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RESUM 

Les actuacions arqueologiques portades a terme des deIs anys se tanta a la ciutat de Badalona, han permes posar al descobert una 
part important d'estructures corresponents a la ciutat romana de Baetulo. A partir d'aquestes excavacions, l' analisi específica de la cera
mica terra sigillata documentada en determinats contextos estratigrafics, on aquest tipus ceramic és l'element basic de datació, ens ha 
permes realitzar una revisió de les cronologies proposades inicialment per a aquests estrats i per a les estructures associades. Aquesta revi
sió, que afecta el període que va del regnat d' August fms a epoca flavia, ha suposat la clarificació del material de terra sigillata recuperat i, 
en alguns casos, la modificació de la interpretació de la seqüencia estratigrafica i la se va datació. 
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SUMMARY 

The archaeological excavations that have taken place in Badalona from the 70s onwards, had led to the discovery of an important 
amount of structures which correspond to the roman town of Baetulo. Using the material s from those excavations, a specific analysis has 
been conduced on the terra sigillata pottery found in definite stratigraphic contexts. The contexts selected were those whose dating was 
based on this type of pottery. This analysis allowed us to review the initially proposed chronologies for both the layers and the related 
structures. This review, which concerns the period from August to the flavian times, has led to a clarification oflbe recovered terra sigi
/lata as well as to modify, in sorne cases, the interpretation of the stratigraphic sequence and its dating. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Les intervencions arqueologiques portades 
a terme a partir deIs anys 70 en la ciutat romana de 
Baetulo, coneguda arqueologicament des de temps 
antic, han permes la realització de nombrosos estu
dis. En l' aspecte urbanístic, destaca la proposta de la 
hipotesi fundacional de la ciutat feta per Guitart 
l' any 1976 (Guitart 1976), actualitzada per Padrós 
(Padrós 1985), i per ambdós autors a mesura que les 
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diverses actuacions han posat al descobert noves 
troballes (Guitart & Padrós 1985, 1990, 1991; Gui
tart, Padrós & FonolUt1993). Quant a l'analisi deIs 
diferents materials que ha proporcionat el jaciment, 
cal destacar, entre d'altres, els estudis sobre les 
amfores, que posen de manifest la importancia de la 
ciutat i el seu territori en la producció i exportació de 
vi cap a l'exterior (Comas 1985a, 1985b, 1991, 
1997). Aquesta activitat va afavorir el gran desen
volupament economic que va tenir lloc a partir de 
l'últim quart del segle 1 a.e., reflectit, pel que fa a 
l'urbanisme, en una important activitat edilícia. 



S' han pogut documentar nombro ses estructures re
lacionades amb estratigrafies d'aquesta etapa amb 
abundant material cedlmic entre el qual cal desta
car la nombrosa presencia de cedlmica terra sigi
llata. A partir d' aquest moment i fins a l' epoca 
flavia, les actuacions urbanístiques documentades 
s6n molt concretes, tot i que també han proporcio
nat estratigrafies amb abundant material ceramic. 
A la darreria del segle 1 d.e., es produeix una nova 
reestructuració urbanística important, a partir de la 
qual, la ciutat entrara en una altra etapa clarament 
diferenciada. 

En l' actualitat, s' esta duent a terme un projecte 
d"estudi arqueologic i arqueometric de la ceramica 
terra sigillata (Madrid 1997, 1998) procedent de 
contextos estratigrafics alto-imperials, que repren el 
re:alitzat per Tarrats (1975) sobre el material proce
dent d' excavacions antigues, dipositat al Museu de 
Badalona. La primera fase ha permes, d'una banda, 
la documentació exhaustiva de tots els fragments 
d'aquesta cerarnica procedents de diversos conjunts 
en els quals la terra sigillata és l' element principal 
de datació; d'una altra, la revisió de les cronologies 
deis contextos analitzats i, en conseqüencia, de les 
e¡;tructures amb que esta ven en contacte. Aquesta re
visió se centra en els següents contextos (Figura 1): 

- el reompliment que inutilitza el pou loca
litzat al pati de la casa del carrer Fluvia; 

- els reompliments que amortitzen, en dife
rents moments, una sitja i una cisterna do
cumentades en el possible peristil d'una 
domus al carrer Pujol; 

- els nivells procedents de l'excavació d'un 
eardo i del pati de la casa del carrer Lladó; 

- els nivells procedents de 1'excavació d'un 
deeumanus i de l'edifici de tabernae del 
sub sol de la pla~a Font i Cussó. 

2. LA REVISIÓ DEL CONTEXT 
DE LA CASA DEL CARRER 
FLUVIÁ. 

Les excavacions portades a terme entre no
vembre de 1984 i mar~ de 1985 al núm. 23 del 
carrer Fluvia van posar al descobert les restes de 
quatre habitacions pavimentades amb signinum i 
signinum tessel·lat i un pati, que formaven part 
d"una domus abandonada parcialment en epoca 
flavia (Padrós 1985: 53-55). 

El moment de construcció de la casa es va situar 
en epoca tardo-republicana. Aquesta datació única-

148 

ment se sustentava en les sirnilituds del seu paviment 
amb els mosaics documentats a la domus del carrer 
Lladó, ja que tant les parets com els paviments 
s'inserien directament a la terra verge (Guitart & Pa
drós 1990: 169; Guitart, Padrós & Puerta 1991: 41). La 
zona del pati documentada al NO de les habitacions, 
tampoc no va aportar dades significatives per poder es
tablir una cronologia inicial,ja que el testimoni més an
tic era un pou excavat a l' argila natural que proveiria 
d'aigua la casa fins a la seva amortització. 

La seqüencia estratigrafica establerta a partir 
de l' excavació, va permetre a Guitart, Padrós i Puer
ta (1991: 40-42) definir les fases cronologiques cor
responents a les diverses remodelacions que va patir 
la domus i el pati fins al primer quart del segle 11 d.e. 
Per sobre de l'últim nivell d'ús, s' assentaven ja ni
vells moderns d'inicis del segle XX. 

La nostra revisió es va centrar en el reompliment 
que amortitza el pou documentat a la zona del pati, 
que com deiem anteriorment, esta considerat com 
1'element més antic d'aquesta domus. La part de la 
boca i el primer tram del pou estaven coberts per un 
nivell que va proporcionar una datació de primer 
quart del segle 11 d.e. A continuació hi havia un espai 
buit, sense terra, després del qual comen~ava un gran 
reompliment, datat en epoca de Tiberi, que va propor
cionar quasi 8.000 fragments cerarnics. Per les carac
terístiques que ofereix aquest nivell, abundancia de 
materials i fiabilitat, ha estat di verses vegades objecte 
d' estudi,ja sigui de tipus monografic sobre algun deis 
materials apareguts com ara les parets fines (Puerta 
1989) i les amfores (Comas 1991) o bé integrat en 
l' analisi general sobre la circulació de la vaixella 
sud-ga1·1ica a la ciutat de Baetulo (Comas et al. 1994). 
En aquests treballs, l' any 1991 es proposava una data
ció vers els anys 20/30 d.e. per a la inutilització del 
pou, per la presencia de sis o set fragments de terra si
gillata sudgal·lica. També es destacava 1'existencia 
de diverses estampilles de ceramistes d' Arezzo: 
A. Tittius Figulus, A. Vibius Serafula, P. Titi, P. Her
torius i L. Gellius Quadratus (Comas 1991: 333). 
Malgrat aixo, l' any 1994 el reompliment del pou es 
publica de nou amb la finalitat d'argumentar la pre
sencia de la vaixella sud-ga1·lica a Baetulo en epoca 
de Tiberi. Aquest cop es remarca la total absencia de 
terra sigillata sud-gal·lica, tot i que 1'argumentació 
sobre l' arribada d' aquesta cerarnica a la ciutat durant 
el període tiberia, es mantindra per la presencia 
d'algunes peces de la forma Drag. 29a. Aquestes pe
ces, procedents d'excavacions antigues, es conserven 
en el fons del museu de Badalona (Tarrats 1975). La 
data d' amortització també es manté en epoca de Tibe
ri per la presencia en el reompliment del pou de les 
formes de terra sigillata italica Goudineau 36, 39 i 43 
(Comas et al. 1994: 84-85). 



FIGURA 1: Situació de les excavacions revisades (l. carrer Fluviii; 2. carrer Pujol; 3. carrer Lladó; 4. P~a. Font i Cussó). 

Prearetina O presigillata sud-gal·lica 

Terra sigillata italica Primera etapa de fabricació, 
vers 40 a.e 

Consp. 7 O Pre-sigga 20/Pre-sigga 30 (2) 

Plat Consp. 1.1 (2) 
Plat Consp. 4.2.1 (1) 
Copa Consp. 7 (8) 
Plat Consp. 10.1 (2) 

Apareixen vers 20/15 a.e. Plat Consp. 2.2.1 (1) 
Plat Consp. 4.3 (1) 
Plat Consp. 4.4.2 (1) 
Plat Consp. 12.1 (6) 
Copa Consp. 13 (2) 
Copa Consp. 13.2.3 (2) 
Copa Consp. 14.1 (7) 
Copa Consp. 14.4 (3) 

Apareixen vers 15/10 a.e. Plat Consp. 18.2 (2) 

Apareixen a partir del canvi d'era Plato Consp. 20.3.2 (1) 

Terra sigillata sud-gal·lica Copa possible Riu. 9 (1) 
Copa possible Drag. 29 (1) 
Possible gobelet amb decoració (1) 

TAULA 1: Formes identificables de I'excavació del carrer Fluviii (entre parentesis, nombre d'individus). 
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Sitja 
Terra sigillata italica 

Cisterna 

Plat Consp. 1.1 (2) 
Copa Consp. 8 (1) 

Terra sigillata italica Apareixen vers 20/15 a.e Plat Consp. 11 (1) 
Copa Consp. 22 (1) 

Apareixen a partir del 
Regnat de Tiberi 

Copa possible Consp. 23 (1) 
Copa Consp. 32.5 (1) 

Terra sigillata sud-g&lica Apareixen a partir del regnat 
de Tiberi 

Possible plat Drag. 2/21 (1) 
Plat Drag. 18 a (4) 
Plat Drag. 15/17 (6) 

Típiques d'epoca claudia Copa Drag. 24/25 b (5) 
Copa Drag. 27 possible b (5) 
Copa Drag. 27 b (3) 
Copa Drag. 29 b (1) 

TAULA 2: Formes identificables de l'excavació del carrer Pujol (entre parentesis, nombre d'individus). 

1 

~ 
2 , 

F8S-S871 F85-S872 

3 ,- 4 

1 
5 , B 

F8S-S938 
F85-S941 F8S-S939bis 

O 5 cm 

FIG URA 2: Excavació del pou de la casa del carrer Fluvia. Formes de /erra sigilla/a italica: Consp. 18.2 (núm.I), Consp. 20.3.2 (núm. 2); formes 
de /erra sigilla/a sud-gal·lica: possible Ritt. 9 (núm. 3), possible gobelet (núm. 4), possible Drag. 29 (núm. 5). 

Un cop revisada tota la ferra sigillata del 
reompliment del pou, hem pogut comprovar que 
del> cent quaranta-vuit fragments documentats en 
total, tres corresponen a cedlmica terra sigillata 
sud-gal·lica (Taula 1, Figura 2). Cent vint-i-cinc són 
de terra sigillata italica (Taula 1, Figura 2), deIs 
quEls n'hem pogut identificar la tipologia de qua
ranta-tres, cap d'ells de la forma Goudineau 43. 
A rnés, cal destacar que, si bé onze fragments del 
corjunt de terra sigillata italica presenten marques 
de ceramistes, deIs quals vuit es poden atribuir al ta
ller d' Arezzo, no hem documentat cap estampilla 
corresponent aP. Hertorius, ni aL. Gellius Quadra-
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tus (Taula 3)'. A l'últim, també hem comptabilitzat 
vint fragments de ceramica prearetina o presigillata 
sud-gal·lica2, tot i que només dos s'han pogut identi
ficar amb un tipus determinat (Taula 1). 

, No entrarem en detall en l'analisi de les marques de ce
ramista en aquest treball ja que aquestes formen part d'un altre 
estudi (Madrid, 1999). 

2 A més de les produccions de ceramica ferra sigillafa 
italica, ferra sigillafa sud-gal·lica i ferra sigillafa hispanica, 
hem diferenciat una serie de peces que podrien correspondre a 
les primeres formes d'evolució de la ferra sigillata italica pro-



Context ¡marca 

CI Fluvia 
TSI A.TITI/FIGUL 

L.T.C. 
A VI[]/SCRO[] 
AVIICCP 
PUBITITI 

EV[] 
S.E 
P.C.N 
M.GRA[JILIUS.[] 
E/NVDVRVS 

CI Pujol, Cisterna 
TSI S.M.P 
TSS MAND OF 

OFCANT 
CAN.II 
CIPET? 
FELICITE 
GALLJ.MAN 
OFLABIO 
OFLAB[J 
OF[J 

CI L1adó, fase 2 
TSI TIYRC 

E[]/P.CO[] 

CI L1adó, fase 3 
TSH G.ANNITR? 

CI L1adó, fase 4 
TSS [JONOS 

[J SIL VAN[] 

P¡;;a Font i Cussó, fase 3 
Taberna A, botiga 
TSS SULPICIV 

Núm. 

2 

5 
1 

Atribució 

oficina d'A.Titius (O.C. 2002) 
oficina de L.Titius Caupo (O.e. 2055) 
oficina d'A. Vibius Serafula (O.e. 2327) 
oficina d'A. Vibius Serofula (O.e. 2327) 
oficina de Publius (et) Titius (B.H. 227), o bé de Titius (O.e. 1445), 
possib1e operari de Publius August 
oficina de Cn.Ateius Evhodus (O.C. 161) 
oficina de Sextus Petronius (O.e. 1301) 
no es coneix ni el nomen ni el eognomen (O.e. 350) 
oficina de M. Gratilius Menudllrus (O.e. 766 k) 

in planta pedis (O.C. 1059) 
oficina d'Amandlls (Oswald 1964: 114) 
oficina de Calltus (Oswald 1964: 58) 
oficina de Cantus (Oswald 1964: 58) 
oficina no identificada 
oficina de Felix (Oswald 1964: 120-121) 
oficina de Gallieanus (Oswald 1964: 130) 
oficina de Labio (Oswald 1964: 157) 
oficina de Labio (Oswald 1964: 157) 
possible oficina de Labio (Oswald 1964: 157) 

oficina de L.Titius Thyrsus (O.C. 2061) 
oficina d' Eros P. Comelí (O.C. 499) 

possible oficina de G. Annius Tritiensis (Sáenz & Sáenz 1999: 103) 

oficina de Saciranos (B.H. 151) 
oficina de Silvalllts (Oswald 1964: 301) 

oficina de Sulpicius (Oswald 1964: 308) 

TAULA 3: Margues de ceramista identificades en les excavacions revisades (TS[: ferra sigillafa italica; TSS: ferra sigillafa sud-gal·lica; 
TSH: terra sigillafa hispimica). 

La constatació de la presencia de cedtmica 
terra sigillata sud-gal·lica en el reompliment del 
pou ens permet confirmar plenament la se va data 
d' amortització a partir deIs anys 15/20 d.e., moment 
en que també es poden considerar vigents les formes 

du'ides en els tallcrs itidics a partir de mitjan segle 1 a.e., defini
des per Goudineau (1968: 322-336) com a prearetines; pero 
també es podrien adscriure a les ceritmiques que es fabriquen en 
els tallers del sud de la Gal·lia en epoca d' August, definides per 
Passelac (1986) com a presigillates sudgal·liques. Ates que les 
característiques físiques i tipologiques d'ambdues produccions 
són difícils de distingir, hem decidit proporcionar les dues possi
bilitats en els contextos analitzats en aguest estudi en els quals 
apareixen aquest tipus de peces. Quant a la se va classificació, 
pera la tipologia italica hem utilitzat Ettlingeretal. (1990); i, per 
a la tipologia sud-gal·lica, Passelac (J 993). 
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classiques de terra sigillata italica Consp. 18.2 i 
Consp. 20.3.2. documentades en aquest conjunt. 

Quant a la resta de materials que acompanya
ven la cedtmica terra sigillata en aquest context, 
cal destacar que els més modero s es poden datar en 
un moment similar i ens corroboren la cronologia 
proposada per a la vaixella sud-gal·lica. Es van do
cumentar, entre d' altres, diversos gobelets de cera
mica de Parets Fines corresponents a la forma Ma
yet XXIV i també deIs anomenats tipus Aeo, pro
duccions que s'inicien amb August i que continua
ran vigents durant tota la primera meitat del segle 1 
d.e. (Puerta 1989: 68-73). També nombrosos frag
ments de llanties de volutes, que es documenten a 
partir d' August, característiques d' epoca claudia, i 



qle continuen vigents fins a epoca flavia. Quant a 
le:; amfores, les més nombro ses es corresponen 
amb la forma Pascual 1, cinc d'elles amb l'estam
pilla M. Porcius; i Dressel 2/4 de la tarraconense, 
ura d'elles amb la marca PTE. L'estampilla M. 
Porcius es va produir entre 1'últim quart del segle 1 
a.e. i el primer quart del segle 1 d.e. (Comas 1991, 
1997), mentre que la marca PTE es documenta en 
contextos de primer quart de segle 1 d.e. (Comas 
1597). 

Així doncs, l' analisi d' aquest con junt de mate
ricJs, ens permet plantejar la hipotesi que el reom
pI: ment del pou respongui a l' acció d'un sol mo
ffiI~nt, feta amb aportació de terres amb abundant 
material ceramic, part d' ell residual, entre el qual els 
fragments de terra sigillata sud-gal·lica són els que 
re:;ponen al' epoca contemporania al' amortització. 
Aixo confirmaria la datació tiberiana i la presencia 
de ceramica terra sigillata sud-gal·lica en aquest 
moment. 

3. LA REVISIÓ DEL S 
CONTEXTOS DEL CARRER 
PUJOL 

Durant les excavacions portades a terme l' any 
1976 al carrer Pujol, es van obrir cinc cales que van 
proporcionar diversos nivells i estructures d'epoca 
ro:nana. A la cala núm. 2 van apareixer dos murs pa
ral·lels en direcció NE/SO que delimitaven un espai 
de 12 metres d'amplada, i que podrien pertanyer al 
peristil d' una casa constru'ida en epoca claudia (Tar
rals 1976: 4-6; Padrós 1985: 22-25). Al centre del 
possible peristil es va documentar una gran cisterna 
circular de quasi 3 me tres de diametre, amb coberta 
de cúpula, que va proporcionar gran quantitat de 
material ceramic. Al nord d'aquesta estructura, va 
apareixer una sitja d'aproximadament 1,50 metres 
de diametre que, com la cisterna, contenia abundant 
material ceramic. 

Aquesta sitja és una de les estructures més in
teressants de l'excavació i estava amortitzada per 
un reompliment que proporciona més de 4.000 frag
ments ceramics. Entre aquests, la presencia de cera
mica terra sigillata es va documentar només en els 
ni'fells superiors, essent absent en els nivells infe
riors. Tot i així, l' existencia de diferents estrats es va 
considerar tan sois com a possible, a causa de les di
ficultats del procés d'excavació. Segons Tarrats 
(1976: S), en cas que aquests diferents estrats ha
guessin existit realment, és possible que el reompli
ment s'hagués efectuat en dos moments diferents, 
pero amb una diferencia cronologica escassa. Final-
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ment, l' analisi del diposit es va fer de manera unita
ria i, d' acord amb la cronologia aportada per la cera
mica terra sigillata italica, es proposa una datació 
cap a final s del tercer quart del segle 1 a.e., vers l' any 
25, per a l' amortització d' aquesta estructura (Tar
rats 1976: S). 

Posteriorment, en el marc de dos estudises
pecífics centrats en les amfores documentades en 
aquest reompliment (Comas 1985a; 1985b), es pu
blica per primera vegada la ceramica terra sigil/ata 
de la sitja. En ambdues analisis es destaca, d'una 
banda, la presencia d'alguns fragments de cerami
ca presigillata, id' una altra, les formes Goudineau 
1 i Goudineau S de terra sigillata italica. La data
ció que, basada en aquests fragments, proposa 
l' autora per a la inutilització de la sitja és d' abans 
de 1'any 30 a.e. (Comas 1985a: 18) o d'abans deIs 
anys 40/30 a.e. (Comas 1985b: 162). 

En el nostre cas, un cop revisada la ceramica 
terra sigillata procedent del reompliment d' aquesta 
estructura, hem pogut comprovar que hi ha cinc 
fragments corresponents a produccions de terra si
gillata italica, essent absent la ceramica presigillata. 
D'aquests, només tres tenÍen forma i s'han pogut 
identificar amb una tipologia determinada (Taula 2, 
Figura 3) que es correspon amb la proporcionada 
per Comas. La cronologia aportada per aquestes pe
ces, i més concretament per la forma Goudineau 
5/Conspectus 8, ens proporciona un terminus post 
quem per a 1'amortització d'aquesta estructura que 
pode m situar, coincidint amb Tarrats, en els primers 
anys del principat d' August. 

Quant a la resta de produccions presents en 
aquest reompliment, la presencia de les formes de 
ceramica de Parets Fines més modernes, Mayet 
XIV i Mayet XXXIII (Puerta 1989: 51-53), ens si
tuen també en el principat d' August. Pel que fa a 
les amfores, cal destacar la documentació de les 
formes fabricades a la Laietania, Laietana 1 i Pas
cual 1, que es comercialitzen conjuntament a par
tir del tercer quart del segle I a.e. (Comas 1997: 
122-123). 

L' altra estructura interessant d' aquesta exca
vació és la cisterna que ocupava el centre del possi
ble peristil i que estava amortitzada per un únic 
reompliment amb més de 2.600 fragments cera
mics. En l' estudi general sobre l' excavació, es des
taca la documentació de vint peces de terra sigilla
ta sud-gal·lica amb marca de ceramista i s'es
tableix el moment de la seva inutilització a mitjan 
segle I d.e. (Tarrats 1976: 5). No sera fins 1'any 
1994 que es publicara per primera vegada la cera
mica terra sigillata procedent d'aquest diposit. 
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FIGURA 3: Excavació de la sitja del caner Pujol. Formes de terra sigillata itillica: Consp. 1.1 (núm. 1), Consp. 8 (núm. 2). 

L'analisi formava part d'un estudi més ampli cen
trat en la presencia i difusió de la vaixella del sud 
de la Gal·lia a la ciutat de Baetulo (Comas et al. 
1994). Per aquest moti u es va prestar atenció espe
cial a les peces de terra sigillata sud-gal·lica, dei
xant de banda les produccions italiques considera
des com a residuals en aquest conjunt. Es destaca 
així la presencia abundant de fragments correspo
nents a formes típiques del període Claudi/Neró: 
Drag. 24/25, Drag. 27, Drag. 18, Drag. 15/17, 
Drag. 30, Ritt. 1 i Ritt. 8. Igualment, es presenten 
nou marques de ceramistes atribulbles al taller de 
La Graufesenque: cinc de l'oficina de Labio sobre 
Drag. 24/25 i Drag. 18, una d'Amandus sobre 
Drag. 15/17, una de Felix sobre Drag. 24/25, una 
de Cantus sobre una forma indeterminada i una 
amb les sigles SMP sobre Drag. 27. També es cor
robora la cronologia d'inutilització de la cisterna a 
mitjan segle 1 d.e., d'acord amb aquests materials i 
els que acompanyen la terra sigillata sud-gal·lica 
en aquest context (Comas et al. 1994: 85-92). 

La nostra revisió ens ha permes observar que 
deIs cinquanta-tres fragments de terra sigillata 
apareguts en el reompliment que amortitza aquesta 
estructura, quaranta són de ceramica terra sigillata 
sud-gal·lica. D'aquests, vint-i-dos s'han pogut 
identificar amb una tipologia determinada (Taula 
2, Figura 4), amb un cIar predomini de les formes 
que es comencen a fabricar a partir de l' any 40 d.e., 
representades en aquest conjunt per les copes: 
Drag. 24/25b, Drag. 27b i Drag. 29b. Quant als 
plats, s'identifiquen formes que apareixen ja amb 
Tiberi i que tenen una llarga continu'itat en els mer
cats: Drag. 18a i Drag. 15/17. Entre aquestes, hi ha 
un nombre important que presenten marques de ce
ramista l'activitat deIs quals esta documentada a 
partir del regnat de Claudi, per la qual cosa es po-

153 

den inserir en la mateixa cronologia que les copes 
(Taula 2). Malgrat tot, cal destacar que no hem do
cumentat cap fragment de les formes Ritt. 1, Ritt. 
8, ni Drag. 303 citades per Comas et alii (1994: 85). 
A més, la pe~a amb la marca SMP, que aquests au
tors atribueixen a una forma Drag. 27, és una copa 
italica tardana, forma Consp. 32.5, amb una car
tel·la in planta pedis (Figura 4). Pel que fa al con
junt de marques de ceramista sobre terra sigillata 
sud-gal·lica, hem comptabilitzat un total de tretze 
estampilles i, a excepció d'una que no hem pogut 
identificar, la resta són atribulbles al taller de La 
Graufesenque (Taula 3). 

Quant a la resta del conjunt de terra sigilla
ta, un fragment informe correspon a cer~mica 
presigillata i onze a produccions italiques. D' a
quests només quatre eren fragments amb forma i 
s 'han pogut adscriure a una tipologia determinada 
(Taula 2). 

L'analisi del material ens ha permes, doncs, 
corroborar la cronologia proposada anteriorment 
per a la inutilització d' aquesta estructura, a mitjan 
segle 1 d.e., i inferir, com també destacaven Comas 
et al. (1994: 85), que, en el moment de formació 
d' aquest estrat, la substitució de la vaixella italica, 
que apareix de manera ínfima, per la sud-gal·lica, 
que suposa més de175% del total de sigillata,ja s'ha 
prodult de manera ferma a la ciutat. Per tant, es pot 
considerar com a residual la terra sigillata italica 
documentada en aquest conjunt. 

3 Les formes Riu. 8 i Drag. 30 apareixen esmentades en el 
text. La forma atribu'ida a una Ritt. I deu correspondre a la pe<;:a 
que hem documentat com a possible forma Drag. 2/21. 
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Pel que fa a la resta del context, el material és for
s,:a bomogeni, essent el residual escaso El més modern i 
contemporani al conjunt de terra sigillata sud-gal·lica 
és la ceramica africana, 11mb formes típiques de la 
facies juli-claudia: Ostia II 302, Ostia II 303, Ostia II 
30E i OstiaII 312 (Aquilué 1985: 210-211). També les 
fonnes betiques de ceramica de Parets Fines Mayet 
XXXVII i Mayet XXXIV, les quals s'han imposat als 
productes italics que patien una davallada des 
d' August (Puerta 1989: 53-56). També la majoria de 
les ámfores (Comas 1985a: 23-25), entre les quals cal 
des:acar la marca Maealex sobre arnfora Dressel 20 
(Cernas 1997: núm. 206), estampilla que es va docu
mentar a Colches ter i a Ubbergen, en contextos que es 
daten entre l'any 43 i 61 d.e. (Comas 1997: 79). 

Per tant, es pot plantejar la hipotesi que el 
reo mpliment de la cisterna respongui a la seva utilit
zació com a abocador durant un curt període de 
terrps, o bé, ates que el conjunt es presenta molt ho
mogeni i amb poc material residual, que s' amortitzi 
d'una sola vegada a mitjan segle 1 d.e. 
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4. LA REVISIÓ DEL S 
CONTEXTOS DEL CARDO 
I EL PATI DE LA CASA 
DEL CARRER LLADÓ 

Les diverses intervencions arqueologiques 
portades a terme al solar situat al carrer Lladó entre 
els números 45 i 53 des de la fi de 1981 fins a 1986, 
van permetre posar al descobert les restes d' una do
mus, descoberta en gran part l'any 1927 (Serra 
Raíols 1927: 100-111), un pati situat al NE de la part 
central de la casa i els vestigis d'un cardo que limi
taria el pati per l'est, i que portaria una direcció 
NO/SE, és a dir, muntanya-mar. 

La seqüencia estratigrafica proporcionada per 
aquestes intervencions, va permetre establir les di
ferents fases cronologiques que es van succeir a la 
zona del pati i del cardo des deIs primers moments 
d'ocupació fins a l'amortització de la zona, docu
mentada en epoca flavia. Aquesta amortització va 



comportar l' espoliació des de temps antic d' algunes 
de les seves estructures abans de ser omplertes amb 
nivells que les van cobrir totalment durant la prime
ra meitat del segle II d.e. (Puerta & Rodríguez 1987: 
183-188; Guitart, Padrós & Puerta 1991: 36-40). 

4.1. Primera fase 

Els vestigis més antics documentats a la zona 
que després ocupara el pati i el cardo són diversos 
forats fets a la terra verge per encaixar-hi dalia, res
tes de dos petits forns i un tram d 'un desguas que no 
s 'ha pogut relacionar amb cap altra estructura. No hi 
ha dades per establir la cronologia inicial d' aquestes 
restes, pero es coneix el moment en que s'a
mortitzen pel nivell que terraplenaria la zona en la 
segona fase. 

4.2. Segona fase 

En epoca d' August, durant l'últim quart del 
segle 1 a.e., se situa el condicionament de la zona 
ocupada pel pati i el cardo. S'efectuen rebaixos, pa
lesos sobretot a la zona deIs dalia, on només es troba 
la part final dels forats on anaven encaixats. Es 
reomplen aquests forats i d' altres irregularitats del 
terreny amb aportació de terres, part de les quals 
procedeixen possiblement deIs propis rebaixos rea
litzats a la zona. S' amortitza un deIs forns. 1 s' inu
tilitza l' antic des guas. 

Aquestes aportacions de terra configuren una 
serie d'estrats deIs quals aquí només n'analitzarem 
un de manera exhaustiva, l'estrat 113, que es troba
va a la zona nord del pati i reomplia diversos forats 
de dalia i una gran irregularitat del terren y. La resta4 

presenten poc material, i els fragments de ceramica 
terra sigillata italica documentats, tot i la seva im
portancia, no són en gairebé cap cas fragments amb 
forma (Figura 5). 

Per sobre d'aquests nivells van apareixer una 
serie d'estructures que han estat relacionades amb 
una possible indústria destinada al' elaboració i en
vasament de vi (Puerta & Rodríguez 1987: 
183-188; Guitart, Padrós & Puerta 1991: 36-40; Co
mas 1991: 331-333). És per aixo que l' estrat 113 ha 
estat diverses vegades objecte d' estudi, bé per tal 
d' establir el moment de condicionament de la zona i 
el possible inici d'aquesta indústria (Puerta & Ro-

4 Estrats 79, 80, 97, 1l7, 125 i 156. 

155 

dríguez 1987), bé integrat dins l' analisi de la difusió 
de les amfores de vi produldes a la Laietania, de la 
forma Pascual 1 (Comas 1991). En el primer estudi 
es destaca la presencia de nou fragments de cerami
ca presigillata i quinze de terra sigillata italica, cor
rectament identificades, a més d' una pes:a amb mar
ca de ceramista. D'acord amb aquest material i la 
resta del context, es proposa una cronologia al vol
tant deIs anys 20/1 O a.e. per a la formació de l' estrat 
(Puerta & Rodríguez 1987: 188). El segon estudi 
destaca l' abundancia de peces de terra sigillata ita
lica i proporciona les formes identificables5 i, 
d' acord també amb la resta del material del context, 
proposa una datació lleugerament posterior situada 
en l'últim decenni abans de l'era (Comas 1991: 
333). 

Un cop revisat de nou el material, hem obser
vat que dels més de 7.000 fragments ceramics docu
mentats en l' estrat 113, quaranta-quatre són de cera
mica terra sigillata. D' aquests, cinc es corresponen 
amb ceramica prearetina o presigillata sud-gaI·lica, 
tres d'ells amb forma i identificables amb una tipo
logia determinada, i trenta-nou a fragments de cera
mica terra sigillata italica, dels quals quinze tenen 
forma i són identificables (Taula 4, Figura 6). Tam
bé destaquen d'aquest conjunt dues peces de terra 
sigillata italica amb marca de ceramista (Taula 3). 

És remarcable el fet que totes les peces de 
terra sigillata italica tenen una cronologia inicial a 
l'entorn de l'any 20/15 a.e., a excepció de la forma 
Consp. 8 que es comens:a a produir cap a l'any 30 
a.e., per la qual cosa considerem que tota la cerami
ca terra sigillata italica documentada és contem
porania al moment d'anivellació, sense que hi hagi 
peces residuals. Les més abundants es corresponen 
amb les formes del servei 1 de Haltern, entre les 
quals destaca la copa Consp. 14, de la qual hem po
gut documentar la subforma Consp. 14.1 i la subfor
ma Consp. 14.4. Totes dues tenen el moment inicial 
de producció vers l'any 15 a.e. pero la primera 
d'elles, que és molt abundant a Dangstetten 
(15110-9 a.e.), es documentaja de manera minorita
ria a Haltern (7 a.e./9 d.e.), per la qual cosa es consi
dera quejano es produeix a partir del canvi d'era. La 
subforma Consp. 14.4 sembla vigent fins a la fi del 
principat d' August. També assenyalar que són 
practicament absents les formes anomenades classi
queso Només es documenten dos fragments de copa 
forma Consp. 22, malgrat que té una cronologia ini
cial que se situa a l' entorn de l' any 15 a.e., perque ja 

5 Per error s'anomenen les formes Goudineau 2/Cons
pectus 7 i Goudineau 28/Conspectus 19.2 gue no apareixen en 
aguest context. 
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FIGURA 5: Croquis de part del pati i del cardo de la casa del carrer L1adó. 

esta documentada a Dangstetten i també a Oberaden 
(1119 a.e.). 

L'homogeneHat cronologica de totes les peces 
de terra sigil/ata italica ens proporciona un horitzó 
per :1 la formació d'aquest estrat que podem situar 
en els últims quinze anys deIs segle 1 a.e., cronolo
gia en que també es poden inserir les formes més 
moc:ernes de ceramica de Parets Fines, Mayet XXI, 
Mayet XIV, Mayet XI i Mayet XXXIII (Puerta 
1989: 63-65), com també les amfores Dressel 28, 
Dre:;sel 7/11, Haltern 70, i les formes de la Laieta
nia, Laietana 1 iPascuall (Comas 1991: 331-333). 

Quant a les estructures que van apareixer per 
sobre deis nivells de condicionament, es va docu
mentar la construcció d'una col· lectora i d'una con
duc,:ió de ceramica paral·leles, que marquen 
l'ex.stencia d'un cardo situat al límit NE de l'ex
cavació. A la zona del pati, es va constatar l' e-
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xistencia d' una empremta on hi aniria encaixada una 
gran premsa; tres diposits quadrats que presenten la 
mitja canya típica d' estructures destinades a la con
tenció de líquids, i també una capa de cendres entre el 
revestiment i el mur per tal d'impermeabilitzar-Ios; 
una claveguera de des guas deIs diposits, que tallava 
els estrats 79 i 156 (Figura 5); i divuit amfores de la 
forma Pascual 1, col·locades cap per avall, a 16 cm 
una de l' altra, alineades en dues fileres, algunes de les 
quals s'inserien directament a la terra verge i d'altres 
sobre l' estrat 80 (Figura 5). 

La data de construcció d' aquestes estructures 
relacionades amb la possible indústria del vi és di
fícil d'establir, ja que no hi ha trinxeres de fona
mentació relacionades amb elles. Mentre que uns 
autors proposen una cronologia d' epoca d' August, 
d'acord amb el material procedent de l'estrat 113 
(Rodríguez & Puerta 1985: 188; Comas 1991: 
333), altres les situen en epoca claudia, a partir deis 



Segona fase 
Prearetina o presigillata 
sud-gaWca 
Terra sigillata italica 

Tercera fase 
Terra sigillata sud-gal-lica 

Terra sigillata hispanica 

Quarta fase 
Terra sigillata sud-gal-lica 

Terra sigillata hispanica 

preflavies 

flavies 

prejlavies 

jlavies 

Plat Consp. 1.1 o bé Pre-sigga 10 (2) 
Plat Consp. 12.1 o bé Pre-sigga 90 (1) 
Plat Consp. 2.3.1 (1) 
Copa Consp. 8 (2) 
Plat Consp. 12 (1) 
Copa Consp. 13 (1) 
Copa Consp. 14 (1) 
Copa Consp. 14.1 (2) 
Copa Consp. 14.4 (2) 
Copa Consp. 22 (2) 
Copa Consp. R 11.1.1 (1) 

Gobe1et Haltern 16 (4) 
Plat Drag. 15/17 (1) 
Plat Drag. 18 a (2) 
Copa Drag. 24/25 b (5) 
Copa Drag. 27 b (4) 
Copa Drag. 29 a (1) 
Copa Drag. 29 b (7) 
Copa Drag. 30 (2) 
Bol Drag. 33 a 1 (1) 

Copa Drag. 37 a (4) 

Cantimplora Hermet 13 (1) 
Copa Drag. 27 (1) 
Copa Drag. 37 (2) 

Plat Drag. 18 a (2) 
Gobelet Haltern 16 (1) 
Copa Drag. 27 (3) 
Copa Drag. 29 a (1) 
Copa Drag. 30 (2) 
Copa Drag. 29 b (4) 

Copa Drag. 35 (1) 
Copa Drag. 37 (1) 

Cantimplora Hermet 13 (1) 
Plat Drag. 15/17 (1) 
Plat Drag. 36 (1) 
Copa Drag. 35 (2) 
Copa Drag. 37 (2) 

TAULA 4: Formes identificables de l'excavació del carrer Lladó (entre parentesis, nombre d'individus). 

material s procedents deIs estrats que veurem a la 
tercera fase i que estan relacionats amb la remode
lació del cardo (Guitart, Padrós & Puerta 1991: 
40). El que sabem amb seguretat és que tant el pati 
com el cardo estaven coberts per nivells que se si
tu en a la fi del segle 1 d.e., i que marquen I'amor
tització de tota la zona. En aquest context, només 
podem dir que la possible indústria del vi s'ha de 
situar entre el tenninus post quem determinat per 
l' ani vellament augusteu i el terminus ante quem si
tuat a la darreria de l' epoca flavia, sense que es pu
gui precisar més. 
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4.3. Tercera fase 

En epoca claudia es va situar la remodelació 
de la zona del cardo que limitava el pati per l' est 
(Guitart, Padrós & Puerta 1991: 39-40). Es van do
cumentar els nivells que reomplien i amortitzaven la 
col·lectora i la conducció de ceramica de la fase pre
cedent, alhora que ani vellaven la zona per a la con s
trucció d'una nova col·lectora i d'una claveguera 
que en sentit perpendicular al carrer i procedent del 
pati, hi aniria a desguassar. També es van excavar 



els nivells de preparació de la nova pavimentació 
del carrer, que en aquest moment puja el seu nivell. 
D'aquesta pavimentació s'ha pogut documentar un 
fragment al nord del carrer i un altre a la zona sud, 
coincidint amb ellímit de l'excavació per aquesta 
banda. Tots els estrats6 relacionats amb aquesta fase 
es van considerar com un sol nivell i d'aquesta 
manera es van representar en la planimetria corres
ponent, fet que ens obliga a analitzar-Ios també de 
manera unitaria. 

Aquest conjunt d' estrats va proporcionar més 
de 26.000 fragments ceramics, deIs quals tres-cents 
trenta-un corresponen a ceramica terra sigillata. 
D' aquests, set fragments són de ceramica prearetina 
o presigillata sud-gal·lica; dos-cents divuit de terra 
sigillata italica; vuitanta-set de terra sigillata sud
gallica, trenta-un amb forma i identificables amb 
un::. tipologia determinada; i dinou de terra sigillata 
hispanica, cinc amb forma i identificables, un amb 
marca de ceramista (Taula 3). 

Hem centrat la nostra analisi en la ceramica 
terra sigillata sud-gal-lica i hispanica (Taula 4, Fi
gura 6), ja que les produccions de prearetina o presi
gillata sud-gal·lica i les de terra sigillata italica són 
clarament residuals. 

Tot i que en el conjunt de ceramica terra sigi
llata sud-gal·lica hi ha un nombre important de ma
terial característic d'epoca claudia (copes formes 
Drag. 24/25 b, Drag. 27 b, Drag. 29 b), la cronologia 
mé:; moderna ens ve proporcionada pels quatre 
fragments de la forma Drag. 37 que ens indiquen 
que ens trobem, sense cap mena de dubte, en epoca 
flayia. Probablement haguem de situar la remodela
ció del carrer a l' inici dels flavis, ja que l' estrat que 
amortitza finalment el carrer ens proporciona un 
terminus ante quem que se situa en el regnat de Do
mida, com veurem en analitzar la quarta fase. 

D' altra banda és interessant destacar la pre
sen~ia de la ceramica terra sigillata hispanica amb 
formes que tenen el seu paral·lel en els models 
sudgal·lic (Hermet 13, Drag. 27 i Drag. 37),ja que 
és el context més antic en que hem pogut constatar 
aquesta producció en el jaciment de Baetulo. Els 
problemes de datació que presenta, encara avui dia, 
aquesta classe ceramica (Buxeda & Tuset 1996), fa 
que no utilitzem les peces d'aquesta producció per 
pro posar cronologies. 

Quant a la resta de material del context, el més 
modern esta representat per les formes de Parets Fi-

6 Estrats 96,104,114,116,119 i 126. 
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nes Mayet XXXIV, Mayet XXXVIIIXXXVIII i 
Mayet XL/XLII (Puerta 1989: 61-63), formes beti
que s que apareixen a partir de l'any 30/40 d.e., ca
racterístiques de tota la segona meitat del segle I d.e. 
També per les amfores Dressell 7/11 i Dressel 20, 
formes amb una cronologia que arriba fins a la pri
mera meitat del segle II d.e. Com també per les for
mes de ceramica de cuina africana Ostia II 303 i 
Ostia II 306, que tot i que apareixen amb Tiberi, es 
documenten fins a la primera meitat del segle II d.e. 

4.4. Quarta fase 

L'últim context d'aquesta excavació que hem 
analitzat correspon a un conjunt d' estrats 7 que deno
ten l' amortització tant del pati com del cardo i que 
es va situar en epoca flavia (Puerta & Rodríguez 
1987: 188; Guitart, Padrós & Puerta 1991: 40). 
Aquests nivells reomplien parcialment els tres 
grans diposits, cobrien la major part del pati, part de 
la zona situada al nord d' aquest, on els trobem direc
tament sobre els estrats augusteus que amortitzaven 
els forats de dalia de la primera fase, i tota la zona 
corresponent al cardo. 

DeIs més de 14.000 fragments ceramics que 
van apareixer en aquest conjunt, cent vuitanta-sis 
pertanyen a la classe terra sigillata. D' aquests, sis 
fragments corres ponen a ceramica prearetina o pre
sigillata sud-gal·lica; cent quinze fragments aterra 
sigillata italica; quaranta-sis fragments aterra sigi
llata sud-gal·lica, quinze amb forma i identificables 
amb una tipologia determinada, dues amb marca de 
ceramista (Taula 3); i divuit aterra sigillata his
panica, set amb forma i identificables. 

Com en la fase anterior, hem centrat la nostra 
analisi en la ceramica terra sigillata sud-gal·lica i 
hispanica (Taula 4, Figura 6), ja que les produccions 
de prearetina o presigillata sud-gal·lica i les de terra 
sigillata italica són absolutament residuals. 

Ens trobem davant el reompliment intencionat 
de la zona fet amb l' aportació de terres que contenen 
gran quantitat de material residual. Les peces de 
terra sigil/ata sud-gal·lica, forma Drag. 37 i forma 
Drag. 35, que forma part del servei A flavi definit 
per Vernhet (1976: 13-27), així com la vaixella 
hispanica que augmenta la seva presencia en relació 
amb el total de ceramica sigillata, ens situen ja cla
rament en plena epoca flavia. La ceramica de cuina 
africana amb les formes que ja apareixen en epoca 

7 Estrats 60, 63, 70, 72, 90, 108, 123 i 124. 
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FIGURA 6: Excavació del cardo i del pati de la casa del carrer Lladó. Segona fase, formes de terra sigillata italica: Consp.14 (núm. 1), Consp. 
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(núm. 6 i 8); formes de ferra sigillafa hispimica: Drag. 37 (núm. 7), Hermet 13 (núm. 9). Quarta fase, formes de terra .I'igillata hispanica: Drag. 37 

(núm. 10 i 11), Drag. 36 (núm. 12). 
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na"ia, Lamb 10 B/Hayes 23 A i Ostia III 332, així 
com la presencia deIs fragments de ceramica terra 
sigillata africana Al, producció que inicia la seva 
comercialització durant el regnat de Domicia, ens 
conobora la cronologia i ens permet precisar el mo
ment d' amortització del pati i del cardo i situar-lo a 
la fi del segle 1 d.e., durant el regnat de Domicia. 

5. LA REVISIÓ DEL S 
CONTEXTOS DE L'EDIFICI DE 
TABERNAE 1 DEL DECUMANUS 
DEL SUBSOL DE LA PLA<;A 
FONTICUSSÓ 

Les excavacions efectuades els anys 1976 i 
1979 sota l' actual p1a~a Font i Cussó, antic solar de 
la Torre Vella, van posar de manifest la presencia 
d'importants restes d'epoca romana en aquest sec
tor :Tarrats 1977: 4-6; Padrós 1979: 4-6). A partir 
del setembre de 1982, el Museu de Badalona es va 
poder plantejar una excavació en extensió del solar 
a través de di verses campanyes, que continuen en
cara avui dia i que han posat al descobert un decu
manus de 8 metres d' amplada idos cardines que de
terminen quatre insulae, en les quals s'ha pogut do
cumentar la construcció de quatre edificis (Comas 
et al. 1993: 110-112). 

Centrare m la nostra analisi en alguns sectors 
del carrer i en l'anomenat edifici de tabernae on es 
va portar a terme una excavació ininterrompuda i en 
extensió entre els anys 1982 i 1984 (Figura 7). La 
seqiiencia estratigrafica proporcionada per aquesta 
intervenció va permetre establir les diferents fases 
que es van succeir des del moment de condiciona
ment del terreny abans de la construcció, fins a 
l' abandonament de l' edifici i el posterior rebliment 
de tota la zona, inclos el carrer, mitjan~ant un gran 
reompliment que es va datar en la primera meitat del 
segle II d.e8

• 

Durant les campanyes d'excavacions portades 
a terme l' any 19889 i 198910

, es va actuar en un sec
tor del decumanus que no s'havia acabat d' excavar, 
com també en una part de la trinxera de fonamenta
ció de l'edifici de tabernae. El material procedent 
d' aquesta nova intervenció en la trinxera de l' edifici 
de télbernae va aportar noves dades que van afectar 

8 Memoria d'Excavació 1982-1984. Torre Vella, Bada
lona (inedita). 

9 Memoria d'Excavació 1988. Pla~a Font i Cussó (inedita). 

JO Memoria d'Excavació 1989. Pla~a Font i Cussó (inedita). 

160 

la cronologia proposada anteriorment per a la seva 
construcció. 

5.1. L'edifici de tabernae 

A l'insula que se situa al nord del decumanus, 
es va documentar la construcció d'un edifici d'uns 
30 metres d' amplada respecte al carrer, del qual no 
es va poderestablir la llargadaja que el mur que tan
cava l' edifici per la part del darrere quedava fora de 
l'area excavada. La construcció deIs seus murs ex
teriors, que presenten un parament d' opus siliceum, 
proporciona una fa~ana de caracter monumental 
que va donar peu a la seva interpretació com a edifi
ci de caracter público Estava compartimentat en cinc 
ambits que presentaven una distribució interna en 
dues estances, una d'elles comunicada directament 
amb el decumanus, i que es va interpretar com a bo
tiga o taberna, i una part del darrere, la rebotiga, que 
s'utilitzaria com a magatzem o habitatge 11

• 

5.1.1. Primerafase 

A causa de la topografia del terreny on 
s'assentava l'antiga ciutat romana i del gran desni
vell que s' observava especialment en aquest sector, 
van ser necessaris treballs de condicionament de la 
zona mitjan~ant un sistema de terrasses en direcció 
NO/SE i SOINE abans de procedir a la seva urbanit
zació. D'una banda, es va tallar la terra natural amb 
la inclinació i l' esglaonament concebut amb ante
rioritat, i d'una altra, es van haver d' anivellar, amb 
aportació de terres, els sectors que presentaven irre
gularitats naturals. El material ceramic que es troba
va en aquests reompliments i l' absencia de terra si
gillata, va proporcionar una datació de segon quart 
del segle 1 a.e. 12 Tarrats ja havia proposat una data
ció similar l' any 1977 (Tarrats 1977: 5). 

D'acord amb la documentació, també va ser 
possible excavar part de les trinxeres de fonamen
tació del mur de fa~ana de l' edifici de tabernae que 
comunicava amb el decumanus. Concretament es 
va actuar al final de la trinxera del mur que tancava 
la taberna E (estrat 168). També es va recollir el 
material que es trobava arran del mur que tancava 
la taberna O (estrat 263), que deuria formar part de 
la trinxera. Malgrat tot, aquesta trinxera no es va 
poder delimitar per la implantació d'un pilar mo
dern. Finalment es va actuar a la trinxera del mur 

11 Veieu nota 9. 

12 Veieu nota 9. 
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FIGURA 7: Croquis de l'excavació del subsol de la pla~a Font i Cussó amb l'edifici de tabernae i els sectors del decumanus. 

que tancava la taberna C (estrat 274), que es va po
der excavar en la seva totalitat. El material proce
dent d' aquests reompliments, amb l' absencia tam
bé de terra sigillata, va proporcionar una datació 
igual als estrats de condicionament, de segon quart 
del segle 1 a.e I3

• 

Els treballs arqueologics a la trinxera de fona
mentació de la fa<;:ana de l' edifici van continuar du
rant les campanyes d'excavació deIs anys 1988 i 
1989. És durant aquests treballs quan es documenta 
la presencia de cedtmica de terra sigillata a 
l'interior de la trinxera de fonamentació del mur de 
fa<;:ana de la taberna B, a la zona exterior de la porta 
(estrat 289) i també a la trinxera del mur de fa<;:ana 
de la taberna D (estrat 297), part de la qual havia es
tat excavada l'any 1984 sense que s'hagués pogut 
delimitar per la implantació d'un pilar modern en 
aquesta zona. 

En la present revisió s'ha pogut observar com 
1'estrat 289 que reomplia la trinxera de fonamenta
ció del mur de fa<;:ana de la taberna B, a la zona exte
rior de 1'entrada, va proporcionar 212 fragments 
cedlmics en total, deIs quals dos eren de cedtmica 
terra sigillata. Es tracta de dos fragments informes, 
un deIs quals pertany a la classe presigillata i l' altre 
a sigillata italica. 

Per la seva banda, l' estrat 297, corresponent al 
reompliment de la trinxera del mur de fa<;:ana que 
tancava la taberna D, és el que va proporcionar una 
major quantitat de material amb més de 2.800 frag-

13 Veieu Ilota 9. 
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ments que juntament amb els 354 apareguts a la part 
de la trinxera excavada 1'any 1984, fa un total de 
més de 3.100 fragments. També és en aquest estrat 
on apareix concentrada la major quantitat de cera
mica terra sigillata amb deu fragments. D'aquests, 
dos fragments informes corresponen a ceramica 
presigillata; dos són de ceramica prearetina o presi
gillata sud-gal·lica, un amb forma i identificable 
amb una tipologia determinada; finalment, sis són 
de ceramica terra sigillata italica, un amb forma i 
identificable (Taula 5, Figura 8). 

La presencia de la ceramica terra sigillata ita
lica, com ja destacaven Comas et al. (1993: 
110-112), encara que minoritaria, altera de manera 
important la cronologia de segon quart del segle 1 
a.e. proposada per a la construcció de l' edifici de ta
bernae (Aquilué & Subías 1986: 353-359). Aquests 
autors, després de la seva excavació en els possibles 
nivells de condicionament del carrer l4 on no troben 
terra sigillata italica i de part de les trinxeres del 
mur de fa<;:ana, relacionaven la construcció de 
1'edifici amb la de la muralla fundacional de la ciu
tat, per la utilització del mateix tipus de parament, 
l' opus siliceum. 

Així dones, d'acord amb la presencia de cera
mica terra sigillata italica documentada en la trin
xera de fonamentació de l'edifici de tabernae, la 
seva construcció no seria anterior al regnat 
d' August. Pel que fa al material aparegut a la resta 

14 Els donem com a possibles ja que no es va poder docu
mentar cap pavimentació relacionada amb aquest primer mo
ment (veieu nota 9). 
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TAULA 5: Formes identificables de l'excavació de la pla~a Font i Cussó (edifici de tabernae) (entre parentesis, nombre d'individus). 
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FIGURA 8. Excavació de la trinxera de fonamentació de l'ediflci de tabemae de la pla~a Font i Cussó. Formes de prearetina o presigillata 
sud-gal·lica: Consp. lo Pre-sigga 10 (núm. 1); formes de terra sigil/ata italica: Consp. 14.1 (núm. 2). 

de reompliments l5 d'aquesta trinxera s'observa, 
d'una banda, la presencia de diversos fragments 
d'amfores de les formes Laietana 1 i Pascual 1, que 
es produeixen a la Laietania a partir de l' any 40/30 
a.e. (Comas 1997: 112), i, d'unaaltra, diversos frag
ments de ceramica de Parets Fines de les formes 
Mayet III i Mayet V, de les quals, a excepció de la 
variant Mayet III A, totes les variants són caracterÍs
tiques de la segona meitat del segle 1 a.e. 

5.1.2. Segonafase 

L'única activitat detectada a l' edifici de taber
nae entre el moment de la iseva construcció i 
l' abandonament, del qual parlarem a continuació, 
es produeix a la taberna C, l'única de les cinc que 
presentava la botiga, compartimentada en dos 
ambits diferents. A l'ambit ano'menat 6 C, es va po
der documentar la preparació d'una segona capa 
d' estuc que es va extreure per a la seva consolidació. 
En aquesta preparació, es ya recuperar entre 
d'altres, un fragment informe de terra sigillata 
sud-gal·lica que va portar a situar aquest nou estucat 
en un moment posterior a l'epoca tiberiana. 16 

5.1.3. Tercerafase 

Per damunt de les últimes pavimentacions de 
les tabernae, es van poder identificar, a tots els 
ambits, uns estrats d' abandonament que assenyalen 
la inutilització de totes les botigues. 

A. La tabernaA. EIs esttats d'abandonament 
con'esponents a la botiga i rebotiga de la taberna A 

15 Estrats 168, 263 i 274 corr~sponents a la campanya 
d'excavacions deis anys 1982-84; i dtrats 288, 293, 294 i 306 
corresponents a la campanya d'excavacions de l'any 1988. 

16 Veieu nota 8. 
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van rebre els números d'estrat 54 per a l'ambit que 
comunicava directament amb el decumanus i estrat 
52 per a la part del darrere. Aquests dos contextos 
van ser objecte d'una analisi detallada per part 
d' Aquilué (1987: 20-7l) el qual va prestar especial 
atenció al conjunt de ceramiques africanes, que, 
juntament amb la ferra sigillata sud-gal·lica, ens 
ajuden a precisar la cronologia de l'abandonament 
de la taberna. 

Pel que fa al' estrat 54, va proporcionar un to
tal de 735 fragments ceramics, deis quals setan
ta-nou corresponen a ceramica terra sigillata (Tau
la 5, Figura 9). D'aquests, quaranta-tres fragments 
són de ferra sigillata sud-gal·lica, vint-i-dos amb 
forma i identificables amb una tipologia determina
da, un amb marca de ceramista (Taula 3); i trenta-sis 
fragments de ferra sigillata hispanica, tretze amb 
forma i identificables. L' estrat 52, per la seva banda, 
va proporcionar un total de quasi 400 fragments 
ceramics deIs quals vint-i-cinc corresponen a cera
mica terra sigillata (Taula 5, Figura 9). D'aquests, 
disset fragments són de terra sigillata sud-gal·lica, 
nou amb forma i identificables, i vuit pertanyen a 
produccions de terra sigillata hispanica, quatre amb 
forma i identificables. 

B. La taberna B. EIs estrats d'abandonament 
corresponents a la taberna B, van rebre els números 
d' estrat 67 per a la zona de la botiga i estrat 65 per a 
la rebotiga. Aquests estrats d' amortització de la ta
berna B, com els de les tabernae CiD, no han estat 
mai analitzats detingudament. L' estrat 67 va pro
porcionar un total de 255 fragments ceramics, deIs 
quals tres fragments són de ceramica ferra sigillata 
(Taula 5). Un és un fragment informe de ceramica 
presigillata; un és un fragment de terra sigillata 
sud-gal·lica; i, finalment, comptem amb un frag
ment de terra sigillata hisplmica que podria 
pertanyer a la part de la carena d'una pe<;a que no 
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FIGURA 9. Excavació deIs nivells d'abandonament de l' edifici de /abemae de la pla~a Font i Cussó. Formes de /erra .vigiLIa/a sud-gal·lica: Drag. 27c 
(r,úm. 1), Drag. 33 (núm. 2), Drag. 35/36 (núm. 5), Drag. 37 (núm. 6 i 7); formes de terra sigilla/a hispanica: Drag. 15117 (núm. 3), Hisp. 2 (núm. 4). 

hem pogut adscriure a cap tipologia. Paral·leIament, 
l' estrat 65 només va proporcionar 72 fragments 
ceramics en total, deIs quals dos corresponien a 
ceramica terra sigillata. Es tracta de dos fragments 
informes, un d' ells de ceramica terra sigillata itali
ca i l'altra de terra sigillata sud-gal·lica. 

C. La taberna C. Els nivells d'abandonament 
de la taberna e van rebre els números d'estrat 136 
per a l' ambit de la botiga, estrat 135 per a la rebotiga 
i estrat 136 e per a la tercera estan~a, ambit 6 e, di
ferenciada en aquesta taberna que era l'única que es 
trobava compartimentada en tres parts. 

L'estrat 136 va proporcionar 401 fragments 
ce:amics, deIs quals vint corresponen a ceramica 
terra sigillata (Taula 5). D'aquests, un fragment és 
de cerarnica presigillata; un és un fragment de cera
mica prearetina o presigillata del sud de la GaHia; 
dos són fragments de ceramica terra sigillata italica; 
vuit fragments són de ceramica terra sigillata sud
gal·lica, dos amb forma i identificables; i vuit de cera
mica terra sigillata hispanica, quatre amb forma i 
identificables. D'altra banda, l'estrat 135 va propor
cionar 306 fragments cerarnics en total, deIs quals di
vuit corresponen a ceramica terra sigillata (Taula 5). 
D' aquests, un és un fragment de ceramica presigilla
ta; sis fragments són de terra sigillata italica; deu 

164 

fragments són de ceramlca terra sigillata sud
gaHica, entre els quals n'hem distingit dos de l'ano
menada Marrnorata, que es data entre l' any 40 i l' any 
70 d.e. (Vernhet 1975: 6), un d'ells amb formai iden
tificable. La resta presenten el vernís vermell típic de 
la producció sud-gaHica, deIs quals quatre fragments 
tenen forma i són identificables. Quant a la terra sigi
llata hispanica, tan soIs hem distingit un fragment in
forme. Finalment, l'estrat 136 e, presentava 379 
fragments ceramics en total, deIs quals set són de 
ceramica terra sigillata (Taula 5). D'aquests, un cor
respon a un fragment de ceramica presigillata; cinc 
són fragments de terra sigillata sud-gal·lica, un amb 
forma i identificable. 1, a l'últim, un és un fragment 
de terra sigillata hispanica. 

D. La taberna D. El nivell d'abandonament 
per a la zona de la botiga d'aquesta taberna, va rebre 
eI número d' estrat 138. Per a l' ambit de la rebotiga, 
es van aplicar dos números diferents ja que en 
aquest espai l' estrat d' amortització quedava tallat 
per un element modern (EI-95) de manera que 
l' estrat va rebre els números 134 E (a l' est de 
l'element 95) i 134 W (a l'oest de l'element 95), que 
nosaltres hem analitzat conjuntament. 

En l' analisi deIs materials apareguts s' observa 
que l'estrat 138 va proporcionar un total de 178 



fragments ceramics, deIs quals onze corresponen a 
ceramica terra sigillata (Taula 5). D'aquests, tres 
són fragments de terra sigillata it~tlica; set de terra 
sigillata sud-gal·lica, dos amb forma i identificable; 
i un és de terra sigillata hispanica, amb forma i 
identificable. A més, els estratsi 134 E i 134 W van 
proporcionar un total de 207 fragments ceramics, 
entre els quals se'n van distingir dotze de ceramica 
terra sigillata. D'aquests, com'ptem amb un frag
ment de ceramica presigillata; set de terra sigillata 
sud-gal·lica, tres amb forma i identificables; i quatre 
de ceramica terra sigillata hispanica, dos amb for
ma i identificables. 

De la revisió de tots aque~ts materials proce
dents deIs estrats d'amortització de les tabernae 
A, B, CiD, es destaca, a excepció de la taberna B 
que va proporcionar quantitats ínfimes de mate
rial, una considerable presencia de la vaixella de 
producció hispanica, amb predomini de formes 
que tenen paral·lels en els models sud-gal·lics, es
sent la més abundant la copa forma Drag. 37, do
cumentada a tres de les quatre tabernae analitza
des. El panorama que ens ofereix la terra sigillata 
sud-gal·lica és fon;a homogeni, i ens proporciona 
un horitzó clar que podem situar en epoca flavia 
avan¡;ada, amb una presencia abundant de formes 
típiques d' aquest moment: és notable la constata
ció de les copes Drag. 27c i Drag. 35 que trobem 
documentades a tres de les quatre tabernae; la for
ma Drag. 33, en la seva variant també flavia; el 
gobelet Dechelet 67, que apareix vers l' any 60 
d.e.; i la copa Drag. 37, la qual, sobretot en la ta
berna A, apareix ja documentada amb un nombre 
de fragments superior a la Drag. 29, encara que 
aquesta hi és present de manera important. Cal 
destacar, finalment, la presencia de l' estampilla 
de l' oficina de Sulpicius (Taula 3), ceramista que 
inicia la seva activitat a partir1de Vespasia. El pa
norama és corroborat pel conjunt de les cerami
ques africanes tal i comja havia observat Aquilué 
(1987) per a la taberna A. Així, entre les comunes 
africanes destaca la forma Lamb. 10 B/Hayes 23 
A, característica d'aquest moment que es docu
menta a totes les tabernae inclosa la B. En relació 
amb la vaixella fina, terra sigillata africana Al, 
assenyalar que si bé la majoria deIs fragments 
apareguts són informes, a exc~pció d'un de la for
ma Lamb. 4/36/Hayes 3 B, ia seva presencia a 
dues de les quatre tabernae analitzades, és signi
ficativa. Aquesta homogeneltat cronologica ens 
suggereix que totes les taberlwe, i per tant 1'edi
fici, s'amortitza en el mateix període, i d'acord 
amb la cronologia més moderna proporcionada 
pels conjunts de la taberna Á i de la taberna C , 
aquest període s'ha de situar en el regnat de 1'em
perador Domicia. 
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5.2. El Decumanus 

D'acord amb la memoria d'excavació, les úni
que s restes de la pavimentació del decumanus que 
es van poder documentar, corresponien a les repara
cions que havien tingut lloc mitjan¡;ant un nou retall 
de les cotes de preparació i condicionament del car
rer original, del qual no se'n conservava cap testi
moni. Aquestes actuacions es van localitzar a tres 
punts concrets on restaven evidencies de la nova pa
vimentació i de la seva preparació, es tracta dels sec
tors "est-101", "nord-194" i "entre 193-101" (Figu
ra 7). A tots ells, el paviment descansava sobre una 
capa de preparació amb les mateixes característi
ques i abundant material ceramic que va proporcio
nar una datació contemporania per als tres conjunts, 
posterior al canvi d' era pero anterior al regnat de Ti
beri, atesa "la total absencia de ceramica terra sigi
llata sud-gal·lica"l7. 

5.2.1 Sector Est 101 

En aquest sector la preparació del paviment 
estava formada pels estrats 179, 180 i 181. En la pla
nimetria consultada no s'observa cap reparació ni 
rebaix de nivells anteriors, sinó l'abocament de 
terra per tal d' anivellar una irregularitat del terreny. 

L' analisi del material de l' estrat 179 documen
ta 99 fragments ceramics en total. D'aquests, tres 
pertanyen a ceramica prearetina o presigillata 
sud-gal·lica, dos amb forma i identificables amb una 
tipologia determinada (Taula 6). L'estrat 180, que 
reomplia la major part d'aquesta irregularitat, és el 
que permet documentar el conjunt més abundant de 
material ceramic amb quasi 1.500 fragments. 
D'aquests, vint-i-nou corresponen a ceramica terra 
sigillata. Dos fragments són de ceramica prearetina o 
presigillata sud-gal·lica, un amb forma i identifica
ble; i vint-i-set de terra sigillata italica, onze amb for
ma i identificables (Taula 6). Finalment, l'últim ni
vell que es trobava reomplint aquesta depressió, 
l' estrat 181, va proporcionar gairebé 500 fragments 
ceramics. D'aquests, només dos corresponen a cera
mica terra sigillata, concretament a produccions ita
liques, un amb forma i identificable (Taula 6). 

Aquest conjunt ens proporciona una cronolo
gia que podem situar en epoca d' August, abans del 
canvi d' era, amb peces típiques del període produc
tiu que s' inicia a partir de l' any 15 a.e., dominat 
per les formes Consp. 12 i Consp. 14 i en el qual 
s' observa la presencia d' un únic fragment de la copa 

17 Veieu nota 8. 



Sedor Est 101 
Es/rat 179 

Esi'rat 180 

prearetina o presigillata 
sud-gi¡[·lica 

prearetina o presigillata 
sud-gaUica 

Copa Consp. 7.2 o Pre-sigga 20 (1) 
Copa Consp. 13.2 o Pre-sigga 60/80 (1) 
Consp. 7 o Pre-sigga 20 (1) 

terra sigillata italica apareixen vers 40/30 a.e Plat possible Consp. 5.3 (1) 
Copa Consp. 7 (2) 
Copa Consp. 8 (2) 

ESlrat 181 terra sigillata italica 

apareixen vers 20/15 a.e Plat Consp. 12.1 (1) 
Copa Consp. 14 (3) 
Copa Consp. 22 (1) 
Copa Consp. 7.2 (1) 

Sedor entre 193-101 
ESlrat 249 terra sigillata italica 

Sedor Nord 194 
Estrat 269 terra sigillata italica 

terra sigillata sud-gizl.lica 

Copa Consp. 8.2.1 (1) 
Copa possible Consp. 14 (1) 

Plat Consp. 11.1 (1) 
Plat Consp. 12 (2) 
Copa Consp. 14 (2) 
Plat Consp. 18 (4) 
Copa Consp. 22 (4) 
Copa Consp. 33 (4) 
Copa Consp. 38.3.1 (1) 
Copa Consp. R 1 (2) 
Plat Drag. 15/17 o Drag. 18 (2) 
Copa Drag. 27 (1) 

T<\ULA 6: Formes identificables de I'excavació de la pla~a Font i Cussó (sectors del decumanus) (entre parentesis, nombre d'individus). 

COflSp. 22, corresponent a les produccions conside
rades classiques de la terra sigillata italica (Figu
ra ;0). 

5.2.2. Sector entre 193-101 

En aquest sector, els nivells que formaven la 
preparació del paviment eren els estrats 208, 214, 
235, 238, 240 i 254, els quals, segons la memoria, 
coi:1cidien amb els deIs al tres dos sectors. També es 
detl~cta, dessota d' aquests ni vells, un forat excavat a 
la tl~rra verge reomplert per l'estrat 249 18 que, d'a
cord amb la documentació existent, presentava un 
material del mateix moment que la preparació. 

En la revisió d'aquest darrer estrat es docu
menten 260 fragments ceramics entre els quals 
n' apareixen cinc de la classe terra sigillata italica, 
dos d'ells amb forma i identificables (Taula 6, Fi
gura 10). Aquest reompliment presenta un panora
ma molt similar, encara que amb menys quantitat 
de material, que el que veiem en parlar del sector 
Est 101. La cronologia de la terra sigillata italica 

18 Veieu nota 8. 
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ens proporciona un mateix horitzó cronologic, si
tuat a la darreria del segle 1 a.e. i la resta del mate
rial contingut en aquest nivell és també antic: cera
mica de Parets Fines de la forma Mayet VII, carac
terística de la segona meitat del segle 1 a.e., frag
ments informes de ceramica campaniana B, i di
versos fragments d'amfora, entre els quals s'ha po
gut determinar la presencia de la forma Dressel 2/4 
de producció italica. 

Quant als estrats que formen part de la prepa
ració de la pavimentació en aquest sector, presenten 
greus problemes interpretatius i de cronologia, ja 
que a la majoria d' ells s'identifiquen nombroses pe
ces de terra sigillata sud-gal·lica, i fins i tot diversos 
fragments de ceramica de cuina africana. Quant a la 
ceramica terra sigillata, hem pogut comprovar que 
la producció sud-gal·lica, representa, en la majoria 
deIs casos (estrats 208, 214, 235, i 238) del 15% al 
20% respecte al total de terra sigillata, amb peces 
que abracen un ampli període cronologic. Així, es 
documenten des de produccions que s'inicien l'any 
15 d.e., com la forma Drag. 18 a, la forma Drag. 110 
la forma Haltern 16, a produccions d'epoca claudia, 
com la forma Drag. 24/25 b, la forma Drag. 29 b, o 
fins i tot la forma Drag. 37, típica del període flavi. 
També hem pogut comprovar l'existencia d'una 



1 2 
TV84-17587 TV84-17589 

TV84-17591 

o 5cm 

TV84-24233 TV84-24234 

J 
6 7 8 9 

TV84-25855 TV84-25854 
TV84-25857 TV84-25858 

10 
tV84-25890 bis 11 TV84-25896 12 TV84-25897 

FIGURA 10: Exeavaeiódel declI/l1al1l1sde la pla~a Font i Cussó. SeetorEst-IOI, formes de terra sigillata italiea: Consp. 12.1 (núm. 1), Consp. 22 
(núm. 2), Consp. 14 (núm. 3). Sector entre 193-101 (Estrat-249), formes de terra sigillata italiea: Consp. 8.2.1 (núm. 4), possible Consp. 14 
(núm. 5). Sector Nord 194, formes de terra sigillala italiea: Consp. 18.2 (núm. 6), Consp. 22.1 (núm. 7), Consp. 33.1 (núm. 8), Consp. 38.3.1 

(núm. 9); formes de 11rra sigillara sud-gal·lica: Drag. 27 (núm. 10), Drag. 15/17 ó Drag. 18 (núm . .I I i 12) 
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pe<;:a de la forma Drag. 29 de terra sigillata hispani
ca a l'estrat 208, i una de la forma Drag. 37, també 
hi ~panica, a l' estrat 240. Paral-lelament, les cerami
ql.es comunes africanes documentades presenten 
formes de les que ja apareixen amb Tiberi, com la 
forma Ostia 11 303 i Ostia 11 306 (estrats 208, 214 i 
2~5), altres que comencen a documentar-se en epo
ca fl3.via, forma Ostia III 324 (estrat 208), i fins i tot 
ULa pe<;:a de la forma Lamb lOA (estrat 214) que es 
comen<;:a a documentar a partir de la primera meitat 
del segle 11. 

Davant d' aquest ampli espectre cronologic i si 
tenim en compte que el carrer s'amortitza amb un 
gran reompliment en el segon quart del segle 11 d.e., 
no podem considerar la lectura estratigrafica 
exempta de problemes i, per tant, cap dels nivells de 
pr'~paració (estrats 208, 214, 235, 238, 240 i 254) 
of,~reix garanties de fiabilitat. 

Un exemple de fins a quin punt la lectura estra
tigrafica és problematica es pot observar en el fet 
que l'estrat 249, d'epoca d' August, abans del canvi 
d',~ra, cobreix parcialment l'estrat 214 d'epoca 
fliívia, segons s'observa en la secció existent en la 
documentació de l'excavació. Per tant, tot i que el 
material de l' estrat 249 no presenta cap similitud 
amb el que es va poder documentar en els nivells in
terpretats com de preparació del paviment i que es 
podria interpretar com el condicionament de la zona 
abans de la seva urbanització, la seva cronologia, 
segons la seva situació en la secció, s 'ha de posar en 
relació amb la proporcionada pels estrats de prepa
ració del paviment. 

5.2.3. Sector Nord 194 

En aquest sector la preparació per a la nova pa
vimentació estava formada pels estrats 269 i 27I. 
L' estrat considerat de condicionament inicial, 
d'i:poca tardo-republicana (estrat 268) estava tallat, 
i la nova pavimentació del decumanus reposava en 
part sobre la nova preparació i en part sobre el nivell 
de condicionament inicial. 

En l' actual revisió s' ha constatat que mentre 
l' estrat 271 no va proporcionar material, a l' estrat 
269 s'han comptabilitzat cinquanta-sis fragments 
de terra sigillata. A partir de l'analisi d'aquest ma
terial, hem pogut comprovar d' una banda que efec
tivament hi ha sis fragments corresponents a cera
mica terra sigillata sud-gal·lica, tres d'ells amb 
forma i identificables amb una tipologia determi
naja (Taula 6, Figura 10). D'una altra, es constata 
que la ceramica terra sigillata italica (Taula 6, Fi
gura 10) documentada és ben diferent de la que 
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apareixia en el conjunt d' estrats del sector Est 101, 
que hem vist anteriorment. Les peces amórtitzades 
sónja, en la seva majoria, les que s'adscriuen al pe
ríode classic, servei 11 de Haltern, forma Consp. 18 
i forma Consp. 22. També hi són presents peces 
que es fabriquen a partir del canvi d'era, com lafor
ma Consp. 33. La cronologia més moderna ens 
l' aporta la presencia de la ceramica terra sigillata 
sud-gal·lica amb formes típiques tiberianes, Drag. 
27 a i Drag. 18 o Drag. 15/17, el que ens situa en pIe 
regnat d'aquest emperador. Pel que fa a la resta de 
material que acompanya la terra sigillata en aquest 
conjunt, el més modern, s'insereix i ens corrobora 
la cronologia proposada per aquella. Comptem 
d' una banda amb la forma Mayet LI de ceramica de 
Parets Fines, que es documenta des del regnat de 
Tiberi a Neró, així com la forma Ostia 11 302 que 
apareix amb Tiberi. Per tant, hem de situar en epo
ca d' aquest emperador aquesta repavimentació del 
decumanus. 

Malgrat tot, pel que fa a la lectura arqueologi
ca, també en aquest cas és problematica. La separa
ció entre els sectors "N ord 194" i "Entre 193-10 1" 
és justament el mur, EI-193, per tant, l' estratigrafia 
hauria de coincidir a una i altra banda d' aquest mur 
si, tal i com s'indicava, els nivells de preparació 
coincidien i proporcionaven el mateix material, en 
ambdós costats. Lamentablement, no hem pogut 
localitzar la situació en planta deIs estrats 269 i 271 
corresponents al sector "Nord 194", pero, com aca
bem de veure, no només no coincideix l'estra
tigrafia, sinó que tampoc coincideix el tipus de ma
terial documentat en els nivells de preparació de la 
pavimentació. A més, cap d'aquestes dues lectures 
estratigrafiques, ni tampoc els materials, coinci
deixen amb el que hem vist en el sector "Est 10 1", 
que en realitat hauria d' ésser la continuació del 
sector 193-101 separats únicament pel mur, 
EI-lOl. 

Amb aquesta situació, no és possible fer una 
única lectura arqueologica de la pavimentació del 
carrer en els tres sectors, tal i com es proposa en la 
memoria d'excavació. Així dones, considerant la 
coherencia deIs materials documentats en els ni
vells de preparació deIs sectors "Est 10 1" i "N ord 
194", s'hauria d'interpretar que hi ha una pavimen
tació del carrer en epoca d' August, abans del canvi 
d'era, i que com a mínim hi ha una repavimentació 
documentada en epoca de Tiberi. En el cas del sec
tor "Entre 193-101", i només tenint en compte la 
coherencia deIs materials, s 'hauria d' interpretar que 
l'estrat 249, el material del qual coincideix amb el 
documentat amb el del sector "Est 1 O 1", correspon
dria també a una pavimentació del carrer realitzada 
en epoca d' August, abans del canvi d'era. La resta 



d'estrats, com ja hem dit anteriorment, ha d'ésser 
totalment desestimada ja que presenten problemes 
d'interpretació. 

CONCLUSIONS 

L'estudi de la ceramica terra sigillata proce
dent de les excavacions modernes del jaciment de 
Baetulo, ens ha permes obtenir una serie de conclu
sions que modifiquen, en diferent mesura, el conei
xement que teníem fins ara d' aquestes excavacions 
i de la ceramica terra sigillata a Baetulo. 

En el cas del reompliment que amortitza el pou 
de la casa del carrer Fluvia, es confirma, de manera 
definitiva, la presencia de tres fragments de cerami
ca terra sigillata sud-gal·lica, fet que permet corro
borar la data d'inutilització d'aquest pou a partir 
deIs anys 15/20 d.e. També es pot formular com a 
hipotesi per a la formació d'aquest estrat, un únic 
abocament de terres, amb abundant material cera
mic, part del qual cal considerar com a residual. 

Pel que fa a la sitja del carrer Pujol, conside
rant de manera unitaria la seva lectura estratigrafica, 
tots els fragments de ceramica terra sigillata docu
mentats pertanyen a produccions italiques amb ti
pologies que s'adscriuen al primer període de pro
ducció deIs tallers. La cronologia més moderna ens 
la proporciona la forma Consp. 8, per la qual cosa la 
data d'amortització d'aquesta estructura s'ha de si
tuar, inequívocament, en els primers anys del regnat 
d' August. 

Quant a la cisterna, corresponent també a 
l'excavació del carrer Pujol, l'analisi de la terra si
gillata ens ha permes apreciar alguns errors en la 
identificació d'algunes formes, que no varien subs
tancialment la data d' amortització a mitjan segle I 
d.e. que s'havia proposat anteriorment. 

Pel que fa a la revisió de l'excavació del pati i 
del cardo de la casa del carrer Lladó, hem pogut cor
roborar la datació de l'anivellament augusteu i pre
cisar la seva cronologia durant els últims quinze 
anys del segle I a.e., així com retardar la remodela
ció del cardo fins als primers anys de la dinastia 
flavia. Aquesta datació queda establerta a partir de 
la documentació de diversos fragments correspo
nents a la forma Drag. 37 de ceramica terra sigillata 
sud-gal·lica i d'altres corresponents a la producció 
hispanica. Finalment, l' analisi del material corres
ponent a l'amortització de la zona situatja amb an
terioritat a epoca flavia, ens ha permes precisar la 
cronologia i situar-la en el regnat de l'emperador 
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Domicül. Pel que fa a la possible indústria del vi do
cumentada a la zona del pati, davant la inexistencia 
de trinxeres de fonamentació relacionades amb les 
seves estructures, no hem pogut corroborar la data 
inicial d' aquestes instal·lacions ni en epoca d' Au
gust, ni en epoca de Claudi tal i com s'ha proposaten 
els diferents estudis realitzats sobre aquest patio Fins 
avui, les dades de que disposem només ens perme
ten establir un terminus post quem situat en els úl
tims quinze anys abans de l' era i el terminus ante 
quem determinat per l' amortització de tota la zona, 
inclos el cardo, a la fi del segle I d.e. 

L'última de les excavacions analitzades en 
aquest estudi fa referencia a la construcció d'un 
edifici de tabernae i a un decumanus en el sub sol 
de la pla~a Font i Cussó. En el cas de l' edifici, la 
documentació en la trinxera de fonamentació de 
ceramica terra sigillata italica, retarda la cronolo
gia inicial, que s'havia establert durant el segon 
quart del segle I a.e., fins a epoca d' August, abans 
del canvi d'era. Aquest edifici quedara definitiva
ment abandonat en epoca flavia. Paral·lelament, i 
pel que fa al decumanus, hem constatat l'exis
tencia de molts problemes en la interpretació estra
tigrafica de l' excavació, fet que ens obliga a limitar 
les observacions sobre l'inici i funcionament 
d' aquest carrer en ésser de difícil interpretació una 
part dels estrats documentats. Es constata l' exis
tencia d'uns estrats augusteus en el sector Est 101 i 
d'un estrat d' epoca de Tiberi en el sector Nord 194. 
D'aquests, el darrer, com a mínim, sí que es pot 
atribuir a una remodelació del decumanus, mentre 
que per als d'epoca d' August no podem precisar si 
correspondrien a una obertura del carrer o a una re
modelació posterior. 

Pel que fa a la circulació ceramica de la terra 
sigillata a Baetulo, cal destacar l' abundant presen
cia de les anomenades prearetines o presigillates 
sud-gal·liques, que sempre apareixen documenta
des conjuntament amb terra sigillata italica. Quant 
a la veritable sigillata italica, aquesta es pot consi
derar present a la ciutat, com a mínim, a partir de 
l'any 30 o molt a l'inici del principat d' August. Tot i 
que les formes arcaiques es documenten de manera 
important, les produccions més representades en el 
nostre estudi es corresponen amb les formes que 
apareixen als voltants deis anys 20/15 a.e., entre les 
quals destaca el servei lb de Haltern. Aquest apareix 
acompanyat, de manera minoritaria, per les formes 
classiques o servei 11 de Haltern en els conjunts da
tats en els últims anys del segle I a.e. A partir del 
canvi d' era, aquestes formes classiques arribarien ja 
en quantitats imQortants substituint el servei lb de 
Haltern, sense que de moment, s'hagi documentat la 
presencia, si no és de manera excepcional, de peces 



HaNern 11 

FIGURA 11 : Di agrama de barres de lerra sigillara it ali ca (a parti r 
d ' indi vid ll s amb tipologia) on s' observa I' increment del se rve i 
Haltern 11 a partir del canvi d 'era (sector Nord 194) respecte a abans 
del can vi d'era (L1 adó, fase 2 i sec tor Est 10 1) amb predomini del 

serve i Haltern lb. 

corresponents al servei le de Haltern (Figura I 1). 
Tot i que la ferra sigillafa it~lIi ca continuara arribant 
a la ciutat fins a epoca de Tiberi , podem confirmar 
que és durant el regnat d' aquest emperador quan co
menc;:a a arribar la vaixella sud-gal·lica a la ciutat. 
Sera, pero, en epoca claudi a quan aquesta gaudira 
d' una exclusivitat gairebé absoluta que es man
tindra fins al comenc;:ament deis f1 av is, moment en 
que ja documentem la presencia minoritaria de 
ferra sig illafa hispanica, amb formes que tenen el 
seu para l·lel en els models sud-gal·lics. La presencia 
de ferra sigillafa hi spanica augmentara lIeugera
ment a mesura que avanc;:a I' etapa f1 av ia, fin s que en 
epoca de Domicia es documenta en quantitats bas-

) .' 
tant similars a la ferra sigillafa sud-ga l·lica (Figura 
12). En aquest moment, tot i que continuen predo-
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FIGURA 12: Di agrama de barres on s'observa I'allgment de la lerra 
sigillara hispani ca (TS H) respecte a la lerra sigillalo slld-ga l·li ca 
(TSS) en epoca de Domicia (L1adó, fase 4 i Font i C lI SSÓ, fase 3) 

enfront als inicis d'epoca nav ia (L1adó. fase 3). 

minant les formes amb paral·lels en els models 
sud-gal·lics, observem la introducció també de for
mes propies. Malgrat tot, en epoca de Domicia 
s' iniciara la comercialització d' una nova va ixella 
fina , la ferra sigillata africana, que en pocs anys 
substituira les produccions alto-i mperials analitza
des en aquest estudi o 
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