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eLS cOnTeXTOS AUgUSTiAnS de LA ciSTeRnA 
ROMAnA deL cARReR SAnT FRAnceSc d’ASSÍS 

(MATARÓ)

carMe Puerta

(Museu de Mataró)

la ciutat romana d’Iluro, situada a la costa de l’antiga laietània, es troba sota l’actual Mataró, al bell mig del nucli urbà. 
les restes romanes es documenten sovint directament sota les estructures modernes, perquè els nivells antics han estat 
rebaixats per assentar els nous habitatges. això fa que qualsevol remodelació feta als habitatges actuals o a qualsevol lloc 
de l’espai urbà situat a la part antiga de la ciutat faci indispensable la supervisió tècnica d’un arqueòleg (Fig. 1). 

l’ajuntament de Mataró en els darrers decennis ha mantingut la voluntat de protegir el patrimoni arqueològic de la 
ciutat i això es va constatar l’any 1977 amb l’aprovació del pla general d’ordenació urbana i territorial. Més tard, aquesta 
voluntat es refermà amb la inclusió de la Carta dels vestigis arqueològics del terme municipal de Mataró dins del “Catàleg 
del patrimoni arquitectònic i ambiental de Mataró”, pla especial que regulava i protegia el patrimoni arquitectònic, artístic i 
cultural de la cuitat i el seu terme municipal i que fou aprovat definitivament l’any 1983.

anteriorment, l’any 1970 s’havia constituït la secció arqueològica emmarcada dins del patronat del Museu Municipal 
i de l’institut de prehistòria i arqueologia de la diputació de Barcelona. la seva finalitat era estudiar i salvaguardar el 
patrimoni artístic, arquitectònic i arqueològic de la ciutat i vetllar directament o indirectament pel de la Comarca.

l’any 1979, les reformes d’un habitatge al centre de la ciutat van propiciar l’excavació del que s’intuïa que seria una troballa 
important. els treballs es van realitzar els caps de setmana amb membres de la secció arqueològica, quan s’aturaven les 
obres de reforma de la casa. Malgrat les condicions d’excavació, la manca de temps, la insuficiència de dades i la impossibilitat 
d’ampliar la zona a excavar, el que s’intuïa que era un dipòsit es va interpretar de forma encertada com una cisterna, la qual 
per les seves dimensions podia tractar-se d’una obra pública construïda per abastar aigua a la ciutat. 

a finals de l’any 1980 es va crear el servei d’arqueologia de la generalitat de Catalunya, el qual es va fer càrrec de les 
actuacions arqueològiques a tot l’àmbit nacional i especialment en aquelles ciutats on es tenia coneixement que podien 
conservar-se importants restes arqueològiques i on no hi havia una infraestructura adequada a les noves necessitats. 

l’any 1982 es va crear el Museu Comarcal del Maresme-Mataró i a l’any següent, a instàncies de la Junta del patronat 
del nou museu, l’ajuntament de Mataró demana la incoació d’un expedient per declarar monument el jaciment romà d’Iluro, 
la qual cosa es fa efectiva el 23 de novembre de 1983. el període comprés entre la declaració de monument d’Iluro i la 
creació del servei Municipal d’arqueologia a l’octubre de 1990 són anys de forta activitat arqueològica, originada per la 
reurbanització de diversos sectors del nucli històric de Mataró. 

a partir de l’any 1990, l’existència de l’àrea d’intervenció arqueològica varen normalitzar el desplegament i l’aplicació 
de les normatives que permeteren protegir el patrimoni arqueològic de la ciutat. per tant, en aquest marc hem de situar 
les altres dues intervencions al carrer st. Francesc d’assís, les qual varen permetre documentar la resta de la cisterna 
d’aigua descoberta parcialment a les excavacions de l’any 1979-80. les intervencions dels anys 2001 i 2003 es varen 
plantejar com a excavacions d’urgència i, malgrat els inconvenients propis de intervencions d’aquest tipus, els treballs es 
van desenvolupar de manera força satisfactòria (Fig. 2). 



113

el material arqueològic recuperat a les tres intervencions és força significatiu, perquè es tracta d’un conjunt molt 
homogeni, nombrós i amb molt poc material residual. les dades que ens proporcionen són força interessants i ens permeten 
disposar d’una valuosa informació d’un període concret de la ciutat d’Iluro. 

l’obliteració de la cisterna es va fer durant una etapa curta de temps, entre els anys 15/10 aC i el canvi d’era, un període 
amb forces canvis a la ciutat. 

a partir del material ceràmic recuperat als nivells d’amortització obtinguérem una excel·lent representació dels tipus 
utilitzats durant aquest curt període de temps, així com de les produccions locals, de l’origen i abast de les importacions i 
de la pervivència o no d’algunes produccions. també es van recuperar cinc monedes –una de la seca d’Iluro de la tercera 
emissió, dos denaris d’argent, un de l’any 49 aC i l’altra de l’any 63 aC i dos asos de la seca de roma, un datable entre 
el 179-170 aC i l’altre entre el 206-195 aC– i uns 190 projectils de plom de fona, alguns d’ells gravats. entre aquests, cal 
destacar-ne un parell que tenen textos epigrafiats curts i un tercer que porta una mena d’insígnia –un feix de llamps de 
Jupiter– que recorda el de les legions romanes1.

LeS inTeRVenciOnS ARqUeOLÒgiqUeS i LA inTeRPReTAciÓ de LeS ReSTeS

carrer St. Francesc d’Assís, 16 (anys 1979-1980)

les reformes planificades a una casa ubicada al núm. 16 del carrer st. Francesc d’assís van motivar una intervenció 
arqueològica, dirigida per Josep antoni Cerdà i Mellado, que es va perllongar els mesos de novembre i desembre de l’any 
1979 i gener de 1980. l’immoble conegut com a Can genissans estava situat a prop del límit septentrional de l’antiga Iluro. 

Malgrat només es conserven algunes notes i algun croquis del procés d’excavació, el material recuperat va ser molt 
abundant i força homogeni. desconeixem algunes de les característiques de les estructures que van aparèixer, només 
sabem que es va excavar l’interior d’un gran dipòsit, del qual desconeixem els límits. a aquesta estructura pertanyia un 
mur de 0,60 m d’amplada, perpendicular a la façana de l’actual edifici i construït amb pedres de mides diverses lligades 
amb morter de calç. d’aquest mur es va poder comprovar que tenia una llargada no inferior a 14 metres i que conservava 
una alçada de 2,65 metres. per la cara interna estava arrebossat amb opus signinum, de les mateixes característiques que 
el fons de l’estructura de la qual es van poder documentar 4 m2. l’amortització poc abans del canvi d’era indicava que es 
tractava d’una gran obra pública construïda en els primers temps de la ciutat romana. 

la seqüència estratigràfica que obliterava la cisterna donava a entendre que quan aquesta estructura va deixar de tenir 
la funció per la qual fou construïda, es va aprofitar per abocar-hi deixalles, tant de tipus domèstic com industrial, com així 
ho demostrava la concentració de restes amfòrics en una zona determinada de l’abocador. 

carrer St. Francesc d’Assis, 15 (any 2001)

la remodelació de la casa núm. 15 del carrer st. Francesc d’assís va tornar a motivar la intervenció arqueològica a un 
altre edifici del mateix carrer durant el mes d’octubre de l’any 2001. aquest indret està situat a la zona nord de la ciutat, en 
els límits de l’antiga Iluro. els treballs arqueològics dirigits per esther rodrigo requena van consistir en l’obertura de dues 
cales de sondeig, una al pati de la casa i l’altre en una habitació, a prop de la façana de l’edifici. 

la cala situada a prop de la façana, va proporcionar un potent nivell arqueològic anterior al canvi d’era que cobria un 
paviment d’opus signinum que es va interpretar com el fons d’un dipòsit d’aigua. els estrats que documentaven l’amortització 
d’aquesta estructura eren les ue- 103, 104 i 105 que posteriorment es van unificar perquè formaven part d’un mateix 
farciment. el material ceràmic recuperat va ser força abundant. 

carrer St. Francesc d’Assís (any 2003)

la reurbanització del carrer va originar, durant els mesos d’agost a octubre del 2003, una nova intervenció arqueològica 
a la zona nord de la ciutat. els treballs arqueològics dirigits per roser pou Calvet van consistir en l’obertura i l’excavació 
en extensió de tot el carrer. 

anteriorment, les continues remodelacions del clavegueram i les conduccions soterrades havien ocasionat l’obertura 
de rases que van anar destruint al llarg del temps les possibles restes arqueològiques que poguessin haver-se conservat 
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des d’època romana. Malgrat tot, en aquesta intervenció es van poder documentar dos murs –ue-1014 i 1015– de 0,60 m 
de gruix i que formaven part d’una mateixa estructura. els murs estaven construïts amb pedra mitjana lligada amb morter 
de calç i tenien una de les cares arrebossades amb un revestiment d’opus signinum. Malauradament, no es van poder 
documentar gaire tros dels murs, perquè el clavegueram i les conduccions soterrades i en ús no ho permeteren. pel mateix 
motiu, tampoc es va poder arribar a excavar tota l’estratigrafia, perquè no hi havia suficient espai per treballar. entre els 
dos murs localitzats es va documentar un potent estrat de farciment –ue-1017– que amortitzava l’estructura i, com en els 
sondejos anteriors, proporcionava força material ceràmic. 

de la informació que s’obtingué de les tres excavacions es va interpretar que l’estructura documentada era una gran cisterna 
de mides considerables –13 metres d’amplada, 35 metres de llargada i una profunditat no inferior a 2,60 metres – que tenia els 
murs fabricats amb pedres lligades amb morter de calç i les cares internes revestides amb una gruixuda capa d’opus signinum . 

aquest gran dipòsit, situat en el plànol hipotètic de la ciutat d’Iluro encaixa perfectament en una de les insulae ocupant 
un terç d’un actus, tenia una superfície de 455 m2 i una capacitat de 1183 m3. una estructura d’aquestes característiques 
havia de ser una construcció pública perfectament planificada. 

la cisterna estava situada a la part alta de la ciutat amb la finalitat de subministrar aigua a les zones més baixes i 
aprofitava el pendent natural del terreny. la seva capacitat podria ser com a mínim, de quasi 12.000.000 litres d’aigua2. 

eL MATeRiAL ARqUeOLÒgic 

Les ceràmiques importades

La ceràmica de vernís negre (Làm. 1)
la major part de les peces de vernís negre documentades a la cisterna procedien del taller de Cales. aquestes 

produccions eren originàries de la zona de la Campania septentrional i foren fabricades entre els segles iii i i aC. l. pedroni 
diferencia tres etapes en la producció d’aquests tallers que identifica com a varietat antiga (200-130/120 aC), varietat 
mitjana (130/120 aC-90/80 aC) i variant tardana (90/80 aC-40/20 aC).

la varietat tardana de les ceràmiques de vernís negre de Cales, que són les que trobem en major nombre a la cisterna, 
es caracteritzen per tenir un repertori bastant reduït de formes (lamb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8b, 10, p-127 i F-3120) i estar 
decorades amb motius concèntrics, decoracions a rodeta i amb “losange”. 

el moment final de les produccions de vernís negre, és encara un tema força discutit i mentre hi ha autors que el 
situen entorn a mitjan segle i aC, altres creuen que la seva producció continuaria durant el primer període del principat 
d’august. J. pérez Ballester3 diu que a Carthago nova, port principal de recepció i redistribució de manufactures itàliques, 
la importació de ceràmiques de vernís negre desapareix cap el 25-10 aC i a. M. adroher i a. lópez4 afegeixen que cap el 
25 aC es comença a observar a jaciments de l’alta andalucia una progressiva substitució de la ceràmica campaniana per 
la terra sigil·lata. 

a Iluro, les produccions calenes hi són presents en nivells datats entorn al 50-25 aC a Can puig/Can Fulleracs, Can 
Castany, carrer Barcelona 45, Can palauet i les piques, però també continuen documentant-se en els nivells del darrer 
quart del segle i aC a la peixateria, Can Castany, Can Ximenes i Can Balençó, però aquí es troben ja acompanyades de 
terra sigil·lata itàlica de les formes goud. 1, 2, 6, 7, 12b, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24 i 27 ó 285. 

a la cisterna de st. Francesc d’assís, tenim representació de les dues produccions més tardanes: de la variant mitjana 
es van recollir 8 vasos de les formes lamb. 1, 2, 4, 5 i 8 i de la variant tardana 31 peces de les formes lamb. 1, 2, 3, 5, 8 
i 10. a més, també s’ha recollit un fons indeterminat amb la losange, decoració característica de les varietats tardanes del 
taller de Cales6.

de ceràmica de vernís negre procedent d’altres tallers es va recuperar un plat de la forma Conspectus 10 que correspon 
a una producció aretina de vernís negre, un plat de la forma lamb. 5 de procedència indeterminada i un vas de la forma 
lamb. 6 de ceràmica campaniana C.

el material residual de vernís negre hi és present amb alguns fragments de ceràmica campaniana a.

La ceràmica de vernís vermell (Làm. 2 i 3)
quasi la totalitat de les peces de ceràmica de vernís vermell localitzades a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís 

corresponen a produccions itàliques. 
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la terra sigil·lata itàlica es fabricava des de mitjan segle i aC en tallers centreitàlics com els d’arezzo i pisa que inicialment 
imitaven les formes de la ceràmica campaniana. el període de màxima producció d’aquests tallers va correspondre al 
principat d’august, aleshores ja tenien un repertori propi i havien creat nous tallers fora d’itàlia (regió de lió). 

el conjunt documentat a la cisterna és un grup força homogeni que ha proporcionat 43 peces de les formes: Conspectus 
1, 2, 2.3, 3, 3.2, 5, 7.2, 8.1, 12.1, 13.2, 13.3, 14, 14.2, 18, 18.2, 22, 30 i 36.4. també es van trobar un fons i un fragment 
informe de diferents plats, el primer amb la marca p(ublius) Hert(orius) i l’altre amb la marca eros. ambdues peces 
procedien de tallers d’arezzo que fabricaven els seus productes durant el principat d’august7. també s’ha recuperat un 
altre fons de terra sigil·lata itàlica del qual desconeixen la forma.

en el conjunt també hi ha algun exemplar de procedència no itàlica, com és un plat de sigil·lata oriental a d’una forma 
assimilable al tipus atlante tav.ii, forma 7.

La ceràmica de parets fines (Làm. 3)
els vasos de parets fines eren els gots que s’utilitzaven per beure i eren presents a les taules romanes des de mitjan 

segle ii aC fins a inicis del segle ii dC. els primers tallers foren d’origen itàlic, però aviat es van obrir altres tallers a diferents 
indrets de l’imperi, alguns imitant les formes itàliques i altres desenvolupant un repertori propi. el període de màxima 
expansió dels tallers itàlics cal situar-lo sota el principat d’august.

a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís els vasos de parets fines també estan àmpliament representants, com 
correspon a un context datat a finals del segle i aC. la procedència de les peces és exclusivament itàlica i el nombre i les 
formes documentades són els següents : 8 cubilets de la forma Mayet iii –un amb decoració a rodeta–, 10 cubilets de la 
forma Mayet Xii, un cubilet de la forma Mayet ii decorat amb incisions a rodeta, 2 tasses de la forma Mayet X i un bol de 
la forma Mayet XXXiii.

la major part dels tipus esmentats són peces habituals en contextos de finals del segle i aC, a excepció de la forma 
Mayet ii que sembla que va deixar-se de fabricar entorn al segon quart del segle i aC i, per tant, hauríem de considerar-la 
residual en un context més tardà. totes les peces són de bona cuita i no hi ha imitacions locals. 

Els ungüentaris
els ungüentaris són objectes minoritaris, però presents en bona part dels nivells datats als segle i aC a la laietània 

costera. els tres ungüentaris recollits al dipòsit de st. Francesc d’assís són de procedència itàlica i presenten cos fusiforme, 
coll llarg i vora exvasada. la seva producció va començar el segle ii aC i sembla que perdurà fins a inicis del segle i dC. 

Les llànties (Làm. 4)
les llànties, com els ungüentaris, són objectes força escassos en contextos d’aquest període, així s’observa a la 

cisterna del carrer st. Francesc d’assís i es repeteix a altres excavacions d’Iluro, com al carrer Barcelona 55-57 i a la 
peixateria, 878. en aquestes intervencions, les llànties només representaven aproximadament un 1% de les produccions 
ceràmiques documentades.

els tres exemplars localitzats a la cisterna corresponen als tipus dressel 2, 4 i 9. també es va recollir un fragment de 
dipòsit de forma indeterminada.

la fabricació de les llànties del tipus dressel 2, també anomenades warzenlampen o llànties en forma de berruga, per 
les característiques del dipòsit, cal situar-les, segons Marina ricci, entre el 100 aC i el 10 dC. la producció és d’origen itàlic 
i és una forma força habitual a la nostra zona en contextos tardorepublicans. 

la llàntia dressel 4 també és un tipus força habitual en contextos republicans i es caracteritza per tenir dos caps d’ocell 
col·locats de forma simètrica al bec, per aquesta raó també les podem trobar amb el nom Vogelkopflampen en algunes 
publicacions. Marina ricci data la seva producció entre el 20 aC i el 10 dC, però sembla que aquestes llànties van perdurar 
al menys fins al regnat de tiberi, segons indiquen les dades proporcionades per les excavacions de Mainz, trier, Montans, 
ampuries i Herrera de pisuerga9. quan al seu origen semblen haver-se fabricat originàriament a la península itàlica, però 
també es coneix l’existència d’altres centres productors fora d’itàlia, com el de Herrera de pisuerga lligat a l’establiment de 
la legió iii Macedonia10.

l’altre tipus documentat correspon a la llàntia de volutes de la forma dressel 9. no es conserva el bec en cap dels dos 
exemplars trobats, per la qual cosa no sabem de quina variant es tracta. l’origen d’aquest tipus cal situar-lo a la península 
itàlica, a la zona del laci i la Campania. la seva producció i difusió segons ponsich hauríem d’iniciar-la sota el principat 
d’august i s’allargaria fins a la dinastia Flàvia, encara que per deneauve no sobrepassaria el regnat de Claudi i. 
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La ceràmica de cuina
les ceràmiques de cuina importades són peces que no falten en els contextos tardorepublicans i en els nivells datats 

durant el principat d’august. es tracta quasi exclusivament d’atuells que van al foc i que conviuen en una proporció molt 
minoritària amb els altres atuells de cuina fabricats en tallers locals. 

les ceràmiques per cuinar de producció itàlica són plats per anar al forn, plats-tapadores, cassoles i olles. alguns dels 
plats tenen la superfície interna recoberta amb una engalba vermella que evitava l’adherència dels aliments. loeschcke 
diu que aquests servien per a cuinar grans pans que no s’enganxaven al fons, perquè ho evitava aquest revestiment intern 
i que els pans es giraven sobre el plat-tapadora que cobria la cassola. 

a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís, la presència de ceràmica comuna itàlica és força minoritària i la quasi 
totalitat de les peces documentades són, a excepció d’un morter de la forma emporiae 36.2, atuells per anar al foc. 

els plats els trobem representats amb 4 exemplars del tipus vegas 14, variant B. aquests plats tenen la vora bífida i no 
estan recoberts de cap tipus d’engalba, possiblement perquè servien per coure al forn aliments amb suc. segons aguarod 
aquesta forma perdurà fins al principat d’august o tiberi i en contextos de la laietània costera la trobem formant part de nivells 
datats abans del canvi d’era, però també en algun context d’època de neró, possiblement formant part del material residual11.

les cassoles les tenim documentades únicament amb un exemplar de la forma Celsa 79.28. andre diu que la seva 
funció era la de cuinar aliments amb aigua, com els llegums, fer pures o preparar salses. a empúries, aquestes cassoles es 
documenten des del segon quart del segle ii aC fins a mitjan segle i dC i en el derelicte de dramont d tenen una cronologia 
de 40/50 dC. a la zona de la laietània costera es troba en nivells de finals del principat d’august-tiberi i de Claudi i, però 
també en algun context de neró que podria ser ja residual12.

els plats amb engalba interna també hi són presents amb 3 peces de la forma aguarod 4/luni 2/4. aquest tipus sembla 
que començaria a fabricar-se primer a la zona de l’etruria i després a la Campania i arribaria a la tarraconense a finals del 
segle ii aC – inicis del segle i aC, moment en que la trobem ja ben documentada. el final de la producció, segons aguarod, 
caldria situar-lo entorn a mitjan segle i dC. a la laietània costera, concretament a Baetulo, es documenta en contextos del 
canvi d’era i de finals del principat d’august-tiberi.

els recipients amb engalba interna sembla que servirien per preparar unes receptes molt concretes incorporades pels 
itàlics a la cuina tradicional. pucci i grünewald els identifica amb els que les fons antigues anomenen patina. un dels 
ingredients bàsics de la patina eren els ous batuts que quallaven a foc lent. a Bilbilis hi ha algunes cassoles amb marques 
fetes, amb el ganivet en sentit radial, al repartir les racions de patina. de tota manera, sembla que aquests atuells també 
podrien haver servit per preparar altres receptes culinàries com les truites de llet, el pollastre cuinat, la carn de xai i de 
cabrit i els flams13. Batts també afegeix que les patina o patellae és el recipient on es col·locaven els aliments una vegada 
cuits i esmicolats, després se’ls afegia la salsa i altres condiments i seguidament es posaven al forn o sobre les brases14.

els plats-tapadores estan representats per 3 exemplars del tipus Burriac 38,100 i un del tipus Celsa 80.8145. eren 
peces força planes que podrien haver servit per tapar els plats d’engalba vermella i les cassoles i així els trobem al derelicte 
de la Madrague de giens. alguns autors, com gomez pallarés, també pensa que podrien haver servit per cuinar al forn la 
carn o el peix en el seu propi suc15. el tipus Burriac 38,100 es documenta en contextos que van del 175 aC fins a mitjan 
segle i dC i el tipus Celsa 80.8145 sembla que podria tenir la mateixa cronologia. a les excavacions d’Iluro i Baetulo, la 
forma Burriac 38,100 es documenta en contextos que van del 30/20 aC fins a august/tiberi, i la forma Celsa 80.8145 des 
de la mateixa data fins a mitjan segle i dC16.

les olles també hi són presents amb únic exemplar de la forma vegas 2. el centre de producció estaria ubicat a la itàlia 
central, on aquesta forma es documenta des del segle v aC17. les olles s’utilitzaven per cuinar l’anomenada puls i altres 
tipus d’aliments que necessitaven aigua per coure’s. de tota manera, per la escassetat olles localitzades en contextos de 
la laietània costera, sembla que no van tenir gaire acceptació a la nostra zona, com tampoc a la resta de la tarraconense, 
ja que òbviament el que podien bullir amb elles també ho podien fer amb les olles tradicionals fabricades als tallers locals. 
per altra part, aguarod també assenyala que aquestes olles podrien haver arribat a la nostra zona com a contenidor de 
conserves, no com a atuells per cuinar.

a banda dels recipients que servien per anar al foc, també s’importaven dels tallers itàlics altres ceràmiques que 
formaven part dels atuells de cuina, els morters.

Hilguers i Baatz diuen que els morters de grans dimensions fabricats en pedra s’utilitzaven per amassar, però que els de 
ceràmica al tenir les parets rugoses no eren gaire adequats per aquesta tasca, però si podrien haver servit per esmicolar i 
barrejar algun tipus d’aliment amb les salses d’espècies i els menjars picants de consistència cremosa o pastosa. 
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en nivells d’època d’august, els morters itàlics encara que se’n troben, són força minoritaris respecte als fabricats en tallers 
locals. a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís trobem un únic morter importat de la forma Emporiae 36.2. l’inici de la 
difusió d’aquests morters de procedència campana, segons M. Bats, es situaria cap al 150 aC i perduraria fins al primer quart 
del segle i aC. C. aguarod retarda la seva desaparició i diu que es fabricarien fins la segona meitat del segle i aC. 

Les àmfores itàliques 
les produccions itàliques són força minoritàries respecte a la resta de produccions amfòriques i de les tres campanyes 

d’excavació només s’han documentat 5 exemplars de les formes dressel 1 –un de la variant a i dos de la variant B–, un pivot 
d’una àmfora del sud d’itàlia, potser de Brindis, i una vora que també semblaria tenir la mateixa procedència. tots aquests 
contenidors sembla que contenien vi, encara que algunes àmfores de Brindis també podrien haver transportar oli apuli. 

el tipus dressel 1a i B es documenten fins a mitjan segle i aC i alguns autors allarguen la seva fabricació fins al darrer 
terç d’aquest segle. els centres productors estaven situats a diferents zones de la península itàlica. 

les àmfores de Brindis que ja es documentaven en contextos de la primera meitat del segle i aC a Hispania, sembla 
que deixarien d’exportar-se durant el principat d’august. la causa de la davallada de les exportacions de l’apulia sembla 
que estaria relacionada amb la forta entrada que començaven a tenir en els mercats occidentals els productes hispànics i 
la situació econòmica que vivia aquesta àrea d’itàlia. alguns autors destaquen la referència que a la Res Rusticae fa varrón 
sobre una agricultura orientada a la producció cereal, encara que tampoc falten referències que diuen que a l’apulia també 
es treballava la vinya i l’olivera. però també les fonts semblen indicar que a partir d’august hi ha un cert abandonament 
d’aquests conreus comercials, la qual cosa coincideix amb el que indiquen les excavacions als tallers productors de les 
àmfores apules que transportaven aquests productes18. per tant, ens trobem en un període en què el comerç itàlic del vi 
està en forta decadència enfront de la comercialització del vi primer de la tarraconense i més tard de les gàl·lies. 

Les àmfores sudhispàniques (Làm. 7)
les àmfores del sud de la península estan força ben representades als nivells augustians de la cisterna. es tracta 

d’àmfores per transportar salaons i derivats del peix, olives i oli.
el contenidor amfòric sudhispànic que té major nombre d’exemplars és el tipus Haltern 70, del qual es conserven 

5 peces. el producte que transportaven aquestes àmfores podria haver estat olives, però en alguns exemplars de punta 
de la nao i port vendres ii s’hi varen trobat llavors de raïm i restes de resina, per la qual cosa alguns autors relacionen 
aquesta àmfora amb la producció del vi. quan a la seva cronologia, s’ha situat l’inici de la seva fabricació a mitjan segle i 
aC (derelicte de la Madrague de giens) i la seva desaparició en època Flàvia, sota el regnat de vespasià, d’acord amb les 
datacions que ens ha proporcionat el derelicte de Cala Culip iv i altres estratigrafies com les d’estrasburg, roma, lyon, 
augst, Chester, segontium, nijmegen, pentre Farm, york i lincoln. el període de màxima expansió d’aquest contenidor es 
situa sota el principat d’august i l’abast de la seva difusió ens la proporcionen les troballes al nord d’africa, Hispania, Gallia, 
Italia, Germania i Britania. també és interessant destacar que es troba present a les costes atlàntiques de la península 
ibèrica i al llarg dels rius rodan, sâone i rhin. respecte als centres productors de la forma Haltern 70, cal diferenciar tres 
regions a la zona de la Baetica: la vall superior i mitjana del guadalquivir, las Marismas i la regió de Huelva i costa. 

un altre contenidor procedent de la zona sudhispànica, és el tipus dressel 7-11. aquest contenidor de salaons i dels 
seus derivats es fabricava a les províncies de Cadis, Màlaga, granada, almeria, a la zona de l’estret i al curs baix de la vall 
del guadalquivir, on es documenta al costat de la forma Haltern 70. la seva datació es situa entre mitjan segle i aC i mitjan 
segle ii dC. les àmfores més antigues de la forma dressel 7-11 trobades a Iluro es documenten en nivells datats entre el 
40/30 aC i el canvi d’era19. a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís es documenten 3 exemplars. 

un altre contenidor de salaons és la forma dressel 12, de la qual es van recollir 3 exemplars. es coneixen tallers 
d’aquest contenidor de salaons a la zona d’algeciras. 

una peça força interessant és una àmfora assimilable al tipus dressel 10 i que es conserva quasi sencera. els contenidors 
identificats com a dressel 10 sembla que procedien de la zona del golf de Cadis, on es coneixen varies terrisseries que la 
fabricaven: el olivar, el almendral, Martelilla (Jerez de la Frontera), Buena vista, Cantarranas (el puerto de santa María), 
el gallinero, puente Melchor, torrealta a, villanueva (puerto real) i Cerro de los Mártires (san Fernando). el seu contingut 
era també salaons o derivats. 

altres contenidors identificats com a sudhispànics són les imitacions de les àmfores tipus Mañá C2b púniques en tallers 
occidentals, que es fabricaven des del darrer quart del segle ii aC fins al principat d’august. a la cisterna de st. Francesc 
d’assis es documenten 2 exemplars i el centre productor d’aquestes peces podria situar-se a la zona de Cadis o a altres 
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zones de l’estret. es coneixen a la província de Cadis algunes terrisseries com el del carrer gregorio Marañón20, però a 
partir de troballes de superfície també s’han identificat dotze més a la badia, set al terme municipal de el puerto de santa 
Maria, quatre al de puerto real i un al de st. Fernando21. segons e. garcía22, el tallers gaditans van tenir el moment de 
màxima expansió al segle i aC i van comercialitzar aquest contenidor des de mitjan segle i aC fins al principat d’august. 

amb certes reserves, però per similituds amb les pastes de les àmfores sudhispàniques identificades, atribuïm a tallers 
d’aquesta zona altres 6 àmfores que podrien haver transportat salaons i/o olis (làm. 5, fig. 8 i lam.6, fig. 3-7). d’aquestes hi 
ha dos contenidors amb vores ametllades que presenten fortes similituds amb alguns exemplars identificats per H. Habibi i C. 
aranegui com a formes intermitges entre el prototipus de Brindis i les formes dressel 20 de la regió del guadalquivir i a les que 
donen unes cronologies de segle i aC fins al canvi d’era23. sembla que el seu contingut podria haver estat oli (làm. 6, fig. 5-6). 

les àmfores d’oli també estan força ben documentades al nivell d’obliteració de la cisterna del carrer st. Francesc 
d’assís, on es van recollir 8 exemplars i tots ells corresponen a la forma oberaden 83, antecedent de la dressel 20, 
originària de la vall del guadalquivir, entre les províncies de sevilla i Córdoba. la datació inicial d’aquesta forma cal situar-
la en època d’august. a Iluro han aparegut àmfores d’aquest tipus entre els materials d’un estrat datat entre el 40/30aC i el 
canvi d’era al carrer Barcelona 55-57 i d’un altre datat en el darrer quart del segle i aC al carrer st. Cristòfor, 1224. aquestes 
àmfores també es documenten a aislingen i oberaden en contextos datats en torn al 15-9 aC i a altres jaciments del limes 
germànic com augst, vindonissa, Haltern, trier i lorenzberg, a les illes Britàniques i a roma. 

entre el material amfòric de la cisterna del carrer st. Francesc d’assís trobem també dos exemplars del tipus dressel 28. 
es tracta d’una àmfora petita fabricada a la vall del guadalquivir, en terrisseries com els documentats a Hospital de las 
Cinco llagas o la venta del Carmen a la costa. aquesta àmfora també fou fabricada en altres tallers situats a les gal·lies, 
com el de les Bouches-du-rhône. la cronologia d’aquest tipus cal situar-lo entre el principat d’august i mitjan segle ii dC 
i la seva distribució va ser força extensa. encara es desconeix quin era el seu contingut, dressel opinava que les àmfores 
de la forma 28 transportaven garum i loeschke i garcía vargas s’inclinaven per considerar-les com a contenidors de vi.

la mateixa procedència podria tenir una peça recuperada a la campanya 2001 i que sembla correspondre a una 
imitació de la forma dressel 1 itàlica (làm. 15, fig. 10). 

les àmfores clarament residuals, com passa amb la resta de materials ceràmics, són quasi inexistents, únicament ha 
aparegut una vora d’àmfora tripolitana que podem considerar fora de context.

Les ceràmiques de producció local

els tallers ceràmics locals mantenien una forta activitat durant el darrer quart del segle i aC i això està àmpliament 
demostrat amb l’abundant producció amfòrica trobada als nivells datats en aquest moment. però no per menys coneguda 
és menys interessant la producció de les ceràmiques comunes que, en el darrer quart del segle i aC, era força abundant 
i tenia una tipologia molt variada. 

els tallers locals fabricaven bona part de la vaixella que s’utilitzava a la taula, les peces per emmagatzemar els productes 
a la llar, els atuells per a la cuina, els que anaven al foc o els destinats a preparar prèviament els aliments i, mentre el 
repertori de les àmfores laietanes es redueix quasi exclusivament a dues formes, els tipus pascual 1 i tarraconense/
laietana 1, la tipologia de la ceràmica comuna era força variada. 

encara es documenten en contextos del darrer quart del segle i aC algunes formes que evolucionen de tipus ibèrics, 
però majoritàriament comença un repertori nou, més adaptat als costums romans, que sense gaires variacions perdurarà 
fins al regnat dels Flavis, quan comença l’entrada massiva de productes nordafricans. 

Les àmfores tarraconenses (Làm. 7)
els contenidors amfòrics millor representats són els que transportaven el vi de la tarraconense i el més abundant és el 

tipus pascual 1 amb 50 exemplars, seguit del tipus tarraconense/laietana 1 amb 37 peces.
la forma tarraconense/laietana 1 fou el primer contenidor amfòric original fabricat a la tarraconense per exportar el 

vi de la zona. la seva producció va començar a mitjan segle i aC i es va allargar fins a inicis del segle i dC, quan va ser 
substituït definitivament per les formes pascual 1 i dressel 2/4.

la forma pascual 1 és el tipus amfòric més abundant a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís. aquesta àmfora és el 
envàs més característic de la zona a partir d’aproximadament el 40 aC fins a mitjan segle i dC i conviu amb l’anterior fins 
després del canvi d’era.
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a la campanya del 2003 també van localitzar-se 11 pivots i un coll amb nanses que correspondrien a àmfores de la forma 
pascual 1 o tarraconense/laietana 1 i que podrien augmentar la cinquantena de peces ja documentades en les campanyes 
anteriors, però que no comptabilitzen, perquè podrien correspondre a alguna de les vores recollides en les altres campanyes.

en menor nombre, però interessat de destacar, és la troballa de 2 exemplars amfòrics que semblarien correspondre a 
imitacions de tallers locals de la forma dressel 1 i altres 3 àmfores de la forma dressel 2/4. els primers exemplars d’aquesta 
darrera forma es documenten cap a finals del segle i aC.

relacionades amb les àmfores, es van recuperar també 5 tapadores de petit diàmetre que s’utilitzaven per a segellar 
els recipients un cop plens de vi. en els nivells datats a la laietània costera entre el 40/30 aC i el regnat de Claudi són 
freqüents les troballes de tapadores d’àmfora d’aquest tipus. es tracta de petites tapadores planes que tenen un petit 
munyó perforat que s’utilitzava com a agafador. els diàmetres de les vores oscil·len entre els 7,5 i els 11 cm25 i són peces 
força estandarditzades.

Les ceràmiques d’ús comú

a) La ceràmica de taula (Làm. 8)
Les ampolles (calpar, lacuna, lagona, laguncula, oenophorum, vinarium) són els recipients que contenien els líquids 

que es servien a taula. les formes són tancades amb coll llarg, cilíndric o cònic, amb una única nansa, cos globular o 
piriforme i fons pla o lleugerament umbilicat que en ocasions porten un petit peu. l’origen de les ampolles cal buscar-lo 
en els olpes i oenochoes grecs i es fabricaven en els tallers locals al menys des de mitjan segle i a C. el repertori de 
formes durant la segona meitat del segle i aC era força ampli i la tècnica d’elaboració molt acurada. les pastes en que es 
fabricaven les ampolles acostumen a estar millor depurades que la de la resta de peces d’ús comú que coneixem. 

Moltes de les ampolles que es troben en contextos datats durant el principat d’august i tiberi estan recobertes d’una 
engalba blanca, la qual cosa els hi dóna un aspecte força elegant, altres potser no en portaven o al menys no el conserven. 
després del canvi d’era, les ampolles no disminueixen, a diferència de les altres peces que formen part de la vaixella de taula, 
potser perquè no hi ha altres tallers foranis que competeixen amb els seus productes. a la cisterna del carrer st. Francesc 
d’assís es van recuperar 6 ampolles que tenen en comú el cos globular, encara que les vores són força variades. 

els bols (acetabulum, acitabulus) podrien haver servit com a vasos per beure o per menjar aliments sucosos, purés, 
farinetes o per contenir menjars sòlids. sembla que la funció que tindrien vindria donada per la mida del recipient. 

en contextos del darrer quart del segle i aC són freqüents els bols de producció local que imiten peces importades. 
els tallers de la zona tenen una llarga tradició imitant formes de vernís negre i aquestes imitacions, fins i tot, continuen 
comercialitzant-se quan ja no es fabriquen les importades i acaben formant part del repertori ceràmic dels tallers locals. 
es coneixen en contextos de la segona meitat del segle i aC vasos de vora reentrant que recorden les formes lamboglia 
21 i 25 de campaniana a i que són habituals fins i tot en contextos datats en torn el 20/10 aC26. al dipòsit de st. Francesc 
d’assís es van recollir 5 bols d’aquestes característiques. 

les imitacions d’algunes formes de ceràmica campaniana B també hi són presents en contextos del darrer quart 
del segle i aC i es troben al costat de les importacions de terra sigil·lata itàlica. en el dipòsit de st. Francesc d’assís es 
documenten 10 vasos fabricats en tècnica reduïda que recorden les formes lamboglia 1/8, lamboglia 2 i lamboglia 5/7. 
algunes formes de ceràmica de vernís vermell també s’imiten en els tallers locals i a la cisterna del carrer st. Francesc 
d’assís es va localitzar un perfil sencer d’un plat que reprodueix la forma Conspectus 12.1/atlante viii. 

aquests tallers també fabriquen altres bols que procedeixen del repertori ceràmic tardoibèric, com són els de vora 
horitzontal i perfil baix que es documenten a Baetulo en contextos de la segona meitat del segle i aC, no posteriors al 
20/10 aC27. a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís apareixen 8 exemplars, quasi tots ells fabricats amb tècnica reduïda. 

altres bols, amb vora bífida, perfil alt i parets força rectes, es documenten en contextos de la laietània costera des del 
30/20 aC fins a mitjan segle i dC28. en els nivells d’obliteració de la cisterna del carrer st. Francesc d’assís també es van 
recollir 2 exemplars d’aquest tipus. 

i finalment, assenyalar que la major part dels bols localitzats a la cisterna tenen la vora vertical, indiferenciada o 
lleugerament engruixida, perfils alts i, els exemplars que el conserven, tenen un fons pla amb un petit peu. Bols similar 
estan àmpliament documentats a la laietània costera i sembla que es van fabricar fins a finals del principat d’august/
tiberi29. a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís es van recollir 15 bols d’aquestes característiques, alguns fabricats 
amb tècnica oxidada o altres reduïda.
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b) Els objectes rituals (Làm. 9)
les copes de peu alt són peces força elegants i sembla que podrien haver estat relacionades amb algun tipus de culte 

o ritus religiós practicat sota el regnat d’august. alguns autors pensen que podrien haver servit d’encensers per oferir 
sacrificis als déus lars o per perfumar ambients i que serien els hereus dels Thymiatherion ibèrics. 

aquestes copes són atuells oberts, amb vores exvasades, possiblement per col·locar una tapadora, cos semiesfèric, en 
ocasions eixatat o carenat i peu alt i massís que acaba en un fons ample i sovint motllurat. es tracta d’atuells força freqüents 
en època augustiana en contextos romans d’ Iluro i Baetulo, però no es troben en altres contextos contemporanis ibèrics, 
com a l’assentament de Can Balençó (20-10 aC), ni tampoc a la sitja del carrer pujol (40-30 aC) de Baetulo. tampoc es 
documenten amb posterioritat a finals del principat d’august-tiberi30, per la qual cosa sembla que es van fabricar durant un 
breu període de temps. en contextos foranis, com a Vindonissa i a Ostia, sembla que copes similars es documenten des 
del tercer quart del segle i aC i M. vegas diu que a Ostia podrien perdurar fins als Flavis. 

entre el material recollit al dipòsit de st. Francesc d’assís hi havia 5 peus i 9 vores que correspondrien a copes de peu 
alt. una de les peces té taques de sutja en el fons intern, la qual cosa recolzaria la hipòtesi de la seva utilització com a 
encensers.

els altres objectes possiblement relacionats també amb algun tipus de culte són els canelobres. es tracta de peces de 
forma cilíndrica amb els dos extrems oberts. algunes de les peces tenen taques de sutja a la seva superfície. la datació 
dels canelobres trobats en nivells de la laietània costera és de 40/30 aC – fins a finals del principat d’august. a la cisterna 
del carrer st. Francesc d’assís es van recollir 2 fons de canelobres i un d’ells presenta un grafit en forma d’aspa a la 
superfície externa. 

c) La ceràmica de cuina (Làm. 10 i 11)
els morters (mortarium) són peces habituals a la cuina romana. la major part dels morters locals que es documenten 

a la laietània deriven de la forma campana Emporiae 36.2 i des de mitjan segle i aC es fabriquen en terrisseries de la zona 
al menys fins a finals del segle iii – inicis del segle iv dC. 

els morters de producció local presenten vores verticals que acostumen a anar decorades amb impressions digitals. 
aquesta decoració es fa directament a la peça abans de coure o sobre una cinta de fang que s’enganxa amb la pressió dels 
dits a la vora de la peça. els diàmetres de les vores són molt variats i encara que hi ha morters d’uns 20 cm, habitualment 
superen els 30 cm. els morters locals que coneixem a la laietània costera tenen el fons pla i no tenen peu. als nivells 
d’obliteració d’aquest dipòsit se’n van documentar 7 exemplars.

el morter es completava amb la mà de morter (pistillum) que acostumava a ser de pedra, en forma de l i de secció 
circular. a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís es va recollir una mà de morter sencera d’aquestes característiques. 

Les olles/urnes (olla) són peces que sembla que tant s’utilitzaven per cuinar, com per guardar productes alimentaris a 
la casa. És difícil diferenciar quins d’aquests atuells realitzarien una funció o una altra, perquè peces de la mateixa forma 
unes tenen taques de sutja i altres no. 

les olles/urnes es caracteritzen per ser formes tancades, sense coll, amb cos globular o ovoide, poden tenir una o dues 
nanses, o no tenir-ne, i acabar en un fons pla, amb o sense peu. les dimensions de les vores són molt variades i poden 
tenir des de 8 cm fins a més de 30 cm. la tipologia que presenten és força extensa i a finals del segle i aC ens trobem 
amb una dualitat, formes que perduren de la tipologia tardoibèrica, però que estan en la fase final de fabricació i altres que 
evolucionen i que continuen documentant-se en contextos posteriors al canvi d’era. 

entre les formes que perduren de la tipologia tardoibèrica i que desapareixen en algun moment de finals del segle i aC 
estan les olles de cos globular o ovoide, vora exvasada i sense nanses31. olles d’aquest tipus es documenten en els nivells 
d’obliteració del dipòsit del poblat ibèric de Burriac (Cabrera de Mar) de mitjan segle i aC o de la cisterna del carrer pujol 
(Badalona) del 40/30 aC. al farciment de la cisterna del carrer st. Francesc d’assís es van recollir 9 exemplars d’aquest 
tipus, alguns amb pastes oxidades i altres amb pastes reduïdes.

les olles de coll estrangulat també són peces habituals en contextos de la primera meitat del segle i aC i desapareixen 
al voltant del darrer decenni abans del canvi d’era32. a la cisterna de st. Francesc d’assís hi ha documentades 3 vores 
que semblen que podrien correspondre a recipients d’aquest tipus. es tracta d’olles de cos ovoide amb carena alta, amb 
incisions a l’alçada de la carena que envolten la peça, fons pla i amb dues nanses de secció rectangular que surten de 
sota de la vora. algunes d’aquestes olles, a vegades conserven restes de l’engalba blanca que recobria, si no en totes, en 
forces ocasions les parets externes.
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una altra forma pròpia de la tipologia tardoibèrica i que encara trobem en contextos de finals del segle i aC són les olles 
amb vora bífida. aquesta divisió de la vora, que en ocasions dibuixa una petita ranura que servia per encaixar la tapadora, 
en altres és tant amplia que marca un ampli caneló que podria haver servit per abocar aigua amb la finalitat d’evitar que 
s’assequessin els aliments que es coïen33. a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís s’han recollit 2 exemplars d’aquesta 
forma. olles d’aquest tipus no es documenten en contextos posteriors al darrer decenni abans del canvi d’era.

altres atuells documentats a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís són els següents: una olla globular sense vora 
diferenciada, una altra olla amb vora horitzontal i una tercera amb vora vertical bífida i amb restes d’engalba blanca a les 
parets externes. no coneixem paral·lels posteriors per cap dels tres tipus, la qual cosa ens fa pensar que són formes que 
desapareixerien abans del canvi d’era. (làm. 12, fig. 2-4).

Com ja hem vist, la major part de les olles que es van trobar a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís corresponen a 
formes que perduren de la tipologia tardoibèrica i que desapareixen abans del canvi d’era, però també en documentem altres 
que es troben en nivells més moderns, com les olles de cos ovoide que tenen una petita vora girada a l’exterior, lleugerament 
engruixida i que es troben en contextos de la laietània costera, entre mitjan segle i aC i segon quart del segle ii dC34. 

i finalment, també les olles de vora còncava, de les quals en tenim 2 exemplars a la cisterna del carrer st. Francesc 
d’assís, i que en altres contextos de la laietània costera trobem en nivells que van del 20/10 aC fins a finals del principat 
d’august35. 

Les tapadores (operculum) són atuells que servien per tapar diferents recipients: les olles, les cassoles, les gerres, etc. 
les tapadores fabricades en tallers locals podríem inicialment classificar-les en 2 tipus: les tapadores de perfil baix, amb 
parets rectes i les tapadores de perfil alt, amb parets força corbades.

les tapadores de perfil baix acostumen a tenir vores generalment indiferenciades de la paret i són atuells habituals en 
contextos de la laietània costera datats entre mitjan segle i aC i segon quart del segle ii dC36. a sant Francesc d’assís es 
documenten 6 tapadores d’aquest tipus. 

les tapadores de perfil alt tenen les parets força corbades i sembla que podrien haver tingut indistintament tant la funció 
de plats com de tapadores. algunes d’aquestes peces tenen una o dues incisions que l’envolten i que tindrien una funció 
decorativa37. tapadores similars són habituals a la laietània costera en contextos datats entre el 40/30 aC i el canvi d’era. 
a la cisterna de st. Francesc d’assís s’han localitzat 4 exemplars. 

als nivells d’obliteració de la cisterna també es documenten altres 2 tapadores de perfil alt, que es diferencien de les 
anteriors per tenir una vora lleugerament engruixida, que en ocasions acaba en forma bífida per millorar l’encaix a un altre 
recipient. es coneixen paral·lels a Baetulo i Iluro on es documenten en nivells que van del 30/20 aC fins a domicià38. 

els gibrells (labrum labellum) són recipients que podrien haver servit per barrejar els ingredients alimentaris abans de 
coure. els diàmetres de les vores són superiors a 24 cm, i la major part de les peces superen els 28 cm. alguns d’aquests 
gibrells, els més grans, podrien haver-se utilitzat per rentar. a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís hi ha 2 grans 
gibrells de 32 i 41 cm de diàmetre, amb vora horitzontal, fons pla i dues nanses també horitzontals que permetrien la 
mobilitat de la peça. 

els embuts formaven part de les cuines romanes, però hi ha pocs exemplars coneguts a la laietània costera. la seva 
funció era la de permetre abocar líquids o gra als contenidors. a les excavacions de la plaça Font i Cussó de Badalona es 
va documentar un embut en un nivell datat als voltants del 30/20 aC i a l’assentament ibèric de Can Balençó (argentona) 
va aparèixer un altre en un nivell de mitjan segle i aC39.

d) Els contenidors (Làm. 13 i 14)
els contenidors tenien la funció d’emmagatzemar aliments a la llar o als establiments comercials i eren una producció 

força important dels tallers locals. això s’ha constatat a forces contextos datats a la segona meitat del segle i aC a la 
laietània costera, on la proporció entre aquests atuells i la resta de ceràmiques de producció local és de quasi la meitat.

de l’estudi dels contenidors també s’observa el mateix comportament que amb altres atuells de fabricació local, per una 
banda, l’aparició encara de peces que formaven part de la tipologia tardoibèrica i, per altra banda, la troballa d’altres que, 
inspirades en les anteriors, crearan una nova tipologia més adaptada a les noves llars i que continuaran documentant-
se en contextos posteriors al canvi d’era. per això, és habitual encara trobar en nivells datats a finals del segle i aC 
contenidors de cos globular o ovoide que desapareixeran definitivament al voltant del darrer decenni abans del canvi d’era. 
l’antecedent més immediat d’aquests contenidors el trobem en els anomenats de “cap de cigne”, encara que contenidors 
globulars es troben també en contextos ibèrics més antics dels segles iv i iii aC. 

els contextos augustians de la cisterna romana del carrer sant Francesc d’assís 

c. Puerta



122

a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís es van localitzar 4 contenidors globulars amb vora de forma ganxuda. 
Contenidors similars a aquests s’han documentat també en forces excavacions de la laietània costera, en contextos de 
segona meitat del segle i aC anteriors al canvi d’era. estan fabricats amb pastes ibèriques tardanes i els diàmetres de les 
vores oscil·len entre els 23,5 i els 35 cm40.

altres contenidors globulars, molt similars als anteriors, són els que tenen una petita vora de secció triangular i, com els 
altres, també desapareixen abans del canvi d’era41. a la cisterna es coneix un únic exemplar d’aquest tipus.

però a la cisterna també es documenten altres contenidors que continuaran fabricant-se després del canvi d’era i entre 
aquestes formes tenen un paper força important els bocals. aquestes gerres són peces tancades amb vores amples, cos 
piriforme o ovoide, nansa amb incisió central i fons pla, o lleugerament umbilicat. aquesta forma es fabricava a la laietània 
costera amb aquestes característiques des de la primera meitat de segle i aC, segons ens indiquen les troballes als 
assentaments ibèrics de Can Balençó i al dipòsit de Burriac, però també es devia fabricar en altres llocs l’imperi, com així 
sembla indicar-ho M. vegas amb els exemplars trobats als nivells del segle ii aC a sutri i Albintimilium. 

l’antecedent d’aquests bocals, a la laietània costera, cal buscar-lo en els contenidors de cos piriforme, carena baixa i 
marcada, fons lleugerament umbilicat i nansa amb doble o triple acanaladura que es documenten als nivells del segle iii aC 
al turó del vent de llinars o en contextos datats entre el 375/330 i el 160/140 aC a les sitges de Can Miralles-Can Modolell. 

en contextos posteriors a mitjan segle i aC, els bocals són formes força estandaritzades i fonamentalment les úniques 
variacions entre les peces són la forma de les vores i l’alçada de les carenes. a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís 
hem documentat 21 exemplars. dos d’aquests bocals tenen la vora indiferenciada i girada a l’exterior. aquesta forma no 
es documenta en contextos posteriors al canvi d’era. els diàmetres de les vores oscil·len entre els 10 i els 13 cm i tots 
els exemplars coneguts a la laietània costera conserven restes d’engalba blanca a les parets externes42. els altres dinou 
exemplars són bocals amb vora horitzontal engruixida i amb un petit encaix per a la tapadora. aquesta forma continua 
documentant-se a la laietània costera fins al regnat de neró/inicis dels Flavis. la major part de les peces conegudes tenen 
un diàmetre de vora que oscil·la entre els 11 i els 17 cm, encara que hi ha excepcions43. 

a més dels bocals i els atuells globulars, hi ha un altre tipus de contenidors, les gerres/àmfores, anomenades d’una o 
altra manera depenent del fet que tinguin una o dues nanses. les vores d’aquestes peces són força variades, tenen coll 
recte o cònic amb una alçaria superior a l’amplada de la vora, acostumen a tenir dues nanses quan són recipients pesats, 
però algunes peces més lleugeres en tenen una. les nanses surten sempre del coll, no de la vora, el cos és globular o 
ovoide i el fons pla, lleugerament umbilicat, amb o sense peu. 

la major part de les àmfores documentades al carrer st. Francesc d’assís són atuells amb coll ample i sovint força 
acampanat, amb dues nanses de colze baix, secció circular amb una profunda incisió central, que surten de sota la vora 
i descansen a la part superior del cos que és globular i fons lleugerament umbilicat. aquest tipus és freqüent trobar-lo en 
nivells tardoibèrics dels segles ii i i aC a tota la laietània costera, té una presència força escassa en nivells posteriors al 
canvi d’era i no es documenta en estrats posteriors al 15/20 dC. els diàmetres d’aquestes àmfores oscil·len entre els 9 i els 
21 cm44. a st. Francesc d’assís hi ha documentades 8 àmfores d’aquesta forma. 

una altra àmfora força interessant, perquè es conserva el perfil sencer, és un recipient amb vora engruixida, coll llarg i 
recte, cos globular, fons umbilicat amb un peu baix i dues nanses que surten de sota de la vora i reposen a la part superior 
del cos. a Badalona es documenten altres exemplars d’aquest tipus en contextos del 30/20 aC45. 

algunes àmfores, per les dimensions de les vores, sembla que tindrien una capacitat important, com és el cas d’un 
gran atuell de vora exvasada amb un diàmetre de 25 cm i decorada amb cercles impresos. el coll de la peça és recte i 
possiblement tenia el cos globular o ovoide, com la major part de les gerres/àmfores de l’època juli-claudia. també es van 
recollir altres 3 gerres/àmfores de les que desconeixem paral·lels. 

És difícil precisar quina era la finalitat d’aquestes gerres i àmfores, possiblement la major part d’ells s’utilitzaven per 
guardar diferents tipus d’aliments líquids o sòlids a les llars, encara que sens dubte, hi ha contenidors de ceràmica comuna 
que podrien haver tingut una finalitat de tipus industrial i comercial. aquesta sembla que podria haver estat la destinació 
de les gerres i àmfores trobades en l’anivellament d’un dels cardines de la ciutat de Baetulo a mitjan segle i dC. en aquell 
moment, a la part alta de la ciutat es realitzava una gran obra pública amb la finalitat de canviar el clavegueram i ampliar el 
carrer. alhora, una indústria d’envasament de vi que obria a l’esmentat carrer realitzava reformes i sembla que va aprofitar 
les obres del carrer per abocar-hi grans quantitats de runa que contenien un volum important d’àmfores de vi del tipus 
pascual 1, 38 bocals, 98 gerres/àmfores d’ús comú i 9 tapadores d’àmfora46. la relació existent entre les àmfores i els 
petits contenidors es feia evident després d’aquella troballa, però desconeixíem quina era la funció que tenien aquests 
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petits contenidors a la producció de vi. a finals dels anys 90, en unes excavacions realitzades a la ciutat de narbona 
van aparèixer uns petits contenidors, de característiques similars a alguns dels localitzats a l’abocament del cardo, que 
tenien restes de resina al seu interior47. aquest fet, ens porta a pensar que la relació que tenien aquests envasos amb la 
producció de vi podria ser la de contenir les resines que s’afegien als líquids. també a les excavacions del carrer Fluvià i 
del solar durán de Badalona es van localitzar petits forats al sòl de terra piconada que estaven distribuïts de forma regular 
en habitacions que es van interpretar com a magatzems i al menys un dels dos magatzems estava relacionat amb unes 
Tabernae. aquestes empremtes, que podrien haver servit per encaixar gerres/àmfores de cos globular, es van trobar al 
costat d’altres deixades per àmfores de vi i dolia en un dels magatzems i en l’altre en una habitació separada. 

Altres objectes ceràmics
Les gibrelles són atuells que podrien haver servit com a orinals. es tracta de formes obertes amb vores amples de 

diàmetre igual o superior al de fons, cos cilíndric i fons pla. l’antecedent més immediat d’aquest tipus cal buscar-lo en 
els kalathoi, tan freqüents en contextos tardoibèrics del segle ii i i aC. a la laietània costera és habitual trobar gibrelles, 
de característiques similars als kalathoi, però sense decoració, en contextos de la segona meitat del segle i aC, sempre 
fabricades amb pasta ibèrica tardana i amb tècnica oxidada o reduïda. aquestes gibrelles deixen de fabricar-se en algun 
moment en torn a finals del segle i aC48. a la cisterna del carrer st. Francesc d’assis encara se’n documenten dues amb 
tècnica reduïda, però, sabem que ja abans del canvi d’era, en contextos del darrer quart del segle i aC, comencen a 
aparèixer altres tipus de gibrelles fabricades amb pastes tarraconenses. a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís es 
van recollir 2 exemplars amb vora acampanada. una altra gibrella similar a les anteriors es va documentar també a les 
excavacions del carrer lladó de Badalona, en un context de mitjan segle i dC49. 

cOncLUSiOnS

el conjunt ceràmic del nivell d’obliteració del carrer st. Francesc d’assís és força homogeni i no presenta gaires elements 
residuals. la precisió en la datació ens la proporciona bàsicament la vaixella de terra sigil·lata itàlica, la presència d’àmfores 
dressel 2/4 de producció local i algunes peces de ceràmica comuna també de producció local. 

respecte a la ceràmica de vernís vermell, podem assenyalar que, a excepció de la forma Conspectus 1 que ja no es 
fabricava durant el principat d’august, totes les peces documentades al conjunt tenen l’inici de la producció en el darrer 
quart del segle i aC. la seva presència és força important al conjunt, com correspon a un nivell datat en aquest moment, 
no únicament per la quantitat de peces trobades, sinó també per la varietat de formes que representen. totes les peces 
localitzades són formes llises i respecte a l’origen de les produccions, a excepció d’una peça fabricada en algun taller 
oriental i algunes imitacions fetes en tallers locals, únicament hi ha importacions itàliques. entre les peces documentades 
hi ha dos fons amb marca, un amb la marca del terrisser p(ublius) Hert(orius) que fabricava els seus productes a arezzo 
entre el 30 i el 10 aC i l’altre del terrisser eros que també era de la zona d’arezzo. 

si bé és cert que la terra sigil·lata itàlica té ja una forta presència en els mercats de la laietània costera, no ho és menys 
que la ceràmica de vernís negre continua encara comercialitzant-se, com ho demostra la quantitat de peces documentades 
a la cisterna i en altres conjunts de la ciutat. 

tradicionalment, les peces de vernís negre trobades en contextos augustians, anteriors al canvi d’era, s’ha considerat 
que formaven part del material residual, malgrat observar que la mateixa situació s’anava repetint en bona part dels conjunts 
arqueològics de la zona. però davant la reiterada presència de ceràmica de vernís negre en els nivells augustians, en els 
darrers anys, alguns autors ja comencen a acceptar que aquesta producció arriba fins ben avançat el principat d’august.

J. garcía, estudia la zona central de la laietània costera i diu que la producció tardana de la ceràmica calena de vernís 
negre és majoritària en aquesta zona fins pràcticament el canvi d’era50. per altra part, també els darrers treballs realitzats 
per l. petroni semblen demostrar que la varietat tardana d’aquests tallers s’allargaria fins al 40/20 aC, per la qual cosa no 
hauria d’estranyar-nos trobar peces d’aquesta varietat en contextos datats en el darrer quart del segle i aC, al costat de les 
primeres importacions de vernís vermell i el solapament de les dues produccions durant un cert període de temps. 

a la cisterna del carrer st. Francesc d’assís, les peces procedents dels tallers calens representen el 75% de les 
ceràmiques de vernís negre documentades al conjunt, les imitacions d’aquestes peces fabricades en tallers locals el 
19,23% i les produccions d’altres tallers itàlics només un 5,77%. la qual cosa demostra una acaparador predomini dels 
tallers calens en l’etapa final de les ceràmiques de vernís negre. per altra part, la proporció entre ceràmiques de vernís 
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negre i de vernís vermell és aproximadament d’un 50% i aquesta coexistència, encara que no la proporció, es repeteix 
també en altres contextos de la mateixa ciutat datats en el darrer quart del segle i aC51. 

la resta d’ importacions itàliques la formen els vasos de parets fines, els ungüentaris, els atuells de cuina amb i sense 
vernís intern i les àmfores.

la ceràmica de parets fines, les llànties i els ungüentaris aporten poques dades al conjunt i només confirmen que abans 
del canvi d’era, els mercats els dominen les produccions itàliques.

a la nostra zona també arriben atuells de cuina itàlics, encara que la proporció és força baixa si la comparem amb els 
recipients de cuina que surten dels tallers locals i mentre les peces locals representen el 83,72% dels recipients de cuina 
documentats al conjunt, només el 16,28% són de procedència itàlica. 

i finalment, les àmfores de vi itàlic que representen només un 2,9% respecte al nombre total d’àmfores que es van 
recollir a la cisterna. aquesta mínima presència contrasta amb el 74,3% de les àmfores tarraconenses que transportaven vi 
de la zona. això no fa més que tornar a demostrar que al menys des de mitjan segle i aC s’inicia una progressiva substitució 
de les importacions de vi itàlic, per la producció i comercialització de vi de la tarraconense. 

en resum, podem dir que les importacions itàliques encara tenen un pes considerable, perquè representen un 30,4% 
de les peces documentades al conjunt. de tota manera, s’ha de puntualitzar que d’aquestes, un 24,9% són peces que 
formen part de la vaixella de taula (vernís negre, terra sigil·lata i ceràmica de parets fines) i la resta la formen els recipients 
de ceràmica comuna, els ungüentaris, les llànties i les àmfores. 

les altres importacions que es documenten la constitueixen les àmfores sudhispàniques que transportaven diferents 
productes agropecuaris del sud de la península –salaons, olives, oli, etc–. la importació de vi de la Baetica és en canvi 
força dubtós, malgrat la presència d’alguna àmfora dressel 28 que alguns autors consideren vinària. 

les àmfores sudhispàniques són el 21,4% del conjunt amfòric de la cisterna, la qual cosa sembla demostrar que els 
salaons, les olives i l’oli que es consumien a la ciutat s’importaven de la Baetica i que el consum d’aquests productes formava 
part de la dieta habitual. entre la resta del material recuperat no hem documentat altres importacions sudhispàniques i la 
seva proporció respecte al total del conjunt ceràmic, representa un 7,2%.

la resta dels materials recollits, que representen un 61,7% del total de peces ceràmiques, el formaven els atuells 
fabricats en alfars locals o regionals i d’aquests un 34,2% són contenidors, 13,2% ceràmiques de taula, un 9,6% atuells de 
cuina, un 2,6% objectes rituals i 2,2% tapadores d’àmfora i gibrelles.

Com a conclusió final podem dir que la cisterna del carrer st. Francesc d’assís està amortitzada amb un 61,70% de 
materials procedents de tallers locals o regionals, un 30,38% amb productes itàlics, un 7,68% amb àmfores sudhispàniques 
i un 0,24% amb materials d’altres tallers. 

i finalment, afegir que el nivell d’obliteració de la cisterna es va formar en un curt període de temps, com ho indica el 
poc material residual trobat, i que situem entre el 15/10 a C i el canvi d’era. es tracta d’ un període amb una forta activitat 
industrial i comercial a la ciutat, com ho demostra el gran volum de peces ceràmiques de producció local i importades que 
es van recollir al dipòsit i que ens tornen a confirmar la importància de la comercialització del vi de la zona, les relacions 
comercials amb la península itàlica, bàsicament per les importacions de ceràmica de taula, i amb la Baetica, en quan a 
productes agropecuaris.
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Fig. 1. Situació geogràfica de la ciutat d’Iluro.
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Fig. 2. Ubicació dins del plànol de l’actual Mataró de les excavacions del carrer St. Francesc d’Assís.
Campanyes 1979, 2001 i 2003.
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Làm. 1. CER. DE VERNÍS NEGRE. Campanya 2001. Taller de Cales. Variant tardana: 1) Lamb. 1; 2) Lamb. 2; 5) Lamb. 5;
6) lamb. 8; 8) fons amb “losange”. Variant mitjana: 3) Lamb. 3; 4) Lamb. 4. Campanya 1979-80. Variant tardana: 7) Lamb. 10.

ARETINA DE VERNÍS NEGRE. Campanya 2001: 9) Conspectus 10. CER. DE VERNÍS NEGRE.
Campanya 1979-80: 10) Campaniana C forma Lamboglia 6.
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Làm. 2. CER. VERNÍS VERMELL. Campanya 1979-80: 1) Goud. 1; 2) Conspectus 12.1; 3) Conspectus 18.2;
6) Conspectus 8.1; 7) Conspectus 14.2; 8) Conspectus 3.2; 9) Conspectus 36.4; 10) Conspectus 22; 11) Conspectus 2.3.

Campanya 2001: 4) Conspectus 18; 5) Conspectus 14.
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Làm. 3. CER. DE VERNÍS VERMELL. Campanya 2001.1) Consp. 2; 2) Conps. 3; 3) Consp. 5; 4) Consp. 13.3; 5) Consp. 30;
6) Consp. 7.2; 7) Consp. 13.2; 8) Fons amb marca. Taller d’Arezzo; 11) Sigil·lata oriental A asimilable forma Atlante Tav. II, forma 7. 

CER. DE PARETS FINES. Campanya 2001: 10 i 15) Mayet III; 12) Mayet XII; 13-14) Mayet X. Campanya 1979-80: 9) Mayet II;
16) mayet XXXIII.
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Làm. 4. PRODUCCIONS ITÀLIQUES. Campanya 2001. 1 i 4) Ungúentaris; 2) Llàntia Dressel 2; 7) Plat Vegas 14. variant B; 
8) Olla Vegas 2; 9) Plat tapadora Burriac 38, 100. Campanya 1979-80: 3) Llàntia Dressel 4; 5) Llàntia Dressel 9;

Morter Emporiae 36.2.
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Làm. 5. PRODUCCIONS ITÀLIQUES. Campanya 2001: 1) Cassola Celsa 79.28; 2) Plat amb engalba vermella Luni 2/4.
Campanya 1979-80: 4) Àmfora Dressel 1A; 5) Àmfora Dressel 1B; 6) Àmfora possiblement de Brindis.

Campanya 2003: 3) Plat tapadora possible Celsa 80. 8145. PRODUCCIONS SUDHISPÀNIQUES.
Campanya 2001: 7) Àmfora Haltern 70; 8) Àmfora indeterminada.
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Làm. 6. PRODUCCIONS SUDHISPÀNIQUES. Campanya 2001.1) Àmfora Dressel 10; 2) Àmfora Dressel 12.
Campanya 2003: 3-4, 7) Àmfores indeterminades. Campanya 1979: 5-6) Àmfores anomenades de vora ametllada.
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Làm. 7. PRODUCCIONS SUDHISPÀNIQUES. Campanya 2001. Àmfores: 1) Dressel 7-11; 2) Oberaden 83; 3) Dressel 28;
4) Mañá C2b. PRODUCCIONS LOCALS. Campanya 2001: 5-8) Ampolles; 9) Imitació de cer. campaniana B.
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Làm. 8. PRODUCCIONS LOCALS. Campanya 2001: 1-3,6) Imitacions de cer. campaniana B; 7) Bol de la forma 1101;
9-10) Bol de la forma 1104; 11) Bol de la forma 1105; 12) Bol de la forma 1102. Campanya 1979-80: 4-5) Imitacions de cer. 

campaniana B. Campanya 2003: 8) Imitació de la forma Conspectus 12.1 de terra sigil·lata itàlica.
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Làm. 9. PRODUCCIONS LOCALS. Campanya 2001: 1) Bol de la forma 1102; 2-5) Copes de peu alt.
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Làm. 10. PRODUCCIONS LOCALS. Campanya 2001: 1) Copa de peu alt; 2, 4-5) Morters; 3) Mà de morter de pedra.
Campanya 1979-80: 6) tapadora d’àmfora de la forma 2301.
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Làm. 11. PRODUCCIONS LOCALS. Campanya 2001: 1) Olla de la forma 3105; 2-3) Possible olla de la forma 3110;
4) Olla de la forma 3102. 5) Gibrell.
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Làm. 12. PRODUCCIONS LOCALS. Campanya 2001: 1) Olla de la forma 3112; 2-4) Olles indeterminades;
 5) Olla de la forma 3106.
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Làm. 13. PRODUCCIONS LOCALS. Campanya 1979-80: 1) Canelobre subgrup 4300; Campanya 2001: 2) Embut;
3) Tapadora de la forma 3301; 4) Tapadora de la forma 3305; 5) Tapadora de la forma 3303; 6) Gran contenidor de la forma 2204;

7) Gran contenidor de la forma 2202.
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Làm. 14. CER. PRODUCCIÓ LOCAL. Campanya 2001: 1) Bocal de la forma 2403; 2-3) Bocal de la forma 2402;
4 i 6) Gerra de la forma 2101; 5) Gerra de la forma 2103; 7) Gerra amb decoració impresa.
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Làm. 15. PRODUCCIONS LOCALS. Campanya 2001: 1, 2, 3) Gerres indeterminades; 4) Gibrella de la forma 5205;
5-6) Gibrella de la forma 5204. 7) Àmfora tarraconense/Laietana 1; 8) Àmfora Pascual 1; 9) Àmfora Dressel 2/4.

PRODUCCIONS SUDHISPÀNIQUES. Campana 2001: 10) Imitació d’àmfora Dressel 1.
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1979-80 2001 2003
417

LA VAIXELLA DE TAULA 160

Vernís negre 16 35 5 52
Taller de Cales 14 28 1 39

Varietat mitjana 5 3 0 8
Lamboglia 1 2 2
Lamboglia 2 1
Lamboglia 4 1
Lamboglia 5 1
Lamboglia 8 1

Varietat tardana 9 25 1 31
Lamboglia 1 1 6
Lamboglia 2 1 1
Lamboglia 3 4 2
Lamboglia 5 2 13 1
Lamboglia 8 1
Lamboglia 10 1 1
Indeterminat 1

Altres tallers 0 2 1 3

Aretina de vernís negre. Conspectus 10 1
Lamboglia 5 del taller d'Arezzo 1
Campaniana C Lamb. 6 1

Imitacions de vernís negre 2 5 3 10
Lamboglia 1 i 8 1 5 1
Lamboglia 2 1 1
Lamboglia 5/7 1

Vernís vermell 32 17 6 53
Terra sigil·lata itàlica 24 16 5 43

Cons. 1 5 1
Cons. 2 1
Cons. 2.3 1
Cons. 3 1
Cons. 5 1
Cons. 7.2 3
Cons. 8.1 1
Cons. 12.1/Atlante VIII 2 1
Cons. 13.2 1
Cons. 13.3 1
Cons.18 1
Cons.18.2/Atlante X 3
Cons. 3.2/Atlante XIX 2
Cons. 14/Atlante XX 3 2 2
Cons. 14.2/Atlante XXI 1
Cons. 22 5 1
Cons. 30 1
Cons. 36.4 1
Indeterminades del taller d'Arezzo 1 2
Indeterminada 1

Terra sigil·lata oriental A 0 1 0 1
Assimilable al tipus Atlante tav.II, forma 7 1

Imitacions de vernís vermell 8 0 1 9
Cons. 12.1/Atlante VIII 1
Indeterminades 7 1

Ceràmica de parets fines 7 12 3 19
Produccions itàliques 7 12 3 19

Mayet II 1
Mayet III 5 3
Mayet X 2
Mayet XII 7 3
Mayet XXXIII 1

Ceràmica comuna 1 34 1 36
Produccions tarraconenses 1 34 1 36

Ampolles 6 6
Bols 1 28 1 30
Forma 1101 5
Forma 1102 14 1
Forma 1104 8
Forma 1105 1 1

ELS ATUELLS DE CUINA 53
Produccions itàliques 1 11 1 13

Plats de vora bífida 0 4 0 4
Vegas 14. Variant B 4

Cassoles 0 1 0 1
Celsa 79.28 1

Plats amb engalba roig pompeià 0 2 1 3
Aguarod 4/Luni 2/4 2 1

Plats-tapadora 0 3 0 3
Burriac 38,100 3
Possible Celsa 80.8145 1

Olles 0 1 0 1
Vegas 2 1

Morters 1 0 0 1
Emporiae 36.2 1

Produccions tarraconenses 5 33 10 40
Morters 2 3 2 7

Morters derivats a la forma Emporiae 36.2 2 3 2
Olles 1 15 3 18

Possible forma 3110 3
Forma 3102 1 1
Forma 3105 7 2
Forma 3106 1 1
Forma 3112 1
Altres olles de tradició ibèrica 2

Tapadores 1 10 1 12
Forma 3301 1 4 1
Forma 3303 4
Forma 3305 2

Gibrells 2 2
Embut 1 1

ELS CONTENIDORS 178
Produccions tarraconenses 9 22 8 143
Ceràmica comuna 9 22 8 39

Forma 2202 1
Forma 2204 3 1
Forma 2402 8 4 7
Forma 2403 2
Forma 2101 8
Forma 2103 1
Gran àmfora amb vora decorada 1
Altres gerres/àmfores 3

Àmfores 37 55 12 104
Dressel 1 2
Tarraconense/Laietana 1 16 21
Pascual 1 17 33 12
Dressel 2-4 2 1

Produccions itàliques 3 1 1 4
Àmfores 3 1 1 4

Dressel 1A 1
Dressel 1B 1 1
Producció de Brindis 1 1

Produccions sudhispàniques 6 20 5 31
Àmfores 6 20 5 31

Haltern 70 4 1
Dressel 7-11 3
Mañá C2b 1 1
Oberaden 83 3 5
Dressel 28 2
Dressel 12 3
Dressel 10 1
Indeterminades 2 1 3
Imitació Dressel 1 0 1 0

ELS OBJECTES RITUALS 11
Produccions tarraconenses 3 12 1 11

Les copes de peu alt 1 12 1
Canelobres 2

ALTRES OBJECTES 15
Produccions itàliques 3 6
Els ungüentaris 0 3 0 3

Ungüentaris fusiformes 3
Les llànties 2 1 3 3

Dressel 2 1
Dressel 4 1
Dressel 9 1 2
Indeterminades 1

Produccions tarraconenses 0 4 0 9
Les gibrelles 0 4 0 4

Forma 5204 2
Forma 5205 2

tapadores d'àmfora 3 2 0 5

Nombre 
estimat de 

peces

Campanyes Total nombre 
estimat de 

peces
Nombre estimat 

de peces
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PRODUCCIONS ITÀLIQUES 30,38%
PRODUCCIONS SUDHISPÀNIQUES 7,68%
PRODUCCIONS LOCALS O REGIONALS 61,70%
ALTRES PRODUCCIONS 0,24%

PRODUCCIONS ITÀLIQUES 30,40%

Vaixella de taula ( vernís negre, terra 
sigil.lata i parets fines) 24,9%
Ungüentaris, àmfores i llànties 5,5%

PRODUCCIONS SUDHISPÀNIQUES 7,70%

Àmfores 7,7%

PRODUCCIONS LOCALS O REGIONALS 61,70%

Vaixella de taula 13,2%
Atuells de cuina 9,6%
Contenidors 34,2%
Objectes rituals 2,6%
Altres objectes ( gibrelles i tapadores 
d'àmfores 2,2%

ALTRES PRODUCCIONS 0,20%

Vaixella de taula i àmfores 0,2%

PRODUCCIONS 
ITÀLIQUES 

30.4% 

PRODUCCIONS 
SUDHISPÀNIQUES 

7.7% 

PRODUCCIONS 
LOCALS O 

REGIONALS 
61.7% 

ALTRES 
PRODUCCIONS 

0.2% 

ORIGEN DE LES PRODUCCIONS CERÀMIQUES 
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