
UN CONJUNT DE MATERIALS D'EPOCA TARDO-REPUBLICANA 
DE LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA 

(ALCÚDIA, MALLORCA) . 

EQUIP D'ExCAVACrÓ DE POLLENTIA .. 

RESUM 

El pou D 18, situat a la part sud-oest de la zona coneguda del forum de Pollentia, fou amortitzat en el segon quart del segle 1 a.C. EIs 
materials que formaven part del farciment constitueixen un conjunt tancat representatiu sobretot deIs tipus ceramics locals i d'importació 
utilitzats en aquesta epoca. El volum principal d'importacions correspon als productes italics, seguits a gran distancia pels materials púnics, 
iberics i egeus. 

PARAULESCLAU 

Mallorca, iírnfores, ceriírniques [mes, ceriírniques culiniíries, numismatica, epigrafía romana, epigrafía iberica, comer~ mediterrani. 

RÉSUMÉ 

Le puits D 18 est situé au sudouest du secteur fouillé du forum de Pollentia. Cette structure fut oblitérée au cours du deuxieme quart 
du Ier. s. ay. J.-C. par le moyen d'un remblai constitué en grande partie par des céramiques. Il s'agit d'un ensemble elos, représentatif des 
matériaux d 'importation et de production locale a cette époque. Le plus grand nombre des importations est constitué par les produits 
italiques, suivis de loin par les matériaux puniques, ibériques et égéens. 

MOTSCLÉS 

Majorque, amphores, céramiques fines, céramiques culinaires, numismatique, épigraphie romaine, épigraphie ibérique, commerce 
rnéditerranéen. 

INTRODUCCIÓ 

El "pou D-18" és situat dins l'illnbit cons
tructiu a la part sud-occidental de l'area excavada 
del forum de Pollentia. Es tracta d'una estructura re
tallada en el sauló natural, de forma aproximada
ment troncoconica, d'una profunditat de quasi 3 me
tres i una amplada maxima de 2 m al fons i 1,30 a la 

• La realització d 'aquest treball ha comptat amb el suport 
del projecte PB 90-0506 finan~at per la DGICYT. 

•• L'equip d'excavacions de Pollentia és format per 
M. Tarradell Mateu, A. Arribas Palau, M. Roca Roumens, 
N. Doenges, J. Sanmartí Grego, J. Cardell Perelló, M. Orfila Pons 
i N. Tarradell Font. 
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part superior. Aquest pou fou amortitzat d'una sola 
vegada amb un reompliment compost de terra, cera
miques, toves, restes de fauna i altres materials, i el 
conjunt fou segellat per la deposició de diferents 
capes d'argila i pedres que formaven la preparació 
per a un paviment d'opus signinum; el farciment del 
pou constitueix, conseqüentment, un conjunt tancat. 
Malgrat la solidesa d'aquest paviment i la seva pre
paració, la inestabilitat del subsol va fer que cedís, 
formant una lleugera depressió en el lloc en que es 
troba la boca del pou. EIs treballs d'excavació van 
ser realitzats durant les campanyes de 1986 i 1987. 
(M.O.P.; N.T.F)l. 

1 Van participar en els treballs d'excavació Josep Merino i 
Sara Aliaga. 



ESTUDI DELS MATERIALS 2 

Les ceramiques fin es 

S 'han inclos dins d' aquesl apartat les cerami
ques de vernís negre, les ceramiques de parets fines , 
Ics ceramiques he l·lenístiques decorades amb re lleus 
i les ceramiques ibe riques. Es u'acta, doncs, essen
c ialmenl de va ixe ll a de taul a, 10 1 i que I' ús d 'alguns 
de is vasos d' aques ta darrera producc ió --com ara 
e ls kalarhoi- no pOI ser prec isat. 

Segons pot observar-se a la figura 1, e l tipus de 
ce ramica fina més abundant ' és la va ixell a de vernís 
neg re - qu e re present a poc més del 75 % de les 
peces- , seg uil pe ls go be lets de pa re ts fines 
- 18,493%-. Les alt res produccions representades 
s n absolulamenl minoritaries, espec ialment els bols 
he l·lenís ti cs de re lleus, amb un so l exemplar. 

Les ceramiques de vunís negre 

La ce ra mica campa nia na A 

Característiques de pasta i vernís. Tots e ls 
frag me nt s rec upe ra ts present en , a vegades amb 

, Els autors vo len agrair a la Sra . M. Ojuel la realitzac ió 
d"tlna gran pan deis dibuixos de materi als que il ·lustren aquest 
trcba ll . 

, La quantificació deis materials s'ha rea lit zat d'acord amb 
el ~ i s t cma descri t inicialmcnt per P. i Ch. Arcelin (ARCELt N 198 1) 
i posteriorment desenvolupat en les cxcavacions de Lattes (B ATS 

e/ al. 1886: 35-36: PY e/ al. 199 1: 92-94). 
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alguns mati sos, e l tipus de pasta que ha estat sovi nt 
definit com a caracterís ti c d 'aquesta producc ió. Es 
tI'acta d 'arg iles dures, rugoses, ben depurades, sov int 
amb grans vacúols o fissures, en general de co lor 
castan y o castany vermellós - tret que sembla carac
te rístic de la fase tardana d 'aquesta producc ió-, a 
vegades grisenc. 

E l ve rnís és norm a lme nt neg re, sov int una 
mica gri senc, en alguns casos malTonós, quas i sem
pre brill ant o molt brill ant , mo ltes vegades amb 
reflexos meta l·li cs de tonalitat bl avosa; cobre ix e ls 
fons ex terns i so l presentar taques marrons entorn 
del peu; en al gun s casos s' observa també la pre
sencia de di scs d 'apilament de co lor marró. 

Formes. El repertori de formes de campania
na A documentat en aquest conjunt és notablement 
redu"r"t , limitat, de fet , a les pateres de fonna Lambo
g li a 5-7, e ls bo ls de forma Lambog li a 8B , Lam
boglia 3 1ab i Lambog li a 27ab/Mo rel 11 3 (fig. 2). 
Aquesta és una fac ies característica de la campani 
ana A tardana, en la qual només es troben a faltar les 
formes 6, 27B i 36, i que s' ha de datar ja dins de l 
seg le 1 a.e. 

• Forma Lambog lia 8 BIMore l 2940 " És 
representada en e l conjunt que 'estudi a per un total 
de 7 fragments de vora, que corresponen a 5 exem
pl ars dife rents ( 13,5 14% dei s vasos de ca mpa
niana A) (Iam. 1, núm . 1-2, 4, 6). Poss iblement cor
respon també a aquest tipus de pe~a un fragment de 

, Aquesla fO nlla és des ignada sovint en la bibliografi a fran
cesa amb el nom de forma 28 c o variant de 28 c. 

l . Campaniana A 
2. Campaniana de tipus B 

3. Ahra ce ramica de vemís negre 

4. Cernmica de p,¡ reIS fines 

5. Cer~l1lica hel·Jeníslica de re lleus 

6. Cer~m i ca iberica grisa 

7. Ceramica iberica oxidada 



fons decorat amb dues fines canaletes concentriques 
a la superfíc ie interna . Aquesta fonna , documentada 
ja ve rs 140- 130 a l de re li cte de Gi annutri (fo rm a 
More l 2943 a l), és espec ialment freqüent en con
tex to datables de la primera meitat de l segle 1 a.e. 
(More l 198 1: 237; Arce lin 1978: 107- 108 ; Arcelin & 

habot 1980: 149). En e ls jaciments proven~a l s la 
vari ant documentada durant e l seg le 1 a.e. es carac
terit za pe r les se ves grans dimensions, amb un di a
metre de boca de 2 1-25 cm (forma More l 2942). Els 
exempl ar estudiats en aquest treba ll corresponen, en 
canvi, a le vari ants de més petites dimensions (for
mes More l 294 1 i 2943) , amb di ametres de boca 
entorn de 15 cm (2 exemplars mesurats). 

• Forma Lambog/ia 27ab o Morel JJ 3/Morel 
2780 o 2980. eguint e l criteri utilitzat per M. Bat 
(Bats 1988: 126- 127) agrupem en aquest apartat e ls 
bo ls de forma Lambogli a 27ab i More l 11 3, repre
sentats per un tota l de 6 exempl ars ( 16,2 16% de is 
vasos de campaniana A). E tracta es enc ialment, en 
e l conj unt que estudiem, de bols de vora no entrant, 
a imil ab les a les fo rm es More l 2983a b i 2984 
(Iam. 1, núm . 15; lam. 2, núm. 1 i 4-5), per bé que 
tHmbé hi ha a lgun exemplar amb lI av i lI eugerament 
entrant que és possible c lass ificar dins I'especie 2780 
(lam. 1, núm . 14). Ta l vegada pe rtan y a una pe~a 
d 'aquest tipus e l fragment de base senya lat amb e l 
número 12 de la lamina l . 

• Forma Lambog lia 31 abo Co rrespo ne n a 
aquesta form a un tota l de 9 fragments de vora - tots 
e ll s de di ametre indeterminable-, atribu"lbles a un 
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mínim de 8 exemplars (2 1,622% dei s va os de cam
paniana A) (lam. 1, núm. 3,5 i 9). Tots aq uests frag
ment s, amb un a sola excepc ió, con erven res tes 
d ' una banda pintada de co lor blanc a la superfíc ie 
inte rna, immediatament sota e l lI av i. Ca l afegir, a 
mé un fragment de fons amb restes d ' un cercle pin
tat de blanc a la uperfíc ie inte rna. 

• Forma Lamboglia 5-7. Les pateres de fonna 
Lambogli a 5-7 són representades en e l conjunt estu
diat per un total de 18 fragments de vora, totes e lles 
aparentment de peces diferents (48,65 % dei s vaso 
de campaniana A). Entre els exemplars de diametre 
detenninable hi ha dues peces de 25-26 cm (Iam. 1, 
núm . 18- 19) , que sembla ser la dimensió dominant 
en aquesta forma (Bats 1988: 11 2), i a ltres quatre 
de 17 a 20 cm (lam . 1, nº 8, 10, 13 i 16). É poss ible 
atribuir a peces d 'aquesta fo rm a a lg unes bases i 
fragments de base decorats amb canaletes concentri 
ques a la superfíc ie interna (Iam. 1, núm . 17; lamo 2, 
núm. 2 i 6). 

Les campanianes de tipus B 

Característiques de pasta i vernís. Les cam
panianes de tipus B del conjunt estudi at tenen un 
aspecte en genera l bastant uni fonne, tot i que hi ha 
nombrosos matisos de deta ll. Atesos aquests detall s, 
és poss ible di stingir e ls grups següents: 

a) Arg il a de co lor be ix, be ix g roguenc, be ix 
rosat o be ix ata ronjat, mo lt dura , de g ra molt fi; 
conté sov int finíssimes partícules brillant , possible-

F. 3 1 ab 
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ment micacies. Vernís negre de bona qualitat, mode
radament brillant, d'aspecte setinat, a vegades lleu
gerament iridescent (Hlm. 2, núm. 13-15; Hlm. 3, 
núm. 1-6, 9-10, 14 ; Hlm. 4, núm. 9, 11; Hlm. 6, 
núm. 2). Alguna d'aquestes peces podria correspon
dre a la campaniana B autentica d'Etrúria (sobretot 
la senyalada amb el núm. 14 de la lamina 3). 

b) Argila de color beix ataronjat, més rarament 
groguenc. VernÍs negre, en general de bona qualitat, 
amb zones de tonalitat verdosa o grissa verdosa ---{), 
més rarament de to marronos- més o menys 
amplies i amb irisacions blavoses o verdoses, o dau
rades (lam. 3, 7-8, 14; lamo 4, 3-6, 8, 10, 12; lamo 5, 
1-3,5-6; lamo 6, 1, 3). Pot presentar taques de color 
marró vermellós, sobretot entorn del peu i en el fons 
extern, que pot apareixer tacat per vessament. A 
vegades cobreix tota la superfície. 

Altres, c) A banda d'aquests dos grups domi
nants, també cal assenyalar la presencia d'una pe~a 
de pasta grisa (lam. 3, núm. 13) i d'algun altre frag
ment caracteritzat principalment pel vernís de color 
verd d'oliva clar, amb taques petites de color taronja. 

En conjunt, i si ens atenim a la descripció habi
tual d'aquesta producció5

, la campaniana B autentica 
de producció etrusca sembla mal representada, i el 
mateix es pot dir deIs tipus "B-oides" F, G i H detec
tats a Empúries (Sanmartí Grego 1978: 302-304) 
-potser es podria atribuir al tipus H el darrer deIs 
fragments esmentats- i freqüents als jaciments de 
la costa de Catalunya (Miró, García & Pujol 1988). 
És possible -pero de cap manera segur- que una 
part important d'aquests materials es puguin atribuir 
al taller de Cales (Pedroni 1988). 

Formes (fig. 3) 

• Forma Lamboglia 1. Aquesta copa és repre
sentada en el conjunt estudiat per 2 fragments de 
vora, paret i peu, 17 fragments de vora i 7 fragments 
de base o fons (en total, 26 fragments), que corres
ponen a 16 exemplars (23,188% de les ceramiques 
de vernís negre de tipus B). És, doncs, la segona 
forma més abundosament representada, després de la 
patera de forma Lambog1ia 5-7. 

DeIs setze exemplars documentats, només vuit 
tenen un diametre de vora determinable, i ates aquest 
criteri és possible distingir l' existencia de dos grups 
de grandaria: de 10 a 13 cm (lam. 3, núm. 5 i 12; 
lamo 5, núm. 1-3) i de 15 a 18 cm (lam. 4, núm. 3; 
lamo 5, núm. 4 i 8). 

Pel que fa a la relació altura total/diametre de 
vora, en tres exemplars en que pot ser calculada és 
superior a 0,35, en un altre se situa entorn d'aquest 
valor i en un cinque és de només 0,30. Es tracta, 
doncs, quasi sempre de formes bastant profundes, la 
qual cosa suggereix una datació més aviat antiga 

'LAMBOGLlA 1951: 65; MOREL 1986: 469. 
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dins del període de producció de la forma (entre 
120/100 i 50/25 a.e.) (Bats 1988: 139; Arcelin & 
Chabot 1980: 175). 

Quasi tots els exemplars estan decorats a 
l' exterior amb dos solcs irnmediatament sota elllavi; 
una pe~a en presenta només un, i unes altres dues 
(lam. 4, núm. 3; lamo 5, núm. 8) estan totalment 
mancades d'aquest element ornamental. Quant a la 
superfície interna, l'única pe~a completa mostra la 
presencia d'un cercle central i un grup de dues cana
letes concentriques (lam. 5, núm. 4), element que 
també es documenta en altres exemplars que no han 
conservat la part central del fons (lam. 3, núm. 7 
i 10; lamo 5, núm. 1 i 8). És possible que la pe~a 
senyalada amb el número 12 de la lamina 3 estigués 
mancada de decoració al fons interno 

Amb la possible excepció d'un petit fragment 
de vora, cap de les copes de forma Lamboglia 1 del 
conjunt estudiat sembla correspondre a la campa
ni ana B autentica d 'Etrúria. És probable que la resta 
de peces hagi estat fabricada per diversos tallers, 
pero cal destacar que n 'hi ha un bon nombre que es 
caracteritza per l'argila de color taronja pal·lid, o 
beix ataronjat, o rosa clar i pel vernís amb zones ver
doses o grisses verdoses, sovint brillant i amb 
iridescencies de tonalitats diverses, mentre que altres 
es caracteritzen pels reflexos metal·lics blavosos més 
o menys intensos. 

• Forma Lamboglia 2. Corresponen a aquesta 
forma dos fragments de vora (lam. 3, núm. 3; lamo 4, 
núm. 6), una base completa (lam. 3, núm. 7) i un 
fragment de paret (lam. 6, núm. 7), pertanyents a 
només dos exemplars (2,899%). És, doncs, una 
forma molt minoritaria, tal com s 'ha observat també 
en altres jaciments (Miró, Pujol & Garcia 1988: 
19-20, 56-58; Bats 1988: 141). L'únic exemplar de 
diametre mesurable (lam. 3, núm. 3) fa 114 mm, de 
manera que practicament s 'integra dins les dimen
sions mitjanes d'aquest tipus de peces (90-110 mm). 

• Forma Lamboglia 3. Corresponen a aquesta 
forma dos fragments que permeten reconstituir el 
perfil quasi complet, excepte la part central del fons, 
d 'un exemplar (l ,449%) cobert amb vernís 
d'excel·lent qualitat (lam. 3, núm. 4) , que podria tal 
vegada correspondre a la producció de campa
niana B d'Etrúria. Aquesta pe~a té un diametre de 
vora d' aproximadament 79 mm i unes proporcions 
general s (al~ada/diametre de vora) de 0,75, que 
s'integren dins deIs valors reconeguts en els mate
rials de jaciments com La Cloche (Arcelin & Chabot 
1980: 177) o la Madrague de Giens (Tchernia, 
Pomey & Hesnard 1978: 53-54). 

• Forma Lamboglia 4. Aquesta patera amb 
peu alt i vora ondulada és també una forma mal 
representada, amb només 2 fragments de vora, que 
corresponen a 2 exemplars diferents (2,899%) 
(lam. 5, núm. 7; lamo 6, núm. 2), de 100 i 90 mm 
aproximadament de diametre maxim. 



• Forma Lal11boglia 5. Tots els exemplars de 
putera pl ana del conjunt es tudi at corresponen a la 
forma Lambogli a 5, mentre que e l tipus carenat i 
amb vora alta de forma Lamboglia 7 hi és totalment 
absent. Són atribu',bles a aquesta forma un total de 
3 fragments de vora i 12 fons o bases, que corres
p nen a un mínim de 30 peces eliferents (43,478%). 

teso e ls di ametres de vo ra ( 10 exempl ars 
m ura ts), és poss ibl e obse rva r I'ex istenc ia el e 
tres grups ele grandari a: 180- 190 mm (lam. 3, núm. 1; 
lam. 4, núm. 1; lam. 6, núm. 1), 240-270 mm (lam. 2, 
n ' m. 13- 15; lam. 3, núm. 14; lam. 5, núm. 11 - 12), 

00-320 (Iam. 5, 8 i 10). Aquests grups coincideixen 
aproximadament amb els que han estat di stingits a 
O lbi a el e Proven~a i a lu'es jac iments (Bats 1988: 
138) . Se ns elubte co rres ponen a peces eI 'aques ta 
fo rm a un cert nombre de bases amb peu anul ar, 
generalment motllurat a I'ex teri or (Iam. 3, núm. 9; 
lam. 4, núm. 5,9, 12; lam. 6, núm. 9). 

La elecorac ió d 'aquestes peces comporta habi 
tualment un grup ele tres o quatre cercles concentrics 
d 'e tri e - a vegades mo lt tenues-, de limitat a 
I'e terior i a I ' interior per canaletes (sovint dues a 
I'ex teri or) i acompanyat ovint eI ' un cercle central. 

alguns casos, la zo na d 'es tri es el epassa 1 'a rea 
elelimitael a per les canaletes, o bé els elos elements se 
uperposen parcialment. 

Igunes d 'aquestes pece tenen un vemís de 
bona qualitat, ele color negre profund, lIi s i sen se iri 
descen ies, i potser poelrien corre ponelre a campa
niana S autenti ca eI 'Etrúri a (Iam. 2, núm. 14- 15 ; 
lam. 3, núm. 1-2). mb tot, és segur que la major 
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part deIs exemplars d 'aquest forma (s i no tots) són 
ele tipus S -o iele; molt sov int es caracteritzen pels 
ton s ve rd osos de l ve rn ís -o d 'a mpli es zo nes 
d 'aque t-, que freqüentment presenta irielescencies 
de tonalitats diverses (verdoses, bl avoses, elaurades, 
platejades). 

• Forma Lal11bog/ia 6/More/1 440. És poss ible 
atribuir a aques t ti pus de patera amb vora ampla i 
ondulaela 7 fragments ele vora i 1 gran fragment de 
base, pare! i vo ra que corres ponen a 6 exempl ars 
(8,696%) (Iam. 3, núm. 10- 11 i 13; lam. 6, núm. 4) . 
Tres d ' aquests fragments (fig. 3, núm. 10- 1 1) pre
senten un vernís negre d 'exce l·lent qualitat, lIi s i 
d 'aspecte setinat; és poss ible que es tracti de campa
niana B autentica fabricada a Etrúria; una eI 'aquestes 
peces (Iam. 3, núm . 11 ) té un eli ametre de vo ra 
d 'aprox imadament 240 mm, semblant al elels exem
plars d 'Olbia (Bats 1988: 138). La resta ele pateres 
eI 'aquesta fo rma correspon, en canvi, a proel uccions 
S-oieles. L1ur diametre ele vora només ha pogut ser 
calculat en el cas de la pe~a senya lada amb el núme
ro 4 ele la lamina 6: es U'acta d ' una pe~a enonne, de 
qua i 400 mm de diametre max im. 

• Fo rma Lambog lia 8/More/ 2245 . Aquest 
tipus ele patera profunda i amb paret arrodonida és 
representada per un sol fragment de vora, correspo
nent a un únic exemplar ( 1,449%) (lam. 3, núm. 6). 
És poss ible que aquesta pe~a s' hag i ele datar ele prin
cipi de segle 1 a.e. o abans (Morel 198 1: 152; 1986: 
472). 

• Forma Pasquinucci 127/More/ 3121. COITes
ponen a aquesta forma 14 fragments ele vora, 3 frag-
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ments de nansa i 8 fragments de paret, que pertanyen 
a II exemplars ( 15,942%). En els quatre exemplars 
que ha estat poss ible mesurar, e l diametre de vora 
osc il ·la entre 140 i 160 mm. 

Les pastes dei s vasos d 'aquesta forma poden 
ser de color francament beix , o bé beix ataronjat; són 
sempre du res, de gra molt fi , compactes, a vegades 
amb alguns vacúols o petites fi ssures, i ben depura
des; macroscopicament hi són visibles alguns punts 
brill ants, tal vegada micacis, i algunes parrícules de 
co lor bl anc. 

El vernís és negre, en general lI eugerament 
gri ssenc. En algunes peces la coloració és poc uni 
forme, amb taques de color velmell , taronja o marró 
sípia. En alguns casos, el vernís és de lIuentor di s
creta i un aspec te setinat; en d 'altres, en canvi , és 
molt bri ll ant, amb re fl exos metal·lí cs de tonalitat 
blavosa o daurada; a vegades apareix esquerdat. Una 
d 'aq uestes peces (lam. 2, núm. 10) té un vernís molt 
brillant, bas icament de color marró sípia. 

Totes les peces d ' aquesta forma prese nten 
estries de torn ben marcades a la superfície ex terna. 

Campaniana C 

Aques ta producció és representada per un sol 
fragment de vo ra, de classificac ió difícil, pero que 
poss ibl ement es pot atribuir a una pe~a de forma 
Morel 1736 (lam. 6, núm. 6). 
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Altra ceramica de vernís negre 
de pasta grisa 

Cal incloure dins d'aquest apartat un fragment 
de vora d ' una patereta de peu alt de forma Lambo
gl ia 4/Morel 141 3 (Iam. 6, núm. 5). Per les CaI'acte
rístiques de la pasta, no es pot excloure que es tracti 
d 'una pe~a de producció ebusitana. 

La cerómica de parets!ines 

Aquest tipus ceramic és representat per un total 
de 22 fragments de vora - pert anye nt s a 2 1 indi 
vidus- , 28 bases o fragment s de base orrespo
nents a 27 peces diferents- i 227 fragments infor
mes. El MI es pot ava luar, doncs, en 27 (figA). 

En relació als tipus de pas tes, és poss ible di s
tingir bas icament dos grups. Per una part, una seri e 
de peces (72% de les vores) elaborades amb argi la 
d 'aspec te groller, sov int bastant rugosa, amb des
greixant visible, format per petites partícules blan
ques, gri ses i negres; nOlmalment , la cocc ió és ox i
dant, la qual cosa dóna com a resultat una colorac ió 
entre el taronja més o menys viu i el marró (Iam. 7, 
núm. 2, 4, 6 i I 1- 14) , per bé que alguns d 'aq uests 
vasos són de color gri s (Iam. 7, núm . 5 i 9). És plau
sible su posar per a aquestes peces un origen itali c 
(López Mullor & Fierro 1989: 99: 199 1: 155- 156). 
Un segon grup , c1arament minoritari (28 % de les 
vores) , es caracteritza per I'a rgil a fina i compac ta. 
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sense o amb poc desgreixant visible. Els co
lors documentats són el taronja (H1m. 7, núm. 3), el 
gris (H1m. 7, núm. 1), el marró (Hlm. 7, núm. 10) i 
el marró o be ix amb nuc1i de color gris (Ulm. 7, 
núm. 7-8). Una d'aquestes peces té una engalba de 
color marró ataronjat que en cobreix la superfície 
externa i l'interior delllavi (lam. 7, núm. 7). Aquest 
segon grup esta format per imitacions deIs prototipus 
italics, algunes de les quals han estat produYdes sens 
dubte a la costa de Catalunya (López Mullor 1989: 
LOO-I01; López Mullor & Fierro 1991: 156). 

Entre les formes documentades predominen 
¡impliament els gobelets del tipus Marabini IV
Mayet 11 (15 vores diferents) (lam. 7, núm. 2, 6-7 i 
11-13), pero també es documenten els del tipus 
Marabini III-Mayet I1A (5 vores diferents) (lam. 7, 
núm. 1,3,8 i 10), Marabini I-Mayet la (3 bases dife
rents, a més d'altres 7 fragments de paret amb deco
ració de puntets a la barbotina) (lam. 7, núm. 11) i 
Mayet lIlA, de la quual se'n conserva únicament un 
fragment de vora lleugerament concava i exvasada, 
dotada d'una fina vora a la part superior (lam. 7, 
núm. 4); alguns fragments de base amb peu diferen
ciat podrien pertanyer també a peces d' aquesta 
forma. 

Bols hel·lenístics de relleus 

N'hi ha un sol fragment, corresponent a la part 
superior de la paret d 'un exemplar decorat amb una 
filada d'oves i, per sota d'aquesta, amb un filet horit
zontal i diferents series d' escates arrodonides amb 
nervi axial (lam. 6, núm. 13). L'argila és de color 
taronja rosat, dura, molt fina, ben depurada, per bé 
que hi són visibles finíssimes partícules brillants, 
segurament micacies. El vernís és de color marró 
vermellós, excepte a la part superior de la superfície 
externa, on apareix de color negreo Si tenim en 
compte les característiques formal s de les escates, és 
possible atribuir aquesta pe¡;a al taller del monogra
ma m (serie XVII, grup B) (Laumonier 1977: 189 i 
1ám. 41, especialment núm. 175), situat molt ver
semblantment a Efes i que sembla haver treballat 
sobretot a finals del segle 11 a.C. (Laumonier 1977: 
131-132). Cal fer notar per una altra part que els pro
ductes d'aquest taller van arribar en una certa quan
tiltat a extrem Occident, inc10ent l'illa d 'Eivissa 
(Laumonier 1977: 132; Bats 1987: 149). 

La ceramica iberica 

La ceramica iberica és representada en el con
junt estudiat per dues categories ben diferenciades. 
Per una part, la producció oxidada, de la qual se 
n'han recuperat 55 fragments, 15 deIs qual conser
ven restes de decoració pintada6

• Les formes docu
mentades són dos kalathoi, de 130 i 239 mm de dia-

6 Sobre la difusió de les ceriimiques iberiques pintades a 
I'arxipelag pitiüso-balear, vegeu DE NICOLÁS & CONDE 1993. 
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metre respectivament (lam. 12, núm. 7-8), un gran 
vas amb vora exvasada i llavi motllurat (lam. 12, 
núm. 5) i un recipient amb vora girada i filet en 
relleu a l'exterior (lam. 13, núm. 2). Es tracta, dones, 
de peces de dimensions grans o mitjanes, que proba
blement no eren utilitzades com a vaixella. 

Per una altra part, la ceramica iberica grisa és 
representada per un total de 21 fragments. Les for
mes documentades -una patera (lam. 13, núm. 1) i 
tres vasos bitroncoconics (lam. 13, núm. 3-4)- són 
les més habituals d'aquesta producció, que només 
inclou formes propies de la vaixella. 

Les ceramiques de cuina 

Hem inc10s en aquest apartat les ceramiques 
culinanes de fabricació italica, altres produccions a 
torn que per les característiques de la pasta no poden 
ser identificades amb els tipus italics -almenys amb 
els de la facies més característica- i les ceramiques 
a ma de producció local i tradició talaiotica, la fun
ció culinaria de les quals sembla probable en la 
majoria deIs casos. Des del punt de vista quantitatiu 
(fig. 5), la producció italica és ampliament predomi
nant pel que fa al nombre de peces (143 = 67,136% 
deIs individus), pero cal ten ir present que en un 
recompte per fragments els productes italics només 
representen el 28,452%, mentre que la resta de cera
miques a torn arriben fins al 55,738%. Aquestes 
diferencies en l'índex de fragmentació no poden ser 
facilment explicades. Quant a la ceramica talaiotica, 
la seva presencia, malgrat ser minoritaria, assoleix 
uns percentatges significatius (9,859% deIs indivi
dus; 16,169 deIs fragments). 

Ceramica de cuina de producció italica 

Característiques de pasta i engalbes. Aquest 
tipus ceramic es caracteritza generalment per unes 
pastes de color vermell maó, a vegades marrons, a 
vegades taronja fort; són rugoses i contenen desgrei
xant abundós, constitult per partícules petites de 
quars, altres, també petites, de color negre i, en 
quantitat molt menor, fines lamines micacies. Les 
superfícies són allisades i sovint estan cobertes amb 
una fina engalba de barbotina, que adopta una colo
ració marronosa o grisenca al' exterior. La superfície 
externa apareix a vegades ennegrida per l' acció del 
foco Amb pastes d'aquest tipus es varen fabricar cas
soles deIs tipus Vegas 13 i Vegas 14, així com tapa
dores del tipus Vegas 16 i olles del tipus Vegas 2. 
Cal dir, tanmateix, que els morters (forma Vegas 7) 
presenten un aspecte diferent, ja que sovint la pasta 
és de coloració groguenca -a vegades més o menys 
verdosa o grisenca- (lam. 9, núm. 8) o més aviat 
rosada (lam. 8, núm. 4); en general és també rugosa, 
tot i que en alguna pe¡;a apareix notablement fina; 
malgrat aquestes diferencies, les característiques del 
desgreixant permeten afirmar l'origen italic d'aques
tes peces, que sovint estan cobertes amb una engalba 
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groguenca. Finalment, i en relac ió amb els plats amb 
" verní inte rn ro ig pompe ia", ca l indicar que algunes 
peces (3 exemplars) es caracteri tzen també per una 
pas ta del to t semblant a la que s' ha desc rit més 
amunt , amb ab und oses partíc ul es de co lor negre 
(pasta de l tipus 2 de C. Aguarod), pero e l grup més 
import ant (7 peces) s' individualitza principa lment 
per la presenc ia de nombroses partícules blanques 
(q uars?) i lamines brill ants (micacies?) daurades i 
platejades, de grandari a variable (poss iblement pasta 
de l tipu s I o 7 de C. Agua rod); un terce r tipu s 
(4 peces) presen ta abundo es partícu les de mica dau
rada i argentada, i a ltres, molt més escasses, de color 
blanc o gri s. 

Formes 

• Les palinae. Seguint M . Bats (Bat 1988: 67-
68; 159- 160), eng lobem sota aquesta denominac ió 
les casso les amples i baixes, amb fons pla o Ileuge
rament convex, sovint dotades d ' una cana leta en e l 
Il av i per ta l d 'enca ixa r-hi la vora d ' una tapadora. 
Aquestes peces eren emprades indistintament per a 
la cocc ió directament al foc o en forns, per bé que 
les formes amb e nga lba inte rn a de co lo r vermell 
--1 'anomenat "vern ís ro ig pompeia-- semblen haver 
estat destinades e pecíficament a enfornar pa o altres 
producles similar (Ibídem : 67-69)1. Dins de l conjunt 

, De tota manera. cal di r que C. Aguarod li mi ta el sentit del 

mot pOlino a les plates amb "vemís intern roig pompeia", i consi

dera que aquestes eren e mprades per a 1 'e laboració de plats e labo
mts (AGUAROD 199 1: 54-SS). 
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estudiat són representats e ls mode ls més hab itua ls 
entre les ceramiques de producc ió itali ca: 

a) Cassoles amb vora bífida, forma Vegas 14. 
Aquesta fo rma és representada per un tota l de 53 
fragments de vora, que corres ponen a 50 exemplars. 
Cal afeg ir a aquestes peces a ltre pl ats de forma 
similar, pero dotats d ' un petit lIavi g irat vers I'ex te
ri o r (Iam. 10, núm. I i 3); aquest segon mode l és 
representat per 5 fragments de vora, corresponents a 
només dues peces diferents. 

De l vint-i-tres exemplar que han estat mesu
rats, quatre presenten di ametre de vora compresos 
entre 250 i 290 mm, altres s is entre 3 10 i 330 mm i 
set més entre 390 i 400 mm ; altres dues peces fa n 
respectivament 360 i 370 mm, i encara una darrera 
només fa 195 mm (fig. 7). Aquestes dimensions es 
corresponen prou bé amb els modul s documentats a 
Olbia i a la Madrague de Giens (c inc series, de 190, 
240, 270/280, 330 i 390 mm respecti vament) (Bats 
1988: 15 9; Tch e rnia , Po mey & Hes na rd 1978: 
63-64). Finalme nt, ca l des taca r la presenc ia d'una 
pe~a de dimensions excepc ionals, ja que asso leix e ls 
670 mm (Iam. 9, núm . 4). 

b) Cassoles de fornla Vegas 13. Funcionalment 
eq ui valents a les peces de la forma anterior, aques
tes casso les se' n di stinge ixen únicament per la paret 

• Amb tot, no es pot excloure que alguna d'aquestes peces 

correspong ui en rea lit at a la pae ll a de forma Ce lsa 84. 13596 
(AGUAROD 199 1: 96-97). 
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rectil íni a o lI eugerament convexa i e l lI av i exvasat 
de secc ió tri angular, sense canaleta, la qual cosa no 
exc lou I' ús de tapadores . En el conjunt estudiat n ' hi 
ba 8 fragments de vora que COITesponen a altres tan
tes peces. 

e) Pl ates de fo rm a Vegas 15 (a mb "vern ís" 
inte rn ro ig pompeia). Totes les peces d 'aquest tipus 
cOITesponen a la forma 3 de C. Aguarod (= Luni 1), 
ca rac te ritzada pe l fons pI a, la pare t més o menys 
convexa i la vo ra engrui xida. Atesa la morfologia 
de la vora , és poss ibl e di s tin g ir du es variant s : 
a) amb vo ra d 'ametll a de secc ió triangular (Iam. 7, 
núm . 16); b) amb vora d 'ametll a aixafada contra la 
paret (Iam. 7, núm . 15 i 17)9. 

d) Tapadores de forma Vegas 16. Aques ta 
forma és representada per un total de 48 fragments 
de vora, que corresponen a 45 exemplars. 

Pe l que fa a les dimensions, catorze deIs vint-i
tres exemplars mesurats tenen un di ametre de vora 
compres e ntre 260 i 350 mm (fig. 8), qu e és e l 
modul mé COITent entre aquestes peces, correspo
ne nt s a ls m o de ls de g randaria mitj a na de La 
Mad rag ue de Giens . Una altra agrupació significati
va (6 exempl ars), corresponent al model més gran de 
La M adrag ue , se s itua entre 380 i 420 mm. Cal 
observar la no table co rrespondenc ia que ex isteix 
enlre aquest va lors i e ls que s' han obtingut per a 

, Sobre aq ues t tipus de peces. vegeu GOUDINEAU 1970; 
B ATS 1987: 69; A GUAROD 199 1: 5 1-84. 
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les casso les de forma Vegas 14. Finalment, ca l 
recordar la presenc ia d ' una pes:a petita (± 220 mm) 
i d ' un exemplar excepc ionalment gran (± 620 mm), 
pero que es correspon bé amb les dimensions d'una 
de les cassoles amb vora bífida presents en e l con
junt estud iat (670 mm ). 

Les pastes amb que han estat fabricades aques
tes peces són estri ctament iguals a les de Is plats de 
vora bífida abans descrits. 

• Les aUae. Hom designa amb aquest nom e ls 
rec ipients a lts, de forma aproximadament ovo ida l 
o bitroncoconica, dotats d ' un fon s pl a i una vo ra 
exvasada rec ta aca bada en un Ilavi e ng rui xit. 
Aquestes ca racterístiques són les que corresponen 
a l tipus 2 de M. Vegas. Les allae eren co l·locades 
directam e nt so bre les brases, o be n a la vo ra 
d 'aquestes per tal de preparar aliments bu llits, sobre
tot cerea ls i verdures (Bats 1987: 65-67) . 

Aquesta forma és representada en e l conjunt 
estudiat per 23 fragments de vora, que corresponen a 
19 exemplars diferents (fig. 11 , núm . 4-5 , 7 i 9). 

Pel que fa a les pastes, són bas icament iguals a 
les de la resta de ceramiques comunes ¡taliques, pero 
ca l fer notar que entre aquestes peces predominen 
clarament les pastes de co lor marró, sov int amb el 
lI av i o fin s i tot una part més gran de la supe rfíc ie 
ex terna agrisats, sens dubte a causa de I 'acció directa 
de l foc o les brases. 

E l di ametre de boca d ' aquestes peces (v uit 
exemplars mesurats) varia entre 110 i 190 mm (fi g.9). 
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Allra cerómica de cuina a tom 

Reunim dins d ' aquest apartat altres ceramiques 
de func ió culinari a obrades a tom i que cOITesponen 
amb tota probabilitat a producc ions diverses. Totes 
aquestes peces es caracte ritzen per I ' ús de pastes 
g ro ll e res , d ' as pecte ru gós , ca rac te rís tiques de les 
ceramiques culinari es, pero hi ha diferents ti pus ben 
d i ferenciats : a Igunes, de co lor francame nt marró, 
amb prese nc ia d 'abundoses partíc ul es micaci es, 
r co rd e n I'as pec te d 'a lgunes plates amb " ve rnís 
intem roig pompe ia" (Iam. 14, núm . 1, 4) ; les ollae i 
a lgunes tapadores, en canvi, presenten grans petits 
i mitj ans de natura di versa, i recorden I 'aspecte de 
les ceramiques comunes italiques (lam. 12, núm . 1, 
2 ), mentre que a lgunes peces es caracteritzen per un 
aspecte més depurat (Iam. 14, núm . 2). No és poss i
ble atribuir una procedencia prec isa a cap de is tipus 
presents, pero és ben poss i ble que una part d ' aquests 
materi als fos produ',da a la propia Pollenria, atesa la 
prese nc ia en e l conjunt es tudi at de dive rses peces 
pas ades de fo rn , concretament dos fra gments de vo
ra d'olla (Iam. 14, núm. 7-8) i un fragment de vora i 
un d 'agafador de tapadora (l am. 14 , núm . 3,9). 

En re lac ió amb les formes re presentades , e l 
re e rt ori és limit at, ja que només es documenta la 
pI' senc ia de les o ll es de l tipus Vegas 2 (Iam. J 2, 
núm . 1-2) - representades per 19 fragments de vora, 
que corresponen a 17 exempl ars dife re nts- , de is 
caccahi amb vora vertica l (lam. 12, núm . 4; lam. 14, 
núm . 1) o amb vo ra exvasada (Iam . 14, núm . 4 ) 

e ls qual s se ' n conserven 12 fragments de vora 
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pertanyents a 7 exemplars- i de is morters (l am. 12 , 
núm. 3) -2 vores diferents. Cal afegi r un fragmen t 
de vora vert ica l i les tapadores, que són relat ivament 
nombroses , ja que se' n conserve n 19 fragments de 
vo ra , corresponents a sengles exempl ars. Ai xí ma
te ix, ca l incloure en aquest apartat e ls tres vasos pas
sats de forn a que ens hem re ferit anterio rment. 

Cerómica talaiotica. 
(J ORDI H ERNÁNDEZ I G ASCH) 

Pertanyen a aquest apartat les ceramiques a ma 
de producc ió ind ígena, que presenten pastes ataron
jades, agri sades i marrons, amb desgreixants d 'ori
gen mineral i en algun cas també vegetal. Les super
fíci es osc il ·len des de les rugoses a les a lli sades i 
gairebé brunyides (Iam. 2 1, núm . 6), coherents amb 
les aparegudes al carrer Porti cat (Fernández Miranda 
1983). 

La primera form a re presentada és la pitoide , 
tipus 1 de la class ificació de Pons, que cOITespon a 
un gran vas contenidor de perf i I troncoconico-globu
lar , co ll c urt , boca oberra, vora molt ex vasada i lI avi 
gruixut i arrodonit , de base plana (lam. 2 1, núm. 5) . 
E l co ll acampanat indi ca una c rono logia ta rd ana 
(Pons 1985). El fragme nt de vo ra que prese ntem 
(Iam. 2 1, núm . 6) marca I'i nic i del co ll amb una peti 
ta motllura. Una segona fOlma documentada respon 
a l vas ovoide-g lobul ar , tipus IV de la class ificació de 
Pons (lam. 2 1, núm 3), vas petit de cos ovoide i boca 
oberta, de perfil similar a l pito ide pero de menors 
dimen s ions, sense nansa i amb mun yó. La seva 
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va ri ac ió cronolog ica és molt ampli a. Les dues bases 
(Iam. 2 1, núm . 4 i 5) pode n co rrespondre a vasos 
d'aques t tipus IV , s i bé com ja ha estat come ntat 
la núm . 5 po t adsc riure ' s a un a pitoide. E l te rcer 
vas representat és e l de tipus III de Pons (Iam. 2 1, 
núm . 2), de perfil troncoconic; cal destacar , pero, que 
e l tipus de vo ra Pons només el dóna per a un vas pe
tit i I' exemplar de PoI/enria és de graTIs dimensions. 

Les amfores 

egons pot obse rvar-se a la fi gura 10, la pro
du cc ió més a bundant e n e l conju nt es tudi a t és 
I' amfora italica , que representa quasi les tres quartes 
parts elels individus identificats. A molta di stancia se 
s ilUen les producc ions d 'origen púnic, mentre que la 
pre e nc ia de Is a ltres tipu s re prese ntats (a mfo ra 
grega , amfora Be ltran 85) és quas i aneceloti ca . 

L' amfora púnica 

La producció ebusitana 

Aquesta producc ió am fo ri ca és representada 
e l' 198 frag me nts. Le s form es documentades 

t;; redue ixen -deixant de banda algun fragment de 
ansa (Iam. 156, núm . 5)- a un ll av i de tipus PE- 18 

(Iam. 15, núm . 5) idos fo ns de tipus PE 17 (Ramón 
199 1) (Iam. 16, núm. 2 i 6), la qual cosa permet ava
luaJ en tres e l nombre mínim d 'exemplars presents 
en e l conjunt estudiat. 
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Altres produccions 

La resta de producc ions púniques es reelueix a 
només 27 fragments, entre e ls qual s cal fe r esment 
el ' un fragment ele vora ele l tipus Mañá C2 (lam . 15 , 
núm. 7) i algun fragment ele nansa (l am. 15, núm. 6). 
Aquestes peces es caracteritzen per I'argil a rugosa, 
de co lo r ve rme ll maó, am b inclu s ions petites ele 
color blanc, particularmen t abunelants en e l cas de la 
nansa; I ' una i I 'a ltra estan cobertes pe r una so l ida 
engaIba ele co lor groc pal·liel. 

L' amfora de Tripolifania 

Aquesta proelucció és representaela per un frag
ment ele vora, co ll i aITencada ele nansa el ' un exem
pIar de " tripo litana ! " an ti ga (l am . 16, núm. 1) '°. La 
pasta és rugosa i elura , ele co lor gri s fort al nucli i 
vermell a la supe rfíc ie; conté partícules blanques 
i algunes, més petites, de co lor verme ll . La superfí
c ie ex te rna és coberta amb una so liela e nga lba de 
color groc pal·liel . 

L' amfora grega 

Les amfores g regues són representaeles e n e l 
conjunt estudiat per un tota l de set fragments, que 
corres pone n a elos exempl ars : una peºa probabl e
ment rodia , ele la qual se ' n conserva la boca i bona 

10 Sobre aqu es ta produ cc ió , vege u P ANE LL A 197 7; 
EMPEREUR & H ESNARD 1987: 35-36. 
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art d ' una nansa (Iam. 15, núm . 8) ", i un fons per
la nye nl a una pe¡;:a de producc ió no de terminada 
I Cnidos?) (Iam. 16, núm . 3). La primera d 'aquestes 
peces presenta una arg il a de co lor taronja ciar, dura i 
de gra moh fi, molt ben depurada, amb alguna partí
cul a moll fina de mica daurada; la superfíc ie externa 
, coberta amb una fina pe ro so lida enga lba de color 

molt pal·lid , quas i blanc. La segona és de color mar
ró, més cIar a I'exterior, molt dura, fina i compacta; 
i clou pelites partíc ul es blanques i altres de quars. 

L' amfora ilÓlica 

Amb un total de 657 fragments i 3 1 exemplars 
d ife rent s, aques ta és, i de molt, la producc ió amfori 
c més a mpli ame nt re prese ntad a e n e l co njunt 
eSludia!. Es tracIa essenc ia lment de peces de l tipus 
Dresse l 1, si bé no es pot excloure que alguns deIs 
Il av is recupe rals hagin pogut correspondre a envasos 
d' la fo rm a Lambog li a 2 (Iam . 18, núm . 2 i 5 ) '2. 
Di versos autors han assenya lat les limitac ions de la 
d ivisió Iripa rtida es table rta pe r . Lambog lia per 
a l 1 ipu s Dresse l l . que e devenen parti cul arme nt 
evidents quan, com és e l nostre cas, ca l treball ar amb 
ma l e ri a l mo lt fr ag me nta ri , i qu e fa n pa lesa la 
necess ilat d ' una nova ordenac ió tipolog ica d 'aquest 

11 Sobre aq ues t ti pus d 'am fora, vegeu, en darrer terme, 

H E. NARD 1986. 

" Sobre aquest tipus d 'amfora . encara mal estudia!. vegeu 
principa lment B ALDAcel 1 972a: 125- 128; 1972b: 27. 
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tipu de mate ri al (Laubenhe ime r 1980; Sanmart í 
Grego 1985; Empere ur & Hesnard 1987: 30-3 1; 
Miró, Puj o l & G a rc ia 1988: 25; Ga tea u 1990 : 
166- 167). 

L 'a l¡;:ada deIs lI avis (26 exemplars mesurats) 
vari a entre 32 i 72 mm , pero hi ha un predomini ciar 
de Is val o rs mitjans, compresos entre 4 1 i 55 mm 
(1 8 exe mpl a rs = 69,23 1%), me ntre q ue no més 
4 ( 15,385%) se situen entre 3 1 i 40 mm, i només tres 
( 11 ,538%) fan de 56 a 66 mm; un sol lI av i (3,846%) 
té una al¡;:ada superior als 70 mm (fi g. 1 1). 

La di versitat morfo logica de les vores és també 
considerable, des del tipus curt, de secc ió tri angular, 
amb la ca ra ex terna gene ra lment inc linada , propi 
de la variant A (Iam . 17, núm . 2; lam. 16, núm . 1, 4, 
6; lam . 19 , núm . 1-2; lam . 20 , núm . 1; lam . 17 ; 
lam. 2 1, núm . 2; lam. 22, núm. 1) als exemplars més 
alts i vertica ls, a vegades lI eugerament exvasats, pro
pis de la vari ant B (I am. 17, núm. 1; lam. 18, núm. 3; 
lam . 19, núm . 3-8 ; lam . 20 , núm . 4, 6 ; lam . 2 1, 
núm . 1), i a ls de la vari ant C , que es caracte ritza 
princ ipalment per I' al ¡;:ada sov int superior a 60 mm 
de l lI av i, que a vegades és lI e uge ramen t entrant 
(Iam. 20, núm. 2, 3, 5; lam. 2 1, núm. 3). 

Quant als d iametres de boca, varien entre 126 i 
190 mm , pero hi ha una c lara concentrac ió entorn 
de Is 140-150 mm , amb un tota l de nou exemplars 
de Is d ivuit que han pogul ser mesurats (fi g. 12). 

En re lac ió amb les pas tes, hi ha també un a 
diversitat molt notable, de manera que no és poss ible 
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FIGURA 12. 

fer-ne una descripció detallada en el marc d ' aquest 
treba ll. Ca l dir, de tata manera, que és freqüent e l 
que ha estat definit com a " ti pus DB " (No ll a 1974: 
186, 188; 1978), és a dir, una pasta de co lor verme ll , 
ru gosa, que conté generalment un gran nombre de 
partícul es brillants de co lor negre, així com alguns 
c ri sta ll s verdosos, lamines brillants (possiblement 
mi cac ies) i a ltres partícul es de co lor blanc O gri s 
(probablement quars) (per exemple, lam. 17, núm . 1; 
lam. 20, núm . 3-4; lam. 18, núm . 3; lam. 2 1, núm. 1). 
La presenc ia de punts negres brill ants i, a vegades, 
de cri stall s de co lor verd, és freqüent, pero en menor 
quan titat, en altres tipus de pasta. 

omés s' han documentat du es es tampill es 
(Iam., 17, núm . 1; lam. 2 1, núm. 1). 

Amfora Beltrán 85 

Probablement correspon a aquest tipus d 'amfo
ra un fans complet, buit i acabat en botó, amb grafit 
inCÍs abans de la cocc ió (Iam. 16, núm. 7) (Beltrán 
1980: 200-203 i fi g. 8). L 'argi la es de color taronja 
rosat pal·lid , bastant fina ; conté minúscul es partícu
les de co lor blanc i de co lor gri s. 

Altres amfores 

a l esme nt ar la presenc ia d ' un pivot pe rta
nye nt a un a amfora de produ cc ió ind e te rmin ada 
(Iam. 16, núm . 8). L ' arg il a és de co lor marró, fina, 
molt dura i compacta; conté partícul es fines de co lor 
blanc i de co lor g ri s fo sc, i alguna , més gran , de 
co lor verme l!. 
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Taps d'amfora 

N'hi ha un so l exemplar, de 100 mm de diame
tre maxim. És de ceramica de co lor be ix rosat, que 
conté lamines micac ies molt fines i altres partícules 
petites de color blanc i vermell (l am. 14, núm. 12). 

Ceramiques d 'emmagatzematge 

No s' ha doc um entat la presenc ia e n aquest 
conjunt de dolia de grans dimen ion , de manera que 
e ls envasas de maga tzem quede n redu"its a dues 
grans peces amb vara entrant lleugerament acanala
da (lam. 14 , núm. 10- 11 ) i a una ge rra (lam. 14, 
núm . 13). 

Ungüentaris 

Aquest ti pus d 'envas és representat en el con
junt estudiat pe r un total de 2S fragments, 3 de is 
qual s can es ponen a seng les vares de peces diferents 
(lam . 6, núm . 8 i 10- 12). 

Lucernes 

En el conjunt estudi at hi ha 16 fragments de 
peces d 'aques t ti pus, que co rresponen a un mínim 
de tres exemplars diferents, un de is qual s és atribuf
ble a la fonna Ricci G (l am. 6, núm . 14), mentre que 
un altre conespon a la forma Dresse l 2. 



Altres materials eeramics 

Cal esmentar en aquest apartat dos fragments 
eI'una mateixa pe¡;:a tancada, la cara superior de la 
qual comportava decoració en relleu a motlle, de 
la qual se'n conserva la figura d'un gos. L'argila és 
de color beix ataronjat, molt dura i molt fina, com
pacta; conté finíssimes i molt abundoses partícules 
ele mica daurada i platejada. Hi ha restes d' engalba 
molt prima de color taronja a la superfície externa 
i, formant un regalim, a la superfície interna (lam. 6, 
núm. 15). 

Objeetes metal' Hes 
(J.S.G.; M.R.R.) 

Els objectes metal·lics són escadussers. De 
bronze, cal esmentar un ham en mal estat de conser
vació, fragments pertanyents a vuit claus, una anella 
idos fragments de fil. Pel que fa als objectes de 
ferro, només s' identifiquen claus i fragments 
de claus. De plom, finalment, cal fer esment d 'una 
pe¡;:a en forma de lamina doblegada. 

N umismatica 
(N.T.F.) 

El conjunt estudiat ha lliurat una sola moneda, 
de bronze, les dades de la qual s'indiquen a conti
nuació: gruix: 0,9 cm; modul: mín: 1,3 cm.; max.: 
l,1 cm; pes: 1,75 gr; direcció d'encunys: - ; conser
vació: molt dolenta, desgastada i corroi"da. Inclas
sificable, pero es pot dir que es tracta d'un divisor. 

ANÁLISIS DEL MATERIAL 
EPIGRÁFICO 
(JAVIER VELAZA) 

• Fragmento de cerámica ibérica (lám. 13, 
n9 1). Esgrafiado en signario ibérico después de coc
ción. Dimensiones del campo epigráfico: 35 mm de 
altura y 50 mm de anchura (medidas máximas). 
Altura de los signos: 10-15 mm. 

Lectura: 

[---]uakun[ ---] 

Los signos son de las formas siguientes, según 
la clasificación de Untermannl3

: .!!..2, al, ku 3, !Ll. 
En cualquier caso, es necesario hacer notar el carác
ter poco rectilíneo de los signos, fundamentalmente 
de ª y de ku, en una tendencia a la cursiva evidente. 

13 UNTERMANN 1990: 245-247. 
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Poca cosa podemos decir por lo que respecta al 
contenido del epígrafe, que está fragmentado por sus 
dos extremos y no ofrece paralelos atractivos en el 
léxico ibérico, a no ser algunos finales en -kon. Sin 
duda su importancia reside más en que se trata del 
primer epígrafe en signario ibérico documentado no 
sólo en Pollentia, sino también fuera de la Península, 
lo cual puede ser de relevancia para ciertos particu
lares del análisis histórico. 

• Fragmento de base de páter a de cerámica 
campaniense de tipo "B-oide" (forma 5) (lám. 6, 
nº 9). Esgrafiado después de cocción junto a la base 
exterior. Dimensiones del campo epigráfico: 14 mm 
de altura y 17 mm de achura (medidas máximas). 
Altura de los signos: 14 mm de altura. 

Lectura: 

Ai 

El epígrafe puede muy bien interpretarse como 
marca de propietario en genitivo del singular Ai 
(= Aii), de Aius, nombre personal bien conocido en 
la antroponimia hispánical4

• En cualquier caso, tam
poco podemos descartar la posibilidad de que el 
segundo signo sea un numeral, con lo que habría que 
leer a 1. 

• Fragmento de cerámica campaniense A, 
informe (lám. 2, nº 3). Esgrafiado después de coc
ción. Dimensiones del campo epigráfico: 11 mm de 
altura y (34) mm de anchura (medidas máximas). 
Altura de los signos 11 mm (medida máxima en el 
signo A). 

Lectura: 

[---]V at[ ---] 

[---]+[ ---] 

En la primera línea, -al- nexadas. Un trazo ver
tical que descansa sobre el final de la línea horizon
tal de 1 plantea problemas de interpretación, pero 
podría interpretarse como E de dos barras, de las 
cuales la última se habría perdido con la fractura de 
la pieza. Debajo, se aprecian restos de un signo per
teneciente sin duda a otra línea . 

En la línea 1, Vale o Valer pueden ser interpre
tados como el nomen Valerius, ampliamente docu
mentado, o bien como Vale[ns o Vale[ntis. 

• Fragmento de cerámica común itálica (tal 
vez una tapadera) (lám. 13, nº 2). Esgrafiado antes 
de cocción. Dimensiones del campo epigráfico: 
105 mm de altura y 108 mm de anchura (medidas 
máximas). Altura de los signos: 23 mm (medida 
máxima en el signo D. 

Lectura: 

PIL 

14 ALBERTOS 1966. 
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FIGURA 13. 

Desde el punto de vista paleográfico hay que 
señalar la E en forma de ll, que tenemos documenta
da abundantemente en diferentes contextos. El resto 
de los signos no presentan particularidades gráficas. 

Si tenemos en cuenta el contexto y la relación 
entre soporte y formulario, así como el hecho de que 
el esgrafiado haya sido realizado antes de la cocción, 
es muy probable que nos hallemos ante una marca 
de taller. Cabe defender la interpretación como abre
viatura del nombre personal Pilippus, forma vulgar 
por Philippus, bien conocida en otras partesl5

• 

CONCLUSIONS 
(M.R.R.; J.S.O.) 

La datació del conjunt estudiat en aquest tre
ball recolza, per una part, en la seva propia composi
ció i, per una altra, en la cronologia deIs nivells de 
preparació de paviment que el segellaven. Pel que fa 
a aquests darrers, els únics elements datables són 
alguns fragments informes de campaniana A i 
"B-oide", juntament amb un fragment de base d'un 
plat de sigil·lata italica que conserva restes d'una 
marca radial incompleta, impresa en cartel·la qua
drada o rectangular, amb el signe S (fig. 13). L'argi
la és de color beix rosat, amb algunes impureses, i el 
vernís de color taronja, una mica brillant i homogeni 
a l'interior, pero mat i poc homogeni a la superfície 
externa, que es caracteritza per la presencia d'estries 

lS Vid. algunos ejemplos en M. BELTRÁN, Guía de cerámica 
romana, Zaragoza, 1990. 
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de torn molt evidents. Aquestes característiques de 
pasta i vernís coincideixen amb les que assenyala 
Goudineau com a típiques de la primera fase 
de l' evolució tecnica de la producció aretina 
(Goudineau, 1968: 238). Tipologicament, correspon 
a la forma III de G. Pucci, que inclou la forma I de 
Goudineau ---datada a Bolsena abans de 40 a.C.- i 
que es troba al derelicte de Planier en els anys 
immediatament anteriors a 47 a.C. Quant a la marca 
S[ ... ], pot tractar-se de SA o de SE. La primera pot 
identificar-se amb L. TETTIVS SAMIA, datable 
segons Hofmann entre 50 i 1 a.C. (Hoffmann 1985: 
núm. 319,51), mentre que la segona podria identifi
car-se amb S.PE (Oxé & Comfort 1968: 1301, 26), 
datada per Hoffmann del tercer quart del segle I a.C. 
o encara abans (Hoffmann 1985: núm. 197). 

En conclusió, dones, sembla raonable situar 
aquesta pe~a entre 50-40 a.C., o potser fins i tot una 
mica abans, i aquesta cronologia constitueix un ter
minus ante quem solid per a la datació del farciment 
del pou, que no pot ser gaire anterior a l'habilitació 
del paviment que el segella. 

Pel que fa als materials que formen aquest far
ciment, i malgrat la presencia d'alguns elements més 
antics --com ara les amfores PE 17- també sugge
reixen una datació dins del segon quart del segle 
I a.e. En efecte, l' element de cronologia més 
avan~ada és el fragment de vora de forma Mayet 
I1IA de ceramica de parets fines, datable des de mit
jan segle I a.C. (López Mullor 1989: 106), per bé 
que el redui:t nombre de contextos ben datats en que 
ha estat documentat aquest tipus de pe~a permet pro
posar una datació lleugerament més alta, de pIe 
segon quart del segle I a.C. Una datació per a aquest 
conjunt a partir del 75 a.C. ve també suggerida pel 
predomini de la campaniana de tipus B (62,727% 



deIs individus; 63,333 deIs fragments de ceramica de 
vernís negre) en relació a la campaniana A (33,636% 
deIs individus; 35,185% deIs fragments) i a la resta 
de ceramiques de vernís negre (3,636% i 1,481% 
respectivament), fenomen que, a Empúries, no es 
produeix fins al segon quart del segle 1 a.C. 
(Sanmartí Grego 1978: 608). Finalment, tampoc des
diu aquesta datació l'abundancia de gobelets de 
ceramica de parets fines de forma Mayet 11, que 
assoleixen la seva maxima difusió en el primer ter~ 
del segle 1 a.C., mentre que les troballes són ja 
esporadiques vers la meitat d' aquesta centúria 
(López Mullor 1989: 99). 

Quant a l' origen deIs productes representats, és 
evident el pes de les produccions italiques. 
Efectivament, són de manufactura italica el 88,652% 
deIs vasos de ceramica fina (vernís negre més parets 
fines italiques), mentre que les produccions de la 
costa iberica -inc1oent les ceramiques de parets 
fines- únicament representen el 10,638% i les cera
miques orientals tenen només una presencia anecdo
tica (0,709%). Pel que fa a les ceramiques culinaries 
el panorama és similar, ja que els productes italics 
constitueixen el 67,136% de les peces documen-
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tades; les altres produccions a torn només en repre
senten el 23,005% i les ceramiques locals de tradició 
talaiotica tan soIs el 9,859%. Finalment, i en rela
ció amb les amfores, els envasos d'origen italic asso
leixen el 73,81 % de les peces documentades, mentre 
que els material s fabricats en zones de cultura púni
ca només representen el 14,29% i els d'origen egeu 
el 4,76%. A tot aixo cal afegir encara la presencia de 
lucernes de la forma Ricci G i Dressel 2, i també 
d' alguns ungüentaris, igualment de procedencia ita
lica. En definitiva, aquesta documentació no fa sinó 
confirmar la importancia de la producció vinaria ita
lica durant els darrers dos segles de la república 
romana (Manacorda 1981; Techernia 1986; 
Carandini 1989: 509-512) i el pes extraordinari que 
van tenir les exportacions vers extrem Occident 
durant els darrers dos segles de la república 
romanal6

• 

16 Sobre aquesta qüestió, vegeu, en relació a la GIlI·lia, 
TCHERNIA 1983; BATS 1986; en relació a la costa de la Península 
Iberica, SANMARTÍ GREGO 1978: 607-609; 1985; SANMARTÍ 1986: 
47-49; SANMARTÍ & SANTACANA 1987; NIETO & NOLLA 1989: 
378-382. 
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