pati o zona 
de treball. L’excavació se centrà més al nord del jaci-
ment, ja que més a l’oest la canalització del pantà de 

Riudecanyes alterà el registre arqueològic, amb la qual 
cosa desconeixem si aquestes restes podien tenir conti-
nuïtat cap al sud o a l’oest (fig. 5).

8.3.3.2. Cronologia
Segons els excavadors, la datació inicial d’aquest 

primer moment cal emmarcar-la dins del darrer terç 
del segle ii aC. La seva activitat perduraria fins a mitjan 
segle i aC (Vilaseca i Adiego 2000a; 2000b).

L’estudi acurat dels materials ceràmics realitzat per 
un de nosaltres (Cabrelles 2007) ha detectat la pre-
sència de campaniana A de les formes Lamboglia 5 –1 
ind.–, Lamboglia 27 –3 ind.– i Lamboglia 36 –1 ind. 
La campaniana B és molt més escadussera, ja que sola-
ment s’ha localitzat un fragment indeterminat de vora 

Figura 3. Planta general del 
jaciment amb coordenades 
(Gebellí 2007, 39).

Figura 4. Fotografia del sector 
republicà (Jordi López).
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d’aquest tipus ceràmic. Resulten molt abundants els 
Kalathoi ibèrics. També és present la ceràmica grisa de 
la costa catalana (fig. 6).

Quant a les àmfores, les més abundoses són les de 
tradició ibèrica, seguides de les importacions itàliques, 
que se centren en la forma Dressel 1 A –catorze vores. 
L’absència total de la forma Dressel 1 B no creiem que 
es pugui considerar casual, atesa l’abundància relativa 
d’àmfores entre el material recollit pels seus excava-
dors. L’àmfora itàlica Dressel 1 B comença a ser co-
mercialitzada a partir del primer quart del segle i aC 
(Molina 1997, 138). 

Segueixen en abundància les punicoebussitanes PE 
24, àmfores amb una cronologia general que s’escau en 
els moments inicials de la fase ocupacional del Mas d’en 
Corts. Crida l’atenció la localització de dues vores d’àm-
fora Dressel 1 tarraconense de procedència desconegu-

da. Sobre la base de les estratigrafies del poblat ibèric de 
Burriac (Miró, Pujol i Garcia 1988), es pot pensar a do-
nar una datació del 80-70 aC per a les àmfores Dressel 1 
tarraconenses de «tradició ibèrica», mentre que a les de 
«tradició romana» els escauria una datació d’entre el 70 
i el 40 aC (Comas et al. 1987, 374). Tot i així, a Tàrraco 
s’ha documentat la presència d’un fragment d’àmfora 
tarraconense del tipus Dressel 1 A en un context del 100 
aC (Díaz i Otiña 2002, 293). Sobre la base d’aquestes 
precisions, creiem que podem afinar la cronologia final 
de l’ocupació de la fase tardorepublicana del Mas d’en 
Corts per a un moment per precisar del primer quart 
del segle i aC. L’escassa presència de la campaniana B en 
aquesta fase reforça aquesta hipòtesi (fig. 7).

Figura 5. Planta del jaciment 
amb les estructures republica-
nes (Gebellí 2007, 43).

Figura 6. Total de fragments corresponents a vaixelles d’impor-
tació i autòctones d’època republicana (Cabrelles 2007).

Figura 7. Total de fragments corresponents a àmfores d’impor-
tació i imitacions locals (Cabrelles 2007).
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8.3.4.1. Fase augustal i julioclàudia (20 aC - 60 dC)
(fig. 8)
A grans trets, podem definir les estructures altim-

perials en dos blocs: per una banda, tenim el sector 
meridional, comprès per dos edificis de planta rectan-
gular amb pilars centrals, i un seguit de murs adjacents 
que probablement definirien un espai descobert en la 
part més meridional del recinte. Per l’altra, en el sector 
septentrional tenim la resta d’estructures que s’articu-
len al voltant d’un espai central. Ocupant aquest espai 
i en posició privilegiada referent a la resta d’elements 
que integren la zona de treball, tenim un espai excavat 
on es localitza un forn –i probablement es pot parlar 
de la presència de quatre més.

Les estructures altimperials ocupen una extensió 
de més de 2.200 m2 i s’orienten en direcció nord-sud. 
Les dependències industrials s’articulen al voltant d’un 
espai central excavat en el subsòl. És en aquest espai 
central on es troba un forn ceràmic i, probablement, 
un altre més en bateria. A prop d’aquests dos, els exca-
vadors del jaciment trobaren indicis de la presència de 
tres forns més.

El seguit de restes exhumades corresponen a tots 
els processos de la producció de recipients ceràmics: 
des del rentat de l’argila i la seva preparació, el torne-
jament dels recipients ceràmics i el seu assecatge, i la 
seva introducció als forns per a la cuita, així com uns 
edificis per emmagatzemar-los. Sospitem que les restes 
arquitectòniques s’estenien cap al nord-est, ja que per 
aquest costat no s’ha trobat cap mur de tancament del 
recinte. 

Tot i la gran extensió descoberta, no sembla que es 
tracti, ni de bon tros, dels espais industrials més grans 

8.3.3.3. Interpretació 
El primer establiment rural tardorepublicà va tenir 

una existència de menys d’un segle –el seu moment 
fundacional sembla que el podem establir, de manera 
general, cap a mitjan segle ii aC i perdurà fins al pri-
mer quart del segle i aC.

La poca entitat de les estructures exhumades no 
permet estendre’s en el moment de fer una valoració 
sobre aquest primer establiment. Sembla que podria 
tractar-se d’estructures d’hàbitat, ja que una de les es-
tances apareix amb un paviment rudimentari i amb un 
espai central, tal vegada una llar. 

Desconeixem el tipus d’activitat agrícola que es du-
gué a terme en aquesta explotació agrària en la seva 
primera fase d’ocupació. Generalment, es considera 
acceptat que el conreu de la vinya no s’inicià fins a 
mitjan segle i aC –i d’una manera més generalitzada 
fins a finals del mateix segle, ja sota el principat d’Au-
gust. L’excavació de les estructures republicanes creiem 
que no ha posat al descobert cap tipus d’indici que ens 
hi pugui aportar llum.

No es pot excloure una producció d’autosuficiència 
d’una petita propietat, destinant una part a vendre-la 
a la ciutat per adquirir altres béns necessaris per poder 
subsistir.

8.3.4. l’ocupació altimperial

El taller ceràmic del Mas d’en Corts constaria de 
dues fases: d’una banda, una fase inicial d’època au-
gustal i que perduraria fins a l’època julioclàudia, i una 
de segona que s’iniciaria en època flàvia i acabaria en 
època antonina. 

Figura 8. Planta del jaciment 
amb les fases altimperials (Ge-
bellí 2007, 46).
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descoberts fins ara: l’Aumedina (Tivissa) tindria unes 
dimensions de 1.500 i 2.000 m2, i Can Feu i la Salut es 
mourien entre els 5.000 i 6.000 m2. Per a un gran cen-
tre com Llafranc s’ha proposat una extensió de 7.500 
m2 (Revilla 1995a, 31). 

Altres terrisseries són d’extensions similars. A tall 
d’exemple, el taller dels Plans d’en Jori (Montblanc) 
tindria 2.600 m2, sense comptar les estructures del 
sector nord-est (Adserias, Morer i Rigo 2000); a Sallè-
les d’Aude: 1.017 m2 del sector terrisser, sense comp-
tar els habitatges del nord (Laubenheimer 1990). El 
total de les restes ocupa més de 2,5 ha. El taller de 
Champs Cloux (França) tindria uns 1.900 m2, dels 
quals el pati central ocuparia 420 m2 (Michaud 1991, 
41-51). A Fenals (Lloret de Mar) la bòbila tenia una 
extensió d’aproximadament 1.700 m2 (Revilla 1995a; 
Casas, Castanyer i Nolla 1995). Per acabar, a l’Alma-
drava (Dénia): el sector terrisser fa 1.900/2.000 m2, i 
la superfície del taller és més gran, uns 6.000 m2. La 
superfície total del jaciment –zona rústica i zona urba-
na– suma unes 2,2 ha (Gisbert 1991).

Un ràpid cop d’ull a la planta del complex indus-
trial altimperial fa copsar el sistema emprat en la seva 
construcció. Sobre el terreny es devien traçar uns 
eixos, en aquest cas orientats de la manera següent: 
l’eix mar-muntanya –kardines– està orientat a 13° 
oest en relació amb el nord geogràfic; els decumani 
s’orien ten a 77° est en relació amb el nord geogràfic. 
Un cop traçats els eixos, es procedí a fonamentar els 
murs principals d’aproximadament mig metre d’am-
plada. Aquests murs són els que delimiten l’estança 
descoberta, el mur de la façana oest de l’edifici cobert 
i un altre mur que gira en forma d’angle recte en el 
pati de treball. Un altre d’aquests murs seria el que 
delimita la zona industrial per l’extrem oriental. Un 
cop bastits els murs principals, s’aixecaven uns altres 
murs perpendiculars que delimitaven un seguit d’es-
tances o cubicula de dimensions petites. Gairebé en 
el centre del complex es procedí a realitzar un rebaix 
de 214 m2 aproximadament, per tal d’encabir-hi, a 
dins, tant els forns ceràmics com la seva àrea de ser-
vei.

Un recent treball ha evidenciat el patró construc-
tiu comú en els centres terrissers, basat en el peu romà 
de 29,6 cm i en el seu múltiple de 10 peus, és a dir, 
2,96 m. Diversos centres catalans com ara la bòbila 
d’Ermedàs (Cornellà del Terri), la bòbila romana del 
Collet de Sant Antoni (Calonge), la coneguda bòbila 
de Fenals (Lloret de Mar), el centre terrisser del Moré 
(Sant Pol de Mar), el més proper cas de la bòbila dels 

Plans d’en Jori (Montblanc) i la mateixa terrisseria del 
Mas d’en Corts segueixen aquest patró (Tremoleda 
2008, 137-142).

Les estructures dels Plans d’en Jori, Champs Cloux 
i Fenals presenten una gran similitud entre elles: es 
tracta bàsicament d’estructures disposades al voltant 
d’un pati o zona de servei on, a vegades, s’hi localitzen 
els forns. L’Almadrava també és força similar, tot i que 
no es tracta d’un recinte totalment tancat.

El jaciment del Mas d’en Corts sembla diferir en 
el plantejament constructiu respecte als altres centres 
comentats: la característica principal que es pot ob-
servar és que en aquest complex terrisser no existeix 
una gran zona central lliure d’edificacions –o pati de 
servei–; aquí el centre l’ocupen directament els forns 
ceràmics.

L’àrea de servei del forn (vegeu la planta general: J5, i 
probablement J4 i J3)

Àrea excavada en el terreny natural que presenta 
un parament constructiu visible per la cara interior, i 
caracteritzada per diverses filades que alternen pedres 
de mida mitjana, de disposició horitzontal, amb te-
gulae també disposades horitzontalment. La potència 
d’aquests murs és variable, amb una alçada màxima 
de més de 2 m. Aquestes restes es poden interpretar 
clarament com a zona de servei del forn excavat i, pre-
sumiblement, de l’altre que hi hauria al seu costat en 
bateria, ja que la boca del praefurnium del forn dóna 
directament a aquest espai. Des d’aquest punt s’ali-
mentaria la boca del forn.87

No tenim cap mena d’indici que aquesta àrea de 
servei pogués anar coberta, com és ara el cas de la 
terrisseria de la vil·la de Darró (o Adarró). En aquell 
cas es pogué documentar, en el centre de l’àrea de 
servei –de quasi 49 m2– i en el seu extrem sud, la 
fonamentació de dos pilars que servien per sustentar 
una coberta de tegulae (Revilla i Miret 1995, 199). 
El fet que no s’hagi excavat tot el sector de l’àrea de 
servei no permet fer cap afirmació ni en un sentit ni 
en l’altre. Tot i que, observant l’equidistància entre 
els basaments de les columnes que sustenten altres 
estructures cobertes del jaciment, sospitem que no 
aniria coberta88 (fig. 9).

Els forns (vegeu la planta general: I5, i probablement 
I4, G2 i G3)

Dins de la zona de treball descrita més amunt s’hi 
localitza un gran forn, i probablement podem parlar de 
la presència d’un altre forn en bateria al costat orien tal 

87. Un exemple –tot i que més gran– d’aquest tipus d’organització de forns al voltant d’una àrea de servei excavada en el subsòl el tro-
bem en les estructures de la bòbila de l’Hospital de las Cinco Llagas, a Sevilla: des d’aquell espai se servia combustible a nou forns de planta 
circular i ovalada (García Vargas 2000).

88. La distància entre els basaments de les columnes que sustentaven les cobertes dels magatzems i del cobert oscil·len entre els 3,3 i els 
gairebé 4 m. 
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del primer. A més es tenen indicis de la presència de 
tres forns petits més, amb la qual cosa podríem parlar 
de fins a cinc forns ceràmics. Els forns G2 i G3 devien 
anar relacionats amb la segona fase productiva del ta-
ller altimperial.

L’únic forn excavat totalment es pot assimilar tipo-
lògicament al tipus 4B de Fletcher: és a dir, un forn de 
planta rectangular amb una sola cambra d’hypocaus-
tum (cambra de foc), de 19,75 m2, amb un praefur-
nium d’1,19 m d’amplada en la seva boca i 1,58 m en 
el punt on entra en contacte amb la cambra de l’hy-
pocaustum, per 1,8 m de llargada. La graella o suspen-
surae s’aguantaria per mitjà d’un mur central de 3,66 
m de llargada. Arribats a aquest extrem, cal apuntar 
la possibilitat que aquest mur central sostingués di-
rectament la graella o bé que aquesta s’aguantés mit-
jançant un seguit d’arcs. La importància d’aquest fet 
seria purament tipològica, ja que si fos el primer cas 
podria subscriure’s al tipus II B de Françoise Le Ny: 

Fig. 9. Fotografia de la paret de l’àrea de servei del forn.

aquest tipus de forn no és gaire freqüent en la Gàl·lia 
romana, i únicament se’n coneix un cas a la regió del 
Migdia-Pirineus, a Carjac. Similar al nostre forn és el 
forn excavat recentment a la vil·la romana dels Plans 
d’en Jori a Montblanc (Conca de Barberà), d’una 
tipologia i mesures força similars (Adserias, Morer i 
Rigo 2000, 199-206) (fig. 10).

Segons els càlculs realitzats, el forn tindria una ca-
pacitat mínima teòrica per coure 285 àmfores d’una 
sola cuita; això si prenem en consideració dues capes 
d’àmfores, quan segurament se n’hi podrien apilar més. 
Aquests càlculs són purament teòrics, ja que sovint les 
càrregues dels forns es realitzaven amb materials de di-
versos tipus: ceràmica comuna, àmfores, material de 
construcció, etc. L’únic estudi que coneixem de càrre-
gues de forns d’àmfores89 l’hem documentat sobre un 
forn bètic de planta circular de 16 peus de diàmetre 
(4,80 m), al qual se li suposa una capacitat teòrica mà-
xima de 79 àmfores. És interessant apreciar –en aquell 
cas– la relació que s’observa entre les mides del forn i 
les del diàmetre de les àmfores: les mides d’aquestes 
serveixen de mòdul per a la construcció del forn (Re-
mesal 1978, 96-97). 

Hem de pensar que el forn excavat al Mas d’en 
Corts serviria per coure àmfores, material de cons-
trucció i probablement ceràmica comuna, i es podria 
donar el cas que es fessin càrregues mixtes del forn. La 
sigil·lada hispànica es couria en un forn a banda, ja que 
aquesta necessita un tipus de forn diferent, i a més per-
què la producció de sigil·lada hispànica formaria part 
d’un estadi posterior en la vida d’aquest centre terris-
ser, és a dir, probablement no coexistiria la producció 
d’àmfores Dressel 2-4 amb la producció de sigil·lada 
hispànica. 

89. Per a forns de material de construcció es pot consultar Le Ny 1988 (32 s.).

Figura 10. Fotografia del forn 
excavat de la fase 1. 
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Per les característiques de la terra sigil·lada, aques-
ta s’hauria de coure a banda en forns diferents, espe-
cialment preparats per a aquesta finalitat: per als forns 
destinats a coure ceràmica comuna, àmfores i mate-
rial de construcció, es feren servir els forns del tipus I 
de la tipologia de M. Picón (Picón 1973, 55-58); en 
canvi per coure sigil·lades es farien servir els del tipus 
II. La diferència entre els dos tipus ve donada pel fet 
que en el segon les ceràmiques no estan en contacte 
amb l’aire calent que prové de la cambra de cocció o 
hipocaust, sinó que l’aire calent circula per unes cano-
nades de ceràmica anomenades tubuli. Val a dir que 
les característiques dels dos tipus de forns són a nivell 
de cambra de cocció i que aquesta part del forn no se 
sol conservar. 

Al costat del praefurnium del forn excavat, es docu-
mentà l’existència d’una estructura críptica, o galeria 
en forma de volta, coberta per uns arcs de mig metre 
de diàmetre. La seva disposició perpendicular al forn 
fa pensar en una estructura vinculada a algun forn, 
probablement un praefurnium d’un forn encara no ex-
cavat. El fet que aquesta zona no hagi estat excavada 
ni delimitada totalment no ens permet fer cap hipòtesi 
fiable quant a la interpretació d’aquesta curiosa estruc-
tura (fig. 11).

El cobert (vegeu la planta general: G4, G5, H4 i H5)
Immediatament al nord del forn excavat es loca-

litza una estança de planta rectangular. D’aquesta es-
tança només es documentaren un dels costats petits 
i el llarg. El costat curt mesurava 4 m de llargària, 
mentre que el llarg superava els 11,50 m. D’aquesta 
estructura només es conservaven les filades inferiors 
d’opus incertum bastides amb pedres locals i granit 
de mida mitjana. Hem de suposar que sobre l’estruc-
tura de pedra s’aixecaria el mur de tàpia o de tova. 
En aquesta estructura es localitzaren dos basaments 
de pedra que presumiblement serien el basament de 
dues columnes o pilastres, probablement de fusta, 
que sustentarien la coberta de l’edifici. Els arqueò-
legs encarregats de la intervenció documentaren en 
l’excavació d’aquest sector un nivell d’enderroc, sense 
precisar la presència de tegulae o imbrex entre els ma-
terials, la qual cosa no ens permet saber si la teulada 
seria feta d’obra o bé si podria tractar-se d’una cober-
ta vegetal més lleugera. El que sí que sabem és que 
la modulació entre els murs i la distància entre les 
columnes és gairebé idèntica a altres estructures del 
jaciment que sí que sabem que tindrien una coberta 
de tegulae i imbrex.

La disposició d’aquesta estructura tan a prop del 
forn excavat –només 3 metres– fa pensar en una re-
lació estreta entre aquesta estructura i el procés de 
producció ceràmic –hem de pensar que la càrrega del 
forn es faria precisament per aquest costat i no es fa-
ria estrany que els materials estiguessin dipositats en 

aquest cobert esperant el moment per ser introduïts 
a l’interior del forn.

El pati (vegeu la planta general: G2, G3)
Al nord del cobert de les dues columnes hi ha un 

petit pati de treball d’aproximadament 100 m2. En 
aquest pati s’hi troben unes restes que probablement 
es poden interpretar com a forns de reduïdes dimen-
sions, però que no foren excavats –amb la qual cosa 
la seva interpretació queda oberta. A banda hi tenim 
unes conduccions ceràmiques de desguàs d’aigües. 
L’element més característic del pati és una estructura 
circular que es troba a 5 m del cobert de les dues co-
lumnes (fig. 12).

El pati comunica pel seu costat occidental amb 
un corredor de servei de 2 m d’amplada per 20 m 
de llargada que rodeja l’àrea de servei del forn. En 
aquest corredor s’hi localitzà una estructura de planta 
gairebé rectangular i amb forma de banyera adossa-
da al mur de tancament d’aquella àrea. La finalitat 
d’aquesta banyera sembla que seria la de pastar fang 
per tancar la porta d’accés al forn un cop omplert 
(fig. 13).

Bassa de decantació circular (vegeu la planta general: 
entre E3 i F3)

Es tracta d’una bassa de decantació d’argiles de 
planta circular de 4,78 m de diàmetre excavada al 
subsòl natural. Aquesta estructura fou construïda 
amb fragments de material ceràmic reciclat, com per 
exemple dolia. Les seves parets es conserven en una 
potència que varia entre els 15 i els 30 cm. A l’in-
terior s’hi localitza el sòl de la bassa de decantació, 
també fet amb material ceràmic. D’aquesta bassa par-
teix una conducció ceràmica de desguàs que va en 
direcció oest, seguint el pendent natural del terreny 
(fig. 14).

La finalitat d’aquesta bassa de decantació era nete-
jar l’argila de les impureses que s’hi poguessin trobar o, 
si fos necessari, afegir-hi altres partícules pesants.

Existeixen diferents tipus de basses de decantació 
d’argiles. La majoria solen ser un sot amb les parets 
protegides per taulons o socs de fusta en els quals s’hi 
barrejava l’argila amb aigua fent un fang que després 
es deixava reposar de manera que les partícules més 
pesants es dipositessin al fons per gravetat; d’aquesta 
manera l’argila fina –de bona qualitat– restava a la part 
superior de la bassa. Aquest procés es podia repetir en 
diverses basses fins a obtenir la qualitat necessària de 
l’argila que es desitjava per fabricar les ceràmiques (Ca-
sas, Castanyer i Nolla 1995, 115).

Exemples d’aquestes estructures annexes les tro-
bem documentades poques vegades, ja que són sen-
zilles i de poca entitat. Les més ben conegudes són les 
documentades a Sallèles d’Aude, França (Laubenhei-
mer 1990, fig. 16 i 29); a Adarró, on es documentà 
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Figura 11. Dibuix del forn. Seccions A-A’ i B-B’ del forn del Mas d’en Corts. S’hi han representat les dues variants visibles (Gebellí 
2007, 49).
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una estructura de planta quadrada de 9 m2 de su-
perfície, parcialment excavada al terreny i limitada 
per murs de pedra i morter, que presentava diferents 
graons d’accés construïts amb tegulae i amb una base 
de terra batuda; a Can Feu es limitava a una senzilla 
depressió quadrada al terreny natural (Revilla 1995a, 
25-26). A la terrisseria del carrer Princesa de Barce-

lona se’n documentà una altra del segle ii dC que 
amortitzava un forn ceràmic del segle i dC. La cubeta 
de decantació tenia en la seva base divuit tegulae; el 
dipòsit feia un lleuger pendent cap al centre de l’es-
tructura per tal de facilitar la depuració de les argiles 
i perquè les impureses es dipositessin al fons (Casas 
2009, 739).

Figura 12. Canal de desguàs. Figura 13. Estructura rectangular per pastar fang. 

Figura14. Bassa de decantació 
circular.
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Un model idèntic de bassa circular el tenim docu-
mentat a França, al taller ceràmic de Contours, a St. 
Pargorie (l’Erau), i que funcionà entre els segles i-ii dC 
(Mauné 2007, 173), amb una cronologia idèntica a la 
del nostre jaciment.

Les basses de decantació que coneixem amb més 
complexitat tècnica foren descobertes en el decurs de 
les excavacions arqueològiques que es dugueren a ter-
me a la plaça de la Font de Tarragona (Gebellí 1999). 
En aquella excavació es documentaren les restes de 
dues basses de decantació –una d’elles molt arrasada 
per l’acció vandàlica de les màquines excavadores del 
pàrquing. L’altra bassa mesurava 4,5 x 5 m. El pavi-
ment interior era constituït per tegulae de 41 x 51 cm 
i encara tenia sobre seu una capa d’argila molt fina. En 
la bassa, es pogué documentar el sistema d’evacuació 
d’impureses, que consistia en un recipient que com-
plia les funcions de retenir les partícules gruixudes de 
l’argila per tal que no embussessin les conduccions de 
desguàs. 

El funcionament de les basses era per gravetat, 
cadascuna a una cota més elevada que l’altra, amb la 
qual cosa l’argila barrejada amb l’aigua era precipita-
da d’una bassa a l’altra, i això feia que les partícules 
pesants quedessin atrapades a la bassa superior. En 
la bassa inferior hi havia dues conduccions de des-
guàs: per una s’expulsaven les partícules pesants i per 
l’altra sortia l’aigua, deixant en el fons l’argila neta i 
fina. 

Aquest tipus de bassa de decantació és necessari per 
a una producció de ceràmica comuna amb una pasta 
molt fina i ben decantada. Podem pensar que per pro-
duir ceràmica basta com és el cas d’àmfores o tegulae 
no cal aquest sistema de decantació d’impureses, i que 
amb un sol rentat de l’argila pot ser suficient. Ara bé, 
per fabricar sigil·lades es necessita un sistema de depu-
ració d’argiles tan laboriós o més que el documentat 
al jaciment de Tarragona i que no s’ha localitzat en el 
jaciment del Mas d’en Corts. Un exemple ben detallat 
del funcionament d’aquestes basses de decantació el 
trobem en l’obra de Ninina Cuomo di Caprio (Cuo-
mo di Caprio 1977, fig. 8).

Gran estança descoberta (vegeu la planta general: C3, 
D3, C4 i D4)

L’estança més enigmàtica del jaciment és la que des-
criurem a continuació. Es tracta d’una estructura de 
planta rectangular de grans dimensions. Els murs són 
–com en la resta de les estructures del jaciment– d’opus 
incertum: és a dir, un sòcol de pedra de mida mitjana 
i restes de material de construcció reciclat. Aquesta es-
tança no fou delimitada totalment; tot i així, les seves 
mesures són sorprenents, més de 132 m2. En la part 
occidental aquesta estructura patí una reforma que 
consistí a construir-hi a sobre una altra estança coberta 
de 12 m2. Aquesta estructura presenta un paviment 

de tegulae capgirades en tota la superfície excavada. 
El fet que en tota la superfície del paviment no s’hagi 
localitzat cap empremta de bases de columnes –com 
ha estat el cas de la resta d’estructures excavades– ens 
fa sospitar que aquesta estança devia anar descoberta. 
Confirma aquesta teoria el fet que no s’hagi documen-
tat cap nivell d’enderroc amb tegulae i imbrex sobre el 
paviment.

En el sector occidental de l’estructura parteix un 
canal ceràmic de desguàs seguint el pendent natural 
del terreny (fig. 15).

En el moment d’interpretar aquesta estructura, 
sembla clar que ens trobem davant d’una estança des-
tinada a alguna activitat relacionada amb la producció 
de ceràmica. El fet que presenti un canal de desguàs 
ens pot fer pensar en una gran bassa de decantació, 
però les mesures d’aquesta estança són realment sor-
prenents per a una estructura d’aquest tipus, i si es 
tracta realment d’una bassa de decantació, podem 
–gairebé– assegurar que no en coneixem cap de tan 
gran a tot Catalunya. Els coneixements que tenim so-
bre restes d’aquest tipus són realment mínims: l’únic 
exemple que en tenim a les nostres contrades prové de 

Figura 15. Canal de desguàs.
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Edifici cobert (vegeu la planta general: C5, D5, E5, 
F5 i F6)

Estructura rectangular, d’aproximadament 18 m 
de llarg per uns 5 m d’amplada, orientat sud-nord. 
En el punt on aquest edifici es creua amb la paret me-
ridional de l’estança descoberta, s’hi afegeix un altre 
petit edifici. Per la disposició de l’estructura i prenent 
en consideració el pendent natural del terreny, po-
dem deduir que la teulada de l’edifici seria en un sol 
sentit i desguassaria en direcció oest, dins de la zona 
descoberta. Les restes documentades han aparegut 
molt arrasades i corresponen a la fonamentació i les 
primeres filades de l’esmentada estructura. Els murs 
són de pedres irregulars lligades amb fang, com en la 
majoria de les estructures d’aquest tipus. La resta de 
l’estructura, ja desapareguda, correspondria a murs 
de tàpia o tova amb una teulada de tegulae i imbrex, 
tal com demostra el nivell d’enderroc documentat en 
moltes de les estances excavades. En aquest edifici 
s’han documentat fins a sis àmbits de diverses mides, 
alguns d’ells amb un paviment de lloses de ceràmica 
i altres amb un nivell de circulació de terra batuda 
(fig. 17).

Algunes de les estances són de dimensions reduï-
des. Realment algunes d’elles fan més la impressió que 
es tracta de cubicula que no pas de zones de treball: 
una d’elles fa poc més de 6 m2, i unes altres fan quasi 
8 m2 i fan la sensació que només poguessin servir per 
dormir. Altres estances ja semblen zones de treball i 
mesuren entre 13 i 20 m2. Curiosament, les estances 
més àmplies són les que presenten el terra amb un pa-
viment ceràmic. Una altra possibilitat que plantegen 
aquests àmbits reduïts és que formessin part d’un sis-
tema de basses per pastar l’argila.

l’excavació de la plaça de la Font de Tarragona que ja 
hem descrit unes línies més amunt. 

Una opció poc probable –però no impossible– és 
que en aquesta estança es fes un primer rentat i després 
l’argila es dugués a la bassa circular per fer la decanta-
ció definitiva.

També hauríem de plantejar-nos la hipòtesi que 
ens trobéssim davant d’una bassa per emmagatzemar-
hi aigua, tot i que llavors el paviment hauria de ser 
d’opus signinum i no pas de tegulae capgirades.

Els arqueòlegs que realitzaren les excavacions al 
Mas d’en Corts plantegen la possibilitat que la pro-
ducció es pogués diferenciar en dues fases: una pri-
mera en què s’hi poguessin trobar tres forns –com a 
mínim– en funcionament i destinada a la producció 
de material de construcció i àmfores del tipus Dressel 
2-4, dolia i ceràmica comuna; i una segona que vindria 
donada per l’activitat de forns de petites dimensions 
que es trobarien envaint part de l’àrea de treball dels 
grans forns descrits anteriorment, amb una producció 
de sigil·lades i ceràmica comuna (Vilaseca i Adiego 
2000b, 276-277) (fig. 16).

Arribat aquest punt, hem de fer la següent obser-
vació: per fer una cuita de tegulae o àmfores neces-
sitarem un volum més gran de fang que no pas per 
fer una cuita en un forn petit de sigil·lades; per tant, 
podem pensar que el volum de fang per rentar serà 
menor. 

Sobre la base d’aquests indicis, podem pensar que 
aquesta estança funcionaria únicament en un primer 
moment de la fase altimperial –quan es fabricarien 
àmfores i materials de construcció (producció que ne-
cessitaria un gran volum d’argila)–, i que després es 
convertiria en un pati de servei. 

Figura 16. Estança pavimen-
tada descoberta. 
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Normalment, les estructures agrícoles i industrials 
de les villae eren d’una sola planta. A diferència de les 
ciutats, la gran extensió de terreny que les envolta no 
justifica una consignatio (un pis per damunt de la plan-
ta baixa), ja que les estructures poden créixer en sentit 
horitzontal; tot i així, alguns indicis ens fan sospitar 
que, probablement, aquest edifici podria disposar de 
dos pisos. Un dels indicis és la presència d’un basa-
ment, en l’estança nord de l’edifici, arrenglerat a un 
mur que creua transversalment l’estructura, i interpre-
tat pels excavadors com d’una fase anterior. Tot i que 
amb algunes reserves, podríem interpretar aquest basa-
ment com el suport d’un pilar que sustentés una escala 
de fusta que servís per accedir a la planta superior de 
l’edifici. Un altre indici –aquest més clar– el trobem 
en l’estança sud de l’edifici, on s’ha documentat un 
mur que en una primera interpretació semblava que 
es tractés d’un banc corregut de pedra, però la seva 
gran amplada –més de 80 cm– fa desestimar aquesta 
interpretació. Per altres paral·lels coneguts, podem in-
terpretar aquest mur doble com un calaix d’una escala 
que accediria des del carrer fins a un pis superior. En 
tenim exemples ben documentats de les comarques gi-
ronines, com ara el de Tolegassos i el de Ca n’Espolla 
(Casas, Castanyer i Nolla 1995, 66); a banda, també 
en tenim un altre a Can Feu (Sant Quirze del Vallès), 
on també es documentaren dos murs que delimita-
ven un petit àmbit de poc més de 80 cm –en aquella 
ocasió, sense cap funció clara per als seus excavadors 
(Martínez, Folch i Casas 1988, 29). L’única funció que 
se’ns acudeix també per a aquest darrer cas és el d’un 
calaix d’escala (fig. 18).

Hem de suposar que en aquest taller hi hauria un 
espai per hostatjar-hi els treballadors i que aquest lloc 
podria ser en el pis superior; d’altra banda, també po-
dem pensar que els treballadors es podrien desplaçar 
des d’altres nuclis agrícoles propers. A prop del Mas 
d’en Corts coneixem altres jaciments d’entitat encara 
per determinar, com és ara l’altre centre terrisser del 
Mas de Gomandí i la probable vil·la del Murtrar (Mas 
d’en Toda), que disten del jaciment menys d’1 km.

Zona descoberta (vegeu la planta general: C6, C7, D6, 
D7, E6, E7, F6, F7 i G8)

En la zona més occidental del jaciment es localitza 
un gran espai delimitat per un seguit de murs, alguns 
d’ells força arrasats però que permeten restituir la seva 
trajectòria. Aquesta zona descoberta té una amplada de 
7,5 m i una llargada de 40 m. Per les seves dimensions, 
es pot tractar d’un espai de circulació dins del complex 
industrial que podria tenir diversos usos: circulació 
dels treballadors del complex, espai per deixar que les 
peces s’assequessin abans d’introduir-les als forns, etc. 
Una conducció ceràmica, que prové de la gran estança 
descoberta, travessa perpendicularment aquest espai. 
En l’extrem nord d’aquesta zona descoberta hi ha l’ar-
rencament d’un mur orientat en direcció est-oest que 
sembla suggerir que aquesta zona podria estendre’s en 
aquella direcció. El fet que aquella zona no s’hagués 
excavat no permet assegurar-ho. Aquest àmbit apareix 
travessat per la conducció d’aigua del pantà de Riude-
canyes.

Magatzems 
En el sector meridional del jaciment, prop de la 

zona central dels forns –a uns 2,5 m–, es troben unes 
estructures prou interessants (magatzems A i B). Són 

Figura 17. Enderroc dins de les estances.

Figura 18. Estances cobertes.
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de planta rectangular, unides per un mur central. Pel 
que fa a les seves característiques, les comentarem per 
separat.

Magatzem A (vegeu la planta general: L4, M4, L5, 
M5, L6, M6, L7, M7, L8 i M8)

Estructura rectangular de quasi 210 m2, de la qual 
només es conserva la fonamentació i algunes filades 
(depenent dels trams, entre dos i quatre) en opus in-
certum. El parament és de pedres de mida mitjana 
lligades amb fang. Aquesta estructura presenta en el 
mur meridional un seguit d’estances o compartiments 
de mida variable i que divideixen uns petits àmbits. 
En un d’aquests àmbits es localitzaren materials de 
construcció ceràmics –concretament, tegulae i imbri-
ces (fig. 19).

En posició axial a aquest magatzem trobem quatre 
elements lítics, de forma gairebé circular i equidistants 
els uns dels altres uns 3,5 m, que s’interpreten com a 
bases de pilastres per aguantar el sostre de l’edifici. El 
paviment d’aquest magatzem era de terra batuda. El seu 
tancament pel sector oriental no fou excavat, amb la qual 
cosa no coneixem cap obertura a l’interior de l’edifici. 

Enganxada a la paret nord, s’hi pot observar una 
estructura pavimentada de forma rectangular, proba-
blement per recollir les aigües pluvials de la teulada del 
magatzem (K6) (fig. 20).

Magatzem B (vegeu la planta general: N4, O4, N5, 
O5, N6, O6, N7, O7, N8 i O8)

Estructura rectangular de 153 m2 que comparteix 
un mur amb el magatzem A. Els accessos a aquest ma-
gatzem s’han documentat en els costats curts. La prin-
cipal diferència entre ambdues estructures ve donada 
pel fet que aquesta –de mida lleugerament inferior– té 
un paviment d’opus latericium. Com en el cas anterior, 
presenta, en posició axial, quatre elements lítics gairebé 
circulars que podem interpretar com a fonamentacions 
d’uns pilars que sustentarien una coberta desaparegu-
da, igual que en el magatzem A. L’equidistància és la 
mateixa: d’uns 3 metres i mig aproximadament, molt 
similar a la d’altres estructures agràries conegudes, com 
és ara el cas de la terrisseria de Fenals; en aquell cas la 
distància entre els pilars és lleugerament inferior, però 
s’emmarca dins dels mateixos paràmetres. Més proper 
és l’edifici documentat en l’excavació feta a la vil·la ro-
mana de la Canaleta (Vila-seca), que té una distància 
entre els intercolumnis de 3 m. 

Més lluny de nosaltres tenim el cas de la Huerta 
del Rincón (Torremolinos, Màlaga); les estructures 
descobertes de la fase i, del segle i dC, estan forma-
des per un magatzem de planta rectangular de 22 x 
8 m, amb pilars centrals per sustentar una coberta a 
dues aigües a la qual s’adossaven altres estances rec-
tangulars i quadrangulars (García Vargas 2000, 97-
98, 163).

La funcionalitat d’aquestes estructures no sembla 
presentar cap mena de dubte i sembla tractar-se d’uns 
edificis destinats a emmagatzemar-hi les produccions 
de la terrisseria, tot i que no podem excloure que po-
gués servir també per a altres usos.

Si bé la seva funcionalitat, aparentment, és clara, 
no succeeix el mateix pel que fa a la seva coberta. Sem-
bla segura la presència d’una coberta de tegulae i imbri-
ces en els dos magatzems. L’excavació del magatzem A 
posà al descobert el nivell d’enderroc format per mate-
rial de construcció ceràmic, amb un nivell de carbons 
per sota seu, la qual cosa sembla indicar que aquesta 
estructura fou sotmesa a l’acció del foc. Curiosament, 
en el magatzem B no s’ha documentat la resta del ni-
vell d’enderroc de la teulada, sinó tan sols un nivell 
d’abandonament.

Les dades consultades sobre l’excavació no han 
proporcionat dades significatives que ens aclareixin en 
quin moment foren construïts els magatzems, fins i tot 
desconeixem un fet tan important com és si van coe-
xistir o si foren construïts l’un després que s’esfondrés 
l’altre. En cas que fos així, no sabem en quin ordre fo-
ren construïts. Les dades consultades sobre l’excavació 
no ens ajuden a aclarir-ho.

Si haguéssim de fer cas únicament de les observaci-
ons sobre l’absència de material d’enderroc en el ma-
gatzem B, podríem pensar que aquell fou el primer a 
ser construït i que, un cop enderrocat, els materials de 
la teulada fossin aprofitats per construir el magatzem 
A (fig. 21).

En cas que els magatzems coexistissin, es presenten 
tres possibles opcions:

– Els dos magatzems amb una teulada a doble ves-
sant cadascun. És l’opció típica però presenta el pro-
blema de la recollida de les aigües pluvials en el punt 
on s’ajunten les dues teulades; això es podria resoldre 
amb una canalització d’imbrices. 

– El magatzem A presentaria una coberta única-
ment en el seu sector septentrional, en el punt on es 
localitzen els petits àmbits. La resta de l’estructura 
estaria al descobert a manera de pati de servei. En 

Figura 19. Tegulae amuntegades en el magatzem.
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aquest cas la solució de la coberta també presentaria 
dues opcions més: que la teulada desaigüés en direc-
ció nord o bé en direcció sud. Creiem més raonable 
la primera, ja que de l’altra manera, en cas de pluja, 
l’aigua recollida per la teulada es dipositaria sobre 
el pati interior del magatzem A. El fet que el terra 
d’aquest magatzem fos de terra batuda possibilitaria 
la seva filtració.

– Els dos magatzems comparteixen una única teu-
lada a dues vessants (vegeu restitucions). En aquest cas 
tindríem resolt el problema de l’evacuació de les aigües 
pluvials. Tot i que llavors se’ns presenta un interro-
gant: si ens trobem davant d’un plantejament unitari, 
per què els magatzems presentarien solucions diferents 
en la pavimentació dels seus terres? Aquest fet, supo-
sadament, hauria d’explicar-se per la disparitat en les 
funcions de cadascun dels magatzems (fig. 22).

Àmbit meridional (vegeu la planta general: P5, P6, 
Q6, P7, Q7, P8 i Q8) 

A la banda meridional del magatzem B es loca-
litza un àmbit molt deteriorat del qual només s’han 
conservat alguns murs que impedeixen refer la seva 
planta arquitectònica. Es tracta d’un seguit d’estruc-
tures d’opus incertum realitzades amb pedres de mida 
mitjana i alguns materials de construcció reciclats, 
tots lligats amb fang. La potència conservada dels 
murs és d’entre una i dues filades, segons els trams, 
tot i que algun mur presenta fins a nou filades. Dins 
d’aquest àmbit es poden intuir un seguit de petites 
habitacions: una a tocar del magatzem B i una altra 
en el sector occidental d’aquest àmbit. Els excavadors 
interpreten aquest àmbit com un espai extern, sense 
cap tipus de coberta i originàriament sense cap tipus 
de tancament. Es tractaria d’una superfície utilitzada 

Figura 20. Magatzem A (Jor-
di López).

Figura 21. Magatzem B.
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Figura 22. Dibuix amb restitució de les cobertes (Gebellí 2007, 60). 
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com a abocador aprofitant les irregularitats del ter-
reny. En aquest sector es documentà un canal fet amb 
tegulae que, en direcció nord-est/sud-oest, es dirigia a 
dins de l’àmbit 90 (fig. 23).

Prop d’aquest sector es documentà una petita tom-
ba tipològicament construïda per una caixa de tegulae, 
sense restes anatòmiques conservades. Per les seves mi-
des, es tractaria probablement d’una tomba infantil. 
L’aixovar era compost per una peça de sigil·lada i ens 
data l’enterrament en el segle i dC.

Cronologia
Segons els autors de l’excavació, les dades obtin-

gudes no foren suficients per establir una cronolo-
gia inicial al complex altimperial (Vilaseca i Adiego 
2000b, 279-280). En un recent treball (Cabrelles 
2007) s’han precisat cronològicament les fases del 
complex terrisser:

– Sigil·lada itàlica. Les ceràmiques d’importació 
vinculades a l’època d’August provenen majoritària-
ment de quatre nivells (UE 2011, 2019, 2111 i 2302) 
relacionats, amb tota seguretat, amb la fase fundacio-
nal del complex. El repertori el constitueixen les for-
mes Goudineau 13, Goudineau 28 i Ritterling 5. 

– Sigil·lada sud-gàl·lica. La seqüència estratigràfica 
julioclàudia inclou les UE 1207, 2020, 2109, 1030, 
1323, 1402, 2114, 2311, 3026 i 2304; aquesta última, 
identificada com un enterrament infantil. La majoria 
d’aquests horitzons cronològics provenen d’estrats 
d’enderroc producte de l’amortització d’alguns àmbits 
de la terrisseria cap a mitjan segle i dC, tot i que algu-
nes de les estructures continuaren en funcionament. 
S’hi han recuperat set fragments de vora, tots ells en 
nivells julioclaudis, entre els quals hi predomina la for-
ma Drag. 27. Gairebé tots provenen del centre pro-
ductor de la Graufesenque (fig. 24).

8.3.4.2. La fase 2, la remodelació del complex 
terrisser (60-180 dC)
La segona fase altimperial estaria determinada pel 

colgament dels forns i de l’àrea immediata de servei 
descrits més amunt, així com per l’obliteració del co-
bert que aniria associat a aquests forns.

Els nous forns (G2 i G3)
Paral·lelament a aquest colgament, es construirien 

uns nous forns de planta rectangular –de dimensions 
reduïdes– i que no foren objecte d’una exploració ar-
queològica intensa (G2 i G3). Desconeixem, per tant, 
la seva adscripció tipològica. 

Els nous forns foren instal·lats en un espai inter-
medi entre les dependències vinculades al tractament 
de l’argila i l’àmbit reservat a la cocció de la ceràmica, 
molt a la vora de la bassa circular. Per a la seva cons-

Figura 23. Canal de tegulae.

Figura 24. Total de fragments corresponents a vaixelles fines 
d’importació d’època augustal i julioclàudia (Cabrelles 2007).

90. Agraïm la informació a Albert Vilaseca i Pilar Adiego de Cota 64.
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trucció fou arrasat parcialment el mur de comparti-
mentació entre ambdues àrees. La raó de la seva ubica-
ció sembla trobar-se en la voluntat de col·locar-los al 
més a prop possible de l’ala meridional del complex, 
on se situava la bassa de decantació circular i la resta 
d’estructures per a la preparació dels fangs, únic indret 
de tot el complex que continuaria actiu. Aquests forns, 
malgrat que no foren excavats, sembla que presenten 
orientacions divergents: mentre que un d’ells està en-
carat a l’est, l’altre ho estaria a l’oest. 

Forn 1 (G3). Només se n’ha posat al descobert la 
planta, cosa que impedeix referenciar la forma com-
pleta de l’estructura i les característiques tècniques. Es 
tracta d’una construcció de forma irregular, d’1 metre 
d’ample (eix nord-sud) per 2 m de llarg (eix est-oest), 
definida per tres murs d’argila on s’aprecien signes evi-
dents de rubefacció. Va aparèixer recoberta d’un nivell 
d’amortització amb materials datables de la segona 
meitat del segle ii dC. Està orientat, presumiblement, 
d’oest a est.

Forn 2 (G2). Tal com succeeix amb l’altre, aquest 
forn només ha estat delimitat superficialment i tan 
sols se’n coneix la planta, de dimensions equiparables 
a l’anterior. El seu període d’activitat cal situar-lo en-
tre mitjan segle i dC i la segona meitat del ii dC, mo-
ment en què tot el complex queda definitivament en 
desús (fig. 25).

El petit habitacle (C4 i part del C5)
També es posà en evidència una reorganització en 

el sector septentrional del complex terrisser: en la gran 
estança descoberta (C3, D3, C4, D4) es localitzà el 
seu nivell d’amortització, on es descobriren diversos 
fragments de motlles de terra sigil·lada hispànica, la 
qual cosa demostra que quan aquests es trencaren en 
el procés de producció de ceràmica –o quan ja eren 
inservibles–, foren dipositats a l’estança quan aquesta 
ja estava en desús. 

Corrobora aquesta amortització o canvi funcional 
d’aquesta estructura el fet que allí mateix es constru-
ís un petit habitacle de 12 m2, a l’extrem occidental 
(C4 i part del C5). L’accés a aquesta habitació es fa-
ria des del costat curt, obert a la estança descoberta. 
El fet que sobre el seu paviment aparegués un nivell 
d’enderroc amb gran quantitat de fragments de tegu-
lae i imbrex ens confirma que aquest habitacle aniria 
cobert (fig. 26).

Cronologia de la segona fase altimperial
La segona fase cronològica ha estat determinada 

per les importacions ceràmiques aparegudes en els ni-
vells arqueològics.

Terra sigil·lada hispànica. D’aquest tipus ceràmic 
s’han recuperat deu fragments de vora de les formes 
Drag. 18, Drag. 15/17, Drag. 37a i Drag. 33, origina-
ris, segurament, dels tallers de Tritium Magallum. 

Cuina africana. És la tipologia que més fragments 
ha proporcionat. S’han trobat un total de vint-i-nou 
vores que constitueixen un repertori dominat per les 
olles (Ostia III, fig. 267), les cassoles (Lamboglia 10a 
i 10b) i els plats tapadora (Ostia II, fig. 302). Totes 
elles tenen com a principal característica les pastes 
de tonalitat clara, amb una gamma cromàtica que va 
del taronja al beix rosat. Els recipients no presenten 
la característica vora ennegrida de les produccions de 

Figura 25. Un dels forns nous de la fase 2 (Jordi López). 

Figura 26. Petit habitacle de la fase 2 amb el seu enderroc. 
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cuina africana, com tampoc l’engalba cendrosa que en 
recobreix la superfície exterior. Per aquest motiu, cal 
incloure-les dins el grup definit per Hayes com a «Ear-
ly Roman Cooking Ware», amb un inici de fabricació 
que es remunta a època flàvia.

Terra sigil·lada africana A. D’aquesta producció se 
n’han comptabilitzat vint-i-dues vores, dintre les quals 
predominen les formes Lamboglia 1b, Lamboglia 3a, 
Lamboglia 9 i Lamboglia 4/36. 

Terra sigil·lada africana A/D. Malgrat la seva iden-
tificació dins del conjunt del jaciment, la seva contex-
tualització estratigràfica resulta problemàtica, ja que va 
aparèixer tota associada en un únic nivell. No se sap 
si la seva presència seria indicativa d’una reocupació 
ocasional i puntual d’algun dels àmbits de les instal-
lacions, que, en tot cas, ja estaven amortitzades. Se 
n’han recuperat set vores, totes pertanyents a la forma 
Hayes 32.

El conjunt de materials ceràmics d’importació 
determina una datació flavioantonina (60-180 dC) 

d’aquesta darrera fase d’ocupació del Mas d’en Corts 
(Cabrelles 2007) (fig. 27).

8.3.4.3. Interpretació
Les restes exhumades d’aquest període corresponen 

a una figlina que, probablement, aniria vinculada a 
una vil·la dels voltants. Desconeixem quina podria ser 
aquesta vil·la, potser el mateix establiment del Mas de 
Gomandí o el Mas d’en Toda.

La figlina del Mas d’en Corts podria haver format 
part, encara que no de manera exclusiva, del conjunt 
d’infraestructures amb què podia comptar una explo-
tació agrícola. 

Per a l’establiment altimperial, les excavacions i els 
estudis realitzats han pogut determinar dos moments 
clarament diferenciats, cadascun amb unes caracterís-
tiques pròpies que van més enllà del marc estrictament 
cronològic. 

Per al primer establiment altimperial, datat entre el 
30 aC i el 60 dC, hem distingit dues fases producti-

Figura 27. Restitució 3D (Gebellí 2007, 63).
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ves: una de pròpiament augustal i inicis de Tiberi, amb 
una producció clarament encaminada a l’elaboració de 
material de construcció –tegulae, imbrex i també ante-
fixes–, seguida per les àmfores i la ceràmica comuna; 
i una altra d’època julioclàudia, on sembla que hi ha 
una davallada en la producció de material constructiu 
a favor de la ceràmica comuna. La fabricació d’àmfores 
no sembla ser, ni de bon tros, l’activitat predominant 
d’aquesta terrisseria. 

Aquesta primera fase altimperial aglutina la ma-
jor part de les estructures exhumades. Les diferènci-
es entre les dues fases altimperials són més evidents 
en la producció ceràmica que no pas en una possible 
alteració dels elements arquitectònics i espacials del 
conjunt.

La ubicació dels tallers ceràmics posa de manifest 
l’estreta relació entre aquests i l’agricultura,91 o, com 
diu V. Revilla, entre la producció d’instrumenta i la vi-
ticultura (Revilla 1995a, 122). Els exemples més ben 
estudiats del nord-est de la Tarraconense semblen es-
tar preferentment a la vora de les vil·les, a prop de les 
instal·lacions relacionades amb el cicle productiu agrí-
cola: premses, lacus, magatzems de dolia, etc.

Normalment els tallers ceràmics de les vil·les te-
nen unes produccions limitades al cicle productiu 
de la mateixa vil·la, amb activitats relacionades amb 
la fabricació ceràmica que podríem classificar com a 
estacional. També es pot donar el cas de tallers que 
hagin diversificat les seves produccions de manera 
que la seva activitat no vagi únicament encaminada 
a proveir la mateixa vil·la –atenint-se al principi de 
l’autarquia–, sinó que, aprofitant un bon emplaça-
ment, poden proveir altres vil·les que no disposin de 
forns ceràmics i també mercats propers, com ara la 
ciutat. El fundus obté un rendiment més elevat. Per 
una banda, la venda dels excedents agrícoles: en el 
cas de la viticultura, la producció anirà envasada en 
àmfores fabricades al mateix centre; per altra banda, 
la producció de material ceràmic diferent de les àm-
fores fa que la vida productiva del taller no estigui 
limitada al cicle estacional de l’activitat agrícola. La 
proximitat a la ciutat pot afavorir la sortida comercial 
de productes ceràmics diversos com ara: material de 
construcció per als edificis (tegulae, imbrices, antefi-
xes), ceràmiques de taula, ja siguin comunes o sigil-
lades, i àmfores.

El radi d’acció d’aquesta activitat comercial, di-
guem-ne secundària, variarà segons la proximitat de 
les vies de comunicació i dels mercats, i en funció de 
la rendibilitat dels productes, ja que, a una distància 
més gran, el guany baixarà. A tall d’exemple tenim 

documentada la presència de marques de tegulae del 
jaciment de Llafranc (Palafrugell, Baix Empordà) a 
vil·les situades a un radi de 20 km (Revilla 1995a, 
130). Les característiques d’aquella terrisseria fan 
pensar que devia tenir un funcionament autònom 
i que podia estar vinculada al seu port (Tremoleda 
1995, 89). Més proper és el cas de la troballa de 
materials de construcció del Vilarenc (Calafell, Baix 
Penedès) amb la marca cn. ben i la marca t. paeti, 
provinents del jaciment de Tomoví (Albinyana, Baix 
Penedès), a la ciutat de Tàrraco (Revilla 1995a, 130 
i 131, nota 506). 

El taller del Mas d’en Corts podríem definir-lo 
com un taller gran per les seves dimensions. Queda-
ria obert el tema sobre la gestió del taller i la seva ti-
tularitat. 

Se’ns planteja també la possibilitat que aquest es-
tabliment proveís diverses villae dels voltants. Podem 
pensar que el jaciment del Mas d’en Corts fos una in-
dústria en un vicus, és a dir, un centre que aglutinés la 
comercialització de la producció agrícola de la zona, 
i podríem pensar en una aglomeració semiurbana re-
lacionada amb un territori agrícola, com seria el cas 
de Llafranc, Palafrugell (Tremoleda 2000, 263). O bé, 
senzillament, podria tractar-se d’una instal·lació d’una 
terrisseria dependent d’un fundus.

Per la segona fase altimperial, datada entre el 60 
dC i el 180 dC, les coses seran marcadament dife-
rents. La producció ceràmica és clarament diferent 
de la de la fase anterior: desapareix la producció de 
material constructiu i d’àmfores –clarament ma-
joritari fins llavors– i apareix la producció de sigil-
lada hispànica de la forma Drag. 37, i es manté la 
producció de ceràmica de cuina. Aquest canvi en la 
producció es veu reflectit també en la terrisseria, en 
una reestructuració dels espais i dels usos que se’ls 
dóna. Els grans forns de l’àrea central de servei són 
obliterats i se’n construeixen de nous de més petits. 
Paral·lelament, es basteix una nova estructura sobre 
la gran estança pavimentada descoberta. Aquest fet 
implicaria una reducció en les necessitats d’emma-
gatzemar matèries primeres directament relacionades 
amb l’elaboració de productes ceràmics. Això dóna a 
entendre que el centre terrisser hauria patit un procés 
de replegament. 

8.3.5. Produccions del taller del Mas d’en Corts

El conjunt d’artefactes fabricats comprèn un am-
pli repertori ceramològic, dins el qual s’inclouen ma-
terials de construcció, ceràmica comuna, àmfores, 

91. Al nostre entendre, aquesta és una consideració massa taxativa que admet forçosament matisos si individualitzem l’estudi dels 
diferents centres productors. En el cas del taller que aquí ens ocupa, ja hem apuntat que l’activitat predominant en una primera fase seria 
la fabricació de materials constructius a gran escala, fet que poc o gens es pot posar en relació directa amb l’agricultura. Més aviat caldria 
considerar-la com una activitat autònoma i complementària dins l’economia global d’un fundus.
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pondera, terra sigil·lada, antefixes, elements decoratius 
de terracota i estatuària. La vida activa del taller es 
desenvolupa al llarg de dues fases clarament diferen-
ciades, que es tradueixen, com s’acaba d’exposar, en 
canvis estructurals i d’organització interna del taller. 
Alhora, això té també el seu reflex en el conjunt de les 
produccions, que pateixen modificacions tant pel que 
respecta a la quantitat com per la natura dels objectes 
manufacturats.

Durant la primera etapa de funcionament (època 
augustal i julioclàudia) s’aprecia una forta preponde-
rància dels materials de construcció sobre qualsevol 
de les altres tipologies ceràmiques. Juntament amb 
aquests es produeixen altres articles com la vaixella 
de taula i els recipients d’emmagatzematge, estris d’ús 
domèstic que representen la segona categoria ceràmica 
pel que fa a volum de producció detectada al jaciment 
en aquesta fase. Conjunturalment, i a redós de l’auge 
de la viticultura i l’inici de les exportacions de vi, s’ela-
boren els contenidors amfòrics, centrats bàsicament en 
les formes Pascual 1 i Dressel 2-4.

La segona etapa es caracteritza per una sensible dis-
minució del volum de les manufactures, així com per 
una especialització més gran d’aquestes manufactures. 
Les ceràmiques comunes ocupen, de llarg, la primacia 
en aquest moment, encara que, comparades amb l’etapa 
anterior, presenten una diversitat formal més restringi-
da. Juntament amb elles es fabriquen, esporàdicament, 
peces de terra sigil·lada i, potser també, petites remeses 
de materials de construcció i altres instrumenta com els 
pondera, que, a causa de les circums tàncies de l’excava-
ció i de l’estat de conservació de les instal·lacions, no 
han pogut ser quantitativament avaluades. 

8.3.5.1. Fase 1
A través de la cultura material apareguda en els 

distints horitzons cronològics identificats durant la 
intervenció, ha estat factible aïllar dues subfases dins 
el context general comprès entre els anys 30 aC i 60 
dC. Per confeccionar els gràfics que s’adjunten, s’han 
tingut en compte només les categories ceràmiques més 
representatives, que en aquest moment són la ceràmica 
comuna, les àmfores i els materials de construcció. La 
resta d’artefactes, tot i que hi ha constància de la seva 
elaboració, presenten unes quotes relatives molt bai-
xes, gairebé irrellevants, per la qual cosa s’ha optat per 
desestimar-los.

– August (ca. 30 aC - 20 dC). El tret més destacable 
d’aquest període és la concentració de les produccions 
entorn dels materials de construcció, que assoleixen 
una quota percentual que depassa el 70 % del total de 
manufactures. En menor proporció se situen les àmfo-
res (al voltant del 15 %) i les ceràmiques comunes (que 
escassament arriben al 10 %).

– Julioclaudis (ca. 20 dC - C. 60 dC). Els canvis 
més apreciables que s’evidencien amb posterioritat al 
regnat d’August i que marquen la dinàmica interna del 
taller fins a meitat de la primera centúria de la nostra 
era es poden resumir de la manera següent:

1) Es produeix una caiguda significativa dels ma-
terials constructius, que, si bé continuen ocupant el 
primer lloc, força destacat, perden quasi un 15 % de 
quota relativa. 

2) El seu retrocés és compensat per un increment 
de fabricació de la ceràmica comuna, que guanya relle-
vància entre el conjunt d’articles i supera el volum de 
producció de les àmfores.

3) Els contenidors amfòrics mantenen un percen-
tatge de producció sostingut respecte a l’època augus-
tal, amb un volum total que augmenta lleugerament 
(fig. 28).

Materials de construcció 
Aquesta categoria d’artefactes representa el prin-

cipal article manufacturat i, presumiblement, comer-
cialitzat per la figlina al llarg de tota la primera fase 
d’activitat. Inclou un repertori força diversificat dins 
el qual hi trobem tegulae, imbrices, tegulae mammatae, 
lateres i elements per a la conducció d’aigües (tubuli). 
Les formes més reproduïdes són les tegulae i els imbri-
ces, que representen més del 80 % de tots els materials 
de construcció.92 De la resta, destaquen sobretot els 
lateres i, en menor mesura, les tegulae mammatae i els 
tubs de terra cuita.

Tegulae
Són la categoria ceràmica més profusament produï-

da a la figlina, i se n’han recuperat, prescindint dels 
que figuraven com a part integrant d’enderrocs, uns 
1.800 individus. Es tracta d’una peça de gran poliva-

Figura 28.  Gràfica de freqüències comparades de les produc-
cions del taller del Mas d’en Corts durant la fase 1 (Cabrelles 
2007). 

92. Per a la seva quantificació s’ha prescindit d’aquells individus que formaven part dels enderrocs de les instal·lacions.
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lència funcional, ja que pot ser emprada tant en el co-
briment de teulades (Adam 2002, 231-232) com en la 
pavimentació de terres, en la confecció de conduccions 
d’aigua (Adam 2002, 286) o bé, com és prou conegut, 
en la coberta de les tombes. Aquesta versatilitat pot 
esdevenir una de les raons, a banda de les referents al 
context econòmic de l’època, que explicaria l’alta quo-
ta de manufacturació que assolí i que fa presumir que, 
almenys les peces provinents d’aquest taller, conegue-
ren una àmplia difusió comercial dirigida vers centres 
de consum ubicats a les proximitats i, potser, inclús 
cap a la mateixa Tarraco. La seva producció en el nostre 
taller està testimoniada per la troballa de rebutjos de 
forn.

Tipològicament, i tenint en compte les característi-
ques de la vora i altres aspectes arqueomètrics, les tegu-
lae d’aquest taller s’agrupen en tres conjunts: 

– Tegulae d’aleta quadrangular. Presenten la part 
superior de la vora plana i el perfil exterior gairebé 
recte. L’amplada de l’aleta oscil·la entorn dels 3,5 cm. 
Alguns exemplars tenen un lleuger solc a l’alçada de la 
unió de la vora amb el cos principal de la peça, que, a 
vegades, està decorat amb una o dues incisions longi-
tudinals practicades amb un objecte de punta roma i 
gruixuda o bé amb els dits.

– Tegulae d’aleta ondulant o en S. La vora d’aques-
tes és lleugerament inclinada, amb la part superior 
corba i una suau protuberància a la banda inferior 
del perfil extern. L’amplada de l’aleta resulta sensi-
blement inferior a la de les anteriors, arribant a un 
màxim de 2,5 cm.

– Tegulae amb òcul central. Corresponen a tegulae 
adaptades per a la sortida de fums o emprades com 
a claraboies (Adam 2002, 231). A l’obertura circular, 
que té un diàmetre d’entre 16 i 18 cm, s’hi inseriria la 
xemeneia que facilitaria l’evacuació dels fums de les 
cuines, forns o brasers de les cases particulars o de les 
instal·lacions artesanals. Aquest tipus de tegula s’em-
prava exclusivament a les cobertes dels sostres.

Al jaciment han aparegut dues marques de terris-
saire sobre tegulae: una de figurativa, incisa en una 
cartel·la circular, que simbolitza esquemàticament 
una palma, i una altra on hi figuren les inicials d’un/s 
personatge/s. D’aquesta darrera, només n’ha pervingut 
un exemplar, mentre que l’altra es troba repetida en 
diversos individus, i és la marca més ben documentada 
i definitòria de la terrisseria (fig. 29). Vegeu irat 158 i 
159 (volum tercer d’aquesta obra).

Imbrices
La funcionalitat d’aquests elements resulta for-

ça més restringida que la de les tegulae, ja que la seva 
utilització se centra bàsicament en el revestiment de 
teulades (Adam 2002, 230), encara que, en menor 
mesura, poden formar part de canalitzacions o, inclús, 
d’enterraments. Al Mas d’en Corts han estat recupe-

rats més de 1.100 fragments d’imbrices amb atributs 
diagnòstics complets, encara que, d’entre el material 
estudiat, no se n’ha localitzat cap de sencer. El frag-
ment més complet té unes dimensions de 28,2 cm de 
longitud i 7,8 d’amplada, i li manca la porció d’un 
dels costats llargs. Aquest exemplar porta la superfície 
externa marcada amb dues línies longitudinals grui-
xudes; cal anotar que aquest tret no s’aprecia en tot el 
conjunt d’individus recuperats. 

Tegulae mammatae
Les tegulae mammatae són artefactes ceràmics de 

base plana usats per a la calefacció d’estances i també 
per a l’aïllament de parets de la humitat (Adam 2002, 
292). La seva missió és crear una doble paret entre el 
mur de tancament d’un edifici i el seu interior, dei-
xant així un espai buit pel qual circula l’aire calent 

Figura 29. Epigrafia sobre tegulae.
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generat per un forn, o bé generar un espai estanc que 
isola les parets de l’exterior o d’àmbits humits (Vitru-
vi, De Arch. vii, 4.13). Per a aquesta finalitat disposen 
de quatre protuberàncies situades a les quatre canto-
nades amb les quals es recolzen contra el parament 
principal. El mateix sistema pot ser emprat també en 
terres. La seva producció al Mas d’en Corts resulta 
bastant migrada respecte a les tegulae i els imbrices 
(no arriba a representar el 2 % del total de materials 
edilicis), cosa que suggereix una fabricació esporàdi-
ca que devia atendre demandes molt concretes. Tot i 
així, ha estat possible distingir-ne dues variants prin-
cipals:

– Tegulae mammatae amb tubuli. Porten a cadascun 
dels quatre extrems unes peces cilíndriques amb un fo-
rat que les travessa completament, dins el qual s’inseria 
una ànima de ferro amb forma de T que servia per 
reforçar-ne l’estructura. Es desconeixen les dimensions 
que assolien, ja que no n’ha aparegut cap de conserva-
da íntegrament.

– Tegulae mammatae amb protuberància massissa. 
Difereixen de les anteriors en el fet que, en aquest cas, 
els tubuli són substituïts per una elongació vertical 
massissa, de perfil troncocònic i uns 10 cm d’alçada, 
acabada, generalment, amb una punta plana o arro-
donida. 

Tubuli
Es tracta de petits cilindres de terra cuita, d’entre 5 

i 7 cm de diàmetre, foradats internament, i disposats 
a les parets interiors de les habitacions per crear una 
doble cambra per on hi passa l’aire escalfat. La seva 
fabricació i ús es fa, alguns cops, de manera individu-
alitzada, encara que al Mas d’en Corts tots els exem-
plars recuperats sembla que anirien integrats en tegulae 
mammatae. Tot indica que la seva elaboració, en aquest 
cas, es duia a terme separadament i eren adjuntades a 
les tegulae en el moment previ a la cocció. 

Lateres
Representen, dins dels materials de construcció, 

la tercera categoria ceràmica en volum total de peces, 
amb una proporció relativa que ronda el 15 %. Dins 
del repertori documentat al Mas d’en Corts s’han dife-
renciat tres tipologies distintes:

– Lateres de paviments. Rajoles de forma gairebé 
quadrada (uns 21 x 21 cm), amb un gruix que no de-
passa els 2 cm, les quals es col·locaven com a enllosat 
per als terres d’habitacions cobertes o a la intempèrie. 
Les seves dimensions equivalen, aproximadament, a la 
meitat d’un sesquipedalis, és a dir, 3/4 de pes per costat 
(Adam 2002, 159). Només n’ha pervingut sencer un 
sol individu.

– Lateres de pilae. De forma anàloga a l’anterior, 
presenta unes mides sensiblement més reduïdes (17 x 
17 cm) i una espessor que duplica la de les anteriors 

(al voltant dels 5,5 cm). Dimensionalment, s’aproxi-
men molt al patró preceptiu dels bessales (2/3 de pes 
per costat), encara que amb unes mides lleugerament 
inferiors (Adam 2002, 159). Les seves característiques 
formals han portat a assimilar aquest tipus de rajola 
amb les que s’empraven en les columnes (pilae) que 
formaven part de les suspensurae dels hipocausts. Tot i 
així, i a manca de comparacions esclaridores, aquesta 
atribució resulta incerta.

– Rajoles «de termes». Element arquitectònic de 
superfície plana i forma vagament trapezoïdal que pre-
senta en cadascuna de les cantonades uns galzes desti-
nats a facilitar l’encaix d’altres peces. Eren emprades en 
la construcció d’estances calefactades. Entre els orificis 
deixats per les osques dels extrems s’hi inserien unes 
subjeccions (bobines) de forma quadrada o tronco-
cònica que, com en el cas de les tegulae mammatae, 
creaven una doble paret que facilitava la circulació de 
l’aire calent. L’ús d’aquest sistema ha estat documen-
tat, entre d’altres, a les termes de Timgad (Hoffmann 
1975, 116 i 118). La seva presència entre el repertori 
formal és testimonial, cosa que indica una producció 
molt reduïda d’aquest tipus d’artefactes. 

Elements de conducció d’aigües
Al Mas d’en Corts han aparegut dos tipus dife-

rents d’artefactes ceràmics destinats a la canalització 
de líquids: les canonades cilíndriques i les conducci-
ons quadrangulars. La suma d’ambdós no arriba al 
2 % del còmput global de materials de construcció de 
la figlina; per tant, es tracta d’una altra manufactura 
molt específica amb unes pautes de producció molt 
delimitades. 

– Tubuli. Són peces de secció cilíndrica amb un 
estrenyiment en un dels extrems per permetre l’aco-
blament amb la unitat successiva (Adam 2002, 285). 
D’entre els exemplars recuperats s’han pogut establir 
dues variants, que difereixen entre elles tant en la lon-
gitud com en el calibre. Les més petites tenen una llar-
gada d’entorn els 20 cm i un diàmetre interior d’uns 
6 cm; les més grans mesuren més de 40 cm de llarg i 
tenen una obertura d’uns 10 cm.

– Conduccions quadrangulars. Artefactes de base 
plana i secció rectangular, delimitats per dues parets 
laterals que s’uneixen al fons mitjançant un angle arro-
donit. Un dels individus és un colze. 

Àmfores
La constància de la fabricació d’àmfores al Mas d’en 

Corts està avalada per la gran quantitat de fragments 
que s’han trobat en el decurs de la seva excavació, així 
com la identificació de segells inèdits, si bé sorgeix el 
problema de la manca de rebutjos de forn, que obliga 
a una certa prudència, si no per afirmar que el centre 
tenia incorporades les àmfores al seu repertori produc-
tiu, sí, almenys, a l’hora d’enumerar-ne la diversitat 
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de tipologies i el grau de representativitat que aques-
tes tenien dins el volum de manufactures de la figlina. 
Així mateix, dins el repertori epigràfic proporcionat 
per l’excavació, han aparegut un seguit de marques que 
també han estat localitzades en altres centres produc-
tors, tots ells situats a la zona del Baix Llobregat, cosa 
que ens ha fet plantejar l’atribució d’aquests fragments 
al taller aquí estudiat.

Amb les dades disponibles fins ara, i atès que resta 
una part substancial del jaciment per excavar, les dues 
úniques formes que sembla evident que foren elabo-
rades al taller són la Pascual 1 i la Dressel 2-4. Les 
Oberaden 74 (amb quatre individus inventariats) i les 
Dressel 7-11 (amb només un de segur) queden, forço-
sament, excloses de la llista, encara que les pastes que 
s’hi observen inclinen a situar el seu origen a la Tarra-
conensis, sense que, de moment, puguem atribuir-les a 
una àrea geogràfica concreta dins d’aquesta. 

La forma més profusament repetida a la figlina és 
la Dressel 2-4, la qual representa, ja en temps d’Au-
gust, més del 80 % de les àmfores recuperades i que 
assoleix gairebé un 92 % en època julioclàudia. Per 
contra, la Pascual 1 resta molt per sota d’aquestes 
quotes, arribant, en els seus índexs màxims, durant 
l’etapa augustal, a constituir menys d’un 20 % de tots 
els fragments amfòrics. Aquesta baixa presència de les 
Pascual 1 en relació amb la Dressel 2-4 suggereix un 
començament tardà de les produccions de conteni-
dors vinaris al Mas d’en Corts. És molt probable que 
el seu inici calgui situar-lo en un estadi avançat del 
principat d’August (entorn del canvi d’era), quan les 
instal·lacions ja feia uns quants anys que estaven en 
funcionament. 

Dintre de les Dressel 2-4, s’aprecia una gran di-
versitat, tant pel que respecta als trets purament mor-
fològics com en les mides i la tipologia de les pastes. 
Aquesta variabilitat exclou, d’entrada, la utilització de 
patrons mètrics o formals uniformes i la seva elabora-
ció en sèrie seguint unes mesures estandarditzades. És 
probable que les diferències il·lustrin moments con-
crets de productivitat, per exemple, corresponent ca-
dascuna de les variants a remeses distintes, alhora que 
evoquin la participació al llarg del procés i al llarg del 
temps d’equips d’artesans amb una formació diver-
gent. A causa de l’estat molt fragmentari de les peces, 
les diferències apreciades es concreten, sobretot, en la 
vora, el llavi, el coll i l’angle de les nanses.

Per contra, les Pascual 1, tot i que en aquest cas cal 
comptar amb el fet que es disposa d’una col·lecció més 
restringida d’exemplars, constitueixen, en aparença, 
un grup molt més homogeni, amb petites dissimili-
tuds entre individus que no alteren substancialment la 
forma general del contenidor. 

Tocant a les pastes, se n’han distingit sis grups:
– Pasta A. De tons blanquinosos (blanc verdós o 

blanc crema), dura, amb partícules desgreixants diver-

ses de mida mitjana. Superfície de textura sabonosa a 
vegades tacant al tacte.

– Pasta B. De color beix marronós i aspecte tendre 
amb alvèols, amb partícules desgreixants diverses de 
mida mitjana i algunes inclusions vermelloses mar-
rons. Presenta, a vegades, marcades línies de fluència 
amb gradacions de tonalitat al nucli (rosat-beix-rosat). 
Superfície de textura sorrenca.

– Pasta C. De color beix, fina, amb petites partícu-
les desgreixants. A vegades presenta un nucli de color 
beix fosc. Intrusions de nòduls vermells de mida mitja-
na. Superfície coberta d’engalba de color blanc verdós 
o blanc crema.

– Pasta D. De tonalitat vermella marronosa, dura i 
alveolar. Presenta una engalba exterior de color crema 
rosat, rugós, amb inclusions calcàries. Partícules calcà-
ries de mida mitjana al tall.

– Pasta E. Pasta de color rosat o beix, molt fina, 
amb partícules desgreixants de petites dimensions. Su-
perfície exterior del mateix color que la pasta.

– Pasta F. Pasta de color beix rosat d’aspecte tendre 
amb alguns alvèols. Engalba exterior de tonalitat blanc 
crema.

Pascual 1
La Pascual 1 es devia produir, al Camp de Tarrago-

na, al jaciment de la Canaleta (Gebellí 1995, 42; 1996, 
69-96) i probablement al de la Burguera. D’aquest 
darrer jaciment, desconeixem les característiques físi-
ques de l’argila. 

No coneixem amb precisió el moment en què s’ini-
cia la producció d’aquest tipus d’àmfora en el Camp 
de Tarragona, si bé podem sospitar que la seva crono-
logia no diferirà gaire de la resta de tallers catalans que 
produïen aquest tipus d’àmfores.

Tenim paral·lels documentats de la fabricació 
d’àmfores del tipus Pascual 1 arreu de la Laietània, a 
Tivissa i el Mas del Catxorro. L’inici de les Pascual 1 
laietanes podem establir-lo abans de l’últim quart del 
segle i aC (Tchernia 1971, 54; Hesnard 1980, 145-
146) o sobre els principis de la segona meitat del segle 
i aC (Raynaud 1993, 85-86), corregint la primera hi-
pòtesi sobre la seva datació feta per R. Pascual (Pascu-
al 1960, 344), que l’establia entre els segles i i ii dC. 
Globalment, Tchernia les situa entre els darrers anys 
de la República i els primers anys de Tiberi, i durant 
el principat d’August van començar a ser reemplaça-
des per les Dressel 2-4 (Tchernia 1986, 143-144). 
Recentment, s’ha plantejat que aquesta forma podria 
haver perdurat fins passada la meitat del segle i dC 
(Comas 1999, 226). Podria donar-se el cas que ha-
gués perdurat fins al darrer quart del segle i dC, ja que 
ha aparegut a Pompeia –ciutat destruïda per l’erupció 
del Vesubi l’any 79 dC–, tot i que generalment se les 
considera àmfores d’època augustiana (Molina 1997, 
143).
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Un recent treball subdivideix aquesta àmfora, sobre 
la base de la forma de la vora i l’alçària del coll i les 
nanses, en els tipus Pascual 1A i Pascual 1B. Cronolò-
gicament, li dóna una datació entre el 40 aC i el 60/70 
dC (López i Martín 2007).

Entre els materials estudiats per nosaltres en diver-
sos nivells arqueològics d’excavacions d’urgència fetes 
a la ciutat de Tarragona, i altres materials que prove-
nen de vil·les romanes del Camp de Tarragona, s’han 
documentat fragments de Pascual 1 que bé podrien 
ser produccions de la comarca natural, si bé la manca 
d’una anàlisi fisicoquímica no permet assegurar-ho. 
Els nivells arqueològics més antics que hem pogut es-
tudiar de la ciutat de Tàrraco amb la presència d’àmfo-
res del tipus Pascual 1 ens remunten a una cronologia 
del 50/25 aC (Gebellí 1999; Gebellí i Díaz 2000), tot 
i que en aquell cas semblava tractar-se d’àmfores de la 
Laietània. 

Apareixen Pascual 1 de producció probablement 
local –és a dir, del Camp de Tarragona– en nivells au-
gustals del teatre romà de Tàrraco (TT 83-3120) i una 
que sembla originària del jaciment de la Canaleta (TT 
83-2311) (Gebellí 2007, 150; 2008). Del jaciment 
de la Canaleta també sembla ser una Pascual 1 de la 
UE 2208 de la plaça de la Font de Tarragona, que po-
dem datar pels voltants de l’any 60 dC. El producte 
d’aquestes àmfores seria el vi.

Els exemplars provinents del Mas d’en Corts 
s’ajusten, en línies generals, a la tipologia genèrica 
descrita més amunt (fig. 30), si bé ressalten algunes 
diferències quant a la mida de l’embocadura (que 
oscil·la entre els 10 i els 15 cm), la longitud de la 
vora (entre 6,5 i 9 cm) i en l’acabament superior 
del llavi, que a voltes està bisellat i inclús arriba a 
presentar una suau ranura. Dins d’aquest taller, fou 
un tipus proporcionalment molt poc reproduït (143 
individus comptabilitzats enfront dels més de 1.100 
que integren el grup de les Dressel 2-4). Els dos frag-
ments amb segell (fig. 31) s’estudien en el volum ter-
cer (irat 145).

Dressel 2-4
A la província de Tarragona es coneix, fora de la 

nostra zona d’estudi, el forn de Tivissa (Tchernia 
1976, 973-979; Nolla, Padró i Sanmartí 1979, 151-

Figura 30. Pascual 1 del Mas d’en Corts. Figura 31. Epigrafia sobre Pascual 1 del Mas d’en Corts. 
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153; 1980, 193-218), el del Mas del Catxorro (Re-
villa 1995a, 172), el Vilarenc (Palet, Pou i Revilla 
1990, 197-204; Revilla 1995a, 185) i Tomoví (Revilla 
1995b, 111-128; Martín i Prevosti, 2003).

Les Dressel 2-4 tarraconenses arriben a Òstia en 
època d’August. Malauradament, no sabem si en 
aquest grup d’àmfores tarraconenses també hi figuren 
les produïdes al Camp de Tarragona.

Els tipus laietans i els del Camp de Tarragona no es 
diferencien gaire quant a la morfologia; la seva diferen-
ciació ve donada per la coloració de les pastes ceràmi-
ques i el tipus de desgreixant.

Les Dressel 2-4 del Camp de Tarragona tenen unes 
pastes de color beix, amb tonalitats que van del beix 
groguenc al beix rosat, amb desgreixant mitjà o gros 
de color gris o blanc.

El tipus d’àmfora Dressel 2-4 comença a produir-se, 
molt probablement, durant el primer decenni després 
del canvi d’era en les terres catalanes. No s’ha localitzat 
cap fragment d’àmfora Dressel 2-4 entre els materials 
augustals que provenen de les excavacions realitzades 
al teatre romà de Tàrraco. L’únic centre productor 
d’àmfores que ha proporcionat dades estratigràfiques 
ha estat el de la Clota (Creixell). L’excavació de l’abo-
cador ceràmic allí localitzat suggereix una cronologia 
no anterior al 40 dC ni posterior al 70 dC (Vilaseca 
1992); tot i així, no podem assegurar que aquell sigui 
l’únic abocador del jaciment, ja que n’hi podria haver 
d’altres i de cronologies diferents.

És possible que aquest tipus d’àmfora aparegués 
de manera prematura en dates anteriors al canvi d’era: 
podria haver-se documentat a Baetulo en nivells del 
40/30 aC (Comas 1999, 222); tot i així, es tractaria 
d’una producció marginal, ja que no la localitzem en 
nivells augustals anteriors al canvi d’era d’Iluro (Cerdà 
et al. 1997) ni de Tàrraco.

El final de la producció de les Dressel 2-4 és força 
imprecís: com a recipient dedicat a l’exportació, sem-
bla tenir una duració limitada (Neró o finals del segle 
i dC), i en cas que arribessin a Roma durant el segle ii 
dC, ho farien esporàdicament (Miró 1988, 91). Com 
a reci pient de comerç intern de les nostres comarques 
i de tota la Tarraconense, se li suposa una duració més 
llarga. 

En l’excavació duta a terme al carrer Unió núm. 
5, l’any 1992 es documentà un estrat interpretat com 
un abocador amb una cronologia de finals del segle i 
i inicis del segle ii dC,93 el qual només s’excavà par-
cialment. El 41,7 % de les àmfores del dipòsit eren 
Dressel 2-4 tarraconenses.

En nivells de Tàrraco del segle ii dC s’han docu-
mentat fragments d’àmfores d’aquest tipus, sense que 

es pugui precisar si es tracta d’un fenomen de residu-
alitat o no (Gebellí 1995, 75). Tot i així, sembla que 
hi ha indicis que una variant evolucionada d’aquesta 
forma perduraria fins al segle iii dC.94

D’altra banda, els textos clàssics, quan parlen dels 
vins produïts a Tàrraco, no semblen estendre la seva 
cronologia a unes dates posteriors a les ja esmentades. 
Amb la qual cosa podem pensar que ja no cal fabricar 
un tipus d’àmfora per transportar un vi que –d’altra 
banda– ja no s’exporta.

Al Mas d’en Corts, les divergències observades 
entre els diferents individus atenyen majoritàriament 
la forma de la vora i la disposició de la paret interna 
de la boca. Així, ha estat factible constituir, sobre la 
base dels esmentats trets, quatre grans grups entorn 
d’aquesta tipologia:

– Fig. 32, núm. 1. Vora de secció arrodonida i pa-
rets rectilínies: peces amb el coll bastant estret amb 
vora exterior engruixida molt fina (les mides d’aques-
ta oscil·len entre els 1,5 i els 2,5 cm d’ample). En els 
exemplars inclosos dins d’aquest grup s’observa certa 
tendència a accentuar l’angle de l’espatlla de les nanses. 
Els seus diàmetres es mouen dins un barem que va dels 
15 als 19 cm.

– Fig. 32, núm. 2. Vora de secció triangular: reci-
pients amb el coll lleugerament cònic i la vora exterior 
extremament massissa, ampla i força prominent. La 
part superior del llavi presenta una superfície plana. 
En alguns exemplars s’observa, sota el carenat de la 
vora, una lleugera motllura. Els seus diàmetres són de 
mides compreses entre els 15 i els 22 cm. L’angle de les 
nanses, tot i trobar-s’hi alguna divergència, és prefe-
rentment arrodonit.

– Fig. 32, núm. 3. Vora ametllada amb concavitat 
interior: envasos de coll rectilini i vora externa ampla, 
de forma ametllada i solcada a la paret interior per una 
concavitat més o menys pronunciada. Alguns exem-
plars presenten la part inferior de la vora motllurada o 
bisellada. Els seus diàmetres varien dels 11 als 23 cm. 
Tenen l’angle de les nanses suavitzat.

– Fig. 32, núm. 4. Vora de secció arrodonida mas-
sissa: exemplars amb les parets tant exteriors com in-
teriors gairebé rectilínies amb llavis gruixuts projectats 
cap enfora. Com en el cas dels adscrits al primer grup, 
aquests tipus tendeixen també a accentuar l’angle de 
l’espatlla de les nanses. Els seus diàmetres oscil·len en-
tre els 16 i els 19 cm (fig. 32).

L’interessant conjunt d’àmfores segellades està in-
ventariat en el volum tercer (irat 130 a 134, 138, 147, 
152 i 156) (fig. 33 i 34).

Pel que fa als grafits, tots els localitzats al Mas 
d’en Corts foren realitzats sobre pivots, l’adscripció 

93. Memòria de l’excavació al carrer Unió, 5 (1992). Director: Manel Güell.
94. S’ha documentat la seva presència en nivells del segle iii dC a la vil·la romana de la Llosa (Garcia et al. 2001, 155). Vegeu Járrega i 

Otiña 2008.
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dels quals dins les tipologies Pascual 1 o Dressel 2-4 
és altament incerta; per això hem optat per incloure’ls 
conjuntament, englobant-los dintre de les dues for-
mes més ben documentades al jaciment (fig. 35). Les 
marques grafitades, totes elles fetes ante cocturam, són 
relativament nombroses: estan presents en un 24 % 
dels pius amfòrics inventariats, i presenten una gran 
diversitat. Sobre la base d’analogies formals i de grafia, 
s’han agrupat entorn de nou blocs separats:

– Grup 1 (fig. 35, núm. 1). Conjunt de grafits lite-
raris en els quals hi figuren les lletres viit, col·locades 

Figura 32. Dressel 2-4 del Mas d’en Corts. Figura  33. Epigrafia sobre Dressel 2-4 del Mas d’en Corts. 
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en diferents posicions. Variants: vit (amb l’extrem in-
ferior de la i acabat en punta de fletxa), v(ii?) v (i sobre 
la v i segona v invertida), itt, vit, iv. 

– Grup 2 (fig. 35, núm. 2). Grafits abstractes repre-
sentant una semicircumferència en forma de c retro.

– Grup 3 (fig. 35, núm. 3). Grafits literaris on s’hi 
representen les lletres fi. Variants: f i f (retro).

– Grup 4 (fig. 35, núm. 4). Grafits abstractes cons-
tituïts per dos traços rectes creuant-se perpendicular-
ment en forma de X. Podria tractar-se de numerals.

– Grup 5 (fig. 35, núm. 5). Grafits literaris on hi 
figuren les lletres ri o r més o menys estilitzades.

– Grup 6 (fig. 35, núm. 6). Grafits literaris repre-
sentant les lletres s o sv.

– Grup 7 (fig. 35, núm. 7). Grafits literaris formats 
per un conjunt d’inicials (cr sol o associat a ta, en 
aquest cas desenvolupat en dues línies).

– Grup 8 (fig. 35, núm. 8). Grafits literaris sim-
bolitzant la lletra d. Variants: d associada a una altra 
grafia o símbol abstracte adjuntat per davant, d amb 
tres traços rectilinis perpendiculars.

– Altres grafits (fig. 35, núm. 9). Conjunt de grafits 
que apareixen sols, sense associació aparent amb cap 
grup. La majoria estan formats per símbols abstractes, 
encara que també s’hi poden reconèixer algunes lletres 
(h i b). 

Sobre els grafits, cal apuntar únicament que sem-
blen referir-se exclusivament a les necessitats internes 
del procés artesanal. Serien marques de responsabilitat 
de diversos personatges implicats en el procés produc-
tiu del taller (Revilla 2004, 193 i 194).

Ceràmica comuna
Les ceràmiques comunes representen, al Mas d’en 

Corts, la segona tipologia ceràmica en volum de pro-
ducció, situades darrere dels materials de construcció 
i superant el conjunt de les àmfores. L’inici de la seva 
fabricació, si bé inconegut, es comença a detectar ja 
en època augustal, amb unes quotes proporcionalment 
baixes respecte a estadis posteriors, aspecte que indica-
ria que, en un principi, foren concebudes com a com-
plement a l’elaboració d’altres artefactes. Formen un 
repertori ampli i variat, que inclou, majoritàriament, 
vaixella de taula, de cuina i de servei, però també al-
guns recipients d’emmagatzematge de dimensions 
mitjanes. Mercès a aquesta diversitat tipològica, ha 
estat possible agrupar-les per categories genèriques i 

Figura 34. Epigrafia sobre Dressel 2-4 foranes recuperades al 
Mas d’en Corts. 
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Figura 35. Grafits sobre àmfores del Mas d’en Corts (Cabrelles 
2007). 
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establir, dintre de cadascuna, un seguit de subdivisions 
atenent a les característiques morfològiques, tot i que, 
a causa de l’estat fragmentari dels individus, aquestes 
corresponen exclusivament a la part superior de les pe-
ces. Principalment, s’ha tingut en compte la forma ge-
neral del recipient (exvasada o tancada), els llavis (arro-
donits, plans o bífids), la vora (engruixida, uniforme, 
bisellada, en visera o ametllada) i les parets (reentrants, 
obertes o verticals). Així mateix, s’han separat algunes 
particularitats tècniques dins de cada categoria, que 
s’especifiquen a continuació.

Quant a les pastes, se n’han observat quatre tipus:
– Pasta A. De tons vermellosos, dura i alveolar, 

amb presència de nombrosos desgreixants micacis i 
partícules calcàries. 

– Pasta B. De color beix rosat, aspecte tendre i alve-
olar, fina i depurada.

– Pasta C. Pasta tipus «sandwitch», amb nucli grisós 
i exterior de color beix. Superfície de tacte sabonós.

– Pasta D. De color rosat i textura rugosa o sor-
renca. Porta nombroses intrusions calcàries i partícules 
desgreixants de mica.

Olles 
Recipients de cos globular i perfil en forma de S 

invertida (fig. 36 i 37). La part superior de la vora està 
clarament diferenciada del ventre mitjançant una in-
flexió de la paret que, a voltes, està remarcada amb 
una incisió perimetral. Conformen el grup de ceràmi-
ques comunes més important, sumant més del 40 % 
d’aquest tipus d’artefactes. A causa del seu gran nom-
bre, se n’han distingit sis grups, amb les seves respecti-
ves subvariants.

– Grup 1. Olles exvasades de llavi arrodonit. S’han 
destacat tres variants dins d’aquest grup. En la primera 
d’elles les peces presenten una vora llisa i engruixida 
uniformement més o menys exvasada, acabada amb 
una punta rodona. En la segona, les vores són d’igual 
gruix que les parets. En la tercera la boca compta amb 
una lleugera concavitat superior, segurament per dis-
posar-hi la tapadora.

– Grup 2. Olles exvasades de vora ametllada. Mos-
tren el llavi notablement engruixit cap a l’exterior, 
formant una vora que circumval·la la boca de la peça. 
Se’n comptabilitzen tres variants: 1) de vora llisa; 2) de 
vora motllurada, amb un graó marcat a la zona inferior 
del llavi; i 3) amb solc exterior, caracteritzades per la 
incisió que divideix en dos la superfície externa de la 
vora.

– Grup 3. Olles exvasades de llavi bisellat. La part 
superior del llavi traça una inflexió que dibuixa un an-
gle agut. Alguns exemplars porten una ranura interior.

– Grup 4. Olles exvasades de llavi bífid. Addueixen 
com a principal tret distintiu un llavi arrodonit solcat 
per la part superior per una incisió que conforma la 
ranura en la qual s’insereix la tapa.

– Grup 5. Olles tancades de paret vertical. La vora 
d’aquests recipients té un exvasament molt poc pro-
nunciat, determinat per la paret gairebé rectilínia que 
clou la boca. Algunes peces presenten la superfície del 
llavi arrodonida i engruixida, mentre que d’altres con-
formen vores molt amples i massisses de secció qua-
drangular.

– Grup 6. Olles tancades de paret reentrant. Es 
defineixen per una vora que sobresurt molt poc del 
ventre de la peça, amb acabament superior pla. En al-
gun cas la paret s’engruixeix cap a l’interior, cosa que 
podria constituir una altra solució tècnica per a l’aco-
blament de la tapa.

Gerres
Peces de cos piriforme, més o menys allargat, amb 

l’embocadura generalment bastant exvasada (encara 
que se n’han identificat exemplars tancats) i un estre-
nyiment suau a l’alçada de la carena, cosa que confereix 
a la meitat superior una morfologia vagament tronco-
cònica (fig. 38, 39 i 40). Algunes d’elles poden portar 
una o dues nanses laterals, normalment enganxades a 
l’alçada de la boca. Són el segon grup més reproduït 
dins de les ceràmiques comunes, amb un percentatge 
relatiu que depassa el 20 %. Se n’han establert les se-
güents classes:

– Grup 1. Gerres exvasades amb ranura interior. 
Es caracteritzen per la seva vora de perfil còncau, la 
morfologia de la qual sembla estar concebuda per fa-
cilitar la decantació del líquid. L’acabament del llavi 
presenta diversitat de solucions –pla, bisellat o arro-
donit–, mentre que les vores poden ser llises, amb solc 
exterior o bé amb una lleugera motllura a la base de 
l’arrencament. 

– Grup 2. Gerres exvasades de vora ametllada. El 
llavi d’aquestes peces està notablement engruixit cap 
a l’exterior, formant una vora massissa i destacada de 
secció arrodonida o vagament triangular. 

– Grup 3. Gerres exvasades de vora uniforme. Pe-
ces amb parets rectilínies o ondulants sense engruixi-
ment destacable a l’embocadura. Algunes d’elles mos-
tren una decoració externa estriada, d’altres una inci-
sió, i en alguns cas tenen el llavi bífid. Poden portar 
o no una nansa lateral, unida al recipient just dessota 
la boca.

– Grup 4. Gerres exvasades de vora engruixida. De 
trets formals molt semblants a les anteriors, diferint en 
l’eixamplament notori de la paret del llavi. Presenten 
vores llises, motllurades, amb solc exterior o bé una 
orla decorada sota el broc.

– Grup 5. Gerres exvasades de llavi bisellat. Con-
formen, a la part superior de la vora, un angle agut 
que la divideix en dues meitats. El llavi és engruixit 
a l’exterior, marcant una vora prominent. En algun 
exemplar, la paret de la boca presenta una ranura per 
a tapadores.
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Figura 36. Ceràmica comuna. Tipologia de les olles.
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Figura 37. Ceràmica comuna. Tipologia de les olles.
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Figura 38. Ceràmica comuna. Tipologia de les gerres.

527

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

0 5 cm



AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

Figura 39. Ceràmica comuna. Tipologia de les gerres.
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Figura 40. Ceràmica comuna. Tipologia de les gerres.
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– Grup 6. Gerres exvasades amb nansa enganxada a 
la boca. En aquestes peces la nansa forma un contínu-
um amb la boca, de la qual arrenca seguint un mateix 
eix horitzontal. 

– Grup 7. Gerres tancades de vora ametllada. Ger-
res amb les parets superiors rectilínies o lleugerament 
reentrants acabades amb un engruiximent exterior que 
confereix a la boca un aspecte massís. 

– Grup 8. Gerres tancades amb nansa. Només se 
n’ha identificat un sol individu, caracteritzat per l’aca-
bament superior de la paret rectilini i solc a l’exterior. 
La nansa, enganxada a la boca, és de secció bífida.

– Grup 9. Gerres tancades amb concavitat interior. 
Presenten la vora còncava, amb la paret exterior rectilí-
nia o suaument replegada cap a l’interior i l’extrem del 
llavi engruixit. 

– Grup 10. Gerres de vora en visera. Aquestes peces 
presenten una boca de contorns plans i sobresortints 
que conformen una vora perimetral. Algunes d’elles 
dibuixen una lleu inflexió interior. 

– Grup 11. Gerres exvasades trilobulades. Presen-
ten mitja boca emmotllada, amb les parets realçades 
i sobresortints respecte de l’altra meitat, conformant 
tres petits lòbuls, un dels quals, el central, és emprat 
com a broc.

Ampolles
Vasos de cos globular o recte que presenten com 

a principal tret distintiu el seu coll allargassat i prim, 
de secció cilíndrica, que es diferencia netament del 
ventre (fig. 41 i 42). La zona de la boca sol ser tan-
cada i presenta, a vegades, un eixamplament que so-
bresurt lateralment de les parets del coll. Poden dur 
una o dues nanses al costat, que sorgeixen del cos i 
s’enganxen al coll a mitja alçada, dessota el broc, o bé 
poden estar exemptes d’elles. Constitueixen la tercera 
forma amb una quota més alta de producció dins les 
ceràmiques comunes, amb un 16 %. Se n’han aïllat 
tres grans grups:

– Grup 1. Ampolles de vora diferenciada mot-
llurada. Destaquen pel fet de tenir el broc clarament 
diferenciat i sobresortint lateralment del coll, pro-
fusament solcat amb incisions decoratives, algunes 
d’elles de certa complexitat. Dins d’aquest grup es 
distingeixen dues variants: 1) peces amb l’acabament 
superior del llavi pla, i 2) peces amb el llavi d’extrem 
arrodonit. 

– Grup 2. Ampolles de vora diferenciada llisa. Pre-
serven gran part dels trets distintius de les anteriors, 
diferint en el fet que la superfície exterior de la vora 
manca de qualsevol tipus de motllura.

– Grup 3. Ampolles de vora sense diferenciar. En 
els exemplars d’aquest grup la boca no està ostensi-
blement separada del coll, i se’n destaca lleugerament 
mitjançant la superfície externa més o menys mot-
llurada. Se n’han aïllat dues variants: 1) tancades, les 

quals compten amb una morfologia diversa, a vega-
des amb l’extrem del llavi acabat en visera, arrodonit, 
pla o ametllat (alguns dels individus tenen un coll 
molt curt que sobresurt molt poc del conjunt de la 
peça), i 2) exvasades, algunes amb la vora de secció 
triangular, amb el coll troncocònic o de llavi arro-
donit.

Cassoles
Recipients de dimensions mitjanes de forma cir-

cular o el·líptica, amb el fons pla i les parets recti-
línies lleugerament exvasades o tancades. Algunes 
presenten llavis bífids amb una ranura per a l’encaix 
de la tapadora (fig. 43). Formen un conjunt bastant 
reduït, amb una representativitat de només el 5 % 
d’entre tota la vaixella. Compten amb tres categories 
distintes:

– Grup 1. Cassoles exvasades de llavi uniforme. 
Dins d’aquest grup s’observen dues variants: 1) reci-
pients de parets gruixudes, un d’ells amb solc superior 
per a la tapadora, i 2) recipients de parets primes.

– Grup 2. Cassoles exvasades de llavi penjant. Es 
caracteritzen pel fet de tenir la vora prominent, projec-
tada cap a l’exterior, ondulant i engruixida a l’extrem 
del llavi. Una d’elles presenta una concavitat superior, 
per a la tapadora, mentre que l’altra té la ranura a l’in-
terior.

– Grup 3. Cassoles tancades. N’ha pervingut un sol 
exemple, d’aquesta categoria. Es tracta d’un recipient 
amb vora de parets gruixudes, lleugerament replegada 
cap a l’interior, i llavi pla i engruixit. Porta dos petits 
agafadors laterals a l’alçada del coll.

Morters 
Es tracta d’utensilis de terra cuita de parets baixes 

i fons còncau, amb una vora bisellada o en visera, 
sovint decorada amb motllures o altres elements, so-
bre la qual pot disposar-s’hi un broc de mitja canya 
(fig. 44). Alguns se sustenten sobre peus massissos o 
anulars, encara que pot ser que els manquin. L’escas-
sesa d’exemplars recuperats (només una quarantena, 
molts dels quals en estat molt fragmentari) no permet 
assajar-ne una classificació tipològica. Un d’ells duu 
gravat, sobre la cara externa, un grafit post cocturam 
on es llegeix el que sembla un nom en genitiu: tlo-
piti o tloptiti, que potser caldria interpretar com 
a praenomen i nomen T(iti?) Lopiti o T(iti?) Loptiti, 
conservat de la manera següent: tlopiti o tlop^titi 
(irat 57).

Recipients d’emmagatzematge
Peces de parets altes i rectilínies amb una emboca-

dura de grans dimensions que no es distingeix de la 
part del ventre (fig. 45). Els seus llavis són majorità-
riament plans i estan coronats per una vora en visera 
pronunciada cap a l’exterior, encara que no sempre. 
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Figura 41. Ceràmica comuna. Tipologia de les ampolles.
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Figura 42. Ceràmica comuna. Tipologia de les ampolles.
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Figura 43. Ceràmica comuna. Tipologia de les cassoles.
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Figura 44. Ceràmica comuna. Morters.
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Figura 45. Ceràmica comuna. Tipologia dels recipients d’emmagatzematge. 
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Tot i la seva variabilitat formal, representen una minsa 
porció dins tot l’espectre de la ceràmica comuna, ja 
que arriben escassament a un 5 %. Se n’han identificat 
dues categories:

– Grup 1. Recipient de vora en visera. Represen-
ten una tipologia amb evidents similituds formals amb 
els kalathoi ibèrics. Dintre d’ells se n’han separat dues 
subvariants: 1) recipients de parets llises, alguns dels 
quals presenten un engruiximent interior, i 2) reci-
pients amb ranura interior.

– Grup 2. Recipients tancats. Formen un grup molt 
heterogeni, amb preponderància de les parets rectilíni-
es, sense distinció de les vores. La seva gran variabilitat 
impedeix fixar-ne els trets prototípics.

Gibrells
Grans recipients exvasats destinats a l’estancament 

de líquids (fig. 46). Pel seu reduït nombre, no se n’han 
establert tipologies, tot i que, com es pot observar, pre-
senten una gran diversitat formal.

Plats
Es tracta d’estris que formen part del servei de 

taula, encara que no descartem que s’empressin, pun-
tualment, amb altres finalitats (fig. 47). Tipològica-
ment, se n’han aïllat quatre grans categories: 1) plats 
exvasats, dins dels quals distingim entre aquells que 
presenten una mitja canya i d’altres amb les parets 
rectes; 2) plats tancats: la majoria d’exemplars inclo-
sos en aquest tipus mostren un perfil arrodonit, més o 
menys pronunciat depenent de l’individu (no s’hi ob-
serven decoracions, si bé alguns d’ells porten un petit 
solc just dessota el llavi); 3) plats de vora en visera, i 
4) plats tapadora.

Tapadores 
Aquests utensilis suposen un 10 % de la producció 

de ceràmica comuna, ocupant el quart lloc, just darre-
re de les ampolles (fig. 48). Malgrat això, no confor-
men un repertori gaire ampli, i s’hi observa una certa 
tendència cap a la uniformització tant tipològica com 
mètrica, sense que sigui factible, però, parlar d’estan-
dardització. Les dues mides més repetides són: la més 
gran, que gira entorn dels 20 cm, i la més petita, d’uns 
9 cm de diàmetre. Formalment, les tapadores es poden 
classificar en dos conjunts principals: 1) les de vora 
còncava, i 2) les de vora convexa.

Altres artefactes 
S’inscriuen en aquest apartat aquells objectes que, 

per la seva insignificança quantitativa, no ha estat pos-
sible catalogar-los adequadament ni encara menys fer-
ne una distinció per variants morfològiques (fig. 48). 

D’entre ells destaquen els bols, amb grans analogies 
formals entre si, i els gots, dels quals només ens n’ha 
pervingut un sol individu.

Antefixes
La seva fabricació al Mas d’en Corts es consta-

ta amb la troballa de fragments de motlle i diversos 
exemplars, alguns d’ells sencers, tots del mateix model. 
Es tracta d’un motiu figurat que reprodueix la imatge 
de la deessa Àrtemis Selene, divinitat originària d’Àsia 
Menor. La icona, d’uns 20 cm d’alçada, apareix amb 
el cap cobert amb un mantell, sota el qual sembla en-
devinar-s’hi una diadema. Duu els cabells llargs, re-
presentats esquemàticament, caient-li sobre el bust, i 
vesteix una túnica de la qual se n’han remarcat alguns 
dels plecs. Entre les antefixes localitzades, algunes són 
exemptes, mentre que d’altres van incorporades a un 
imbrex, constituint una sola peça. Malgrat aquests in-
dicis, cal suposar que aquestes produccions tenien un 
caire esporàdic, i responien, potser, a comandes molt 
determinades.95

Estatuària
Entre els materials de la figlina, han estat recu-

perats el tros d’una mà i d’un dit (segurament un 
índex) pertanyents a una estàtua antropomòrfica de 
terra cuita. Les seves dimensions són sensiblement 
superiors a les humanes: el palmell mesura uns 20 
cm de llarg i 16 cm d’amplada, i el dit, un xic des-
proporcionat, 14,5 cm de longitud. La seva troballa 
explicita una certa capacitat d’adaptació del taller a 
certes demandes molt específiques, per a l’elaboració 
de les quals es requeria un bon domini de la tècnica 
artesanal i, potser, la participació d’obrers especialit-
zats. De totes maneres, la seva presència en el reper-
tori de la terrisseria no deixa de ser anecdòtica, cosa 
que porta a pensar que aquestes tingueren un caràcter 
ocasional dins d’un mòdul productiu que no passà de 
la fase experimental.96

Pondera 
És una de les altres manufactures menors, de la qual 

n’han estat identificats una vintena d’exemplars. Entre 
els que s’han conservat sencers, s’observa una notable 
disparitat quant a mides, pesos i perfils. Tots conserven 
una forma rectangular, amb secció troncopiramidal 
més o menys pronunciada, encara que la seva mida 
oscil·la entre els 8,5 x 9,5 cm del més gran fins als 
4,2 x 5,1 cm del més petit. Així mateix, s’ha palesat 
que a un d’ells li fou practicat l’orifici de subjecció a 
la cara curta, mentre que a tota la resta figura sobre el 
costat llarg. La presència d’aquestes peces, que esdeve-
nien complementàries de la resta de produccions, ens 

95. Podeu consultar el capítol de Jordi López sobre les antefixes en aquest mateix volum.
96. Només a manera d’hipòtesi, podria tractar-se d’un motlle per a la fabricació d’una estàtua de metall.
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Figura 46. Ceràmica comuna. Gibrells.
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Figura 47. Ceràmica comuna. Tipologia dels plats.
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Figura 48. Ceràmica comuna. Altres artefactes.
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il·lustra, de manera indirecta, sobre l’existència d’una 
indústria tèxtil, concentrada probablement en petits 
tallers domèstics, de la qual, de moment, no se n’han 
documentat indicis fefaents. 

Dolia
L’atribució d’aquests contenidors al repertori de 

produccions del Mas d’en Corts, si bé sembla, a pri-
ori, versemblant, resulta força incerta, principalment 
per dos motius: d’una banda, no hi han estat recollits 
defectes de cocció que així ho verifiquin, i, de l’altra, 
és un article infrarepresentat en el global de les ceràmi-
ques, que assoleix un escàs 0,4 % de proporció relati-
va. L’únic individu del qual ha estat factible restituir 
alguns dels seus trets morfològics és una vora amb llavi 
de secció triangular i esglaonat, amb una boca d’uns 
35 cm de diàmetre.

8.3.5.2. Fase 2
El nou model productiu que s’inaugura en època 

flàvia està determinat per la reordenació interna que 
pateixen les instal·lacions terrissaires, amb una dràsti-
ca reducció de la superfície en ús i l’amortització dels 
grans forns tipus IIc de Cuomo di Caprio. Aquesta 
remodelació creiem que és el reflex d’una disminució 
de la demanda dels articles elaborats durant el primer 
període d’activitat, fet que s’hauria de posar en relació, 
per una banda, amb canvis socioeconòmics esdevin-
guts dins el mateix territori de Tarraco, i, per l’altra, 
amb les vicissituds pròpies del conjunt de l’economia 
global romana (que per raons d’espai no estudiarem 
aquí). Els més afectats foren, simptomàticament, els 
materials de construcció i les àmfores, que pràctica-
ment desapareixen. En aquesta conjuntura, el costós 
manteniment de les grans estructures fornàcies i de 
les seves àrees annexes devia resultar inviable i inne-
cessari.

Com a solució per adaptar-se a les noves circums-
tàncies i continuar amb l’activitat del taller, s’optà, 
doncs, per una especialització més gran de les manu-
factures, basada, sobretot, en la confecció de ceràmica 
comuna. De la mateixa manera, s’assajà també la in-
troducció de nous productes, com la terra sigil·lada, 
encara que aquesta iniciativa, a tenor de les dades 
proporcionades per l’arqueologia, no sembla que fos 
gaire reeixida, i la dita vaixella restà com un article 
complementari que mai arribà a produir-se en grans 
quantitats (fig. 49).

En relació amb l’etapa precedent, s’aprecia una cai-
guda substancial dels índexs globals de manufactura-
ció. Això és degut tant a la contracció del repertori 
formal com a la menor entitat de les dependències in-
dustrials, amb una capacitat de treball més limitada. 
Dins aquest ordre de coses, resulta revelador l’aban-
donament dels magatzems de la fase 1, que en aquest 
moment ja no revestien una funcionalitat pràctica. Per 

talls cronològics, es veu com entre els anys 20 i 60 
dC es fabriquen gairebé el doble d’artefactes que du-
rant el període subsegüent (60-180 dC aprox.), d’una 
durabilitat més dilatada, fet que dóna una idea de la 
magnitud de la baixada productiva.

Ceràmica comuna
Les ceràmiques comunes flavioantonines recullen 

la tradició de les formes anteriors. Perduren tots els 
mateixos grups genèrics (olles, gerres, ampolles, etc.), 
si bé amb alguna variació pel que fa al seu percentat-
ge relatiu. No s’ha detectat la incorporació d’innova-
cions respecte a la morfologia general de les peces. En 
aquest sentit, l’arribada dels prototipus d’importació 
nord-africans sembla que tingué escassa influència a 
l’hora de propiciar-ne la imitació, ja que en el con-
junt de la vaixella d’elaboració autòctona analitzat 
no s’ha identificat cap exemplar que mostri explícites 
analogies formals amb les ceràmiques de cuina afri-
canes (fig. 50).

El que sí que sembla esdevenir-se és una especialit-
zació més elevada en un determinat nombre de formes, 
que ja no presenten la diversitat observada en la fase 
julioclàudia. Les olles, per exemple, tot i suposar quasi 
el 50 % del total de les ceràmiques comunes, presenten 
un repertori circumscrit a tres tipus principals, amb 
característiques molt properes entre si, amb vores exva-
sades i llavis arrodonits o ametllats. El mateix succeeix 
amb les ampolles, però en aquest cas es prefereixen els 
models ja coneguts amb la boca diferenciada i lleuge-
rament motllurada. Quant a les gerres, cal anotar que 
la seva quota relativa decau significativament en com-
paració amb l’època julioclàudia, alhora que s’establei-
xen, com a patró bàsic, els exemplars de vora exvasada 
amb concavitat interior. 

La majoria dels articles restants continuen servant 
uns índexs de representativitat similars als del perío-

Figura 49. Volum comparatiu de manufacturació entre cadas-
cuna de les fàcies. Percentatge relatiu (Cabrelles 2007). 
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de precedent, amb l’excepció dels plats i dels bols, 
que coneixen un increment destacable, sense que això 
es tradueixi, però, en una diversificació tipològica. 
Quant als primers, tan sols és destacable l’aparició, 
aparentment en aquest moment concret, de plats 
amb mitja canya en el perfil dels quals potser cal veu-
re certs trets corresponents als de les sigil·lades Drag. 
15/17, d’àmplia difusió, en la seva versió hispànica, a 
partir de mitjan segle i dC (Roca i Fernández García 
1999, 287).

La tendència a la reducció del conjunt formal que 
sembla donar-se durant la fase flavioantonina podria 
ser interpretada com un canvi en l’estratègia comercial 
de la figlina encaminat a estandarditzar la producció 
per facilitar-ne la confecció en sèrie. El paper que ara 
pren la ceràmica comuna com a principal manufactu-
ra, tot al contrari que en la fase julioclàudia, que era 
considerada com un element més aviat complementari 
a les grans remeses de materials constructius, hagué de 
suposar, forçosament, una modificació de les pautes 
seguides en la seva elaboració. 

Terra sigil·lada
La descoberta d’una col·lecció de vuit fragments de 

motllo en el transcurs de l’excavació del jaciment del 
Mas d’en Corts ha posat sobre la taula la qüestió de la 
possible fabricació de terra sigil·lada en aquest taller 
(fig. 51). No és l’únic indret dins el territorium de Tar-
raco on han aparegut indicis d’aquest fenomen. A les 
terrisseries del Velòdrom, Mont-roig (Pallejà 1991), 
i a la molt propera del Mas de Gomandí, Riudoms 
(Romero 1978, 3), també hi foren recollides peces 
similars. En tots els casos, la sola forma identificada 
correspon a la Drag. 37, un bol molt característic del 
repertori hispànic, del qual se situa l’inici de la seva 
comercialització entorn del 50 dC (Roca i Fernández 
García 1999, 287). L’exclusivització en aquesta tipo-
logia pressuposa, d’entrada, l’adopció d’un producte 
la sortida comercial del qual estava avalada per la seva 
notable difusió. En cap cas, però, la terra sigil·lada, en 
general, fou considerada un article de producció prio-
ritari, sinó que més aviat era concebut com a quelcom 

suplementari, potser destinat només al consum intern 
del fundus. La inexistència comprovada de rebutjos de 
forn al Mas d’en Corts insinua una elaboració espo-
ràdica, amb un volum limitat i tal vegada vinculada 
a la contractació ocasional de grups d’artesans espe-
cialitzats. 

Els motlles trobats al Mas d’en Corts formen, fins 
ara, el conjunt més representatiu dins de l’ager Tar-
raconensis, ja que, al marge d’integrar el nombre més 
gran d’exemplars, concentra també la majoria de les 
vores. Els fragments informes són relativament petits 
(el més gran no supera els 7 cm conservats), amb uns 
gruixos d’entre 1,5 i 2 cm i pastes de color beix, com-
pactes i ben depurades, on s’hi aprecien nombroses 
partícules desgreixants micàcies. Els diàmetres de les 
vores que s’han pogut observar oscil·len entorn dels 
16-19 cm.

Quant a les decoracions, el component predomi-
nant són els cercles concèntrics estriats disposats en 
bandes longitudinals, encara que l’ornamentació pre-
senta bastants variants. Així, per exemple, hi ha peces 
on els dits cercles estan associats a cadenetes que con-
formen dibuixos geomètrics (creus o hexàgons) al seu 
voltant. En d’altres estan organitzats dintre de mè-
topes emmarcades per tres línies ondulants verticals; 
alguns prenen forma de fulla de palmera i s’entre-
llacen formant una concatenació de circumferències 
secants; finalment, en el cas del fons, els cercles hi 
apareixen separats amb intercalació de motius vege-
tals i florals. 

En l’estat de conservació en què es troben, no és 
possible determinar a quants individus diferents cor-
respondrien els exemplars exposats, encara que el 
nombre mínim seria, almenys, de quatre.

8.3.6. Conclusions

L’excavació arqueològica realitzada en aquest jaci-
ment ha revelat l’existència de dos assentaments sobre-
posats pertanyents a dues realitats socioeconòmiques 
diferents. Ambdues fases no revesteixen solució de 
continuïtat, i es constata un hiatus temporal entre la 

Figura 50. Freqüència relativa 
dels distints articles de cerà-
mica comuna fabricats al Mas 
d’en Corts (Cabrelles 2007). 
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construcció del complex terrissaire altimperial i l’aban-
donament del conjunt tardorepublicà. Aquest fet re-
marca encara més les característiques pròpies de cadas-
cun dels establiments, diferències que s’estenen més 
enllà de la simple funcionalitat i que deixen entreveure 
les transformacions experimentades en el paisatge ru-
ral de l’ager Tarraconensis a les darreries del segle i aC. 

L’estudi de les estructures i de les produccions de la 
figlina altimperial ha posat sobre la taula un seguit de 
qüestions, moltes de les quals resten lluny de ser satis-
factòriament resoltes dins dels límits del present treball i 
a tenor de la informació de què disposem ara com ara. 

En primer lloc, la gran superfície que ocupen les 
instal·lacions –més de 2.200 m2– ens fa plantejar que 
el centre no tindria una vinculació física amb cap àrea 
residencial identificable com a possible vil·la, sinó que, 
més aviat, estaríem davant d’un taller autònom. Cert 
és que el nostre coneixement de la planta és parcial i 
que una part important de les restes han romàs sense 
exhumar, circumstància que ens obliga a ser prudents. 
Tot i així, disposem de paral·lels que avalarien aquesta 
hipòtesi. Recents intervencions arqueològiques en dos 
importants jaciments del territori de Tarraco, el Barranc 
de Sales (la Selva del Camp) i el Vila-sec (Alcover),97 
han permès documentar dos nous centres productius 
de gran entitat que aparentment tampoc mostren cap 
relació amb edificis de caire habitacional permanent, 
i encara menys amb cap que es pugui incloure dins la 
tipologia de les villae. Un altre aspecte que cal destacar 
en el nostre taller és la pobresa de la cultura material, 
sobretot pel que fa referència a les vaixelles fines i d’im-
portació. Crida l’atenció, en aquest sentit, l’aparició 
en dos (o tres) fragments de TS itàlica98 de grafits amb 
el nom secvndi (en genitiu, irat 108), fet del qual 
deduïm que aquest article devia ser força apreciat pel 
personal que treballava a la figlina, segurament per la 
seva poca profusió. Pensem que aquesta dada, per si 
sola, seria indicativa del context socioeconòmic en el 
qual es desenvolupava la realitat quotidiana de la figli-
na, un context allunyat de l’abundància i el luxe que 
solen acompanyar la vida en les grans villae.  

Partint d’aquest plantejament, no és descartable 
que la terrisseria del Mas d’en Corts fos gestionada 
des d’algun centre allunyat que exerciria de punt ca-
pitalitzador de les activitats econòmiques d’un fundus, 
dins les quals, a banda de les pròpiament relaciona-
des amb l’agricultura, s’hi inclouria, entre d’altres, la 
producció d’objectes ceràmics. Un possible candidat 
a exercir aquest paper podria ser el jaciment de Mas 
d’en Toda, situat aproximadament a 1 km de distàn-
cia. En aquest indret, a jutjar per les troballes de ma-
terials en superfície (de les quals hem de destacar un 
fragment d’estàtua), s’hi ubicaria una important vil·la 

97. Ambdós pendents de publicació.
98. Cosa que representa gairebé el 30 % dels fragments recuperats.

Figura 51. Motlles de TS hispànica del Mas d’en Corts (Ca-
brelles 2007). 
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romana. Tot i així, ens mantenim cauts a l’hora d’esta-
blir aquesta relació. La proximitat geogràfica entre els 
assentaments no és un factor determinant que provi 
l’existència de vincles entre ells. Sabem que en època 
romana els fundi no constituïen un tot unitari i que 
la seva superfície podia estar repartida entre diferents 
parcel·les de terreny discontínues, malgrat que sembla 
existir entre els propietaris rurals una certa voluntat 
de reagrupament de llurs possessions. Això suposa que 
qualsevol dels centres secundaris no residencials podia 
estar inclòs en els dominis d’una vil·la situada a gran 
distància, sense descartar altres possibilitats de depen-
dència (construcció en terreny aliè en virtut del dret 
superficiari, titularitat colonial o estatal amb explota-
ció directa de l’ager publicus, etc.). 

En segon lloc, hem d’assenyalar la presència 
d’exemplars amfòrics forans, provinents concretament 
del Baix Llobregat, un indici que, a despit dels resultats 
arqueomètrics, és al nostre entendre força factible. El 
volum representat per aquestes importacions de l’àrea 
laietana dins del conjunt dels instrumenta recuperats a 
la bòbila del Mas d’en Corts resulta difícil d’avaluar, ja 
que les observacions macroscòpiques de les pastes re-
sulten poc fiables, més si tenim en compte que aquestes 
àmfores presenten una tipologia anàloga a la dels reci-
pients fabricats a la mateixa figlina 99 i que ens falten 
criteris objectius que ens permetin una individualitza-
ció i caracterització fidedignes de les produccions au-
tòctones. Davant d’aquesta constatació, ens inclinem 
a plantejar la hipòtesi que l’assentament, si acceptem 
la seva vinculació a una vil·la propera, exercís alhora 
com a centre productiu i també com a lloc d’emmagat-
zematge de productes destinats al consum intern del 
mateix fundus o, fins i tot, dels fundi contigus.100 Per 
a aquesta afirmació ens basem, d’una banda, en la im-
millorable posició que ocupa el jaciment, situat en una 
cruïlla de camins (cf. supra) i, de l’altra, en l’existència 
de les dues (o potser tres) grans estructures identifica-
des com a magatzems, on si bé s’hi devien dipositar 
els utensilis manufacturats al taller, podrien haver estat 
destinades a altres usos. 
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101. Les restes, força importants, estan en procés d’estudi. Volem agrair a César Augusto Pociña les dades que ens ha proporcionat per 
fer aquest breu resum de les restes arquitectòniques trobades.

8.4. La terrisseria romana de la Canaleta 
(Vila-seca)

Pere Gebellí i Ramon Járrega

8.4.1. Introducció

L’any 1878, Bonaventura Hernández Sanahuja va 
documentar un enterrament (les restes del qual foren 
dipositades al Museu Arqueològic de Tarragona) que, 
segons indica, es va trobar prop de Vila-seca, en cons-
truir-se el ferrocarril Reus-Tarragona, l’any 1854. Es 
tractava d’unes restes molt malmeses, de les quals es 
van documentar tan sols una tègula i un fragment de 
fèmur. Aquesta informació és recollida pel mateix Her-
nández Sanahuja (1880) i per Del Arco (1884). No 
podem determinar si aquestes restes corresponen o no 
a aquest jaciment, però en aquest cas serien les prime-
res referències que en tindríem. 

L’any 1932 Serra Vilaró va fer esment de l’existència 
de forns d’àmfores situats a Vila-seca, sense indicar el 
lloc concret; hi ha la possibilitat que es tracti dels forns 
de la Canaleta. D’altra banda, se sap també que en fer la 
fàbrica de Mobles Aterco van ser destruïts forns de cerà-
mica romana, sense saber quina seria la seva producció. 
Per tant, no podem determinar si les referències de Ser-
ra Vilaró corresponen a aquest indret o a la Canaleta.

Les restes arqueològiques de la Canaleta foren do-
cumentades per primera vegada amb seguretat per 
membres del Grup de Recerques Arqueològiques de 
Vila-seca (GRA), que a finals dels anys setanta hi du-
gueren a terme una campanya de prospeccions, amb 
un total de vint-i-sis sondejos realitzats, que es van es-
tendre per una àrea d’uns 1.600 m2. Aquestes posaren 
al descobert diverses estructures relacionades amb un 
establiment agrícola.

Posteriorment, grups d’afeccionats locals van re-
alitzar alguna prospecció del jaciment i van recollir 
materials arqueològics en superfície, els quals van ser 
dipositats al Museu d’Història de Cambrils (MHC).

Actualment, el jaciment es troba englobat des de 
temps recents en el nucli urbà de Vila-seca, en l’actual 
avinguda de la Generalitat. La urbanització d’aquesta 
zona ha estat la causa que s’hi hagin dut a terme exca-
vacions arqueològiques d’urgència. 

Entre els anys 2000 i 2001 l’empresa Codex va rea-
litzar campanyes arqueològiques en el jaciment. Les tas-
ques es reprengueren a finals de setembre de l’any 2004 i 
es perllongaren unes setmanes. El 2005 va ser novament 
objecte d’excavacions. Les restes descobertes corresponi-
en a l’àrea de servei d’una terrisseria, amb forns ceràmics 
de diverses mides i diverses estructures agrícoles.101

8.4.2. les estructures arquitectòniques

Segons Adserias (1998), les intervencions del Grup 
de Recerques de Vila-seca van posar al descobert pa-
viments d’opus signinum, abocadors, tres dipòsits (un 
d’ells, amb forat de desguàs), diverses conduccions 
relacionades amb els dipòsits, així com algunes habi-
tacions (principalment al sector nord) amb paviments 
d’opus signinum, algun d’ells decorat amb tessel·les. Els 
murs eren majoritàriament d’opus caementicium, tot i 
que se’n va detectar un de carreus. També es va docu-
mentar un possible hipocaust. La presència de peces 
de rebuig o amb indicis de sobreexposició al foc va fer 
pensar ja llavors que hi havia hagut un forn de cerà-
mica.

Durant la intervenció de l’any 2000 es localitzaren 
noves estructures, fetes amb pedres irregulars lligades 
amb fang, opus caementicium i maons (amb indicis 
de cuites excessives), i a la vora un abocador ceràmic 
d’àmfores, majoritàriament del tipus Oberaden 74, la 
qual cosa va permetre confirmar la presència d’un forn 
d’àmfores. El juny del 2001 es va documentar una 
estructura circular de funció indeterminada (possible 
forn de calç), amb indicis de rubefacció. Es va excavar 
també una àrea porticada, formada per una estructu-
ra rectangular amb murs de pedra irregular i quatre 
basaments de columna de pedra calcària arrenglerats 
davant d’un dels murs. Al sector sud, a més d’altres 
estructures, es van trobar paviments amb marques de 
pilae, que degueren pertànyer a un hypocaustum, així 
com un conjunt de dos o més dipòsits amb sistema de 
distribució i sortida d’aigües. Aquestes estructures po-
drien indicar l’existència d’uns banys en aquest sector, 
o, si més no, de cambres calefactades.

En les excavacions dels anys 2003 a 2005 va apa-
rèixer un conjunt d’almenys sis forns de diferents tipo-
logies que s’obrien a una zona de treball central. Dos 
eren de planta quadrangular amb la graella sostinguda 
per arcs, del tipus Fletcher 4A o Le Ny II F o Cuomo 
di Caprio II C, i els altres quatre eren circulars, del 
tipus Fletcher 1 o Le Ny 1C o Cuomo di Caprio I b 
(Gebellí 2007). 

Al sector sud-oest es va documentar una àrea de 
processament de vi, amb un dipòsit de planta qua-
drangular amb mitja canya, i altres dipòsits o cups de 
fermentació. Al seu costat hi havia una cambra pavi-
mentada amb opus signinum, que presentava quatre 
forats, que podrien correspondre a la zona de suport 
per a una premsa (torculus). Entre ambdós espais hi ha 
dues cubetes de recollida de líquids, i al seu costat, una 
zona de magatzem de dolia. Al sud es trobà un edifici 
de planta rectangular retallada, que, per les grans di-
mensions i per la presència de carreus de reforç en els 
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seus murs, segons els seus excavadors podria interpre-
tar-se com un magatzem. 

En aquesta zona industrial es fabricaven diverses 
produccions ceràmiques, de les quals s’han identificat 
formes de ceràmica comuna, morters amb tipologia 
de tradició itàlica, pondera i àmfores, especialment 
Oberaden 74. S’hi va documentar també una zona de 
fabricació d’estris de ferro, amb un forn metal·lúrgic 
annex, així com diversos forns metal·lúrgics de petites 
dimensions, potser destinats a la fosa de bronze o me-
talls preciosos.

La presència al sector oest d’un hipocaust fa pen-
sar en la ubicació d’una zona residencial, amb una sala 
proveïda d’hypocaustum i diverses tessel·les documen-
tades en superfície. Es tracta, però, d’un espai relativa-
ment reduït. Tanmateix, constitueix un indici suficient 
per pensar que hi hagué una vil·la amb la qual es pot 
relacionar l’àrea de producció.

Les excavacions estan en curs de publicació, per la 
qual cosa restem a l’espera que se’n donin a conèixer 
els resultats.

8.4.3. Cronologia

Segons Maria Adserias, la major part de les restes 
documentades són dels segles i aC i i dC, amb alguns 
materials que allarguen la cronologia fins al segle ii dC. 
Tanmateix, cal dir que aquesta informació correspon 
únicament a un petit sector del conjunt arqueològic 
(Adserias 1998). Com ja hem dit, aquestes dades són 
anteriors a l’excavació realitzada l’any 2003. Tal com 
veurem més endavant, la cronologia del jaciment se 
centra en el segle i dC, bàsicament en època d’August.

Pel que fa a la presència d’hipocausts, resulta rao-
nable associar-los a la presència de balnea, però aquests 
no es generalitzen a les vil·les catalanes fins entrat el 
segle i dC i, especialment, el segle ii dC (Casas et al. 
1995, 60 i 81-83), tot i que hi ha alguns casos que 
semblen datables (sense tenir, però, gaires precisions) 
vers el segon quart del segle i dC, com els de la vil·la 
del Moro de Torredembarra (Remolà 2003). Un exem-
ple interessant és la propera vil·la del Mas d’en Gras, 
al mateix terme de Vila-seca, on la primera fase dels 
banys no presenta hipocausts, sinó una banyera, men-
tre que en la segona fase (que es pot datar en un segle 
i avançat o ja en el ii) sí que n’hi ha (Járrega i Sánchez 
2008, 61-76). Per tant, aquestes habitacions proba-
blement corresponen a un moment posterior a quan 
s’estan produint les àmfores de la forma Oberaden 74, 
que són bàsicament d’època d’August. No queda clara 

la possible relació d’aquestes construccions amb un lot 
de materials de segona meitat del segle i i del segle ii 
(sigil·lada africana A i ceràmica africana de cuina) que 
es conserven a Vila-seca i que podrien correspondre 
(sense seguretat) a la Canaleta.102 Podria ser un cas si-
milar al de la vil·la de Torre Llauder, en la qual els forns 
ceràmics, datables en època d’August, són anteriors a 
les primeres estructures conegudes de la vil·la, que els 
obliteren (Prevosti i Clariana 1987). Tanmateix, en el 
cas de la Canaleta no podem anar tan lluny en les nos-
tres apreciacions, i caldrà esperar a la publicació dels 
resultats de les excavacions.

8.4.4. Producció 

El material ceràmic documentat és força variat, i 
consisteix en ceràmica ibèrica oxidada i pintada, àm-
fora ibèrica, ceràmica de parets fines (Mayet II i de 
clofolla d’ou), campaniana A (Lamboglia 36 i 5/7), 
campaniana B, TS itàlica, TS sud-gàl·lica i hispàni-
ca, ceràmica de vernís intern roig pompeià (forma 
Goud. 13), ceràmica comuna itàlica (forma COM-IT 
6 c), ceràmica grisa de la costa catalana, àmfora ità-
lica (Dressel 1 B i C, i potser grecoitàlica i Dressel 1 
A), àmfora bètica (Beltran 2) i àmfora tarraconense 
(formes Oberaden 74, Pascual 1, Dressel 2-4 i Dres-
sel 7-11). Hi ha també diversos pondera (alguns amb 
marques en forma de roseta a la cara superior), tubuli, 
tegulae mammatae, llànties, un ungüentari, dolia, un 
ganivet, una moneda i una fíbula de bronze, una an-
tefixa, una placa de marbre, vidre, una mola, elements 
metàl·lics de ferro, ossos d’animals, tegulae, imbrices i 
dues àrules (publicades per Adserias 1998, 65). Des-
taca una àmfora Dr. 2-4 amb segell mari, que sembla 
procedent del sud de la Gàl·lia. Adserias (1998, 67) 
publica també una fotografia de l’antefixa, que podria 
haver-se produït en aquest taller (vegeu l’estudi de Jor-
di López en aquest mateix volum). Hi ha abundants 
rebutjos de forn ceràmic, concretament de ceràmica 
comuna i àmfora Oberaden 74. 

Tanmateix, és força problemàtica l’atribució a la 
Canaleta d’aquests materials, ja que formen part de 
la col·lecció Ferrando, però en molts casos no es pot 
determinar si procedeixen del jaciment de la Canaleta 
o d’algun altre del terme de Vila-seca (com podria ser 
l’anomenada «vil·la Bayer»). De tota manera, la majo-
ria d’ells deuen procedir de la Canaleta, cosa que en 
alguns casos es pot assegurar, per la troballa d’etiquetes 
que acompanyen les peces, o bé per altres vies, com 
en el cas de la TS sud-gàl·lica marmorata (fig. 2) que 

102. A la col·lecció Ferrando, de Vila-seca, hi ha una vora de sigil·lada africana A (forma Hayes 14 A) i dues de ceràmica africana de cuina 
(Hayes 196 i 197) que podrien procedir de la Canaleta. Malgrat tot, no podem descartar que hi hagi hagut una barreja de materials. En les 
excavacions efectuades en els darrers anys a la Canaleta no s’ha trobat res posterior al segle i dC, la qual cosa obliga a ser prudents i pensar 
que aquests materials no corresponguin a la Canaleta sinó a algun altre jaciment, encara que no podem descartar que en zones immediates a 
les darreres excavacions hi pogués haver hagut alguna àrea que perdurés en el temps més enllà del que sabem amb seguretat.
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publica Adserias (1998, 65). Tanmateix, la producció 
d’àmfores en aquesta terrisseria és segura, i l’estudiem 
seguidament.

De l’estudi de les àmfores dipositades al Museu 
d’Història de Cambrils (MHC) i dels materials reco-
llits pels membres del Grup de Recerques Arqueolò-
giques de Vila-seca (GRA), que procedeixen d’aquest 
jaciment, es pot constatar sobretot la producció d’àm-
fores de fons pla del tipus Oberaden 74, i potser també 
del tipus Pascual 1 (fig. 7: 2, fig. 8: 7 a 10) i Dressel 
2-4 (fig. 6: 3 a 5). La possibilitat que s’hi produïssin 
àmfores del tipus Dressel 7-11 no s’ha pogut corrobo-
rar, i amb les dades amb què comptem sembla que s’ha 
de desestimar.

Com ja s’ha dit, hi ha també documentada una 
producció de ceràmica comuna, amb la mateixa pasta 
que les àmfores. Tanmateix, els exemplars conservats 
en la col·lecció Ferrando de Vila-seca, corresponents 

a gerres i bols principalment, són massa fragmentaris 
per intentar fer-ne un estudi tipològic. Esperem que la 
publicació de les excavacions permeti tractar aquesta 
qüestió amb dades més sòlides.

8.4.4.1. Pastes
Del conjunt de les àmfores del taller de la Canale-

ta es poden identificar tres tipus de pastes ceràmiques 
(Gebellí 1998, 224-225):

– Tipus 1. Pasta dura, ben decantada i de color ver-
dós, a vegades verdós grisós. Amb desgreixant de mi-
des petites, gairebé inapreciables a l’ull nu (–1/2 mm). 
Format per quarsos blancs, mica i un desgreixant gris. 
Les àmfores d’aquest tipus tenen sovint una engalba 
verdosa clara o grogosa. Moltes vegades no es diferen-
cia la coloració de l’engalba de la de la pasta ceràmica.

– Tipus 2. Pasta dura, ben decantada, de color beix 
o beix rosat, sovint amb engalba grogosa. Desgreixant 

Figura 1. Àmfora itàlica de la 
forma Dressel 1, amb segell 
q.mae.[an]t. 

Figura 2. Bol de sigil·lada gàl·lica marmorata, forma Drag. 29 A. 
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petit ( 1/2 mm), gairebé inapreciable a l’ull nu, del ma-
teix tipus que l’anterior.

– Tipus 3. Pasta dura, rugosa, de color beix o beix 
rosat, amb desgreixant molt abundós compost per les 
mateixes partícules que les anteriors, però de mides 
mitjanes (–1/2 a 1 mm). És el tipus de pasta típica de 
les àmfores del Camp de Tarragona i, curiosament, la 
menys freqüent en el jaciment.

8.4.4.2. Epigrafia amfòrica
Els segells trobats en el jaciment també s’inclouen 

en l’estudi de Piero Berni al volum 3 (irat 140 i 143).
8.4.4.2.1. philodamvs (Callender 1965, núm. 

1325b). Aquest segell es documenta també en el jaci-
ment del Sot del Camp (Sant Vicenç de Montalt, 
Maresme), del qual es creia originari, sobre un fragment 
d’àmfora del tipus Oberaden 74 (Tchernia 1971, 61; 
Pascual 1977, 66; Miró 1981-1982, 337; Miró 1982-
1983, 230-233). Treballs relativament recents posen de 
manifest que es tracta d’una producció local de la Cana-
leta (Gebellí 1996, 1998a). El segell s’ha documentat 
també sobre un tubulus. S’ha pogut documentar aquest 
cognomen d’origen grec a Tàrraco en època tardorepu-
blicana: Philodamus Anni P(ubli) s(ervus) (Alföldy 1975, 
rit 6). A banda d’aquest personatge, se n’han pogut loca-
litzar dos més: a Sagunt, un M. Publicius Philodamus 
probablement d’època julioclàudia, i a Carthago Nova, 
un C. Pomponius C.L. Philodamus (Hübner 1869, 3932 
i 3496). Ens consta que és un cognomen molt freqüent 
en el segle ii aC a la ciutat italiana de Minturno (Guido-
baldi i Pesando 1989) i a Roma (Solin 1982, 160). 

D’àmfores amb aquest segell se n’han localitzat a 
Ruscino, Cayla de Mailhac, Enserune, Magalas, Ladum 
i Vieille-Toulouse (Miró 1988, 171), Menorca (Nicolàs 
1987, 239)103 i Neuss (Carré et al. 1995, 137-138). 
També sembla que la marca /...odamvs apareix a Celsa, 
potser sobre una Pascual 1 (Beltran 1987, 57, n. 86), 
la qual cosa podria ser un indici més que ens permeti 
constatar la producció d’aquest tipus d’àmfores a la Ca-
naleta. També es troba a Bordeus (Revilla 1995, 263). 

S’ha documentat al territori de Tàrraco prop de la 
Secuita (Carreté, Keay i Millett 1995, 108, núm. 10). 
Apareix a la ciutat de Tàrraco en contextos ben datats 
que van des d’època augustiana fins a època julioclàu-
dia.104 Sembla que no arribà a època flàvia (Gebellí 
1998).

Hem pogut constatar que aquesta marca presenta 
diferents variants, sense poder precisar de manera con-
cloent que aquestes variacions tinguin una explicació 

cronològica o geogràfica. En totes les ocasions apareix 
en el coll de l’àmfora, entre les nanses.105

Tipus a: Segell philodamvs amb una doble orla 
d’espigues de blat, flanquejat per perles (nexe de lletres 
ph i amv, la lletra o definida amb un sol traç i no pas 
amb dos –com sol representar-se aquesta lletra–).

Amb aquesta marca es documentà un fragment de 
coll i arrencament de nansa d’àmfora, presumiblement 
una Oberaden 74, amb la pasta del tipus 2. En un 
nivell arqueològic datat en època augustal a la plaça 
de la Font,106 amb restes d’un segell on es llegeix phil 
–ph amb nexe– [odamus], amb el cartutx amb perles 
(Gebellí 2007, 126) (fig. 4: 2).

També apareix sobre un fragment d’àmfora dipo-
sitat al MNAT, amb el núm. d’inventari 25301 (Ca-
llender 1965, núm. 1325b). Amb grafit post cocturam 
RXXXVI, irat 143 (fig. 3: 1). 

Aquest mateix segell el tenim documentat en un 
fragment de vora i coll on es poden veure restes de la 
doble orla de perles –o orla d’espiga de blat– en un 
fragment d’àmfora Oberaden 74 dipositat al MHC. 
En tots tres casos corresponen a àmfores de pasta del 
tipus 2 de la Canaleta (Gebellí 2007, 126) (fig. 8: 3).

Aparegué, entre els materials arqueològics exhumats 
en l’excavació realitzada al jaciment de la Canaleta en 
les campanyes de 2000-2001, un fragment d’àmfora 
amb la marca [philod]amvs (ref. VLC-01-6005-2, 
Codex 2001).

Per acabar, també s’ha estudiat un fragment d’àm-
fora Oberaden 74 amb la mateixa marca i el mateix 
punxó entre els materials recuperats pel Grup de Re-
cerques Arqueològiques (fig. 4: 4), i que per tant deu 
procedir de la Canaleta. 

Apareix a l’oppidum ibèric d’Enserune (Miró 1988, 
171; CEIPAC 6221) amb altres marques del mateix 
cognomen però de tipologia diferent. Ignorem, en 
aquest darrer cas, el seu tipus de pasta. Coneixem tam-
bé aquest segell a Trepucó, Menorca (Nicolàs 1987, 
239; CEIPAC 12649).

Sospitem que les variants que s’observen en alguna 
de les àmfores segellades amb aquest punxó poden ve-
nir donades pel seu grau de desgast.

Tipus b: Segell philodamvs amb traç senzill. 
Documentat en la intervenció arqueològica a la 

plaça de la Font de Tarragona, en un nivell arqueolò-
gic datat vers el 60 dC.107 Pensem, però, que aquest 
exemplar podria haver-se trobat en estat residual. Es 
tracta d’un fragment de vora i coll d’àmfora de la for-
ma Oberaden 74 amb la pasta del tipus 1, amb el segell 

103. No creiem probable que el segell localitzat a Santa Pola (Alacant), amb les lletres pfhs, es pugui interpretar com a P(hilodamus) 
Fig(linae)H( )S( ) (Beltran 1990, 235).

104. Apareixen àmfores Oberaden 74 amb el segell phil –ph amb nexe– [odamus] en nivells augustals i nivells julioclaudis dels voltants 
del 60 dC de l’excavació de la plaça de la Font de Tarragona.

105. Base de dades CEIPAC, <http://ceipac.ub.edu>.
106. UE 2149.
107. UE 2108.
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Figura 3. 1. Oberaden 74, pasta tipus 2 (MNAT núm. 1326b), segell del tipus A; 2. Oberaden 74, pasta tipus 1 (MNAT sense re-
ferència), segell del tipus B; 3. Oberaden 74, pasta tipus 1 (P/F UE 2108), segell del tipus B; 4. Fragment d’àmfora amb marca /...
lodamvs, pasta tipus 1 (MHC), segell tipus B; 5. Oberaden 74 amb marca phil.../, pasta tipus 2 (P/F UE 2149), segell tipus A; 
6. Oberaden 74 amb marca sex domiti, pasta tipus 1 (fons del GRA).
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Figura 4. 1. Oberaden 74 amb marca philodamvs, pasta tipus 2 (fons del GRA), segell tipus A; 2. Oberaden 74 amb marca 
philodamvs, pasta tipus 1 (fons del GRA), segell tipus B; 3. Oberaden 74 amb marca philodamvs, pasta tipus 1 (fons del 
GRA), segell tipus B; 4. Oberaden 74 amb marca /...dans, pasta tipus 2 (fons del GRA), segell tipus B; 5. Oberaden 74 
amb restes de cartel·la rectangular, pasta tipus 1 (fons del GRA); 6. Fragment de cartel·la amb marca /...odamvs, pasta tipus 
1 (fons del GRA), segell tipus B; 7. Oberaden 74, pasta tipus 1 (fons del GRA); 8. Oberaden 74 amb marca philodamvs, 
pasta tipus 2 (fons del GRA), segell tipus B; 9. Dressel 2/4 amb marca mari (fons del GRA). 
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phil –ph amb nexe– [odamus] (Gebellí 2007, 126) 
(fig. 3: 3).

Un altre exemplar el tenim enregistrat entre els ma-
terials que actualment es troben dipositats al MHC. 
Es tracta d’un fragment sense forma, presumiblement 
una Oberaden 74 amb la pasta del tipus 1, amb el se-
gell [phi]lodamvs –amv amb nexe– (Gebellí 2007, 
126) (fig. 4:1).

Un altre fou localitzat en la intervenció arqueològi-
ca a la Canaleta de les campanyes 2000-2001; parlem 
d’una àmfora amb la marca [phi]lodamvs (ref. VLC-
00-1502-3, Codex 2001).

El darrer es troba dipositat al fons del MNAT. Es 
tracta d’un fragment d’àmfora Oberaden 74 amb el se-
gell que conserva intacta la marca philodamvs –ph i 
amv amb nexe. En la secció de l’àmfora es pot observar 
com aquesta presenta una doble coloració –probable-
ment per una diferent temperatura en la seva cocció. 
Pasta tipus 1 (Gebellí 2007, 125) (fig. 3: 2).

Altres exemplars d’aquest tipus de punxó els te-
nim enregistrats també entre els materials estudiats del 
Grup de Recerques Arqueològiques de Vila-seca: un 
total de cinc fragments d’àmfores del tipus Oberaden 
74. Dues d’elles presenten una marca residual, al la-
teral dret de la cartel·la rectangular, idèntica a la de 
l’exemplar localitzat a Enserune (CEIPAC 6218) (fig. 
5.1 i 6.1),108 una amb pasta del tipus 1 i l’altra amb 
pasta del tipus 2. Amb això podem entreveure que les 
variants en la coloració de la pasta deuen estar relacio-
nades amb la cocció ceràmica més que no pas amb un 
canvi en les argiles utilitzades com a matèria primera.

Tipus C: Segell philodamvs emmarcat per una 
banda horitzontal.

C-1. ph i mv amb nexe. Coneixem únicament el 
cas de l’oppidum ibèric d’Enserune (Miró 1988, 171; 
CEIPAC 6220) i no coneixem el seu tipus de pasta 
ceràmica.

C-2. Lletres p i h separades, mv amb nexe. Allés 
de Tournby, Bordeus (CEIPAC 7326). Com en el cas 
anterior, no hem pogut estudiar la pasta d’aquest únic 
exemplar.

Tipus d: Segell philodamvs amb el traç puntejat. 
D1. Amb les lletres ph amb nexe.
El primer exemplar que es donà a conèixer creiem 

que fou el recollit al jaciment del Sot del Camp, al Ma-
resme (Pascual 1977, fig. 18). Sempre s’havia sospitat 
que aquest centre fou el productor d’àmfores Oberaden 
74 amb aquesta marca, cosa que, com hem vist, podem 
desestimar. La descripció de la pasta que fa Jordi Miró 
(1988, 95) recorda les del tipus 2 de la Canaleta.

Un altre exemplar prové de l’oppidum ibèric d’En-
serune (Miró 1988, 171; CEIPAC 6217). Es tracta 
d’un fragment d’Oberaden 74 amb les dues nanses. 
Aquest presenta, a més, les lletres mv amb nexe.

D2. Amb les lletres p i h separades, h i i amb nexe. 
Documentada a Ruscino (Miró 1988, 171; CEIPAC 
7271); en aquest exemplar, les lletres mv amb nexe.

D1 o D2. Una marca de tipologia dubtosa la tenim 
en l’exemplar recuperat en la intervenció arqueològica a 
la Canaleta de les campanyes 2000-2001, philo[damvs] 
(ref. VLC-00-1502-2, Codex 2001).109

Es coneix un altre fragment informe d’àmfora re-
collit en les prospeccions de l’ager Tarraconensis. Ens 
referim, en concret, a la prospecció duta a terme l’any 
1987 en el terme de la Secuita. Es tracta d’un fragment 
amb restes d’una marca on es pot llegir philo –ph amb 
nexe– amb la referència campo 497. En la publicació no 
es pot observar amb gaire claredat la variant del segell. 
Pot tractar-se de la que aquí hem classificat com a D1, 
o pot tractar-se del tipus B amb concrecions alienes a 
la pasta ceràmica. No excloem cap de les dues possibili-
tats, ja que no hem pogut estudiar directament el frag-
ment ceràmic (Carreté, Keay i Millett 1995; CEIPAC 
24114). La descripció de la pasta ceràmica que fan els 
seus autors –que ells anomenen fabric 12– recorda la 
nostra pasta del tipus 3.110

8.4.4.2.2. sex.domiti. Marca associada fins ara 
al jaciment de l’Aumedina (Tivissa) (Callender 1965, 
núm. 1602). Tots els treballs publicats establien que les 
Oberaden 74 amb aquesta marca eren produïdes a Ti-
vissa (Tchernia 1976, 973-979; Nolla, Padró i Sanmartí 
1980, 193-218; Revilla 1993); posteriorment, un de 
nosaltres ja va apuntar la possibilitat d’una producció 
de la Canaleta (Gebellí 1996; 1998). Es documenta gai-
rebé de manera exclusiva sobre el tipus d’àmfora Obe-
raden 74. També es coneix aquesta marca en àmfores 
del tipus Dressel 12 suposadament de producció tarra-
conense localitzades a Lió (França). No es pot atribuir un 
origen concret d’aquestes àmfores a cap taller català, si 
bé les anàlisis químiques que s’han realitzat han posat de 
manifest que no són originàries del taller de l’Aumedina 
(Desbat i Schmitt 1998). Una altra àmfora amb la ma-
teixa marca, de la forma Dressel 12, sembla que podria 
ser originària de la península Itàlica (Desbat i Schmitt 
1998, 354-355). Queda per confirmar una àmfora de 
tipologia incerta, una Dressel 7-11 o una Haltern 70, 
amb la marca sex.domiti (Revilla 1993, nota 211).

Un exemplar amb aquesta marca fou recollida per 
membres del Grup de Recerques Arqueològiques en 
el jaciment de la Canaleta. Correspon a un fragment 

108. Aquesta marca al lateral deu tractar-se d’una alteració produïda a la matriu del segell.
109. La representació exacta de la marca és piiio/; per tant, no sabem si el nexe és p i h, o h i i, hem d’entendre que el traç horitzontal 

de la ph no hauria quedat marcat.
110. Es tracta d’una pasta de coloració ataronjada amb desgreixant granític abundant i de mides mitjanes. Correspon a la típica pasta 

del Camp de Tarragona.
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Figura 5. 1 a 3. Dressel 2/4, pasta tipus 3 (MHC); 4. Oberaden 74, pasta tipus 3 (MHC); 5 a 6. Oberaden 74 pasta tipus 
1(MHC); 7. Oberaden 74, pasta tipus 1 (P/F sense estratigrafia); 8. Pascual 1, pasta tipus 1(MHC); 9 a 14. Oberaden 74, pasta 
tipus 2 (MHC).
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Figura 6. 1. Oberaden 74, pasta tipus 2 (MHC); 2. Oberaden 74, pasta tipus 1 (MHC);  3 i 4. Oberaden 74, pasta tipus 1 
(MHC); 5 a 8. Oberaden 74, pasta tipus 2 –la núm. 3 amb restes de la cartel·la amb orla d’espigues– (MHC); 9 a 12. Pascual 
1, pasta tipus 2 (MHC).
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d’àmfora Oberaden 74 –vora, coll i arrencament de 
nanses– amb el segell entre les dues nanses (fig. 4: 3). 
No tenim cap dubte que es tracta d’una producció del 
taller de la Canaleta i no pas del taller de l’Aumedina. 
Té restes d’engalba groga verdosa, amb pasta del tipus 
1. La cartel·la rectangular fa 7 x 1,2 cm, una mida si-
milar a les detectades en àmfores marcades al taller de 
l’Aumedina (Revilla 1993, 80).

A més, podem precisar que el punxó amb què es 
realitzà la marca de la nostra àmfora era el mateix, o 
molt similar, als emprats en el taller de l’Aumedina. El 
mateix V. Revilla, en el seu estudi sobre les marques del 
taller de Tivissa, avançava que en tots els casos les mar-
ques semblava que provenien d’una mateixa matriu i 
que, al seu torn, d’una se’n podrien obtenir d’altres 
(Revilla 1993, 80). Probablement amb una d’aquestes 
es marcarien les àmfores sex.domiti de la Canaleta.

S’ha documentat aquesta marca en dos fragments 
d’àmfores de la forma Oberaden 74 trobats al jaciment 
romà del Mas d’en Gras,111 també del terme de Vila-
seca, i proper a la Canaleta (Járrega 2003; Járrega i 
Sánchez 2008, fig. 87, 4 i 10). També aparegueren dos 
fragments del tipus Oberaden 74 amb la marca sex.
domiti en les excavacions realitzades en el jaciment de 
la Canaleta l’any 2003 (Codex 2003). En aquest cas i 
en l’anterior no hem tingut l’ocasió de poder fer una 
observació macroscòpica de les ceràmiques; tot i així, 
i atenint-nos a l’exemplar recollit pel GRA (Grup de 
Recerques Arqueològiques), no és aventurat plantejar 
la possibilitat que aquestes àmfores fossin produïdes 
en el jaciment de la Canaleta. 

Per seguir el rastre dels Domitii ens centrarem en el 
treball de Jordi Miró (1981, 254). El gentilici Domitius 
és molt conegut a Hispania; ens interessa especialment 
la seva relació amb els Domitii Ahenobarbi, que comp-
taven amb una considerable quantitat de membres se-
natorials. Si ens centrem només en època augustiana 
(moment de les exportacions de les àmfores Oberaden 
74 amb la marca sex.domiti), tenim:

– Cn. Domitius Ahenobarbus, cònsol del 32 aC.
– L. Domitius Ahenobarbus, cònsol del 16 aC, ma-

rit d’Antònia Maior, neboda d’August. Membre dels 
Arvals.

– Cn. Domitius Calvinus, patronus d’Empúries, pro-
cònsol de la Hispania Citerior entre 39-36 aC; sufocà 
una rebel·lió dels ceretani i encunyà moneda a Osca.

Segons Jordi Miró, el Domitius de les àmfores de 
l’Aumedina –i qui sap si de la terrisseria localitzada a la 
Canaleta– pot estar relacionat tant amb la gens dels Do-
mitii Ahenobarbi com amb la dels Calvini –que tingue-

ren possessions a Tarragona–, i potser estaven en relació 
amb Dertosa. Tanmateix, l’absència del cognomen en la 
marca que aquí ens ocupa fa que resulti molt arriscat es-
tablir qualsevol lligam amb personatges coneguts per les 
fonts epigràfiques; en qualsevol cas, els personatges es-
mentats més amunt tenien els praenomina Lucius i Cna-
eus, mentre que el qui marcà els segells es deia Sextus.

Cal destacar que en el jaciment de Tivissa les úni-
ques àmfores que duen la marca sex.domiti són les 
del tipus Oberaden 74.112 Un exemplar localitzat a 
Llemotges presentava la doble marca –sex.domiti i 
saturio– (Revilla 1993, 81).

8.4.4.2.3. ir. Un fragment informe amb aquesta 
marca fou localitzat en la intervenció arqueològica a 
la Canaleta entre els anys 2000 i 2001 (ref. VLC-01-
6005-1, Codex 2001). Una marca idèntica fou docu-
mentada al jaciment de la Buada (Vilaseca 1920; Mas-
só 1983; irat 148) sobre àmfora indeterminada. Prové 
del fons del Museu Comarcal Salvador Vilaseca. 

La marca ir apareix tres vegades sobre una mateixa 
Dressel 2-4 a Cartago (Freed 1999, 355, fig. 2). Potser 
es tracta d’un cognomen abreviat o de les inicials del 
nomen i cognomen o de praenomen i nomen.

No hem tingut ocasió de poder fer un estudi ma-
croscòpic del fragment ceràmic, amb la qual cosa des-
coneixem si es tracta d’una producció del jaciment de 
la Canaleta o no. 

8.4.4.2.4. [...] mari. Aquesta marca es coneix so-
bretot sobre material de construcció –tegulae– i s’ha 
documentat a Empúries (CEIPAC), i també a Perafort, 
en la vil·la romana de la Barquera (López Vilar 1993).

També es coneix aquesta marca sobre diferents tipus 
d’àmfora, concretament Dr. 14, Dr. 2-4 (principalment) 
i àmfora de base plana no especificada (Laubenheimer 
i Schmitt 2009, 103), però que probablement és una 
Oberaden 74. Aquestes àmfores s’han atribuït al taller 
de Frejús, a la Provença; mentre que les Dressel 2-4 amb 
la marca mari s’atribueixen a l’època flàvia, hi ha un 
exemplar de base plana que porta una data consular de 
l’any 28 dC. No es té coneixement que aquest segell 
s’hagi documentat en àmfores tarraconenses. En el nos-
tre cas apareix en el coll d’una àmfora Dressel 2-4 (fig. 
6: 2). La pasta de l’àmfora no es correspon amb la de les 
produccions de la Canaleta ni les produccions típiques 
de la nostra zona, i té una tonalitat molt clara; el perfil 
de la vora és molt baix, similar al de les Dressel 2-4 ità-
liques més antigues. Per aquestes raons, creiem que en 
aquest cas es tracta d’una importació (suposem que de 
Frejús), encara que crida l’atenció el fet d’haver-se trobat 
també a la Canaleta una tègula amb la marca mari.

111. Pot ser que un altre fragment de coll i arrencament de nansa d’àmfora amb un fragment de marca ms es pugui interpretar com a 
[philoda]mvs.

112. Pel que es desprèn del treball de V. Revilla sobre la terrisseria de l’Aumedina, de les vint-i-vuit marques recuperades en el jaciment, 
vint-i-quatre duien la marca sex.domiti –és a dir, el 85,70 % del total. A més, totes semblaven estar fetes amb el mateix punxó, i, al seu torn, 
d’aquest se n’haurien pogut obtenir d’altres (Revilla 1993, 81; 1995, 96).
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8.4.5. Consideracions

8.4.5.1. Consideracions prèvies sobre les marques
Els segells podien ser de ceràmica o també de 

metall.113 Els tipus de marques podien ser molt vari-
ats, depenent del tipus d’àmfora i de la seva zona de 
producció. A tall d’exemple, tenim que les Dressel 20 
que duien oli de la Bètica porten moltes inscripcions 
(tituli picti, segells i grafits), mentre que les àmfores de 
vi catalanes sovint són totalment anepígrafes. 

En els segells apareixen marques imperials,114 a 
vegades amb el nom de l’emperador, senatorials, que 
inclouen membres d’aquest ordo, amb la presència dels 
tria nomina: praenomen, nomen, cognomen, moltes ve-
gades abreviats –és molt freqüent a la Bètica. Aquests 
tria nomina poden aparèixer amb el nom d’un villi-
cus o d’un esclau,115 amb l’adjectiu d’un lloc, amb un 
nom de figlina. Pot donar-se el cas també que aparegui 
una figlina sola. Apareixen també el que s’ha interpre-
tat com a firmes comercials de pares i fills, de germans, 
etc. Firmes comercials amb l’esment de la figlina, 
noms propis en nominatiu o genitiu que fan menció 
del propietari o productor de l’envàs. Poden aparèixer 
dues lletres estampillades o bé una de sola, símbols hel-
lenístics que desapareixen a l’inici de l’Imperi; en el 
nostre cas apareixen també símbols en alfabet ibèric en 
època tardorepublicana.

Els nomina del propietari s’expressen normalment 
en genitiu, i el nom servil, en nominatiu.

Les àmfores amb marca formen una petita part 
del total de la producció amforal.116 Per Montserrat 
Comas, és possible que el vi de qualitat anés marcat 
i que el vi ordinari no hi anés, fet que facilitaria el 
procés de control per part dels negotiatores (Comas 
1997, 106). 

Sense que es pugui afirmar de manera absoluta, po-
dem pensar que els segells fan al·lusió al productor o 
propietari de les explotacions del fundi. Els ceramistes, 
en cas d’aparèixer, ho farien en qualitat d’associats dels 
primers.

A vegades es dóna el cas que en una mateixa àm-
fora apareixen segells diferents, però és més probable 
que aquests facin al·lusió a productors associats. El fet 
que en un mateix forn apareguin segells diferents sem-
bla indicar que els treballs es feien per encàrrec, i el 
fet que la mateixa marca es localitzi en més d’un forn 
planteja la hipòtesi que es treballés sobre comanda. Al-

guns cops observem que a vegades una marca apareix 
acompanyada d’una altra, i després apareix acompa-
nyada d’una marca diferent de l’anterior. Aquest fet 
fa pensar en una associació temporal (Beltran 1970; 
1978; 1990; 1994).

Els cognomina solen aparèixer en genitiu, general-
ment abreviats sols o associats a altres cognomina o a 
un nom complet; la majoria se situen en el pivot. No 
obstant, quan apareixen associats, algunes de les mar-
ques poden aparèixer al coll o a l’espatlla de l’àmfora. 
També ens trobem amb excepcions remarcables en 
què el nom apareix complet, en nominatiu i en posició 
destacada en el coll (Revilla 1995, 100). Aquest seria el 
cas de les nostres àmfores del jaciment de la Canaleta 
amb la marca philodamvs.

Pot donar-se el cas que el significat de les marques 
pugui variar, atenent al tipus d’envàs on es localitzi. 
Aquesta teoria es fonamenta en els diferents nomina i 
cognomina que es localitzen en cada tipus amfòric. A 
trets generals i resumint l’obra de M. Comas, podem 
pensar que les àmfores Laietana 1 / Tarraconense 1 fa-
rien esment dels amos dels tallers i de les vil·les on es 
produïa el vi, mentre que les Pascual 1 farien al·lusió 
als propietaris de les vinyes. En el cas de les marques 
sobre àmfores del tipus Dressel 2-4, es plantegen di-
verses hipòtesis: que facin esment d’un supervisor de 
la producció ceràmica o del contingut, que es referei-
xin al navicularius, o bé al marxant del vi. Així, amb 
les Dressel 2-4 ens trobaríem davant d’un procés de 
professionalització del treball de la indústria terrissera 
(Comas 1997, 111-112).

Chic (2000, 1188) creu que les marques tenen 
relació directa –almenys en el cas de la Bètica– amb 
el terrissaire, considerant que, segons aquest autor, el 
nom que apareix en una marca té un gran nombre de 
probabilitats de correspondre al del mateix terrisser. 
En el cas que apareguin diversos noms, això pot corres-
pondre a tres possibilitats: l’existència d’una societat, 
que hi hagi més d’un terrisser o que els segells facin 
referència tant al propietari de la terrisseria com a un 
client.

Un fet que cal destacar és que en les àmfores Dres-
sel 2-4 de la Laietània les marques sempre estan col-
locades en el pivot, tret d’un parell d’excepcions (Co-
mas 1997, 111), mentre que en el cas de les nostres 
marques documentades al Camp de Tarragona nor-
malment estan situades al coll.

113. Com ara l’exemplar aparegut a la vil·la dels Munts (Altafulla): C(ai) Valeri Aviti / Augustobriga, probablement per marcar materials 
ceràmics (MNAT 45427).

114. El segell imp aparegut a Torre Llauder. Potser una part de les terres formarien part de les propietats imperials i serien admi-
nistrades per lliberts (Miró 1981, 260). En la mateixa línia tenim el cas de Vilauba, on la troballa d’un fragment d’inscripció imperial, 
d’un membre de la dinastia julioclàudia, probablement Germànic, ha fet pensar que pogué tractar-se d’un fundus imperial (Pons 1994, 
126).

115. Sovint els noms d’esclaus tenen origen grec, i probablement philodamvs és el cognomen d’un esclau o d’un llibert.
116. En el cas de les estratigrafies de Baetulo s’ha pogut comprovar que solament representen entre un 1 i un 2 % del total; en canvi, en 

els derelictes més ben estudiats poden arribar a anar marcades gairebé el 50 % del total (Comas 1997, 105).
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8.4.5.2. Aspectes concrets sobre les marques 
del jaciment de la Canaleta
Coneixem un mínim de sis variants diferents per a 

la mateixa marca philodamvs. Crida l’atenció la gran 
diversitat formal en les diferents matrius: orla d’espiga 
de blat flanquejada per perles, lletres amb el traç pun-
tejat, i per acabar el segell que presenta un traç senzill. 
D’aquests tipus inicials se’n generaren d’altres en fun-
ció de la utilització o no de nexes amb les lletres (p i h, 
mvs). Ignorem quins motius propiciaren que es realit-
zessin uns punxons amb aquest grau de sofisticació en 
el primer cas, i tan diferents els uns dels altres. Aquest 
fet sembla ser únic en l’epigrafia amfòrica tarraconen-
se.117 Una evolució cronològica sembla l’opció més 
lògica. No obstant, les troballes de l’oppidum d’Ense-
rune desaconsellen aquesta opció,118 ja que en aquell 
jaciment s’hi localitzaren quatre marques diferents de 
les sis que coneixem actualment. 

Cal destacar el fet que hem anat observant des de 
ja fa temps –encara que no hem comptat amb gaires 
elements d’anàlisi–: que totes les àmfores amb la marca 
philodamvs, amb la marca, que hem anomenat, del 
tipus A, tenien la pasta del tipus 2. En canvi, les que 
hem observat amb la marca del tipus B tenien la pasta 
del tipus 1 (tret de la fig. 6: 1, que té la pasta del tipus 
2). Explicat aquest fet, aclarirem que, probablement, 
les variacions en la coloració de les pastes deuen es-
tar relacionades amb factors de la temperatura de la 
cambra de cocció del forn en el moment de realitzar la 
cuita de les àmfores. 

Ens crida l’atenció el fet ja esmentat en alguna altra 
ocasió (Gebellí 1998) que les àmfores del tipus Obe-
raden 74 duguin una marca que les diferenciï de la 
resta de produccions del taller: en el cas de l’Aume-
dina, sex.domiti per a les Oberaden 74 i tibisi per a 
les Pascual 1 i Dressel 2-4.119 En el cas de la Canaleta, 
philodamvs –i entenem que també sex.domiti– per 
a les Oberaden 74, mentre que la resta de producci-
ons (Pascual 1 i Dressel 2-4) no durien aquest tipus de 
marca.120

Les àmfores Oberaden 74 –tant les fabricades a 
Tivissa com les de la Canaleta– sembla que aparei-
xen segellades en un percentatge superior a la resta 
de produccions amforals catalanes: en el cas de les de 
Tivissa, parlem del 47 % del total, i en el cas de les 

àmfores de la Canaleta, no podem establir-ne un per-
centatge, ja que desconeixem si la recollida del ma-
terial fou aleatòria o no, però dels vuit fragments de 
vora i arrencament del coll estudiats, set duien estam-
pillat el segell. 

Tradicionalment, s’ha associat el nom del personat-
ge que apareix en la marca de l’àmfora al propietari del 
fundus on es produiria aquesta, i probablement en la 
majoria dels casos això és així.121

La producció d’àmfores Oberaden 74 amb la mar-
ca sex.domiti en el jaciment de la Canaleta, amb un 
punxó com l’emprat a l’Aumedina, ens planteja diver-
ses hipòtesis de treball: des d’un trasllat de l’activitat 
d’un centre a l’altre –cosa que implicaria desplaçar el 
punxó–, fins a possibles compres de recipients cerà-
mics buits –o del producte envasat– a un fundus aliè 
per tal de fer front a determinades comandes. Cal re-
cordar que el jaciment de la Canaleta dista uns 40 km 
aproximadament del jaciment de l’Aumedina. Potser 
un canvi cronològic podria explicar aquest fenomen, 
però és difícil de poder esbrinar i força improbable, so-
bretot si tenim en compte que aquestes àmfores tenen 
la màxima difusió en època augustal.

Ignorem els tipus de relacions contractuals que això 
implicaria. D’acord amb el que es coneix tradicional-
ment, no sembla que ens trobem davant d’una associ-
ació temporal, ja que llavors –suposadament– en una 
mateixa àmfora haurien d’aparèixer representats els 
noms philodamvs i sex.domiti.122 Una altra possibili-
tat seria que ens trobéssim davant de dues terrisseries, i 
potser dos fundi, propietat del mateix personatge. 

Una tercera opció –gens desenvolupada fins ara 
però creiem que amb prou opcions de ser vàlida– seria 
que ens trobéssim davant de lots d’àmfores i vi adqui-
rits per un agent comercial –un institor–123 que duria 
a terme una praepositio per encàrrec d’un patronus que 
faria marcar les àmfores amb el seu nom, sex(ti) do-
miti.

La jurisprudència romana recull exemples prou 
enriquidors de casos de compravenda de vins a gran 
escala –parlem d’adquirir vi d’una explotació agrícola, 
no pas de vi al detall en un establiment. Un problema 
recurrent que es plantejaria seria el de si les àmfores 
anirien incloses o no en el preu final del producte. 
Si bé la majoria dels juristes romans s’expressaven en 

117. En tenim algun altre exemple, com els segells amb la marca in planta pedis cn lentvlvs avgvr.
118. Se suposa que aquelles àmfores aparegueren en nivells d’època augustal, sense més precisions, en el mateix context estratigràfic que 

una àmfora Pascual 1 amb el segell m.porci (Miró 1988).
119. El 47 % de les Oberaden 74 recuperades de la terrisseria de l’Aumedina anaven estampillades: el percentatge era molt superior al de 

les Pascual 1 –un 2,8 %– i al de les Dressel 2-4 –un 8,3 %.
120. Per contra, en el jaciment de Mas del Catxorro (Benifallet, Baix Ebre) les àmfores d’aquell taller duien la marca c mvssidi nep –mv 

i idi amb nexe– i apareixien estampillades amb aquesta marca les Pascual 1, les Oberaden 74 i les Dressel 7-11 (Revilla 1995, 172).
121. Existeix molta bibliografia referent a aquest tema (Miró 1988; Comas 1997; Revilla 1995).
122. Com seria el cas de l’àmfora del tipus Oberaden 74 amb les dues marques sex domiti i satvrio (Revilla 1993, 85).
123. Els institores serien agents comercials, parents o esclaus o personal llibert d’un patronus que durien a terme diferents activitats, entre 

les quals podem destacar la compravenda de mercaderies Dig. 14.3.5.
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sentit afirmatiu, aquest interrogant sembla que es de-
via donar sovint. Pròcul diferenciava entre la compra 
de vinum doliare i de vinum amphorarium. L’estudi 
d’aquesta documentació jurídica ha dut algun autor a 
interpretar que el vinum doliare suposaria generalment 
el transvasament del vi dels dolia del propietari del vi 
als recipients –suposem que àmfores– del comprador 
(Benítez 1994, 112). Amb la qual cosa ens hem d’ima-
ginar que el comprador se les enginyaria per proveir-
se, en el lloc més proper al punt de compra, d’un assor-
timent de recipients aptes per a aquest efecte, potser en 
el mateix fundus on adquiria el vi o en un altre d’aliè.

A Lió (França) es localitzaren un seguit d’àmfores 
del tipus Dressel 12 amb la marca sex.domiti al llavi. 
Aquelles, però, presentaven un punxó clarament dife-
renciat del dels nostres exemplars de l’Aumedina i de 
la Canaleta. Les anàlisis realitzades en aquelles àmfores 
determinaren que no es tractava de produccions del 
taller de Tivissa (Desbat i Schmitt 1998).

En els jaciments d’Enserune i Neuss es troben àm-
fores de la forma Oberaden 74 (Miró 1988), amb les 
marques philodamvs i sex.domiti, sense que puguem 
saber si aquestes darreres són originàries del jaciment 
de la Canaleta o no. El mateix succeeix en altres jaci-
ments on s’han documentat àmfores amb la marca sex.
domiti. D’acord amb l’estat actual de les investigaci-
ons sobre l’epigrafia amforal, i sobretot atenint-nos a 
tot el que hem exposat, no podem assegurar que totes 
les àmfores Oberaden 74 amb la marca sex.domiti si-
guin produccions de l’Aumedina. Podrien tractar-se, 
perfectament, de produccions de la Canaleta.

Del total de sis punxons que coneixem amb la mar-
ca philodamvs, solament podem assegurar que dos 
d’ells marquessin àmfores fabricades al taller de la Ca-
naleta: es tracta dels punxons que hem anomenat A i 
B. No estem en condicions, ara com ara, d’assegurar o 
desmentir que la resta d’àmfores amb els punxons que 
hem anomenat C1, C2, D1 i D2 siguin produccions 
de la Canaleta, sobretot si no es pot realitzar una ob-
servació directa dels fragments ceràmics.

Per tant, i en resum, podem concloure que a la Ca-
naleta hi hagué una terrisseria (probablement associa-
da a una vil·la) on es va produir ceràmica comuna, 
possiblement tègules i fins i tot antefixes, però sobre-
tot àmfores de la forma Oberaden 74, amb els segells 
philodamvs i sex.domiti. Aquesta producció es pot 
datar principalment (i potser exclusivament) en època 
d’August, cosa que constitueix una espècie d’unicum, ja 
que les altres terrisseries del Camp de Tarragona presen-
ten un repertori tipològic d’àmfores (Dressel 2-4 i, en 
menor mesura, Dressel 7-11 i potser Pascual 1), i són 
possiblement més tardanes que la de la Canaleta. Això 

ens permet posar en relleu l’especificitat que té aquest 
jaciment en relació amb els altres de la zona estudiada. 
Hem de tenir present que aquestes dades es poden ex-
treure, la majoria, de l’estudi de les àmfores recuperades 
en prospeccions realitzades per investigadors locals. Per 
la naturalesa de les troballes –material de rebuig ce-
ràmic–, hem de ser prudents en el moment d’establir 
conclusions, ja que no sabem si ens trobem davant de 
restes materials provinents de la neteja d’una sola forna-
da o de diverses. L’excavació sistemàtica d’un abocador 
ceràmic –que no tenim coneixement que s’hagi localit-
zat– aportaria més dades a les ja obtingudes.

La presència d’habitacions amb hipocausts fa pen-
sar, efectivament, que corresponen a un balneum, cosa 
que ens permetria documentar l’existència d’una vil-
la. Cal considerar la referència recollida per Adserias 
(1998, 64), segons la qual, a finals dels anys setanta 
del segle xx, les excavacions del Grup de Recerques 
de Vila-seca van permetre documentar algunes habi-
tacions (principalment al sector nord) amb paviments 
d’opus signinum, algun d’ells amb tessel·les. Si fos així, 
tindríem un indici força fiable de l’existència d’una vil-
la d’època julioclàudia o fins i tot d’època republicana 
(època en què es començaren a fer aquests mosaics), 
però malauradament no hi ha cap documentació grà-
fica de la troballa ni n’hem localitzat restes dins del 
material de la col·lecció Ferrando, per la qual cosa hem 
de considerar aquesta notícia amb molta precaució. 

D’altra banda, no queda gens clara la continuï-
tat de l’ocupació després de l’època julioclàudia; tan 
sols hi ha alguns fragments de sigil·lada africana A i 
ceràmica africana de cuina que podrien apuntar vers 
una datació del segle ii, però cal considerar aquesta 
dada amb prudència, ja que no és segur que aquests 
materials (que formen part de la col·lecció Ferrando) 
procedeixin de la Canaleta.124 Els materials atribuïbles 
amb seguretat a aquest jaciment no depassen la segona 
meitat del segle i dC.125 Tampoc no podem datar el 
final dels forns (que per la cronologia de les àmfores de 
la forma Oberaden 74, hem de considerar bàsicament 
com d’època augustiana), ni determinar si hi continuà 
la producció d’altres materials després d’acabar la de 
les àmfores. Per tant, la solució de continuïtat entre la 
producció d’àmfores i la probable vil·la resta encara per 
aclarir, sobretot tenint en compte que les excava cions 
s’han centrat principalment en la zona dels forns.

8.4.6. Conclusions

– Podem afirmar que en època augustiana hi hagué 
a la Canaleta un centre terrisser on es produïen àmfo-
res de la forma Oberaden 74, que servien, sens dubte, 

124. Vegeu nota 102.
125. Segons indicació personal de César Augusto Pociña, director de les darreres excavacions efectuades per Codex al jaciment, la seva 

datació general està compresa entre mitjan segle i aC i mitjan segle i dC.

559



AGER TARRACONENSIS 2. el PoblaMenT

per envasar el vi produït aleshores al voltant de Tarraco. 
Tanmateix, aquest taller presenta una clara especificitat 
en relació amb la resta de tallers del Camp de Tarrago-
na, ja que és l’únic en el qual es va produir l’esmentada 
forma; sembla que també s’hi podrien haver fet àmfores 
de la forma Pascual 1 (pel tipus de pasta, encara que no 
és segur), i no hi ha indicis clars de la producció de les 
formes Dressel 2-4 i 7-11, tot i que estan presents al 
jaciment. Tenint en compte també el context ceramolò-
gic, això atorga al taller de la Canaleta una singularitat 
i una precedència cronològica en relació amb les altres 
terrisseries d’època romana imperial de l’ager Tarraco-
nensis, centrada bàsicament en època d’August.

– La freqüència de la troballa del segell philodamvs 
i la seva aparició en exemplars de la forma Oberaden 74 
amb pasta local permeten assegurar la producció d’àm-
fores amb aquesta marca a la Canaleta, tot i que ante-
riorment s’havia atribuït al Sot del Camp (Sant Vicenç 
de Montalt, Maresme), tan sols per la presència d’un 
exemplar. No està tan ben documentada la producció 
a la Canaleta d’àmfores amb la marca sex.domiti, que 
apareix també a l’Aumedina (Tivissa, Ribera d’Ebre), 
tot i que es troba en exemplars de pasta local, que és 
molt diferent de la del forn de l’Aumedina. Això ens 
permet suposar la producció d’àmfores amb la mateixa 
marca tant a la terrisseria de l’Aumedina com a la de 
la Canaleta, fet que obre tot un ventall de possibilitats 
interpretatives per explicar aquest fenomen.

– Aquesta terrisseria es pot posar en relació amb una 
vil·la romana que hi hauria hagut al mateix indret, tot i 
que resulta poc coneguda. Les dades que serveixen per 
documentar-la són les troballes del Grup de Recerques 
de Vila-seca, que van permetre localitzar hipocausts i 
potser paviments d’opus signinum amb tessel·les, tipus 
de mosaic que podria ser d’època tardorepublicana o 
julioclàudia. Malauradament, aquesta referència no 
s’ha pogut confirmar ni desmentir, ja que actualment 
no existeixen restes físiques visibles ni materials gràfics 
que permetin confirmar aquesta informació.

– La cronologia del jaciment està ben documenta-
da en època d’August, però no queda clara una datació 
anterior, suggerida tant per la possible existència de 
mosaics d’opus signinum tessel·lat com per ceràmiques 
ibèriques tardanes que es troben a la col·lecció Ferran-
do, però que malauradament no sabem si són o no de 
la Canaleta. Tampoc no podem assegurar la pervivèn-
cia (tant del forn com de la més que probable vil·la) 
més enllà de l’època julioclàudia, ja que els materials 
coneguts són d’aquesta època i tan sols hi ha indicis 
d’una possible perduració per l’existència a la col-
lecció Ferrando d’algun exemplar de sigil·lada africana 
A i ceràmica africana de cuina que es pot datar en el 
segle ii, però que no podem assegurar que procedeixin 
de la Canaleta. Per tant, no és segura una continuïtat 
més enllà del segle i dC, la qual cosa recorda, per cert, 
la problemàtica de la propera vil·la de Barenys.
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8.5. Les antefixes de l’ager Tarraconensis

Jordi López Vilar

8.5.1. Introducció

En aquest capítol s’efectua l’estudi de les antefixes 
localitzades en els jaciments romans de l’ager Tarraco-
nensis (a la dreta del Francolí).126 Hem fet una revisió 
de la bibliografia i dels fons dels museus per elaborar 
el catàleg, que suma un total de vint-i-sis elements que 
responen a vuit models iconogràfics: «Bust d’Àrtemis 
Selene sense creixent lunar ii», «Bust de sàtir amb nè-
brida lligada al coll», «Bust femení amb pentinat de 
quarts de meló i», «Bust femení velat amb pentinat 
de quarts de meló iv», «Bust femení velat amb arraca- 
des llargues», «Cap masculí barbat amb cucullus», 
«Cap de lleó» i «Palmeta de cinc lòbuls amb els ex-
trems girats cap endins, dos dofins i fris de triple 
motllura llisa». D’aquestes vint-i-sis antefixes, disset 
són inèdites, entre les quals destaca especialment el 
conjunt procedent del Mas de Gomandí. De tota la 
sèrie de mate rials ceràmics de construcció amb interès 
iconogràfic,127 només hem identificat antefixes. Altres 
elements com ara lastres de revestiment, lastres de co-
ronament, simes de cornisa o simes de frontó no s’han 
constatat, seguint en això la tendència general a His-
pània, on gairebé totes les terracotes arquitectòniques 
són antefixes. Malgrat tot, en els jaciments penede-
sencs del Vilarenc i Tomoví s’ha produït en els darrers 
anys la sorprenent troballa de lastres Campana, que 
juntament amb les descobertes a la ciutat de Tarra-
gona han servit per proposar una producció genuïna 
tarraconense.128

En una publicació anterior ja vam fer un estat de 
la qüestió molt genèric sobre la producció de terraco-
tes arquitectòniques del Camp de Tarragona i exten-
sions129 on s’enumeraven els jaciments que n’havien 
proporcionat; la majoria dels quals en el territori que 
ara estudiem: la Canaleta (Vila-seca), un jaciment 
indeterminat entre Salou i Cambrils, els Antigons 
(Reus), la Buada (Reus), Mas d’en Corts (Reus) i el 
Mas de Gomandí (Riudoms). Excavacions recents 

han proporcionat cinc antefixes noves procedents del 
Vila-sec (Alcover) i del Barranc de Sales (la Selva del 
Camp). Altres punts exteriors a l’àrea delimitada són 
la vil·la dels Munts (Altafulla), la vil·la del Vilarenc 
(Calafell), Tomoví (el Vendrell) i la Granja Mitjana 
(Vimbodí).

8.5.2. els jaciments

8.5.2.1. Vil·la de la Canaleta
Al nord-est de Vila-seca es troba la vil·la romana de 

la Canaleta, objecte d’algunes excavacions arqueològi-
ques en els darrers anys. S’hi han descobert diversos 
àmbits residencials, àrees porticades, un possible con-
junt termal, magatzems, una zona per a l’elaboració del 
vi i nombrosos forns, alguns de metal·lúrgics i d’altres 
–un mínim de sis– dedicats a la fabricació de ceràmica 
comuna i àmfores del tipus Oberaden 74.130 Les restes 
es daten entre mitjan segle i aC i i dC.

De la vil·la romana de la Canaleta procedeix una 
antefixa de la qual s’ha publicat només una fotogra-
fia.131 Correspon al tipus de «Bust femení velat amb 
pentinat de quarts de meló i», propi de Tàrraco i vil·les 
del voltant. De moment no hi ha proves d’una manu-
factura d’antefixes a la Canaleta,132 tot i que tampoc es 
pot descartar. 

8.5.2.2. Salou
Al Museu Comarcal Salvador Vilaseca de Reus 

existeixen dues antefixes procedents d’algun jaciment 
romà indeterminat situat entre Salou i Cambrils vora 
la Via Augusta.133 Corresponen als models de «Bust 
femení velat amb pentinat de quarts de meló i» i «Cap 
masculí barbat amb cucullus».

8.5.2.3. Vil·la dels Antigons
A mig camí entre les poblacions de Tarragona 

i Reus, molt a prop de la Canonja s’ubicava la vil·la 
romana dels Antigons, destruïda en gran part durant 
la construcció d’un edifici industrial en la dècada dels 
anys setanta, quan s’hi va fer un seguiment arqueològic 
en condicions certament difícils (vegeu el volum quart 
d’aquesta obra). Del luxe de la vil·la ens parla la pre-
sència d’un gran nimfeu (18 x 2 m) decorat amb esta-

126. He d’agrair sincerament la col·laboració de tots els arqueòlegs que m’han ofert amablement els materials per estudiar-los, alguns 
dels quals, procedents de recents excavacions. Especialment a Jaume Massó, director del Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus, a 
Josep Francesc Roig i Marta Bru, de Codex-Arqueologia i Patrimoni, i a Albert Vilaseca, de Cota 64. També al prof. Aureli Àlvarez i a Ana 
Domènech, de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de l’ICAC, que a petició meva han efectuat la descripció macroscòpica de les pastes cerà-
miques, i a la professora M. Luisa Ramos.

127. Evidentment, no formen part d’aquest estudi tegulae, imbrices, lateres, etc.
128. López, Piñol i Revilla en premsa.
129. López i Piñol 2008, 64-69.
130. En espera de la publicació de les darreres novetats, la bibliografia es redueix a Adserias 1998, Gebellí 1996 i Járrega 2002. Vegeu 

també l’article de Gebellí i Járrega en aquest mateix volum.
131. Adserias 1998, 67.
132. Agraïm la informació a César Augusto Pociña.
133. Gorges 1979, 417.
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tuària. També s’hi van localitzar quatre forns, tres d’ells 
per coure atuells ceràmics: dos grans forns adequats 
a la producció de ceràmica (concretament àmfores 
Dressel 2-4 i 7-11, grans gerres i material ceràmic de 
construcció)134 i un tercer de ceràmica comuna. Es co-
neix un magatzem de dolia, una àrea d’enterraments, 
abocadors, etc. La seva activitat es desenvolupà entre 
els segles i aC i v-vi dC.

Al Museu Comarcal Salvador Vilaseca de Reus 
s’hi exposa l’única antefixa recuperada, amb motiu de 
«Bust d’Àrtemis Selene sense creixent lunar ii».

8.5.2.4. La Buada
El jaciment romà de la Buada, situat entre Reus i 

Castellvell, és conegut des de molt antic per la presèn-
cia de dos forns dedicats a la cuita de ceràmica (fig. 1a). 
Al voltant dels forns s’hi aprecia una gran quantitat de 
material ceràmic, entre el qual hi ha peces passades de 
cocció que demostren la fabricació d’àmfores Dr. 2-4, 
dolia i material ceràmic de construcció.135 Pels camps 
del voltant s’hi troba ceràmica que abraça un període 
que comprèn des d’època republicana fins al baix Im-
peri.

Darrerament s’hi han localitzat dues antefixes reco-
llides en el marc de les prospeccions del PAT que du a 
terme l’ICAC. Totes dues responen al model de placa 
triangular que mostra un cap de lleó. Es tracta d’un 
model no recollit en l’inventari de M. Luisa Ramos136 
i del qual en coneixem un sol paral·lel a Tàrraco. El 
primer exemplar es conserva bastant sencer i es podria 
considerar com una peça rebutjada, ja que una ditada 
feta abans de coure-la va esborrar part del relleu. El 
segon és l’extrem superior d’una antefixa d’iguals ca-
racterístiques.137

8.5.2.5. Mas d’en Corts
Aquest jaciment, situat entre Reus i Riudoms, és 

conegut des de mitjan segle xx també amb el nom de 
les Planes del Roquís, però no ha estat parcialment ex-
cavat fins l’any 1998 amb motiu de les obres de cons-
trucció de la variant de la carretera N-420.138 Sobre un 
primer assentament tardorepublicà de petites dimen-
sions es va descobrir una gran terrisseria que es posà 
al descobert parcialment (fig. 1b). Tot i així, sobre la 

base de les prospeccions s’ha calculat una superfície de 
4.000 m2. Les diverses basses de decantació, magat-
zems i forns documentats denoten una figlina que va 
produir ceràmiques comunes, àmfores Pascual 1 i Dr. 
2-4, dolia i material ceràmic de construcció: canona-
des, rajoles de diverses mides, tegulae, imbrices i potser 
antefixes. Els excavadors no aporten dades sobre la data 
d’inici de l’activitat industrial (època d’August?), que 
està en funcionament durant la primera meitat del se-
gle i dC. A partir d’aquest moment sembla que s’opera 
un canvi en les estructures arquitectòniques i també 
en la producció: es deixen de fabricar grans recipients 
i material ceràmic de construcció i es reorienta vers la 
manufactura de ceràmiques comunes i potser de terra 
sigillata. Aquesta etapa perdura fins a mitjan segle ii, 
quan s’abandona el jaciment.

La producció d’antefixes s’adscriuria a la primera 
etapa productiva, amb un inici incert potser al voltant 
del canvi d’era i amb una data final de mitjan segle 
i dC, important perquè ens proporciona un arc crono-
lògic. Les antefixes localitzades són tres, amb el tema 
ja conegut de «Bust d’Àrtemis Selene sense creixent 
lunar ii». A més, però, sembla que es trobaren motllos 
d’antefixa.139

8.5.2.6. Mas de Gomandí
Les restes romanes del Mas de Gomandí, ubicades 

una mica més al nord del Mas d’en Corts, es conei-
xen des de mitjan segle xix, quan va ser objecte d’una 
exploració d’Hernández Sanahuja en què descriu un 
paviment, diverses sepultures, tègules, àmfores, terra 
sigillata i un cert nombre de monedes que se situen 
entre època tardorepublicana i baiximperial. Més tard, 
durant la construcció de la línia fèrria, es van posar al 
descobert nous materials ceràmics i un forn romà ben 
conservat.140 No obstant això, no ha estat objecte d’ex-
cavacions arqueològiques sistemàtiques. En superfície i 
ocupant una gran extensió hi ha una bona quantitat de 
material ceràmic, així com maons recremats, restes de 
material ceràmic de construcció i àmfores passades de 
cocció (Dr. 2-4 i 7-11) que proven l’existència d’una fi-
glina. També s’hi ha trobat un motlle de terra sigillata.

La primera notícia que tenim de les antefixes del 
Mas de Gomandí és de l’any 1920,141 quan Salvador 

134. Entre el qual s’inclou una producció d’antefixes, segons Massó 2003, 63.
135. Járrega 1995; 2002; Massó 2003, 66-69.
136. Ramos 1996, que inventaria i fa l’estudi de totes les terracotes arquitectòniques de la Tarraconense.
137. En un primer moment vam considerar erròniament que es tractava de l’extrem superior d’una antefixa del model «Cap masculí 

imberbe amb cucullus ii», amb paral·lels a Tàrraco procedents del fòrum de la ciutat i de la necròpolis (López i Piñol 2008, 68). La posterior 
troballa de l’antefixa amb cap de lleó ens ha permès rectificar. També un nou estudi en aquest volum signat per Cabrelles i Gebellí.

138. D’aquest jaciment se n’ha publicat un mateix article en dos llocs diferents: Vilaseca i Adiego 2000 i Vilaseca i Adiego 2002, que 
inclouen bibliografia anterior.

139. Segons la premsa (Diari de Tarragona, 4/10/2001). A. Vilaseca assegura que es tracta de petits fragments de motlle que no ha estat 
possible localitzar en els magatzems.

140. Massó 1984.
141. Vilaseca 1920.
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Vilaseca en un breu article esmenta la troballa d’un 
fragment d’antefixa que representa una dona jove i que 
reprodueix en la figura 3 procedent del Mas del Coll 
(o Mas de Gomandí). Ramos esmenta aquesta notícia 
bibliogràfica, però quan ella va visitar el museu, la peça 
no va poder ser localitzada i per tant va quedar exclosa 
del catàleg. Tampoc s’hi van trobar les altres antefixes, 
que assegura que van ser destruïdes en un bombardeig 
de la guerra civil.142 En canvi, recull un altre fragment 

de petites dimensions on es veuen sis trenes i part del 
vel i que sí que va poder veure en la seva visita.143 La 
recent localització del conjunt de dotze antefixes pro-
cedents del Mas de Gomandí en els fons del Museu 
d’Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus ha suposat la 
identificació d’una nova variant de bust femení velat 
amb pentinat de quarts de meló no recollit en el catàleg 
de Ramos (per tant, la iv) i retrobar les antefixes que su-
posava destruïdes pels bombardejos de la guerra civil. 

142. Ramos 1996, 100-101, amb bibliografia anterior.
143. Ramos 1996, 399.

Figura 1a i 1b. Forns romans 
a la Buada (Reus) i al Mas 
d’en Corts (Reus), dos dels ja-
ciments que han proporcionat 
antefixes.
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8.5.2.7. El Vila-sec
El jaciment es troba dins de la partida del Vila-

sec, entre la Selva del Camp i Alcover, però en terme 
d’aquesta última vila, al costat est de la via del tren, 
entre el barranc de Camps i la riera del Burguet. Ja era 
conegut per Salvador Vilaseca, que hi va recollir alguns 
materials ceràmics que es van perdre en un bombardeig 
de la guerra civil:144 tègules, terra sigil·lada, àmfores, 
toves d’argila recuita i una antefixa. Més tard (el 1978) 
s’hi trobà una filera d’àmfores Dr. 2-4 crues (sense cou-
re) col·locades de cap per avall. L’aparició de fragments 
de fang recremat i de tègules, àmfores i ceràmiques 
comunes amb cocció excessiva va fer pensar en l’exis-
tència d’un centre terrissaire en aquest lloc. Les exca-
vacions realitzades a partir de l’any 2003 han posat al 
descobert una gran terrisseria que s’ha pogut datar amb 
precisió entre el segle i aC i finals de l’i o principis del 
ii dC. S’hi han localitzat catorze forns de ceràmica que 
fabricaren àmfores Dr. 2-4 i probablement tègules. 

Entre els materials recuperats hi figuren dues antefi-
xes del model «Bust femení velat amb arracades llargues». 
Aquestes antefixes van sortir en dos estrats de terraplena-
ment relacionats amb el moment d’expansió del taller, és 
a dir, quan s’amplia i entren en funcionament totes les 
estances que formen part de la bòbila documentada, en 
un moment que se situa a mitjan segle i dC.

8.5.2.8. Barranc de Sales
Les restes romanes del Barranc de Sales es troben 

a poc menys d’un quilòmetre al nord de la Selva del 
Camp, en la zona verda d’un polígon industrial. Han 
estat excavades parcialment els darrers anys i hi han 
aflorat murs i diversos dipòsits, basses de decantació 
d’argila i un mínim de tres forns, dos d’ells de grans 
dimensions. Han estat interpretades com un gran cen-
tre industrial terrisser de cronologia inicial incerta que 
perdura fins al segle iv.

D’aquí procedeixen tres antefixes corresponents tam-
bé a tres models diferents, localitzades en diversos estrats 
del jaciment; una datada entre finals del segle i i inicis 
del ii dC (del tipus «Bust femení velat amb arracades 
llargues») i altres recuperades de contextos baiximperials 
(amb els models «Bust de sàtir amb nèbrida lligada al 
coll» i «Palmeta de cinc lòbuls amb els extrems girats cap 
endins, dos dofins i fris de triple motllura llisa»).

Val a dir que la pasta ceràmica de la primera i l’úl-
tima conté nombroses inclusions vermelloses de mida 
mitjana (granats), i sembla igual a la que presenten 
les tegulae que presumptament es manufacturaven en 

aquesta terrisseria. No obstant, la primera antefixa es-
mentada presenta els mateixos minerals en el desgrei-
xant, però d’una mida molt més fina.

8.5.3. Models iconogràfics

8.5.3.1. Tipus «Bust d’Àrtemis Selene sense creixent 
lunar ii»
Es tracta d’un bust femení amb diadema en forma 

de mitja lluna, amb un vel que cobreix la figura fins a 
les espatlles, formant plecs. Els cabells, llargs i solts, es 
disposen en flocs a partir d’una ratlla central i es repar-
teixen a ambdues bandes de la cara formant ones, i per 
sota de l’alçada de les orelles cauen trenats pel costat 
dels pits. La cara és ovalada, amb els trets facials clàs-
sics, harmònics i ben definits. Els ulls són grossos, i les 
parpelles i les celles es troben clarament representades. 
El nas és recte, lleugerament engruixit en la seva base, 
amb les cavitats nasals marcades. La boca, amb els lla-
vis carnosos, és tancada, i la barbeta és lleugerament 
punxeguda. Els cabells tapen completament les orelles, 
però les arracades, en forma de grans esferes, hi són 
presents just per sobre del naixement de les trenes. El 
coll és llarg i esvelt. Vesteix un chiton tancat en V, que 
se cenyeix al cos formant plecs que modelen uns pits 
ben proporcionats (fig. 2).

Ramos ha estudiat aquest tipus iconogràfic en el 
seu llibre sobre les antefixes de la província Tarraco-
nense. Descriu els exemplars coneguts per ella, pro-
cedents únicament de la ciutat de Tarragona i del seu 
ager: el Camp i el Baix Penedès.145 La dispersió del ti-
pus «Bust d’Àrtemis Selene sense creixent lunar» sobre 
el mapa indicava, fins ara, que es tractava d’un model 
propi del Camp de Tarragona.146 Es coneixia un im-
portant lot associat a la basílica del fòrum de Tàrraco, 
i també en jaciments de l’ager: Tomoví (Baix Penedès), 
els Antigons i les Planes del Roquís (Baix Camp). Re-
centment s’ha estudiat un conjunt de cinc antefixes del 
mateix model procedents de la Granja Mitjana, a prop 
del monestir de Poblet, corresponents a dues variants 
i per tant fabricades a partir de dos motlles diferents. 
Amb el conjunt de Poblet es constata ara la seva pre-
sència en les terres més septentrionals, en plena Conca 
de Barberà.147

Se’n coneixen tres variants. La primera («Bust 
d’Àrtemis Selene amb creixent lunar»), amb un únic 
exemplar conegut procedent de Tarragona i custodi-
at actualment al Museu Episcopal de Vic, ja havia 
estat publicada per I. Rodà148 i és molt similar a la 

144. Massó 1987; 1997.
145. Ramos 1996, 326-350. L’excepció és una antefixa d’iguals característiques trobada a Dianium (Ramos 1996, 460). Vilaseca i Adiego 

argumenten una difusió més enllà basant-se en una antefixa del Museu Episcopal de Vic (Vilaseca i Adiego 2002, 275), la qual prové, però, 
de Tarragona (Rodà 1989, 94).

146. Ramos 1996, 141-142.
147. López i Piñol en premsa.
148. Rodà 1989, 94.
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nostra (fig. 3); les diferències estan en la presència 
d’una diadema perlada i un creixent lunar, i també 
en la caiguda dels cabells i el tractament dels ulls. La 
segona variant («Bust d’Àrtemis Selene sense creixent 
lunar i») és idèntica a l’anterior però sense el creixent 
lunar; i en la tercera variant («Bust d’Àrtemis Selene 
sense creixent lunar ii») ha desaparegut també la di-
adema.

El creixent lunar ha estat l’element clau a l’hora 
de fer decantar els investigadors per identificar la fi-
gura com una representació de Diana com a senyora 
de la Lluna149 (Àrtemis Selene). Es conserven nom-
broses obres antigues amb representació d’Àrtemis 
amb creixent lunar sobre el cap, com dues estàtues 
romanes de marbre, còpies d’originals del segle iv 
aC, conservades ara al Museu Capitolí de Roma i a la 
Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhaguen, dues més 
de metàl·liques del British Museum, o alguns relleus 
ceràmics i gemmes.150 Indistintament com a Àrtemis 
Selene o com a Lluna són descrites representacions 
similars en llànties altimperials trobades a Hispània, 
on figura un bust femení amb un creixent lunar sobre 
el cap.

Tot i això, cal advertir que el creixent lunar no és 
un atribut exclusiu d’Àrtemis, ja que evidentment el 
pren en funció de la seva assimilació a Selene. La de-
essa Selene es presenta com una bella noia jove amb 
un creixent lunar, una torxa o una diadema estrellada, 
sovint abillada amb joies. En general llueix vestit llarg i 
un mantell que ocasionalment li cobreix el cap.151 Els 
problemes d’identificació neixen en el moment en què 
Selene és assimilada a altres divinitats com ara Leto, 
Hècate, Isis, Juno, Venus, etc.

El model d’antefixa de «Bust d’Àrtemis Selene amb 
creixent lunar» probablement representa Diana, però 
no es pot descartar que es tracti simplement de Selene, 
més encara quan es mostren només els seus atributs: el 
creixent lunar, una diadema (perlada o estrellada?), les 
arracades… 

Pel que respecta al nostre model, «Bust d’Àrtemis 
Selene sense creixent lunar ii», no ens atrevim a esta-
blir cap identificació, malgrat les semblances amb el 
tipus esmentat, ja que la pèrdua del principal element 
–el creixent lunar– ho impedeix completament. No 
obstant això, mantindrem la denominació establerta 
per Ramos per evitar complicacions innecessàries.

Figura 3. Antefixa del tipus «Bust d’Àrtemis Selene amb creixent 
lunar» procedent de Tàrraco, actualment al Museu Episcopal 
de Vic. Foto: M. Luisa Ramos.

149. Rodà (1989, 94) afirma que la presència d’aquesta divinitat ornant antefixes no és rara i cita un grup d’antefixes conservades al 
Museo Nazionale Romano (Pensabene i Sanzi di Mino 1983).

150. LIMC ii-1, 901-911.
151. LIMC vii-1, 706-715.

Figura 2. Antefixa del tipus «Bust d’Àrtemis Selene sense creixent 
lunar ii» procedent de Tàrraco. Foto: M. Luisa Ramos. 
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8.5.3.2. Tipus «Bust de sàtir amb nèbrida lligada 
al coll»
Bust de sàtir jove amb el cap cobert per la nèbrida 

que es lliga al coll. Els cabells són curts i hirsuts, i les 
petites banyes que acostumen a mostrar al front han 
desaparegut, transformant-se en dos flocs centrals al 
front a partir del qual s’ordenen els restants. La cara 
és arrodonida, amb un front curt i uns arcs superci-
liars ben marcats. Els ulls, ametllats, tenen indicades 
les parpelles, així com les pupil·les i l’iris. El nas és ca-
mús i els llavis carnosos, amb una barbeta prominent. 
Les orelles són punxegudes, i el coll, recte i amb unes 
arrugues marcades, està envoltat d’una nèbrida o pell 
de pantera lligada pel davant (fig. 4).

Aquest model té paral·lels exactes amb una altra 
antefixa procedent de l’àrea del Tíber que es data en 
els segles ii i i aC.152

En el seu inventari de les antefixes de la Tarra-
conense, Ramos en recull un total de sis exemplars 
trobats tots a l’àrea catalana: dos a Tarragona, un a 
la vil·la dels Munts, dos a Badalona i un a Empúries. 
Amb això es converteix, entre el conjunt que aquí 
estudiem, en el tipus que assolí una difusió geogràfica 
més àmplia.

8.5.3.3. Tipus «Bust femení velat amb pentinat 
de quarts de meló i»
Representa un bust femení amb vel que cau sobre 

les espatlles formant uns plecs marcats. El cabell es 
disposa en deu petites trenes en forma d’espina de 
peix aferrades al cuir cabellut. El rostre és lleugera-
ment ovalat, amb uns ulls grossos en què les parpelles 
es presenten marcades d’una forma poc naturalista, 
de manera que més aviat semblen una membrana 
contínua que envolta l’ull. L’iris pot estar marcat per 
un petit enfonsament –com l’exemplar de Salou– o 
ser totalment llis –com el de la Canaleta. El nas és 
recte, ample en la seva base, i la boca és grossa amb 
llavis engruixits. Les orelles són de grans dimensions 
i porten arracades en forma d’una bola –les de Tarra-
gona– o dues –la de Salou. El coll és robust i està poc 
definit sobre el fons. La figura femenina va vestida 
amb un chiton tancat amb escot en V en què es marca 
una decoració lineal o bé dos plecs que recorren la 
vora i baixen entre els dos pits, que són petits però 
estan molt ben definits mitjançant protuberàncies. El 
drapejat del vestit està representat d’una forma molt 
poc realista. En el cas de l’antefixa de Salou, aquesta 
decoració lineal o de dos plecs en el chiton ha desa-
paregut.

Ramos, en el seu estudi de les terracotes de la Tar-
raconense, va distingir, a partir dels exemplars proce-
dents de Tàrraco, dues variants d’aquest model que va 
classificar com a «Busto femenino velado con peinado 
de cuartos de melón» i i ii153 i que va datar en el se-
gle i dC (fig. 5). A partir de les peces localitzades a 
l’excavació de la plaça de la Font es pot distingir una 
tercera variant, molt similar a la primera però que pre-
senta una sèrie d’especificitats pròpies en relació amb 
el tipus descrit per Ramos.154 En efecte, allí el vel que 
cobreix el bust femení presenta menys plecs, i el més 
exterior mostra una fina decoració frontal de minús-
cules incisions en sentit transversal. Però la diferència 
més gran està en la presència d’un collaret decorat amb 
incisions verticals que no es troba en cap dels models 
coneguts. Per tant, estem amb tota seguretat davant 
d’una nova variant, que seria la iii (fig. 6).

Aquest tipus, com ja va advertir Ramos, té una gran 
semblança amb el descrit en el catàleg de Pensabene i 
Sanzi di Mino com a «antefisse con testa femminile ve-
lata, melonenfrisur, e con tratti del volto deformi»,155 
els quals recullen i descriuen tres exemplars procedents 

Figura 4. Antefixa del tipus «Bust de sàtir amb nèbrida lligada 
al coll» procedent de la vil·la dels Munts. Dibuix: M. Luisa 
Ramos. 

152. Pensabene i Sanzi di Mino 1983, vol. i, 101, i vol. ii, tav. xxxiv i xxxv.
153. Ramos 1996, 242.
154. Considerem que el «busto femenino velado con peinado de cuartos de melón ii» podria assimilar-se a l’i, ja que l’única diferència 

és el fet d’haver-se extret d’un motlle summament desgastat, com ja indica la mateixa autora.
155. Pensabene i Sanzi di Mino 1983, 89-90. És el seu tipus 29,6.
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del Tíber existents al Museo Nazionale Romano que 
daten en el segle ii aC (fig. 7). Evidentment, aquest és 
el model que serví per elaborar les nostres antefixes, les 
quals en difereixen molt poc: nas més pla, arracades 
més simples, presència de collaret i tractament del chi-
ton més esquemàtic.

8.5.3.4. Tipus «Bust femení velat amb pentinat 
de quarts de meló iv»
El vel és senzill i ressegueix la vora fins a les espat-

lles, sense mostrar plecs. El cabell està dividit en tret-
ze petites trenes llises imitant el pentinat de «quarts 
de meló» fins a l’altura de les orelles, que no són vi-
sibles. Sí, en canvi, les arracades, formades per dos 
cossos esfèrics; el superior, de dimensions més grans 
que l’inferior. Els arcs superciliars estan força marcats 
i lliguen amb un nas ben proporcionat. Els ulls són 
grossos i lleugerament ovalats, però només ha estat 
marcat el contorn i una mica el volum, de manera 
que l’iris no hi és. La boca és simple i també ben pro-
porcionada, i la barbeta està ben marcada. El coll és 
llarg i esvelt, sense els anells de Venus, però està poc 
definit. Du un vestit sense escot, del qual es distingei-
xen bé els plecs de les espatlles, amb dos petits orna-
ments circulars a l’alçada de les clavícules (fíbules?) 
que li donen una base ondulada. L’espai inferior és 
totalment llis (fig. 8).

Aquesta nova variant de bust femení velat amb 
pentinat de quarts de meló no està recollida en el catà-
leg de Ramos (per tant, és la iv), i la seva identificació 
es deu a la recent localització del conjunt d’antefixes 
procedents del Mas de Gomandí en els fons del Museu 
Comarcal Salvador Vilaseca de Reus.

Figura 6. Antefixa del tipus «Bust femení velat amb pentinat 
de quarts de meló iii» procedent de Tàrraco. Foto: Unitat de 
Documentació Gràfica, ICAC. 

Figura 5. Antefixa del tipus «Bust femení velat amb pentinat de 
quarts de meló i» procedent de Tàrraco. Foto: Arxiu MNAT / 
R. Cornadó. 

Figura 7. Antefixa del tipus «Bust femení velat amb pentinat 
de quarts de meló» trobada a Roma. Foto: Pensabene i Sanzi 
di Mino 1983.
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8.5.3.5. Tipus «Bust femení velat amb arracades 
llargues»
Una clenxa divideix els cabells recollits en flocs, 

que cauen simètricament a cada costat en dues masses. 
El cap i les espatlles estan coberts per un vel molt fi 
que només es deixa veure a la part baixa. A l’altura de 
les orelles, que no arriben a distingir-se, unes arraca-
des llargues formades per dos cossos –l’un arrodonit i 
l’altre allargassat– cauen inclinades fins a les espatlles. 
La cara és ovalada, així com el front. Els arcs superci-
liars estan assenyalats, i en els ulls destaquen els glòbuls 
oculars en relleu i l’iris marcat. El nas és recte. De la 
boca, ben proporcionada, destaquen uns llavis carno-
sos i les comissures. La barbeta és arrodonida, i el coll, 
robust. Vesteix un chiton que mostra plecs gruixuts i 
un escot en V (fig. 9).

Fins l’any 2008 es coneixia una sola peça d’aquest 
model, existent al Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid, que ingressà per donació de Bonaventura 
Hernández Sanahuja,156 i que per tant prové de Tar-
ragona. Un segon fragment de reduïdes dimensions es 
trobà en les excavacions de la plaça de la Font.157 

8.5.3.6. Tipus «Cap masculí barbat amb cucullus»
La principal característica d’aquest tipus és que el 

cap està cobert per una caputxa (cucullus) amb una 
greca brodada que la remata. En el centre s’observa la 
unió dels dos extrems de tela que la conformen. La 
greca està decorada amb dues franges; la més exterior 
mostra una successió de línies, mentre que la interior 
la forma una sèrie contínua de punts. La resta de la ca-
putxa és llisa. La cara, de forma quadrangular, es troba 
molt perduda en l’únic exemplar que coneixem. No-
més s’hi veu el front prominent amb arcs superciliars 
ressaltats i l’ull esquerre molt ben definit, amb parpe-
lles, pestanyes, glòbul ocular i iris. En el costat més ben 
conservat s’aprecia part de la barba (fig. 10).

Els caps masculins amb cucullus –amb barba o sen-
se– són característics de Tàrraco i el seu ager, com ho 
indica el fet que els tres tipus iconogràfics definits per 
Ramos procedeixin tots d’aquesta àrea. Més concre-
tament, els seus tipus i i ii (imberbes) de Tarragona 
capital i la versió barbada amb aquest únic exemplar 
localitzat en un jaciment indeterminat de la zona de 
Salou.

Figura 9. Antefixa del tipus «Bust femení velat amb arracades 
llargues» trobada a Tarragona i ara al Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid. Foto: M. Luisa Ramos.

156. Descripció de la peça a Ramos 1996, 65 i 213. Aquesta investigadora, seguint el text de Rodà 1989, 94, en fa la descripció esmen-
tant el seu origen tarraconense; tot i que en la fitxa corresponent (pàg. 597) consta com de procedència desconeguda.

157. López i Piñol 2008, 54.

Figura 8. Antefixa del tipus «Bust femení velat amb pentinat 
de quarts de meló iv». Model en guix existent al Museu 
d’Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus, elaborat sobre la base 
dels fragments procedents del Mas de Gomandí.
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8.5.3.7. Tipus «Cap de lleó»
Antefixa de forma marcadament triangular em-

marcada per una senzilla motllura que té com a motiu 
principal el cap d’un lleó. La cara és arrodonida i sobre-
surt del pla de la placa; especialment el musell és força 
prominent. Els ulls estan ben definits, amb els arcs su-
perciliars ben ressaltats i coberts pel pelatge, parpelles, 
pestanyes i glòbuls oculars, sense marcar l’iris. La boca 
està entreoberta, i les dents, lleugerament marcades. La 
llarga cabellera ocupa tota la placa, ocultant fins i tot 
les orelles (fig. 11).

Aquest és un tipus identificat fa pocs anys, i per 
tant no està present en el catàleg de Ramos de l’any 
1996.158 El primer exemplar va ser localitzat en una 
excavació arqueològica a la plaça Ponent de Tarrago-
na l’any 2001.159 Posteriorment les prospeccions del 
PAT han permès descobrir-ne dos més a la Buada 
(Reus).

Cal destacar la raresa de representacions animals en 
les antefixes de la Tarraconense; principalment, es trac-
ta de figuracions humanes o de personatges mitolò-
gics, i, en molta menor proporció, d’elements vegetals 
(palmetes). De fet, es tracta de les úniques representa-
cions animals presents en antefixes. Ramos recull no-

més dues simes de frontó (falses gàrgoles) procedents 
d’Empúries (44 i 45 EMP del seu catàleg) però que no 
tenen res a veure amb les nostres, ni en la iconografia, 
ni en la forma, ni en la funció.

8.5.3.8. Tipus «Palmeta de cinc lòbuls amb els 
extrems girats cap endins, dos dofins i fris 
de triple motllura llisa»
El motiu principal és una palmeta de cinc lòbuls 

estilitzats, amb nervadura central als quatre laterals, 
i les espirals girades cap endins. Els lòbuls inferiors 
acaben amb una semivoluta, mentre que la semivo-
luta dels superiors formen quasi un anell i poden 
presentar o no una petita perla o punt a cada costat. 
El lòbul central s’allarga i s’amplia notablement res-
pecte als altres, i mostra una superfície lanceolada 
convexa i una estria que ressegueix el seu perímetre. 
Els lòbuls neixen molt junts del centre del fris i dei-
xen lliures els espais laterals inferiors, en els quals 
trobem sengles dofins molt simplificats, ondulats i 
situats en posició heràldica mirant cap a l’interior. El 
fris està format per tres motllures arrodonides, dis-
posades en sentit horitzontal, separades per franges 
llises (fig. 12).

Es tracta d’un model de palmeta equivalent al tipus 
17 de Ramos, que recull una única peça similar pro-
cedent de la plaça de la Font de Tarragona, a les quals 
se n’haurien d’afegir tres més de descobertes posterior-

Figura 11. Antefixa del tipus «Cap de lleó», procedent de 
Tàrraco. Foto: Enric Vilalta. 

158. Tot i això, en el catàleg del Museu Arqueològic publicat el 1894 hi consta una antefixa descrita de la manera següent: «Antefixa que 
representa la cabeza de un león. Va unida al imbrex ó teja cilíndrica y á la tégula plana, que formaban el imbricatus» (Hernández i Del Arco 
1894, 172).

159. Diari de Tarragona, 4 d’octubre de 2001.

Figura 10. Antefixa del tipus «Cap masculí amb cucullus», de 
Salou.
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ment al mateix lloc.160 L’antefixa estudiada per Ramos 
presenta un petit labrys en el punt on neixen els lòbuls, 
cosa que no sembla estar present en les altres i tampoc 
en la trobada al Barranc de Sales. 

L’origen de les palmetes tarraconenses és clarament 
itàlic. Pensabene i Sanzi di Mino recullen en el seu 
catàleg del Museo Nazionale Romano161 un total de 
divuit antefixes assimilables a la nostra que únicament 
es diferencien en el motiu decoratiu del sòcol, on les 
tres bandes llises queden substituïdes per dues serps 
afrontades. Els detalls restants, com ara el tractament 
plàstic del relleu, el nombre de lòbuls i els dofins, són 
idèntics. Es daten en època julioclàudia i procedeixen 
de Roma i el Laci. Exemplars iguals es troben també a 
l’Antiquarium Comunale de Roma, estudiats per An-
selmino,162 qui afirma que els dofins en posició heràl-
dica en particular es documenten en antefixes datades 
entre mitjan segle i aC i mitjan segle i dC.

En les palmetes d’aquest model hi ha una tendència 
a la simplificació i estilització dels motius. A diferència 
del que s’observa a la península Itàlica, on hi ha una 
gran varietat d’antefixes amb palmetes que es combinen 
amb altres motius decoratius –Gòrgones, etc.–, i on les 

palmetes presenten normalment set o més lòbuls, aquí 
el tipus queda reduït únicament a la presència de pal-
metes de cinc lòbuls amb elements decoratius dofini-
formes molt simplificats. La decoració dels sòcols de les 
antefixes aquí estudiades no es documenta a Roma.

8.5.4. Conclusions

Tàrraco, la capital, concentra, com és lògic, el 
conjunt més gran de terracotes arquitectòniques de la 
zona. En concret, poc més d’un centenar d’antefixes, 
un nombre que es va veure notablement incrementat 
després de les troballes de la plaça de la Font, les quals 
es van poder relacionar amb una terrisseria.163 No obs-
tant això, la formació del present catàleg eleva a vint-
i-sis el d’antefixes procedents de l’ager, una quantitat 
gens insignificant a la qual encara podrien afegir-se les 
trobades a la meitat oriental del Camp, que queden 
fora del present projecte. La major part de terracotes 
procedents de la ciutat estan descontextualitzades res-
pecte dels edificis que decoraven, però algunes s’hi han 
pogut relacionar, com les procedents de la basílica del 
fòrum.

Figura 12. Antefixa del tipus «Palmeta de cinc lòbuls amb els extrems girats cap endins, dos dofins i fris de triple motllura llisa». A 
l’esquerra, exemplar trobat a Tarragona. A la dreta, una de similar localitzada a l’àrea de Roma.

160. Ramos 1996, 217 (descripció del model) i 384 (descripció de la peça). Nous fragments a López i Piñol 2008, 36-38 i 54-55.
161. Pensabene i Sanzi di Mino 1983, 228-231 i tav. cvi-cvii.
162. Anselmino 1977, tipus vii.
163. López i Piñol 2008.
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Quan M. Luisa Ramos va fer l’estudi de les ante-
fixes de la Tarraconense, va determinar per a la gran 
majoria d’elles, quant a la seva fabricació, un origen 
local i que les poques importacions procedien de la pe-
nínsula Itàlica i en un cas de Grècia.164 És evident que 
va haver-hi a Hispània un cert volum de material im-
portat. Per exemple, un grup d’antefixes hel·lenístiques 
datades en el tercer quart del segle iv aC, possiblement 
emporitanes,165 o el conjunt de terracotes del santuari 
de La Encarnación a Caravaca de la Cruz (Múrcia), 
publicat per S. Ramallo,166 d’on es van recuperar un 
total de seixanta-una plaques decorades amb motius 
vegetals i nou antefixes amb busts de mènades i sàtirs 
que es daten en el segle ii aC. De Cartagena procedeix 
un conjunt de deu antefixes d’origen lacial en un edifici 
datat a principi d’època tiberiana que hom ha proposat 
identificar amb un Augusteum.167 També a Tàrraco hi 
ha algunes antefixes per a les quals es pot suposar un 
origen forà: una que representa un cap d’Hèlios que 
mostra en el revers la inscripció ΜΕΛΟΣ,168 per tant 
potser procedent de l’illa grega del mateix nom; i dues 
antefixes més amb representació de cap de Silè. La pri-
mera procedeix d’un estrat datat en la primera meitat 
del segle ii aC, i consegüentment ha de tenir aquesta 
cronologia o inclús ser lleugerament més antiga;169 
la segona va ser trobada en les excavacions del teatre 
romà i també s’ha plantejat que sigui una importació 
d’època augustal o lleugerament anterior.170

Tot i els casos esmentats, el fenomen de l’exporta-
ció de terracotes arquitectòniques de l’àrea itàlica a les 
províncies occidentals fou molt esporàdic i pràctica-
ment inexistent;171 la tendència va ser sempre imitar 
els productes de la capital amb còpies fabricades en 
terrisseries properes als llocs on anaven destinades les 
diferents produccions.

Determinar el lloc de fabricació de les antefixes és 
realment complex, perquè l’absència d’epigrafia és gai-
rebé total, i la iconografia tampoc és sempre un element 
definitori. Només quan un tipus iconogràfic és exclusiu 
d’una zona determinada pot suposar-se una fabricació 
local, cosa que succeeix amb alguns dels models estudi-
ats per Ramos. Contràriament, idèntics tipus presents 
en zones distants plantegen una sèrie de possibilitats: la 
importació i exportació de peces, la importació i expor-
tació de motlles o bé l’obtenció de nous motlles a partir 
de peces importades i una posterior fabricació local.

Per admetre o descartar certs llocs de fabricació 
són fonamentals les anàlisis arqueomètriques, que per-
meten la correcta identificació mineralògica. Des del 
primer moment vam tenir interès a fer una descripció 
macroscòpica detallada de la pasta ceràmica de cada 
peça.172 Hem descartat realitzar làmines primes pel fet 
que, com exposarem, sembla força clara la producció 
marcadament local de les antefixes estudiades. L’estudi 
dels desgreixants mostra que es tracta de materials ge-
ològics propis d’aquesta zona del Camp de Tarragona 
o que poden haver estat arrossegats per les rieres, i per 
tant no hi ha cap element que faci pensar en una fa-
bricació aliena.

Un altre element important és la presència d’antefi-
xes defectuoses que podrien haver estat rebutjades. Són 
defectes com ara el relleu parcialment esborrat abans de 
coure la peça (antefixes núm. 5 i 24 del nostre catàleg) 
o amb la placa deformada (antefixa núm. 15). També 
al Mas de Gomandí hi ha un fragment de cara (antefixa 
núm. 19) que no és pròpiament una antefixa, sinó un 
positiu a partir del qual s’elaborà probablement el tipus 
que sembla exclusiu d’aquell jaciment: «Bust femení 
velat amb pentinat de quarts de meló iv».

En un estudi anterior sobre les terracotes arquitec-
tòniques recuperades en les excavacions arqueològiques 
de la plaça de la Font de Tarragona vam determinar que 
en les terrisseries que s’alçaren allí en època de Tiberi 
es van elaborar –a més de ceràmica comuna– antefixes 
i lastres Campana. La identificació de desgreixants per 
un costat i la interpretació de les làmines primes per 
un altre van demostrar que gairebé tot el conjunt recu-
perat era de producció local, i només dues peces –una 
lastra Campana i una antefixa– tenien un origen itàlic. 
A més, aquelles terracotes van trobar-se associades als 
estrats més antics de la terrisseria i summament frag-
mentades. La nostra hipòtesi era que alguns models 
importats van servir per treure’n nous motlles i iniciar 
una producció local, evidentment amb una iconogra-
fia plenament clàssica. Precisament l’antefixa itàlica re-
cuperada en aquella excavació pertanyia al tipus «Bust 
d’Àrtemis Selene sense creixent lunar», un model que 
està constatat abundantment tant a la ciutat com a les 
terrisseries de l’ager. De fet, aquest tipus, juntament 
amb el «Bust femení velat amb pentinat de quarts de 
meló», semblen propis del Camp de Tarragona, tal 
com va indicar M. Luisa Ramos.173

164. Ramos 1996, 137-149.
165. Ramos 1996, 266-269, que les considera originàries de l’àrea de Tàrent.
166. Ramallo 1993.
167. Noguera et al. 2001.
168. Ramos 1996, 369.
169. Puche 1997.
170. Ramos 1996, 370.
171. Anselmino 1977, 13-14; Ramos 1996, 148; Rodà 1994, 325.
172. Realitzada per Aureli Àlvarez i Ana Domènech, de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de l’ICAC.
173. Ramos 1996, 141-142. Encara hi hauríem d’afegir el tipus «Bust femení velat amb arracades llargues».
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En la nostra àrea d’estudi, en tots els jaciments on 
s’han trobat antefixes s’hi ha documentat també una 
indústria terrissera.174 Fins i tot alguns podrien haver 
constituït exclusivament grans terrisseries sense una 
vil·la o un establiment agrícola rural associat, com el 
Mas d’en Corts. Considerem que aquest fet no es deu 
a la casualitat, sinó que té unes implicacions que van 
més enllà, i és altament significatiu. Efectivament, no 
creiem que les antefixes trobades en aquests jaciments 
rurals formessin part de la seva decoració; ens inclinem 
a pensar que, en general, són elements produïts de cara 
a la seva exportació cap a la capital, Tàrraco.

La producció local de terracotes arquitectòniques 
s’integra en una tradició artesana de gran volada que es 
desenvolupa en època tardorepublicana, especialment 
a partir de la segona meitat del segle i aC, com a con-
seqüència de l’expansió del conreu de la vinya. Parti-
cularment a la zona litoral catalana, l’aparició d’una 
economia vitivinícola que exportava una gran part de 
la seva producció a l’exterior va propiciar la necessitat 
d’indústries que fabriquessin els contenidors de trans-
port –les àmfores–,175 que de retruc van dedicar-se a la 
producció d’altre material ceràmic: vaixella de tot tipus 
i material ceràmic de construcció. Està més que com-
provat que sovint les terrisseries rurals es dedicaven a 
la manufactura de materials ceràmics per a les teulades; 
en aquest aspecte, és lògic que, si hi elaboraven els im-
brices, produïssin també les antefixes que forçosament 
s’adherien en el mateix procés de fabricació.

Aquesta hipòtesi ha quedat demostrada en el cas de 
la vil·la del Vilarenc, situada al Baix Penedès. Allí, un 
primer edifici va tenir com a funció prioritària la pro-
ducció agrícola, i més concretament l’elaboració de vi. 
Paral·lelament i amb la mateixa cronologia (entre el 20 
i el 10 aC), va funcionar una terrisseria que fabricava 
diversos tipus d’àmfores, ceràmica comuna i materials 
constructius,176 entre ells antefixes, com ho demostren 
els diversos fragments de motlle recuperats en les exca-
vacions (fig. 13).

L’elaboració de terracotes arquitectòniques en vil-
les es documenta també a Itàlia,177 per exemple en la 
vil·la de Settefinestre, on diverses antefixes amb motiu 
de palmeta van ser trobades en relació amb el peristil; 
els autors afirmen que van ser produïdes per un taller 
local que utilitzava matrius de Roma.178

En el Camp de Tarragona, la majoria de terrisse-
ries s’han localitzat a l’àrea d’estudi del present pro-

jecte, a la dreta del riu Francolí.179 Només tres jaci-
ments se’n situen fora, al nord: la Clota (Creixell), 
el Vilarenc (Calafell) i Tomoví (el Vendrell), els dos 
últims ja en el Baix Penedès. De totes formes, l’estu-
di dels jaciments està en un estat molt inicial i pocs 
són els que han estat excavats, i menys encara els que 
gaudeixen d’una publicació mínimament detallada. 
Alguns d’ells –com els Antigons– estan associats a 
una luxosa vil·la romana; d’altres –com el Mas d’en 
Corts o el Vila-sec– semblen ben bé grans complexos 
completament independents. En general, es dedica-
ren de manera principal a la fabricació d’àmfores, 
però també de molts altres atuells: ceràmica comuna, 
dolia, terra sigillata (s’han trobat motlles) i materi-
als ceràmics de construcció. Es tracta, doncs, d’un 
fenomen complex on s’interrelacionen el camp i la 
ciutat d’una manera constant mitjançant el comerç i 
l’intercanvi de productes.

174. Només hi ha una excepció, fora de la nostra àrea d’estudi: els Munts (Altafulla), que no disposa de forns documentats fins avui i 
que, com hom sap, constitueix una gran vil·la marítima que excedeix en luxe totes les altres conegudes. Respecte a les antefixes procedents 
de Salou exposades al Museu de Reus, no se sap de quin jaciment en concret procedeixen, però en algun dels jaciments de Salou recentment 
excavats s’hi han localitzat també forns de ceràmica.

175. Miró 1988; Revilla 1995; 2004; Járrega 1995; 2002; Tremoleda 2000.
176. Revilla 2007; Martínez i Revilla 2008.
177. Anselmino 1981, 211-212.
178. Grazia 1985.
179. Recollides per Massó 1999, amb abundant bibliografia anterior.

Figura 13. Motlle d’antefixa trobat a la vil·la romana del Vila-
renc (Calafell). Foto: Víctor Revilla.
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L’anàlisi dels tipus iconogràfics i la seva comparació 
amb els tipus de Tàrraco ens suggereix que no només es 
repeteixen els models d’antefixa, sinó que els més abun-
dants a Tàrraco són també els més nombrosos en el 
Camp. Els motius ornamentals característics del Camp 
de Tarragona comprenen motius figurats amb rostres 
divins (Àrtemis Selene), humans (dona amb pentinat 
de quarts de meló, cap masculí amb cucullus), animals 
(cap de lleó) i vegetals (palmeta). El fet que apareguin 
idèntics motius a la capital i a les terrisseries del seu 
voltant i que només es trobin antefixes en els jaciments 
amb figlinae suggereix que el destí d’aquestes era habi-
tualment la capital –com ja hem dit– i no la decoració 
del jaciment rural a què s’associa la terrisseria.

De l’anàlisi dels models trobats (produïts) en cada 
jaciment (taula 1) es desprèn que en general cada 
terrisseria va elaborar un sol tipus iconogràfic: «Bust 
d’Àrtemis Selene sense creixent lunar ii» als Anti-
gons i el Mas d’en Corts (un i tres exemplars, res-
pectivament); «Bust femení amb pentinat de quarts 
de meló i» a la Canaleta (un exemplar); «Bust femení 
velat amb pentinat de quarts de meló iv» al Mas de 
Gomandí (dotze exemplars); «Bust femení velat amb 
arracades llargues» al Vila-sec (dos exemplars); i «Cap 
de lleó» a la Buada (dos exemplars). Només al Barranc 
de Sales s’han identificat diversos tipus («Bust de sàtir 
amb nèbrida lligada al coll», «Bust femení velat amb 
arracades llargues» i «Palmeta de cinc lòbuls amb els 

extrems girats cap endins, dos dofins i fris de triple 
motllura llisa»).

Les antefixes, doncs, no són un element abundant. 
Sembla que la seva producció fou reduïda i probable-
ment es degueren fer remeses puntuals que responien 
a encàrrecs concrets. Es pot dir de forma genèrica que 
es tracta d’un fenomen marginal. Per altra banda, la 
fabricació no era gaire complexa, ja que podia realit-
zar-se còmodament en motlles.

La seva cronologia també sembla molt limitada. 
Així, els motlles del Vilarenc es poden situar de forma 
genèrica en època d’August. Les antefixes de la plaça 
de la Font de Tarragona es daten en la primera meitat 
del segle i dC. Al Mas d’en Corts s’adscriuen a la pri-
mera producció dels tallers, que s’emmarca també en 
la primera meitat del mateix segle i dC. Finalment, els 
forns del Vila-sec s’enquadren entre el segle i aC i l’i 
dC. Per tant, a la producció d’antefixes a l’ager Tarra-
conensis se li pot atribuir, en l’estat actual dels nostres 
coneixements, una cronologia genèrica d’època d’Au-
gust i primera meitat del segle i dC.

Les antefixes es van utilitzar en la decoració d’espais 
públics (per exemple, a la basílica del fòrum de Tàrra-
co) i també privats amb tota probabilitat. El destí de 
tota aquesta producció fou la ciutat de Tàrraco. De 
totes maneres, el desconeixement de l’arquitectura de 
la zona, tant urbana com rural, obliga a la prudència i 
no es poden excloure novetats en un futur.

bust
d’àrtemis 
Selene sen-
se creixent 

lunar

bust de 
sàtir amb 
nèbride 
anusada
al coll

bust
femení 
amb

pentinat de 
quarts de 

meló i

bust
femení 
amb

pentinat de 
quarts de 
meló iv

bust 
femení 

velat amb 
arracades 
llargues

Cap
masculí 

barbat amb
cucullus

Cap de 
lleó

Palmeta de 
cinc lòbuls

Total

La Canaleta 1 1

Salou 1 1 2

Els Antigons 1 1

La Buada 2 2

El Roquís 3 3

Mas Gomandí 12 12

El Vila-sec 2 2

Barranc de 
Sales

1 1 1 3

Total 4 1 2 12 3 1 2 1 26

Taula 1. Tipus i procedència de les antefixes estudiades.
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8.5.5. annex: inventari

8.5.5.1. Tipus «Bust d’Àrtemis Selene sense creixent 
lunar ii»

Antefixa 1 (fig. 14)
Jaciment: Els Antigons (Reus)
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3429
Estat: Completa.
Dimensions de l’antefixa: 

Alçada: 18,9 cm
Amplada: 13,6 cm
Gruix: 3,7 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: 4,1 cm
Amplada: –
Gruix: 3 cm

Forma de la placa: Ogival.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color ocre, no depurada i de fractura irre-

gular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i des-
greixant de mida gruixuda, format per feldspats, quars 
(poc abundant), miques moscovita i biotita i granats 
(poc abundants). 

Antefixa pràcticament sencera que conserva gran 
part de l’imbrex enganxat a la part posterior. Mostra 
els trets característics d’aquest model, amb diadema en 
forma de mitja lluna i vel, cabell llarg i arracades esfèri-
ques, i chiton amb escot en V. La cara mostra uns trets 
poc definits a causa del grau de desgast del motlle.

Altres: –
Bibliografia: Ramos 1996, 390; Massó 2003, 63; 

López i Piñol 2008, 68.

Antefixa 2 (fig. 15) 
Jaciment: Mas d’en Corts (Reus)
Campanya: 1998
Museu: Cota 64 (dipòsit provisional)
Referència: –
Estat: Completa.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 20,5 cm
Amplada: 17 cm
Gruix: 2,5 cm

Dimensions de l’imbrex: [conservades]
Alçada: 9 cm
Amplada: 17 cm
Gruix: 2,4 cm

Forma de la placa: Ogival.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Molt gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.

Pasta: Color vermell, no depurada i de fractura ir-
regular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i des-
greixant de mida mitjana, tot i la presència esporàdica 
d’algun gra gruixut, format per quars (poc abundant), 
feldspats i miques moscovita i biotita (poc abundant). 

Antefixa sencera que conserva bona part de l’imbrex 
enganxat a la part posterior. Mostra els trets caracterís-
tics d’aquest model, amb diadema en forma de mitja 
lluna i vel, cabell llarg i arracades esfèriques, i chiton 
amb escot en V. La cara mostra uns trets poc definits a 
causa del grau de desgast del motlle. 

Altres: Una ditada malmet lleugerament el chiton.
Bibliografia: Vilaseca 1999; Vilaseca i Adiego 2000, 

282; 2002, 265.

Antefixa 3 (fig. 16) 
Jaciment: Mas d’en Corts (Reus)
Campanya: –
Museu: Cota 64 (dipòsit provisional)
Referència: –
Estat: Fragmentari.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 12 cm 
Amplada: 15,8 cm
Gruix: 1,8 cm

Dimensions de l’imbrex: 
Alçada: 8 cm
Amplada: 16 cm
Gruix: 1,9 cm

Forma de la placa: Ogival.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.

Figura 14. Antefixa, catàleg núm. 1. Foto: Institut Municipal 
de Museus de Reus / F. Cabrero. 
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Motlle: Gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color vermell, no depurada i de fractura ir-

regular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i des-
greixant de mida mitjana, tot i la presència esporàdica 
d’algun gra gruixut, format per feldspats, quars (poc 
abundant), miques moscovita i biotita i granats (poc 
abundants). 

L’antefixa està trencada a l’altura del coll i s’hi dis-
tingeixen bé el vestit, el coll i les trenes cobertes pel 
vel.

Altres: Conserva part de l’imbrex adherit, que té 
una longitud conservada de 14 cm.

Bibliografia: Vilaseca 1999; Vilaseca i Adiego 2000, 
282; 2002, 265.

Antefixa 4 (fig. 17)
Jaciment: Mas d’en Corts (Reus)
Campanya: –
Museu: Cota 64 (dipòsit provisional)
Referència: –
Estat: Fragment.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 11 cm 
Amplada: 10,5 cm
Gruix: 1,8 cm

Figura 15. Antefixa, catàleg núm. 2; anvers i revers.

Figura 16. Antefixa, catàleg núm. 3; anvers i vista lateral. 
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Forma de la placa: Arrodonida alta.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs posteriors. En la 

part superior de la cara posterior s’aprecien les ditades 
del ceramista.

Pasta: Color marró, no depurada i de fractura irre-
gular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i des-
greixant de mida fina a molt fina, format per quars 
(poc abundant), miques, fragments d’esquists i inclu-
sions vermelloses (granats). 

Antefixa sencera que conserva la marca de l’imbrex 
que s’hi adheria. El relleu es mostra força desgastat, 
però s’hi observen bé els trets anatòmics i la nèbrida 
del coll. L’àrea del nas i els llavis és molt plana, pos-
siblement a causa d’un accident abans de la cocció de 
la peça, per la qual cosa podria tractar-se d’una peça 
defectuosa.

Altres: Mostra importants concrecions calcàries i 
també restes de morter de calç com a conseqüència de 
la seva reutilització com a material de construcció.

Bibliografia: Inèdita.

8.5.5.3. Tipus «Bust femení velat amb pentinat 
de quarts de meló i»

Antefixa 6 (fig. 19)
Jaciment: La Canaleta (Vila-seca)
Campanya: –
Museu: Ajuntament de Vila-seca

(col·lecció Ferrando)
Referència: –
Estat: Quasi completa.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 11 cm
Amplada: 12 cm
Gruix: 2 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Arrodonida alta.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color vermell, poc depurada i de fractura ir-

regular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i des-
greixant de mida mitjana, format per quars, feldspats i 
miques moscovita i biotita. 

Antefixa quasi sencera que mostra els trets carac-
terístics del tipus amb el pentinat de quarts de meló, 
rostre amb grans ulls sortints, nas ample i boca gros-
sa amb llavis gruixuts. L’orella dreta no es distingeix 
a causa del desgast del motlle, i en l’esquerra no s’ha 
conservat l’arracada. Es troba fragmentada a l’altura 
del coll i li manca la part inferior.

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: –
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color ocre, no depurada i de fractura irregu-

lar. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i partícu-
les de desgreixant de mida mitjana, tot i la presència 
esporàdica d’algun gra gruixut, format per quars (poc 
abundant), feldspats, miques moscovita i biotita i gra-
nats (poc abundants). 

Fragment superior d’antefixa. Conserva íntegra la 
cara, però no el coll ni el cabell, que queda trencat en 
els laterals.

Altres: –
Bibliografia: Inèdita.

8.5.5.2. Tipus «Bust de sàtir amb nèbrida lligada 
al coll»

Antefixa 5 (fig. 18)
Jaciment: Barranc de Sales (la Selva del Camp)
Campanya: 2005
Museu: Codex (dipòsit provisional)
Referència: SBS-05-2300-1
Estat: Completa.
Dimensions de l’antefixa: [conservades]

Alçada: 19 cm
Amplada: 13,5 cm
Gruix: 3,5 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: 10 cm
Amplada: 13,5 cm
Gruix: 2,5 cm

Figura 17. Antefixa, catàleg núm. 4
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Antefixa 7 (fig. 20)
Jaciment: Salou
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3470-2
Estat: Quasi completa.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 17,1 cm
Amplada: 13,1 cm
Gruix: 4,7 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Arrodonida alta.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color ocre, no depurada i de fractura irre-

gular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i des-
greixant de mida fina a mitjana, format per feldspats, 
quars i miques moscovita i biotita. 

Antefixa quasi sencera que conserva gran part de 
l’imbrex enganxat a la part posterior. Mostra els trets 
característics del tipus amb el pentinat de quarts de 
meló, rostre amb grans ulls sortints, nas ample, boca 
grossa amb llavis gruixuts i orelles amb arracades i coll 

Altres: A primera vista, la pasta present en les àm-
fores produïdes als forns del mateix jaciment (princi-
palment Ob. 74) sembla molt diferent, ja que tenen 
colors grisosos i un desgreixant finíssim.

Bibliografia: Adserias 1998, 67; López i Piñol 2008, 
67-68.

Figura 18. Antefixa, catàleg núm. 5; anvers i revers. Foto: Josep M. Puche.

Figura 19. Antefixa, catàleg núm. 6.
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Pasta: Color ocre, no depurada i de fractura irre-
gular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i par-
tícules de desgreixant de mida fina a mitjana, format 
per feldspats i quars. El desgreixant és poc abundant i 
difícil d’identificar.

L’antefixa està trencada per la meitat. Se’n conser-
va la part inferior, aproximadament fins a l’alçada dels 
ulls.

Altres: –
Bibliografia: Inèdita.

Antefixa 9 (fig. 22) 
Jaciment: Mas de Gomandí (Riudoms)
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3392-2
Estat: Fragment que representa aproximadament 

els 2/3 inferiors.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 13 cm
Amplada: 15 cm
Gruix: 1,1 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Arrodonida alta.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color vermell, no depurada i de fractura 

irregular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant 
i desgreixant de mida mitjana-gruixuda, format per 
feldspats (de mida gruixuda), quars (poc abundant) i 
moscovita (abundant).

robust i poc definit. Es troba fragmentada a l’altura 
del pit.

Altres: –
Bibliografia: Morell 1990, làm. i; Ramos 1996, 

406; López i Piñol 2008, 68.

8.5.5.4. Tipus «Bust femení velat amb pentinat 
de quarts de meló iv»

Antefixa 8 (fig. 21) 
Jaciment: Mas de Gomandí (Riudoms)
Campanya: 1920?
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3392-1
Estat: Dos fragments que lliguen i completen apro-

ximadament els 2/3 inferiors de l’antefixa.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 15 cm
Amplada: 15 cm
Gruix: 1,5 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Arrodonida alta.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.

Figura 20. Antefixa, catàleg núm. 7.

Figura 21. Antefixa, catàleg núm. 8.
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Antefixa 11 (fig. 24) 
Jaciment: Mas de Gomandí (Riudoms)
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3392-4
Estat: Fragment que comprèn aproximadament la 

meitat de l’antefixa.
Dimensions de l’antefixa: 

Alçada: 15 cm
Amplada: 12,5 cm
Gruix: 1,4 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Part inferior de l’antefixa trencada a l’altura dels 
ulls, dels quals es conserva encara el dret.

Altres: –
Bibliografia: Inèdita.

Antefixa 10 (fig. 23) 
Jaciment: Mas de Gomandí (Riudoms)
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3392-3
Estat: Fragment que representa aproximadament 

els 2/3 inferiors de l’antefixa.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 13 cm
Amplada: 15 cm
Gruix: 1,4 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Arrodonida alta.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color ocre, no depurada i de fractura irregu-

lar. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i desgrei-
xant poc abundant de mida fina, format per feldspats, 
quars i moscovita. 

La peça conserva aproximadament els 2/3 inferiors. 
Hi ha un petit trencament en l’angle inferior dret i un 
altre en la part superior central que li ha fet desaparèi-
xer el nas, però no la boca.

Altres: Presenta un petit defecte a la barbeta, que 
està lleugerament aixafada.

Bibliografia: Inèdita.

Figura 22. Antefixa, catàleg núm. 9. Figura 23. Antefixa, catàleg núm. 10. 

Figura 24. Antefixa, catàleg núm. 11.
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Fragment que correspon a la part central de la peça, 
de forma aproximadament romboïdal. Es conserva 
quasi sencera la cara, amb els dos ulls, el nas, la boca i 
també el coll. Les arracades formades per una successió 
de boletes també són visibles en ambdós costats. 

Altres: –
Bibliografia: Inèdita.

Antefixa 13 (fig. 26) 
Jaciment: Mas de Gomandí (Riudoms)
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3392-5
Estat: Fragment.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 12 cm
Amplada: 8,5 cm
Gruix: 1,5 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Arrodonida alta.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color ocre, no depurada i de fractura irre-

gular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i des-
greixant de mida fina a mitjana, format per quars, 
feldspats i moscovita (algunes vegades es presenta en 
cristalls molt gruixuts).

Fragment central en què s’observa la cara i la part 
superior dreta del pentinat i el vel que el cobreix. S’hi 
distingeixen bé cinc clenxes de cabell i el vel, de secció 
triangular i molt prominent.

Altres: –
Bibliografia: Inèdita.

Forma de la placa: Arrodonida alta.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color ocre i vermell (bicolor), no depurada 

i de fractura irregular. Cocció homogènia en atmosfe-
ra oxidant i partícules desgreixants de mida mitjana, 
formades per feldspats (abundants), quars (poc abun-
dant) i moscovita (poc abundant).

Fragment que mostra la part central amb la cara 
quasi sencera. Presenta trencaments en la part inferior 
que han fet desaparèixer una part del vestit. Per la part 
superior no es veu el pentinat, però sí les arracades del 
costat dret.

Altres: Hi ha un trencament recent que afecta el 
nas.

Bibliografia: Inèdita.

Antefixa 12 (fig. 25)
Jaciment: Mas de Gomandí (Riudoms)
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3392-8
Estat: Fragmentari.
Dimensions de l’antefixa: [conservades]

Alçada: 11,5 cm
Amplada: 14 cm
Gruix: 1,5 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Arrodonida alta.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color ocre, no depurada i de fractura irregu-

lar. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i desgrei-
xant poc abundant de mida fina, format per feldspats, 
quars i moscovita.

Figura 25. Antefixa, catàleg núm. 12. Figura 26. Antefixa, catàleg núm. 13.
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Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: –
Unió amb l’imbrex: –
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: No s’hi observen retocs posteriors.
Pasta: Color ocre, no depurada i de fractura irregu-

lar. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i desgrei-
xant de mida fina a mitjana, format per quars, felds-
pats i moscovita.

Es conserva aproximadament el terç inferior de 
l’antefixa, amb la base, el vestit i el coll de la figura 
femenina. La resta ha desaparegut.

Altres: És una peça deformada, no per un excés de 
cocció en el forn, sinó perquè està mal feta i, en lloc 
de ser plana, fa un bombament de manera que adopta 
una forma convexa. Sembla una peça defectuosa.

Bibliografia: Inèdita.

Antefixa 16 (fig. 29)
Jaciment: Mas de Gomandí (Riudoms)
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3392-10
Estat: Fragment.
Dimensions de l’antefixa: [conservades]

Alçada: 7,8 cm
Amplada: 6,7 cm
Gruix: 1,3 cm

Antefixa 14 (fig. 27) 
Jaciment: Mas de Gomandí (Riudoms)
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3392-6
Estat: Fragment.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 12,6 cm
Amplada: 11,3 cm
Gruix: 1,4 cm

Dimensions de l’imbrex: 
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Arrodonida alta.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color ocre, no depurada i de fractura irregu-

lar. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i desgrei-
xant de mida fina a mitjana, format per quars, felds-
pats i moscovita (poc abundant).

Fragment de la part central i dreta que mostra la 
part inferior de la cara per sota dels ulls, el coll, una de 
les arracades i una petita part del vestit.

Altres: –
Bibliografia: Inèdita.

Antefixa 15 (fig. 28)
Jaciment: Mas de Gomandí (Riudoms)
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3392-9
Estat: Fragment.
Dimensions de l’antefixa: [conservades]

Alçada: 7,5 cm
Amplada: 14,5 cm
Gruix: 0,9 cm

Figura 29. Antefixa, catàleg núm. 16. Figura 27. Antefixa, catàleg núm. 14.

Figura 28. Antefixa, catàleg núm. 15.
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Angle inferior dret d’una antefixa on només s’ob-
serven part de la base i del vestit de la figura femenina.

Altres: –
Bibliografia: Inèdita.

Antefixa 18 (fig. 31) 
Jaciment: Mas de Gomandí (Riudoms)
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 4488-1
Estat: Fragment.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 9,4 cm
Amplada: 5 cm
Gruix: 1,5 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Arrodonida alta.
Unió amb l’imbrex: –
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color marró, no depurada i de fractura irre-

gular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i des-
greixant de mida fina a mitjana, format per quars, felds-
pats i moscovita i inclusions vermelloses (granats). 

Petit fragment corresponent a la part superior esquer-
ra on es veuen sis clenxes del pentinat cobertes pel vel.

Altres: –
Bibliografia: Ramos 1996, 399; López i Piñol 

2008, 69.

Antefixa 19 (fig. 32) 
Jaciment: Mas de Gomandí (Riudoms)
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: –
Unió amb l’imbrex: –
Motlle: Poc gastat
Modelatge: No s’hi aprecien retocs posteriors.
Pasta: Color ocre, no depurada i de fractura irregu-

lar. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i desgrei-
xant de mida fina a mitjana, format per quars, felds-
pats i moscovita.

Angle inferior esquerre d’una antefixa on només 
s’observen part de la base i del vestit de la figura fe-
menina.

Altres: –
Bibliografia: Inèdita.

Antefixa 17 (fig. 30)
Jaciment: Mas de Gomandí (Riudoms)
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3392-11
Estat: Fragment.
Dimensions de l’antefixa: [conservades]

Alçada: 8 cm
Amplada: 8 cm
Gruix: 1,2 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: –
Unió amb l’imbrex: –
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs posteriors.
Pasta: Color ocre, no depurada i de fractura irregu-

lar. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i desgrei-
xant de mida fina a mitjana, format per quars, felds-
pats i moscovita.

Figura 30. Antefixa, catàleg núm. 17. Figura 31. Antefixa, catàleg núm. 18.
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Alçada: 17,7 cm
Amplada: 15 cm
Gruix: 2,5 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: 12,5 cm
Amplada: 15 cm
Gruix: 2,5 cm

Forma de la placa: Ogival.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs.
Pasta: Color marró, no depurada i de fractura ir-

regular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i 
desgreixant de mida fina a mitjana, format per quars, 
feldspats, biotita, fragments d’esquists i inclusions ver-
melloses (granats).

Antefixa sencera que mostra les característiques 
pròpies del model que ja s’ha descrit. Només desta-
carem que hi ha lleugeres diferències amb les del ma-
teix tipus trobades al jaciment del Vila-sec (Alcover), 
especialment en el tractament dels plecs de la roba, i 
també en les arracades, que aquí són quasi impercep-
tibles.

Altres: Conserva en diversos punts restes del reco-
briment de calç.

Bibliografia: Inèdita.

Antefixa 21 (fig. 34)
Jaciment: El Vila-sec (Alcover)
Campanya: 2006
Museu: Codex (dipòsit provisional)
Referència: AVS-06-3061-1
Estat: Fragment.
Dimensions de l’antefixa: 

Alçada: 16 cm
Amplada: 9,5 cm
Gruix: 2,7 cm

Dimensions de l’imbrex: [conservades]
Alçada: 10 cm
Amplada: –
Gruix: 1,6 cm

Referència: 3392-7
Estat: Fragment.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 6,5 cm
Amplada: 7 cm
Gruix: 0,4 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: –
Unió amb l’imbrex: –
Motlle: –
Modelatge: –
Pasta: Color negre i marró (bicolor), no depurada 

i de fractura irregular. Cocció homogènia en atmosfe-
ra oxidant i desgreixant poc abundant de mida molt 
fina, format per feldspats, quars (molt poc abundant) i 
moscovita (poc abundant).

Fragment de cara que conserva nas, boca i galtes. 
Altres: No és pas una antefixa, sinó un positiu a 

partir del qual es va elaborar un motlle. Això es fa evi-
dent sobretot en la cara posterior, que no és recta i amb 
senyals d’haver estat adherida a un imbrex, sinó que és 
del tot irregular, seguint la forma de la cara i amb les 
ditades impreses del ceramista. A més, el seu poc gruix 
la fa del tot inadequada per estar a l’aire lliure. Fora 
d’això, la iconografia és idèntica a les antefixes proce-
dents del mateix jaciment.

Bibliografia: Vilaseca 1920; Ramos 1996, 100.

8.5.5.5. Tipus «Bust femení velat amb arracades 
llargues»

Antefixa 20 (fig. 33)
Jaciment: Barranc de Sales (la Selva del Camp)
Campanya: 2005
Museu: Codex (dipòsit provisional)
Referència: SBS-05-2076-13 
Estat: Completa.
Dimensions de l’antefixa: [conservades]

Figura 32. Antefixa, catàleg núm. 19; anvers, revers i vista lateral.
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Pasta: Color ocre ataronjat, no depurada i de frac-
tura irregular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant 
i partícules de desgreixant de mida fina a mitjana, for-
mat per feldspats, quars i miques moscovita i biotita. 

Fragment que comprèn bona part de l’antefixa. Es 
conserva bé l’angle inferior dret, el coll i la cara, de la 
qual cal ressaltar la bona forma i el seu classicisme. Hi 
manca tota la part del cabell i l’angle esquerre. S’obser-
va, però, sobre el coll la caiguda d’una arracada llarga 
que ha permès identificar el tipus.

Altres: Hi ha una forta concreció formada per se-
diments i travertí de color rogenc per tota la superfície 
que emmascara el color de la ceràmica –un ocre– i no 
permet apreciar la delicadesa del treball. Hem de dir 
que aquesta és una de les peces millors del catàleg, si 
no la millor. 

Bibliografia: Inèdita.

Antefixa 22 (fig. 35)
Jaciment: El Vila-sec (Alcover)
Campanya: 2006
Museu: Codex (dipòsit provisional)
Referència: AVS-06-3067-5
Estat: Fragment.
Dimensions de l’antefixa: [conservades]

Alçada: 12 cm 
Amplada: 10,5 cm
Gruix: 1,6 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –

Forma de la placa: Ogival.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: –

Figura 33. Antefixa, catàleg núm. 20; anvers i revers. Foto: Josep M. Puche.

Figura 34. Antefixa, catàleg núm. 21.
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Alçada: –
Amplada: –
Gruix: 2,2 cm

Forma de la placa: Triangular.
Unió amb l’imbrex: Mitjana amb nervi central.
Motlle: Poc gastat.
Modelatge: La zona inferior de les pestanyes sem-

bla haver estat retocada després del modelatge.
Pasta: Color taronja, no depurada i de fractura 

irregular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i 

Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Ogival.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Molt poc gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs posteriors.
Pasta: Color ocre ataronjat, no depurada i de frac-

tura irregular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant 
i desgreixant de mida fina a mitjana, format per felds-
pats, quars, miques moscovita i biotita i fragments de 
roques de mida mitjana. 

Del bust es conserva només la cara i la part superior 
del cabell; han desaparegut la caiguda del cabell, el coll 
i les espatlles. El nas i la barbeta presenten erosions 
importants. Cal destacar el pentinat, que presenta una 
anomalia en el floc esquerre, en el mateix lloc que la 
seva antefixa bessona del Museo Arqueológico Nacio-
nal a la qual ja ens hem referit.

Altres: En la part posterior han quedat impreses les 
ditades del ceramista.

Bibliografia: Inèdita.

8.5.5.6. Tipus «Cap masculí barbat amb cucullus»

Antefixa 23 (fig. 36)
Jaciment: Salou
Campanya: –
Museu: Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Referència: 3470-1
Estat: Quasi completa.
Dimensions de l’antefixa:

Alçada: 18 cm 
Amplada: 13,7 cm
Gruix: 4,5 cm

Dimensions de l’imbrex: [conservades]

Figura 35. Antefixa, catàleg núm. 22; anvers i revers.

Figura 36. Antefixa, catàleg núm. 23.
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Antefixa 25 (fig. 38)
Jaciment: La Buada (Reus)
Campanya: Prospeccions extensives Ager Tarraco-

nensis, 2005
Museu: ICAC (en dipòsit)
Referència: PAT-05-LB
Estat: Fragmentari.
Dimensions de l’antefixa: [conservades]

Alçada: 6,7 cm
Amplada: 8 cm
Gruix: 2,2 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Triangular.
Unió amb l’imbrex: –
Motlle: Molt poc gastat.

desgreixant de mida fina a mitjana, format per quars, 
plagiòclasi o feldspats i miques.

Cara quadrada, incompleta, amb el front promi-
nent, arcs superciliars ressaltats i ulls molt expressius 
amb indicació de les parpelles, les pestanyes, els glòbuls 
oculars i l’iris. La resta de trets facials s’han perdut. En 
el costat esquerre s’observa part de la barba. El cap està 
cobert per una caputxa (cucullus) en la qual s’aprecia 
una greca brodada que la remata, i en el centre, la unió 
de les dues extremitats de la tela, que es recullen en 
aquesta zona. La greca del cucullus està decorada amb 
dues franges. La inferior mostra una sèrie de ratlles, 
mentre que la superior és una línia de punts; la resta 
de la caputxa és llisa.

Altres: –
Bibliografia: Morell 1990, làm. i; Ramos 1996, 

407; López i Piñol 2008, 68.

8.5.5.7. Tipus «Cap de lleó»

Antefixa 24 (fig. 37)
Jaciment: La Buada (Reus)
Campanya: Prospeccions intensives Ager Tarraco-

nensis, 2008
Museu: ICAC (en dipòsit)
Referència: PAT-T3-466
Estat: Quasi completa.
Dimensions de l’antefixa: [conservades]

Alçada: 13,7 cm 
Amplada: 12,7 cm
Gruix: 4,3 cm

Dimensions de l’imbrex: 
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Triangular.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
Motlle: Molt poc gastat.
Modelatge: No s’hi aprecien retocs posteriors.
Pasta: Color vermell, no depurada i de fractura ir-

regular. Cocció homogènia en atmosfera oxidant i des-
greixant de mida mitjana, format per quars, feldspats i 
granats (poc abundants). 

La peça es conserva bastant sencera, i en manca 
aproximadament el terç dret i els extrems angulars. 
Presenta nombroses erosions, especialment en les zo-
nes angulars (superior i inferior esquerra) i en el mu-
sell. Són ben visibles l’ull esquerre i la barbeta, així 
com el pelatge. 

Altres: Cal destacar una ditada que esborra part del 
relleu del musell, feta abans de coure la peça, i que 
constitueix sens dubte una errada del ceramista que 
només devia ser vista després del procés de cocció. Per 
aquest motiu, podria tractar-se d’una antefixa rebutja-
da per defectuosa.

Bibliografia: Inèdita.

Figura 37. Antefixa, catàleg núm. 24.

Figura 38. Antefixa, catàleg núm. 25.
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biotita, fragments d’esquists i inclusions vermelloses 
(granats).

Extrem inferior dret de la placa, on s’observa el fris 
de triple motllura, part de la base de la palmeta i un 
dels dofins. 

Altres: Conserva en diversos punts restes del reco-
briment de calç.

Bibliografia: Inèdita.
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8.5.5.8. Tipus «Palmeta de cinc lòbuls amb els 
extrems girats cap endins, dos dofins i fris  
de triple motllura llisa»

Antefixa 26 (fig. 39)
Jaciment: Barranc de Sales (la Selva del Camp)
Campanya: 2005
Museu: Codex (dipòsit provisional)
Referència: SBS-05-2075-1
Estat: Fragment.
Dimensions de l’antefixa: [conservades]

Alçada: 11,3 cm
Amplada: 7,2 cm
Gruix: 1,5 cm

Dimensions de l’imbrex:
Alçada: –
Amplada: –
Gruix: –

Forma de la placa: Ondulada.
Unió amb l’imbrex: Mitjana.
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Fig. 39. Antefixa, catàleg núm. 26. 
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