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RESUM
Aquest article vol donar un coneixament millor del comerç i de I’economia al sud de la Narbonensis, amb l’estudi de les amfores d’oli de la Bètica.
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RÉSUMÉ
Cet article veut donner une mieux connaissance du commerce et de l’économie au sur de la Narbonesis, avec l’étude des amphores d’huile de la Bétique
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L’OLI BÈTIC I L’ECONOMIA
ROMANA AL SUD DE LA GALLIA
NARBONENSIS

’article està vinculat amb els estudis que
s’estan realitzant dins del C.E.I.P.A.C. (Centro para
el Estudio de la Interdependencia Provincial), i s’ha
portat a terme gràcies al projecte de Grup de Recerca
de Qualitat de la Generalitat de Catalunya: Ref.
1995 SGR 00200, dirigit pel Dr. José Remesal
Rodríguez, catedràtic de la Universitat de Barcelona.
Projecte d’investigació històrica que està vinculat
amb l’estudi de la producció i la comercialització
de productes bàsics per 1’alimentació a 1’Antiguitat:
com l’oli, el vi i les conserves de peix.

Aquesta província de Roma es convertirà en
un focus d’entrada d’influències romanes, que afectaren rapidament al desenvolupament de la seva economia, i de les relacions comercials que tindrà amb
altres zones. La Narbonensis gaudirà d’una situació geogràfica immillorable gràcies a la seva façana de costa marítima, i de les seves bones vies de
comunicació. Per aquí passaren una gran part del
transport de mercaderies que iran cap a Itàlia, cap
a la Península Ibèrica i cap al nord-est de l’Imperi,
a part dels productes que iran a parar pel propi consum intern.

La intenció es fer una sintesi sobre la
importància de l’oli bètic, amb l’ajuda de l’estudi
de la seva epigrafia amfòrica, a una zona del sudest de França: als actuals departaments dels
Pyrenées-Orientales, de 1’Aude i de 1’Hérault.

A més de província importadora de productes
foranis, també els seus productes autòctons, seran
exportats: com la terra sigillata, els metalls, el vi,
etc., provocant un fluxe d’intercanvis comercials
entre diferentes regions de 1’Imperi.
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d.C. És interessant la relació que s’estableix en
l’apèndix de 1’Archaeonautica l (Col1s et alii 1977:
141-143), on es cita el possible paral·lelisme entre
els dos segells trobats C( ) FVF(ati?) AVITI, en dues
Haltern 70 del Museu de Sevilla, amb els segells C(
)F( )AV( ) trobats a àmfores Dressel 20, apareguts al
derelicte de Port-Vendres II. Si es confirmés aquesta hipòtesi en el llocs de producció, podríem dir que
un mateix envassador d’oli també tenia relació amb
la producció d’un altre producte bètic.
El derelicte ens ha aportat 151 marques llegibles, i 10 illegibles, sobre àmfores d’oli Dressel 20,
que correspondrien a 12 propietaris d’oli, i no a 12
figlinae, com proposaven D.Colls i R.Lequément
(Colls, Lequément 1980: 182), ja que gracies als
estudis a Andalusia de M.Ponsich (Ponsich 1974;
1979) i J.Remesal (Remesal 1977-78: 91; 1986: 19;
1989: 122), sabem que una figlina podia produir
àmfores per més d’un envasador, i que aquests tria
nomina que apareixen als segells del derelicte, són
els propietaris de l’oli envasat a les àmfores i no els
terrissaires.

El derelicte Port-Vendres I I
Una de les més importants troballes arqueològiques per l’oli bètic va ser el descobriment del
derelicte anomenat Port-Vendres II. El vaixell enfonsat es troba a Port-Vendres, a l’antic Portus Veneris,
situat al sud del departament dels PyrenéesOrientales, a prop del Cap de Creus.
EI derelicte possiblement, es va enfonsar quan
es va voler refugiar d’un fort vent de tramuntana, a
la rada de Port-Vendres. El vent el va fer derivar cap
a la costa, a on el vaixell es va desmembrar, i es va
enfonsar amb la càrrega completa1.

Les àmfores posseixen tituli picti de gran valor
per conèixer el comerç romà a meitats dels s.I d.C.
Les inscripcions pintades són d’escàs contingut,
semblants als trobats per Dressel al Castro Pretorio
a Roma (Dressel 1879: 153 ss.), a diferència dels
tituli picti del s.II d.C., que són més complexes.

El derelicte es pot datar amb precisió, gràcies
a un lingot de plom que té la marca d’un llibert
imperial de Valeria Messalina, esposa de l’emperador Claudi, que el cita com a L(ucius) Vale(rius)
Aug(ustae) L(ibertus) a Com(mentariis),per tant
tindríem un terminus ante quem per l’embarcament
dels productes, que estaria als voltants del 41 al 42
d.C.( Colls et alii 1977; Remesa1 1979: 382).

Una mancança important per tenir una idea
global del material amfòric bètic del Port-Vendres
II, és degut a la falta de unió entre diferents elements dels tituli picti, i d’aquests amb els segells.
És una feina díficil i laboriosa, però que ens podria
aportar una informació més completa sobre l’epigrafia de les Dressel 20 d’aquest derelicte.

El derelicte Port-Vendres II representa clarament que el Sud d’Hispania, s’havia convertit a meitats del s.I d.C., en zona exportadora d’una sèrie
molt variada de productes: coure, estany i plom en
forma de lingots, i oli, salaons, i vi, a dins d’àmfores.

Els elements y dels tituli picti, estan lluny d’arribar al pes ideal del s.II d.C. (Rodríguez 1984: 187
ss.), que són les 216 lliures. Els γ del Port-Vendres
II, són més baixos i irregulars. La majoria dels casos
fiables no sobrepassarien les 200 lliures (Colls et
alii 1977: 85). La capacitat de 1’àmfora estaria en
uns 10 llitres per sota del estàndard del s.II d.C.

S’han trobat quatre tipus d’àmfores bètiques
al Port-Vendres II: l’Haltern 70, la Pompeia VII, la
Dressel28 i la Dressel20.

En l’element β dels tituli picti del Port-Vendres
II, s’han trobat 11 mercatores diferents, sobre els
quatre tipus d’àmfores aparegudes, això pot tenir
diferents causes: Una, el lloguer per aquests mercatores del vaixell a un navicularius, per transportar la mercaderia, i així disminuir riscs i despeses.
Serien mercatores de segona fila, que agruparien
les seves expedicions, i no grans societats de transportistes que haurien carregat tot el vaixell d’un
mateix comerciant (Colls et alii 1977: 91-93), o l’al-

L‘Haltern 70, serà 1’àmfora bètica que es farà
servir per transportar vi, amb una cronologia aproximada des de finals del s.I a.C., fins a meitats del s.I

1
Els vaixells de l’antiguitat, enfonsats a poca profunditat, quan la mar tornava a estar en calma, havia un cos de busseadors, anomenats urinatores, que s’encarregaven a recuperar
les mercaderies del derelicte que no havien quedat malmeses.
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tra hipòtesi seria la idea d’un diffusor olearius que
s’encarregava del transport i de la distribució de l’oli
de varis mercatores amb menys recursos, i en alguns
casos també del seu propi oli, i que feia servir un
vaixell comú noliejat per ell (Remesal 1979: 385386; González 1983: 188).

per la meva part, opino que el principi del transport
annonari l’hem de datar a partir del regnat d’August,
i per tant aquests individuus que apareixen als δ,
estarien relacionats amb l’aparell annonari, sense
poder afirmar la seva funció exacta, tal vegada publicani, o els seus actores, que treballaven per l’annona. Aquests personatges seran substituïts per
representants de l’administració imperial, dins de
les reformes severianes, a principis del s.III d.C.
(Remesal 1979: 386-388; 1986: 106). Encara que,
els δ de mitjans del s.I d.C., són molt simples en
comparació als δ que trobarem als segles I I i III
d.C., no per això, hem de dubtar de les seves funcions de control fiscal.

Hem de fer especial atenció sobre el mercator
Q. Vrittius Revocatus, per ser un comerciant que apareix en més d’una tipologia amfòrica, per tant treballaria amb més d’un producte hispànic: l’oli amb
àmfores Dressel 20, vi amb les Haltern 70 i amb les
Dressel 28, que segurament estarien relacionades
amb el transport de vi. Per tant, Q. Vrittius Revocatus
seria un personatge que estaria relacionat directament amb l’exportació d’aquests dos productes
bètics: oli i vi.

El vaixell de Port-Vendres II, d’unes dimensions mitjanes, va sortir amb aquesta càrrega heterogènia d’Andalusia, segurament navegava, a prop
de la costa, cap un port de la Narbonensis, el destí
probable seria el port de Narbona, però només és
una hipòtesi, ja que també es podia haver dirigit cap
a les boques del Roine, o seguint una ruta que passaria a prop de les costes franceses i italianes, on
podia haver arribat fins a la mateixa Roma.

El mercator Q. Vrittus Revocatus es podria relacionar amb una sèrie de segells d’època flàvia que
comencen pel nomen VRITTI (CIL XV, 3248;
Callender 1965: n. 1751; Remesal 1986: n. 280;
Nieto et alii 1989: n. 10, 11 i 12). L‘arqueòleg J.
Nieto (1989: 70) opina que podrien ser lliberts d’aquest comerciant que seguirien relacionats amb el
negoci de l’oli bètic, durant la segona meitat del s.I
d.C.

En la mateixa zona de Port-Vendres, també
s’ha trobat el derelicte Port-Vendres I, amb material tardà com les àmfores de l’oest de la Península
Ibèrica, les Almagro 50, i amb diferentes variants
de contenidors oleics Dressel23. Material interessant
per demostrar que l’oli bètic es segueix exportant
en quantitats considerables durant els s.III i s.IV
d.C.

Heinrich Dressel j a havia trobat al Castro
Pretorio (Roma) a final del segle passat, elements
β de mercatores que aparexien, en àmfores Dressel
20, i en diverses tipologies d’àmfores de salaons2,
d’aquesta forma quedava reflexat el comerç per part
d’alguns comerciants de meitats del primer segle
d.C., amb diversos productes bètics alimentaris alhora.

Les ciutats d’Elne i Ruscino

Els tituli picti δ de les Dressel 20 del Portvendres II, són molt senzills, solen estar compostos per un nomen com lucreti, o per un cognomen
de servil o de llibert, sempre en genitiu (suriaci,
primi, dionysi), a vegades seguit pel control arca
abreviat, i en algunes vegades es repeteix la xifra
del γ (Colls et alii 1977: 93-103; Colls, Lequément
1980: 186).

Més al nord terra endins, al costat de la via
Domitia i del riu Tech, trobem el poblat romà
d’Illiberis, actualment en la ciutat d’Elne.
La col·lecció del museu d’Elne posseix 20
segells d’àmfores, alguns publicats (Claustres 1961:
149-149), per ara només s’ha trobat un segell d’àmfora Dressel 20: SFE, d’una cronologia del s.II d.C.

Els autors que van publicar els primers estudis del derelicte en l’Archaeonautica 1, proposaven
que els individuus del γ , eren els productors de l’oli
de les àmfores, i per tant no s’havien de relacionar
els γ amb cap control fiscal (Colls et alii 1977: 102),

En les memòries de les darreres excavacions
efectuades a Elne, s’han trobat una quantitat considerable de fragments que han estat identificats com
a bètics, però sense cap resta d’epigrafia.
Les ciutats d’Elne a igual que l’antiga Ruscino,
són citades per Plini (N.H, III, 5, 32.) i Estrabó (IV,
1, 6.). Aquesta última, es localitza al poble actual
de Château-Rousillon, a prop de Perpinyà, capital
del departament dels Pyrenées-Orientales.

2 Aquests

mercatores repetits en diferentes tipologies
amfòriques bètiques són: (Duorum) A(ulis) Atinis, A. Atili Macri,
P. Atti Severi, i (Duorum) Q(uinti) Caecili: cf. Dressel 1879:
91 ss.
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Ruscino està situat en un petit altiplà de 45
metres d’altitud, dominant la plana de la vall del riu
Têt, a uns 7 kms. del mar Mediterrani.

important a època republicana d’entrada de productes romans que anaven a parar a la Gàl·lia no
romanitzada.

A prop de Ruscino passava també la via
Domitia. Per aquestes bones comunicacions, terrestres, marítimes i fluvials, tindrà facilitats per les relacions comercials amb les ciutats veïnes més
importats dels seus voltants com eren Narbona i
Empúries. L‘arribada de l’oli bètic a Ruscino, és
força minsa en comparació amb altres tipologies.
Hi ha un ventall força ampli de diferentes àmfores,
com les Dressel 1 itàliques de vi, les àmfores de vi
catalanes, Pascual 1 i Dressel 2-4, les àmfores de
Brindes, les àmfores d’origen oriental, etc3.

En el regnat d’August, quan Estrabó escriu la
seva Geografia, cita a Narbona com el major port
comercial d’aquesta regió, mentre que a la zona del
Roine, Arles és la ciutat, i el port més important
(Strab., IV, 1, 6 i 12). El port de Narbona des de
finals del s.I a.C., serà el gran redistribuïdor de mercaderies bètiques, a tota la seva zona d’influència.
Els grans vaixells carregats de productes de la Bètica,
sortirien d’Andalusia, i anirien fent ruta directa fins
a Narbona. Des d’aquest port, l’oli de les Dressel
20 arribarà cap a l’interior de les Gàl·lies, i d’aquí,
també sortiren petits carregaments, per pal·liar les
necessitats d’oli de les ciutats, i villae del hinterland narbonès.

Al jaciment de Ruscino, han aparegut 10
segells sobre Dressel20, nou llegibles, un altre illegible. Les marques trobades senceres i que tenen
una cronologia coneguda, com: TAAPA, QCR, AIS
i LVTROPHIMI, estan ben datades durant tota la
segona meitat del s.I d.C., que recolzaria la cronologia de Ruscino, i el seu funcionament com a lloc
d’habitat fins a finals del s.I d.C., que es quan desapareixerà com a tal. Hi ha una marca trobada a
Ruscino, d’una cronologia superior al s.I d.C., és el
segell CIB, datat a meitats del s.II d . C . 4

Narbona serà un port d’entrada, però no hem
d’oblidar que per ell sortiren els excedents de vi gal
(Laubenheimer 1985; Ead. 1990), i de l’apreciada
terra sigillata de la zona de la Graufesanque.
Aquesta serà exportada massivament durant el primer I s.d.C., i es farà servir de carregament secundari per acabar d’omplir el vaixell que anava ple de
productes de primera necessitat5.

Les àmfores de Ruscino donen la idea d’una
arribada de diferentes productes com l’oli i el vi, de
diferents llocs de producció. Ruscino igual que Elne,
gràcies a les seves bones comunicacions, devien ser
llocs on els arribaven productes de redistribució,
segurament dels dos ports principals que té a prop,
un és Narbona i l’altre de menys importància
Empúries (Nieto et alii 1989: 244), o directament
des de la zona d’exportació vinícola de la costa catalana. Aquests productes quan arribaven eren fets
servir per consum intern, o tornats a redistribuir dins
del seu hinterland.

Un exemple per l’explicació de Narbona com
a port de ruptura de càrrega i redistribució de productes bàsics, és el derelicte Culip IV, enfonsat a la
cala Culip a prop del cap de Creus, datat al regnat
de Vespasià. Aquest, seria un petit vaixell de cabotatge, amb una capacitat limitada de carrega, a
diferència dels grans vaixells de gran tonatge que
portaren centenars o milers d’àmfores, i que es
caracteritzarien per fer un viatge a mar obert i de
llarga distància.

Aquest darrer any he fet un recull de tota l’epigrafia
amfòrica de Ruscino, que serà publicada properament.

El vaixell enfonsat a cala Culip, estaria realitzant un comerç de redistribució a una zona geogràfica propera i sota la influència econòmica d’un port
principal. Probablement, Narbona hauria estat el
port d’embarcament dels diversos productes amb
els quals es compondria la càrrega del derelicte Culip
IV. La nau no es dirigia cap un port gaire allunyat
de Narbona. El port d’Empúries podia ser la seva
destinació, això demostraria el principi de la
decadència de la ciutat, i la paulatina transformació
d’un port principal a un port secundari sota la
influència econòmica de Narbona (Nieto et alii
1989: 226).

CIL XV, 2923b: en la zona de material d’Antoní Pius.
Panella (1983), el data a època antoniniana. Un sol segell no
provoca que hagi canvis en la concepció de la utilització de
l’habitat de Ruscino, que segurament va durar fins a finals del
s.I d.C. Barroul & Marichal 1987: 52.

Un exemple de l’exportació de terra sigillata de la
Graufesanque, mitjançant el port de Narbona, ens ho va donar,
el derelicte Culip IV: cf. Nieto et alii 1989: 123 ss.

La capital de la província: Narbona.
Narbona tindrà un paper molt important com
a centre econòmic i comercial de tota la seva zona
d’influència, segurament ja devia ser el port més
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Al derelicte Culip IV, s’han trobat majoritàriament productes d’origen bètic, de Roma i de la
Graufesanque, per tant l’únic port a prop del cap de
Creus que podia tenir emmagatzemats tots aquests
productes, era Narbona. Aquí, com a altres grans
ports de l’antiguitat, arribaven naus de procedència
diversa, on trobaven la infraestructura necessària,
humana i material per emmagatzemar grans quantitats de mercaderies, que posteriorment es tornen a
embarcar i a redistribuir per la seva zona d’influència econòmica.

xar de funcionar, segurament per culpa de l’acolmatement dels fons marí a causa dels al·luvions del
riu Aude. La desaparició de La Nautique ens deixa
orfes d’un port per Narbona a partir del s.II d.C.
Diverses hipòtesis com l’aparició una altra vegada
de petits atansadors per l’arribada dels vaixells
(Gayraud 1981: 527-528), com els de Port Mahon,
Sainte Lucie, Conilhac, l’illa d’ Aute, etc. Altres
arqueòlegs opinen que encara no s’ha trobat el port
que es farà servir habitualment a partir del s.II d.C.7,
o altres hipòtesis, com la utilització d’un canal artificial, o l’acondicionament per fer navegable 1’Aude,
que arribaria fins a les portes de la ciutat, no s’han
de descartar, perquè hi ha altres exemples en la història de Roma8.

Narbona com a port principal fara diferents
funcions pel comerç marítim: una, seria pel comerç
de mercaderies de llarga distància fent servir una
ruta directa entre els ports més importants de
l’Imperi Romà; una altra funció, estaria encaminada al comerç de redistribució de productes foranis,
i per últim faria les tasques de port on sortirien productes autòctons destinats a l’exportació.

Interessant és el recull de mercatores trobats
a l’epigrafia lapidària monumental, i les seves relacions directes o de possible parentiu, amb els tituli
picti β , apareguts en àmfores Dressel 20. Aquests
demostren que Narbona durant el s.II d.C., segueix
sent una important plaça comercial.

Per tant, Narbona necessitarà d’unes infraestructures portuàries importants per poder fer front
aquest fluxe comercial de productes d’importació i
exportació. Aquest complexe portuari narbonès
romandrà tributari al llarg de la seva existència de
les variacions de delta del riu Aude i la potència
dels seus dipòsits d’al·luvions, això, va provocar canvis en els emplaçaments dels seus ports. Un, d’aquests ports importants de Narbona estarà emplaçat
a Port-La-Nautique, situat a uns 4 Kms. del centre de
la ciutat, a prop de l’antiga desembocadura de
l’Aude, a la riba nord de l’estany de Bages-Sigean.

Aquests mercatores són grans famílies de
comerciants que tenen l’origen o la residència a
Narbona, però que tenen negocis a diferents ports
comercials repartits per tot l’Imperi (Rodríguez
1972: 171-172).
Els Fadii, els Valerii, els Segolatii, els Olittii
i els Aponii, són famíles de mercatores que estan al
servei de 1’Estat per fer arribar productes annonaris a Roma, però també pels seus negocis particulars, aquests aprofitant l’annona per portar productes
bàsics a zones on no hi ha campaments militars
(Chic 1983: 172). Són mercatores privats que cobren
de 1’Estat les vecturae, per les seves despeses de
gestió i de la navegació dels productes annonaris
(Remesal 1986: 103).

Abans del port de La Nautique, s’havia fet servit petits desembarcadors al voltant de la zona dels
llacs de Bages i Sigean. Amb el pas del temps, el
sistema portuari narbonès, sembla que es va unificant
cap a la Nautique, aquest representarà el port principal de Narbona, des de finals del s.I a.C. fins a
finals del I d.C.. En el primer temps va ser utilitzat
per l’importació de productes italians sobretot sigillata aretina i vi. A finals del s.I a.C., comença l’importació de vi catala, amb àmfores Pascual 1 i més
tard amb amfores Dressel 2-4, que han estat trobades en grans quantitats a la zona de La Nautique6.
Des del regnat de Tiberi, el port serà utilitzat per la
sortida massiva de la terra sigillata de la
Graufesanque, que durarà fins a finals de segle. A
principis del s.II d.C., el port de la Nautique, va dei-

Aquests grans navicularii narbonesos del s.II
d.C., posseixen un local al Pòrtic de les Corporacions
d’Ostia que feien servir com a lloc de reunió dels
comerciants narbonesos per negociar directament
amb l’administració de l’Estat, i aconseguir d’aquesta manera, comandes oficials per transports

7 Els dos investigadors narbonesos,
J.M.Falguera i

M.Guy, que han estudiat la zona portuària antiga de Narbona, no
tenen cap prova fiable de la localització exacta de cap sistema
portuari important després de la fi de la utilització de Port-laNautique, a finals del s.I d.C.

Bouscaras 1974; Bergé 1990; A.A.V.V. 1992. El 50%
de les àmfores trobades a Port-la-Nautique, són àmfores de vi
catalanes, per tant es manifesta un intercanvi comercial relativament important del producte català, amb una altra zona comercial propera, com era el sud de la Narbonensis.

Remesal 1991b: 290 ss. L’autor explica les diferents
fonts literaries i arqueològiques, que parlen sobre els acondicionaments i canals artificials que es van fer a època romana al
rius Betis i Tíber, per mantenir la seva navegabilitat.
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Sobre la producció d’oli autòcton a la
Narbonesis, sembla que no va ser el prou important
per tenir uns excedents per exportar-se, només es
faria servir per consum intern. L‘arribada de l’oli
bètic reafirma aquesta hipòtesi. Aquest devia ser
necessari perquè la producció autòctona no seria
suficient per la demanda interna.

marítims relacionades amb l’annona (Salvo 1992:
396-400).
Hem d’avisar que el parentiu entre els components de tota aquesta sèrie de tituli picti de les
Dressel20, amb els personatges trobats en epigrafia
monumental poden ser reals, o no. Fins que no hagi
més proves epigràfiques per qualsevol dels dos costats, només estarem dins de suposicions de vincles
familiars, més o menys directa, entre els dos grups
d’individuus.

L'oli bètic devia ser força apreciat, i arribava
als mercats de la Narbonensis de forma regular i
estable des de principis del s.I d.C., per tant l’oli del
sud d’Hispania, havia entrat en els circuits comercials de la zona, i seria consumit juntament amb l’oli
autòcton fins al s.III d.C., que és quan sembla que
l’oli autòcton, agafaria la capdavantera en la seva
distribució i consum a la zona.

A la fi del s.I d.C., hi ha una mena de relantiment econòmic a Narbona, la culpa potser seria la fi
de les exportacions de terra sigillata, això no significa que hagi una crisi econòmica generalitzada,
sinó més bé una reconversió dels circuits comercials, buscant una unificació de comerciants en grans
famílies, i per tant una tendència a la desaparició
del petits comerciants, i una diversificació en la busqueda dels productes a exportar i els llocs on anarlos a buscar.

Per ara, no s’ha trobat cap àmfora de carecterístiques oleiques produida a la zona. Per tant, hem
de seguir opinant que l’agricultura d’exportació del
sud de la Narbonensis va ser el vi, com l’oli va ser
el producte per excel·lència exportat de la Bètica
(Laubenheimer 1985: 408).

L‘arribada d’oli bètic al sud de la Narbonensis
està ben representat durant els segles I i II d.C., però
per vàries raons, encara força desconegudes, farien
que la ruta directa de l’oli bètic desapareixés, i el
port principal dels productes bètics per via directa
de la Narbonensis passaria a ser Arles, l’antiga
Arelate, situada a les boques del Roine, lloc de pas de
l’oli que va cap a l’interior de les Gàl·lies i del Limes,
i que a partir del s.III d.C., serà el port redistribuïdor que abastirà als antics mercats d’oli bètic que
abans provenia de Narbona (Remesal 1986: 102).

Les dades més represantatives que reflexen
tots els quadres estadísticsl0 (fig. 2) és la supremacia de marques datades al primer segle d.C, després
en menor mesura estan representades les del segon
segle, però a partir de la segona meitat del s.II d.C.,
comença una tendència a la baixa, que acabarà reflexant-se en els segells sevarians i post-severians, que
tenen molt pocs exemples.
Agafant aquesta informació, que recolzen la
menor arribada d’oli bètic a partir de la segona meitat del s.II d.C, reafirmaria la tesi d’una mena de
trencament de les exportacions d’oli bètic, que tenien
com a punt d’entrada a Narbona, encara que es perillós fer conclusions amb el punt de vista ex silentio
pel material arqueològic, ja que la possible troballa
posterior de material oleic bètic del s.III d.C. a la
zona, faria trontollar els fonaments d’aquesta afirmació.

Aquest canvi de rutes, podria tenir diferentes
respostes, una podria ser la reforma severiana que
estatalitza el transport annonari, deixant sense la font
més important de negoci pels comerciants narbonesos, encara que aquests seguirien treballant dins del
comerç privat. Una altra raó, seria que cap a l’any
200 d.C., a la zona portuària de Narbona, hi ha uns
canvis geològics que faran que els vaixells de gran
tonatge els costi encara més arribar a desembarcar
les seves mercaderies a prop de la costa, produint un
augment de despeses i de riscos de transport, i buscarien un port important, i de fàcil accès per desembarcar les marcaderies, com el d’Arles9.

Per tant, la crisi economica que sembla patir
Narbona, sobretot durant al s.III d.C., sembla que
va influir perquè les grans rutes comercials directes que anaven a a parar a Narbona, i sobretot les
bètiques es perdin. Aquests productes bètics passarien de llarg, amb destinació a les boques del Roine,
encara que sembla que aquesta ruta també pateix

En els reculls de segells de Dressel 20, trobats al golf
de Fos, port marítim d’Arles i d’entrada al riu Roine, els segells
del s.I d.C., són més del 70% de les marques ben datades, i els
segells severians i post-severians, no estan massa representats:
cf. Amar, Liou 1984: 164-181 i 187-189; Amar, Liou 1989:
195-201. Un estudi futur de l’epigrafia bètica de tota la província de la Narbonensis, pot revelar l’autèntic valor del complexe portuari d’Arles, relacionat amb l’importació d’oli bètic.

Els quadres estadístics estan elaborats mitjançant els
segells ben datats, i dividits en quatre fases cronològiques
amplies. Els segells del derelicte Port-Vendres II, no estan englobats per ser un conjunt arqueològic ben datat al regnat de Claudi.
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d’àmfores, fent servir una ruta marítima que no provoqués una sèrie de trencaments de càrrega, que
impossa la navegació fluvial, per arribar al mateix
destí: a la costa oest francesa, a Britannia o al Limes
occidental (Remesal 1986: 77-79).

una disminució de tràfec d’oli bètic, a partir de la
segona meitat del s.II d.C.
L'oli bètic que arribava a Narbona com a darrer port, o com una altra escala en la seva trajectòria era descarregat (trencament de càrrega), a la zona
portuària. Aquests productes podien emmagatzemarse en els horrea de la ciutat, o carregar-se en vaixells més petits, per la seva ràpida comercialització,
via fluvial, o cap a ports de segona categoria. Aquest
comerç podia haver estat el mitjà per fer arribar mercaderies a zones habitades, que no tenien prou entitat, per ser punts d’arribada de vaixells carregats de
productes bètics.

El material arqueològic remarca la utilització
d’una ruta, però no la fa exclusiva, igual que una
ruta on no han aparegut restes arqueològiques, no
la fa no utilitzada.
Sobre la freqüència de segells vinculats a llocs
de producció d’Andalusia, hem de destacar els 26
segells de la Catria (Lora del Río), un dels grans
centres de producció d’àmfores d’oli bètiques, que
segurament, l’hem de vincular amb l’organització
directe de l’avituallament d’oli de l’exèrcit i de
Roma (Remesal 1986: 50). Altres centres productors ben representats serien, amb les quantitats de
segells en parentesi: Las Delicias (8), Alcolea del
Río (7), Arva (6), Malpica (6), El Temple (5) i
Huertas del Río (5). Veure fig. 1.

Part d’aquest oli bètic era destinat pel consum
intern, però una part important era redistribuït per
diferentes rutes. Aquestes són varies: una seria cap
al nord de la costa catalana 11, que en aquests
moments no posseirà cap port principal, on li arribés
de forma regular l’oli del sud d’Hispania.
Una altra ruta de distribució de l’oli bètic serà
mitjançant la via Aquitana, s’anomena d’aquesta
forma la ruta comercial que sortia de Narbona en
direcció cap a Tolosa, mitjançant el nu Aude, i després els productes es transportarien per terra fins a
enllaçar amb el riu Garona, on les mercaderies, riu
amunt, arribarien fins a Bordeus. (Laubenheimer,
Watier 1991: 20). Aquesta ruta s’anomanarà des
de l’antiguitat, la via de l’istme aquità (Strab., IV,
1,4)12. Les àmfores bètiques també estan ben representades per la zona on passava aquesta via comercial13.

CONCLUSIONS
Les dades que han aportat les més 300 marques recollides sobre àmfores d’oli Dressel 20, han
fet compendre una mica millor els diferents corrents
econòmics que van produir-se entre uns llocs de
producció, com la Bètica, amb una altra zona concreta de l’Imperi, com la Gallia Narbonensis.
Aquest material arqueològic, no té el mateix
valor sinó s’engloba en una visió més amplia del
comerç de 1’Antiguitat, en aquest influiren altres
parametres que són necessaris, per acabar d’entendre millor els fluxes econòmics interprovincials,
durant 1’Imperi Romà.

També, no hem de menysprear la via atlàntical4, ja que era més fàci1 transportar un vaixell ple

11

Berni 1993. Aquest autor demostra l’arribada regular
d’oli bètic a Catalunya.

Aquests factors serien, els mitjans de transport de les mercaderies, i les vies de comunicació
utilitzats, tot això relacionat amb l’estudi dels llocs
de producció del producte exportat.

12

L’autor clàssic anomena la via fluvial per fer arribar
les mercaderies a Tolosa, des de Narbona remonten el riu Atax
l’Aude, i es porta per terra durant un trajecte de set-cents o vuitcents 140 Kms., fins al Garona, i d’aquí fins a l’oceà Atlàntic.
l3

Aquesta forma d’estudi, dóna una visió innovadora a l’economia romana, on el factor més destacat és que mitjançant el material arqueològic, es
pot generalitzar i fer hipotesis sobre aspectes econòmics que serian difícils de concretar fent servir una
visió més reduïda.

Labrousse 1977. Aquest autor va fer un corpora de
segells d’àmfores d’oli bètiques trobats a la zona de Tolosa,
Cahors i Rodez, són 54 marques moltes ben datades en els segles
I i I I d.C. Per tant, demostren una arribada considerable d’oli
bètic, que sembla desaparèixer al s.III d.C. L’oli bètic podia
haver sortit la major part des de Narbona, encara que no hem
d’oblidar la ruta atlàntica.
l4

Diversos autors clàssics la citen com a ruta habitual,
com Plini (N.H., 11, 67, 167) i Estrabó (IV, 5, 2).Aquestes fonts,
més el material arqueològic fa molt verosímil la utilització
corrent d’aquesta ruta: cf. Reddé 1979; Harmand 1971; Deniaux
1980.

També hi ha limitacions com la impossibilitat
de posseir la totalitat del material arqueològic, a part
de l’aparició continuada de nous materials. Una altra
limitació es fer servir només un producte concret
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exportat, i deixar de banda a altres productes que
també s’exportaven de forma regular.

lletra que considerava inicial del nomen, que en els
segells triliterals és la segona lletra. Seguint aquesta forma d’ordenació, és més fàcil l’agrupació dels
segells en famílies (Remesal 1977-78: 100-102).

Però hem de pensar que aquests estudis globalitzadors no són conjunts tancats, sinó que poden
anant-se completant per diferents costats, mitjançant
nous estudis sobre la zona, o sobre el producte estudiat.

Aquest tipus d’ordenació no fa desaperèixer
els errors, quan els segells són de més de tres lletres, però crec que és més correcte que ordenant els
segells per la primera lletra.

Les deduccions més importants del treball, les
podem resumir d’aquesta forma:

Els segells estan reproduïts a escala 1/1. En la
transcripció de les estampilles s’han omès les lligatures i els punts ja que estan dibuixades. Tots els segells
estan situats in ansa, i tots tenen relleu positiu.

- El

sud de la província de la Narbonensis,
té els factors necessaris perquè l’oli bètic arribi regularment: gràcies a les bones comunicacions: marítimes, terrestres i fluvials, per un
costat, i per un altre, al estar dins la zona d’influència de dos centres comercials, Narbona i
Arles, que seran via directa d’entrada de productes bètics, però també faran la funció redistribuïdora del producte.
-Narbona, capital de la Provincia, farà de gran
centre d’arribada del producte bètic, almenys
durant els dos primers segles d.C, i bona part
d’aquests productes es redistribuiran, per tota
la seva àrea d’influència comercial.
-Aquesta demanda de l’oli bètic, provocarà
que aparegui el producte en major, o menor
quantitat, a tots els indrets poblats dels tres
departaments francesos estudiats, i durant tota
la cronologia de producció del contenidor oleic
(fig. 3). A més, serà zona d’entrada de productes bètics que després seran exportats a
zones rurals allunyades de la costa, i en alguns
cops cap a poblacions de l’interior de la Gàl·lia.
- El moment de màxima importació d’oli
bètic al sud de la Narbonensis, estaria en el
periode de Claudi-Trajà. L' estudi de noves troballes, i l’ampliació de la regió estudiada, farà
completar les possibles llacunes d’informació,
que ara existeixen.
- La menor arribada d’oli bètic, que sembla
que succeix, a partir de meitats del s.II d.C.,
no significa la fi d’exportacions. L' oli bètic
seguirà sent representat als jaciments, però en
menor mesura, al s.III d.C., i també durant el
Baix Imperi.

Les referències bàsiques per la descripció de
cada segell, han estat basades en la tècnica seguida
pel historiador J.Remesal (Remesal 1986, pàg. 113115), que són les següents:
- Número: Cada

segell diferent s’identifica
amb un número quan existeix més d’un exemplar de la mateixa variant es posa un número
entre parèntesi per identificar-los.Cada variant
del mateix segell s’adjunta al número, una lletra.
- Referències bàsiques: Segells

publicats,
iguals o semblants en els corpora més importants, que es citen a continuació:

CIL:CIL xv.
Call.: Callender 1965.
Ponsich I: Ponsich 1974.
Ponsich II:Ponsich 1979.
Remesal I:Remesal 1977-78.
Remesal II:Remesal 1986.
Test (89):Blázquez et alii 1989.
- D.: Les

datacions poden estar basades pel
context on s’ha trobat el segell. A falta d’aquest tipus de cronologia es busquen paral·lels
ben datats al Testaccio, o en els altres jaciments com el d’August: Martin-Kilcher 1983,
com el d’Avenches: Schüpbach 1983, com el
del derelicte Culip IV: Nieto et alii 1989, o
com a Ostia: Panella 1983.
- LT.:

CORPUS DE SEGELLS INÈDITS
EN ÀMFORES DRESSEL 20

Lloc de trobada d’aquest exemplar.

- LC.:

Lloc de conservació de l’exemplar,
amb les referències de l’inventari, si existeixen:

Organització del corpus

D.A.N.: Dépôt Archéologique de Narbonne.
M.A.S-M.P-V.: Musée d’ Archéologie sousmarine de Port-Vendres.

El corpus ha estat ordenat seguint els treballs
de H. Dressel, aquest va ordenar els segells per la
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mateix segell ens ho doni, o per comparació amb
altres exemplars. Els punts suspensius significa
que el segell segueix però que no ho podem llegir, un interrogant al costat d’alguna lletra dóna
entendre que la lectura es dubtosa, i el tants per
cent significa que la lletra està feta malbé.

M.A.R.: Musée Archéologique de Ruscino
(Perpinyà).
- L.:

La lectura de segell com creiem que ha
d’estar desenvolupada. Això sempre que tinguem elements suficients per fer-ho, ja que el

CORPUS
1. LAEO?
D. Context del s.I d.C.
LT. Ruscino
LC. M.A.R. RUS 68 HS
L. L( ) A( ) E?( ) O?( )

2. TATILIASIATICI
CIL 2717. Call, 1696.
Ponsich, I, 182, 183, 191,
n.122, 123, 136.
Remesa1 II,42.
Test (89), 234.
D. Avenches: Flàvia-Trajanea.
August 50-100 d.C.
Culip I V : Flàvia.
LT. Narbonne.
LC. D.A.N.
LP. Adelfa, Juan Barba i
Tostoneras.
L. T( ) ATIL(i) ASIATICI
3. QCR
CIL 2763 a. Call, 1441.
Remesa1 II,69.
D. Avenches: 40-90 d.C.
LT. Ruscino.
LC. M.A.R. RUS 68 HS
L.Q( ) C( ) R( )

3(1).
LT. Ruscino.
LC. M.A.R. RUS 68 HS 542

3(2).
LT. Ruscino.
LC. M.A.R. RUS 68 HS
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4. CIB
CIL 2923b. Call, 334.
D. Ostia segona meitat s.II d.C.
LT. Ruscino.
LC. M.A.R. RUS 68 HS 363
LP. Arva
L. C( ) I ( ) (palma) B( )

..

5. CIVP.
LT. Ruscino.
LC. M.A.R.
L. C( ) IV( ) P[ ...

6. POROCODV
CIL 2736. Call, 205g.
Ponsich II ,34, n.67; 40, n.73 i 75;
46, n.83. Remesal I, 48h.
Remesal II, 191.
D. August 20-80 d.C.
LT. Narbonne.
LC. D.A.N.
LP. La Catria, Mochales,
Cortijo del Guerra, Maza del Olivo.
L. POR(tu)] O% C%( ) ODV( )
7. LQS
CIL 3109 a, K, L. Call, 922.
Ponsich II, 141, n.45 i 187, n.125.
Remesal II,216. Test (89), 345.
D. Testaccio segona meitat s.II d.C.
August: 110-250 d.C.
LT. Derelicte Port-Vendres I.
LC. M.A.S-M.P-V.
LP. Alcolea del Río, Tesoro.
L. L ( ) Q ( ) S ( )

7b. LQSK
CIL 3109 c. Call, 922. Re II,216m.
LT. Narbonne.
LC. D.A.N.
L. L( ) Q( ) S( ) K( ) aut FI( )

8. LVTROPHIMI
CIL 3228. Call, 969. Re I, 75.
Re II, 275.
D. Finals s.I d.C.
LT. Ruscino.
LC. M.A.R. RUS 68 HS 153
LP. La Catria.
L. L( ) V(a1eri) TROPHIMI
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c

TAULA RESUM DE TOTS ELS SEGELLS RECOLLITS EN ELS DEPARTAMENTS DELS PYRENNÉES-ORIENTALES, DE L’AUDE I DE L’HÉRAULT
A continuació, he resumit en forma de taules, tots els segells èdits i inèdits, recollits en aquests tres departaments de 1’Estat Francès, els quals han estat la base d’aquest article.

Segell
LAEO?
PORLAR?
MAT DF MAR/SIANESSES
MAEPR?
MAEMRVS
TALFM
PANRVF

Lloc de producció

Datació

Lloc de Trobada

Bibliografia

s.I d.C.

Ruscino.

Inèdit.

FIàvia-Trajanea.

Llupia ,

Claustres 1961: pàg.151. fig.5.

La Catria.

Capestang.

Rouquette 1980: pàg.156. n.25.

Mingaboez

FIàvia.

Sète.

Lamour & Mayet 1981: n.99.

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.67.

Arva.

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.92.
Lamour & Mayet 1980: n.72.

La Catria.
La Catria.

FIàvia -Trajanea.

Narbonne.

Flàvia -Trajanea.
s. I I d.C.

Lattes.
Mireval.

Larnour & Mayet 198: n.l00.
Lamour & Mayet 1980: n.39.

AELIASTN
AEMOPT
CARRENI

AEM(ili) OPT(ati)
C( ) AR( ) R E N

Claudi.

Narbonne.
Port-Vendres.

Claudi.

Pon-Vendres.

Colls & Lequément 1980: pàg.182. 3 exempl. només citats.

TATILIASIATICI

T( ) ATIL(i) ASIATICI

FIàvia-Trajanea.

Narbonne.

Inèdit.

Adelfa. Juan Barba i Tostoneras

Flàvia-Trajanea.

Berthomieu 1876-77: pàg.545. CIL XII. 36c.. Call. n.1696.

Adelfa. Juan Barba i Tostoneras

Flàvia-Trajanea.

Narbonne.
Lattes.

Fediere & Rouquette 1989: n.9.

Flàvia-Trajanea.

Narbonne.

Berthomieu 1876-77: pag.545; CIL XII. n.36b; Call. 1696:

Adelfa. Juan Barba i Tostoneras
Adelfa. Juan Barba i Tostoneras

Flàvia-Traj anea.

Roujan.

FIàvia-Trajanea.

Lattes.
Ruscino.
Sallèles du Bosc.
Perpinyà.
Port-Vendres.
Port-Vendres.
Port-Vendres.
Port-Vendres.
Peyrestortes.
Narbonne.
Sète.
Vivios.
Narbonne.
Cèret.

Rouquette 1980: pag.155.n.20.
Rouquette 1980: pag.155.n.19: Lamour & Mayet 198: n.108.

AELIA ST( ) N( ) vel AELIA S( ) T( ) S( )

Rouquette 1980: pàg.152, n.1.
La Catria?

Colls & Lequément 1980: pàg.182.

Lamour & Mayet 1980: n.93.
T( ) A(tili) ASIATICI P(ortu?) A( )

Fiàvia-Trajanea.
FIàvia-Trajanea.

LATTENRVSTI

PATVIC
LAVSEC
ACIRGIF
PARVA

L( ) ATTEN(i) RVSTI( )

P( ) ATV( IC( )
L( )AV( SEC( )
ACIRGI F( )
ACIRGI
P(ortu) AR[VA

Flàvis-Trajanea.
Claudi.
Claudi.
Claudi.
Claudi.
Claudi.

1ª meitat s.III d.C.

1ª meitat s.III d.C.

Claustres 1961: pàg.147, fig.1.
Rouquette 1969: pàg.330, n.18.
Claustres 1961: pàg.147, fig.18.
Colls & Lequément 1980: pàg.179.
Colls et alii 1978: pàg.31, n.5b. fig.12.
Colls et alii 1977: pàg.31, n.5a.fig.11.
Colls et alii 1978:pàg.31, n . 5 c .
Claustres 1961: pàg.153.
Lamour & Mayet 1980: n.73.
Rouquette 1969: pàg.324-325, n.7.
Lamour & Mayet 1980: n.38.

La Catria.

CIL XII, 17c. Call. 18a.
Claustres 1961: pàg.150, fig.20.

La Catria.
Arva.

Segell

Lectura

LCFPCO
Flàvia-Trajanea.

PCICELI

P( ) C(1odi) ICELI

QCR

Q( ) C( ) R( )

Datació

Lloc de Trobada

Bibliografia

Flàvia-Trajanea.

Roujan

Rouquette 1980: pàg.153, n.7.

Flàvia-Trajanea.

Lattes.

Rouquette 1980: pàg.152. n.5.

Béziers.

Rouquette 1980: 153, n.6
Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.74.

40-90 d.C.
40-90 d.C.
40-90 d.C.
40-90 d.C.
40-90 d.C.
40-90 d.C.
40-90 d.C.
40-90 d.C.

t

MCLOPM
QCALMARSI
QCOCL
CALLIS
PORTCARMO
CELER
CRESTI
SEC
OPLEI
CESAENI
IIIENNIIVL

90-140? d.C.
Flàvia-Trajanea.

Sallèles d' Aude.
Narbonne.
Narbonne?

Inèdit.
Inèdit.
Inèdit.
Lamour & Mayet 1980: n.83.
Lamour & Mayet 1980: n.83.
Claustres 1961: pàg.151.
CIL XII, 116. Call, 1459.
A.A.V.V. 1992: pàg.43.
Rouquette 1980: pàg.153, n.9.
Rouquette 1969: pàg.329, n.16.
Rouquette 1980: pàg.155, n.22.
Giry-Fèdiere 1972: pàg.97, n.1. Lamour & Mayet 1980: n.45.
Lamour & Mayet 1980: n.80.

Guadajoz

III ENN(iorum) IVL(iorum) (corona)
C( ) F(ufati) AV(iti)

Rouquette 1969: pàg.323, n.4.
Lamour & Mayet 1980: n.90.

La Catria

Lamour & Mayet 1980: n.71.

2a meitat s.II d.C.

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.90.

Huertas del Río.

2a meitat s.II d.C.
Mitjans s.II d.C.

Montbazin.

Rouquette 1980: pàg.154,n.14.

Huertas del Río.

Valras.
St.Geniès.

Rouquette 1969: pàg.323-324, n.5.

Huertas del Río.

Lamour & Mayet 1980 n.58.

Huertas del Río.

Claudi.

Port-Vendres.

Colls et alii 1977: pàg.27-30,n.1, fig.1.

Claudi.
Claudi.

Port-Vendres.
Port-Vendres.

Colis et alii 1977: pàg.27-30, n.1, fig.3.

Claudi.

Port-Vendres.

Colls et alii 1977: pàg.27-30, n.1, fig.3.

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.47.

Lattes.

Fedière & Rouquette 1989: n.3.

St.Jean d' Aureillan

Lamour & Mayet 1980: n.60.

CFAVG
LFC
LFCSENT

2a meitat s.II d.C.
Post-severià.

QFC

Mitjans s. I I d.C.

SFE

Arva.

Lamour & Mayet 1981: n.90.

Mitjans s.II d.C.

CFAV

Ruscino.
Ruscino.
Ruscino.
Narbonne.
Narbonne.
Peyrestortes.
Narbonne.
Port-la-Nautique
Quarante.
Mèze.
Servian.
La Daubinèle.
Narbonne.

Lloc de producció

Mitjans s.II d.C

Colls et alii 1977: pàg.27-30, n.1, fig.2.

Cortijo de la Estrella

Lattes.

Fedière, Rouquette 1989: n.7.

Peñaflor.

La Prade.

Lamour & Mayet 1981: n.105.

Peñaflor.

Elne.

Claustres 1961: plg.149.

Segell
DFF

PQFF
MFSR?
AGLG...
CIALB

CIB
CIF

Lectura

Datació
Post-sevena.
a
2 meitat s.II d.C.

Bibliografia

Lloc de producció

Narbonne
Mèze.
Montagnac.

Lamour & Mayet 1980: n.55.
CIL XII, 234. Call, 1377b. Lamour & Mayet 1980: n.84.
Rouquette 1980: pàg.l53., n.26.
Rouquette 1980: pàg.152, n.2.

Ei Tejarillo.
La Catria?

Mitjans s.II d. C.

Servian.

Rouquette 1980: n.3.

Malpica.

Mitjans s.II d. C.

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.48.

Malpica.

Mitjans s.II d. C.
Mitjans s.II d. C.

Narbonne.
Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.50.
Lamour & Mayet 1980: n.50.

Malpica.
Malpica.

Mitjans s.II d. C.

Sallèles d’Aude.

Rouquette 1969: 322-323, n.2.

Malpica.

2a meitat s.II d.C.

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.51.

Arva.

2ameitat s.II d.C.

Ruscino.

Inèdit.

Arva.

Claudi

Port-Vendres.

Colls et alii 1977: 30, n.2, fig.4.

Claudi.

Port-Vendres.

Colls et alii 1977: 30,n.2. fig.5.

Lattes.

Fedière & Rouquette l989: n.4.

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.86.
Lamour & Mayet 1980: n.85.

Malpica.
Tierras del Judío
EI Temple.

MIM
QIM

Lloc de Trobada

2a meitat s. II d.C.
2ameitat s. II d.C.

h,

SIPR
PIRV
AIS
SISEN
LIT
MIVC.
CIVP...
PIVLCRISPI
IVLINIGRI
LIVNIMELISSI
IIIVNIMELISSIETMELISSE
SLFCL
ALFO
QMFPATE
PMHPOR.

Mèze.

Rouquette 1980: n.18. pàg.154.

Lattes.

Fedière & Rouquette 1989: n.5.

s.I d.C.
Claudi.

Ruscino.

Claustres 1961: pàg.149.

Port-Vendres.

Colls et alii 1977: n.10, fig.20.

La Catria.

Claudi.

Port-Vendres.

Colls et alii 1977: n.10; 3 exemplars només citats.

La Catria.

2a meitat s.IId.C.

Sète.

Rouquette 1969: pàg.325, n.8.

Alamo Alto. La Catria

Sète.

Rouquette 1969: 327,n.12. Lamour & Mayet 1981: n.97.

Las Delicias.

Ruscino.

Inèdit.

2ameitat s.I d.C.

Clermont.

Rouquette 1980: 153,n.i2.

2a meitat s.I d.C.

Narbonne.

2ameitat s.I d.C.
s.III d.C.
s.III d.C.
130-150 d.C.
Mitjans s.II d.C.

Sallèles d’Aude.
Mèze.

CIL XII. 146d. Call, 1338d. Lamour & Mayet 1980: n.76.
Rouquette 1969: pàg.324, n.6.

l a meitat s.II d.C.

Rouquette 1969: pàg.325-326, n.9.

Las Delicias.

Rouquette 1969: pàg.326, n.10.

Las Delicias.

Gruissan.

Solier 1981: 233.

Tierras dei Judio

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.40.

La Catria.

Loupian.

Rouquette 1980: pàg.157.n.30.

Guadajoz.

Vendres.

Mouret 1907: n.2. Rouquette 1969: pàg.328, n.14.

La Catria.

Lattes.

Fedière & Rouquette 1989: n.6.

Sète.

Segell

Lectura

Datació

MMR

CMS
PMSA.
PMSC

s. I d.C.

LMVE
CMARISILVANI

Lloc de Trobada

Bibliografia

Narbonne.

Berthomieu 1876-1877: 545. CIL XII. n.173. Call. 1142a.
Lamour & Mayet 1980: n.70.

Sète.

Lamour & Mayet 1981: n.98.

Sallèles d’Aude.

Rouquette 1969: pàg.323. n.3.

Lloc de producció

La Catria.
Ei Temple.

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.77.

Lattes.
Pinet.

Lamour & Mayet 1981: n.101.

Adrià.

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.61

Mejia.

s.IId.C.

Carcassonne.

Rouquette 1980: pàg.158.n.37.

EI Temple.

Fleury o Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.52

FIGMED

Post-severiana.
Post-severiana.

Narbonne.

PNN.
DOMS

s.III d.C.

El Temple.
Lamour & Mayet 1981: n.91.
Rouquette 1980: pàg.156, n.29.
Arva
CIL XII, 189. Call, 1059. Lamour & Mayet 1980: n.68.
Lamour & Mayet 1980: n.69.
EI Tejarillo.
Lamour & Mayet 1980: 11.78.
Alcolea del Rio.
Lamour & Mayet 1980: n.57.
Alcolea dei Río.
Rouquette 1980: n.31. Lamour & Mayet 1981: n.92.
Giry & Fedière 1972: pag.97. n.3. Lamour & Mayet 1980 n.56. Alcolea del Rio.
La Catria.
Lamour & Mayet 1980: n.43.
La Catria.
Lamour & Mayet 1980: n.44.
Inèdit.
La Catria.
La Catria. Cortijo del Guerra.
Rouquette 1969: pàg.322, n.1.

CMIM
Sète.

Mitjans s.II d.C.

Sauvian
Narbonne.

Mitjans s.II d.C.

t
u

o
POROCODV

POR(tu) OC( ) ODV( )

PORODV
ONESSIMI
MP...?
TPE
APMA
APN
QPPHRYX
PHILEROTIS
PHILO

PONTICI
POPVLI

Mitjans s.II d.C.
s. I d.C.

Maraussan.

s. I d.C.

Narbonne.

s. I d.C.

Narbonne.

s. I d.C.

Ceyras.
Mèze.
Bèzlers.
Lattes.
Montouliers.

Narbonne.

2” meitat s.II d.C.

PONTICI
POP[VLI

Rouquette 1969: pàg.327-328,n.13.

Rouquette 1980: pàg.153. n.11.
Rouquette 1980: 153, n.8.
Rouquette 1980: pàg.155, n.21.
Lamour & Mayet 1980: n.41.

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.42.
Lamour & Mayet 1980: n.87.

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.75.

Claudi.

Port-Vendres.

Colls et alii1977: n.7, fig.16.

Claudi.

Port-Vendres.

Colls et alii 1977: n.7, fig.17.

Claudi.

Port-Vendres.

Colls et alii 1977: n.7: 5 exemplars només citats.

Claudi.
Flàvia-Trajanea.
s.III d.C.

Port-Vendres.

Colls & Lequément 1980: pàg.179.36 exempl. només citats.

Le Cayla.

Lamour & Mayet 1980: n.79.
Lamour & Mayet 1981: n.102.

La Catria.

Segell

Lectura

~

-

Bibliografia

Lloc de producció

Lamour & Mayet 1980: n.62.
Taffanel 1947: n.10. Lamour & Mayet 1981: n.94.
Inèdit.

Alcolea del Río, Tesoro.
Alcolea del Río, Tesoro.
Alcolea dei Río. Tesoro.

2a meitat s.IId.C

Narbonne.
Mailhac.
Port-Vendres.
Narbonne.

s. I d.C.

Capestang.
Pomerol.

Rouquette 1980: pàg.153, n.13.
Rouquette 1980: pàg.155,n.24.

Las Delicias?

s. I d.C.

s. I d.C.

Narbonne?

Lamour & Mayet 1980: n.81.

La Catria.

a

2 meitat s.II d.C
a
2 meitat s.II d.C
2ameitat s.II d.C

LQS

ROMANI
RVFPO
LSEAL
PSAVITI

Lloc de Trobada

Datació

RVF(i) PO(rtu) vel R( ) V( ) F( ) PO(rtu)
L( ) S( E( A( L(
P( ) S(edati) AVITI

QSCR
QSTERCR

CSP
QSABEL
SAENIANS
CSEMPPOLYCLIT

CSTERPAVLLINI
SER
LSERGISATV

Las Delicias?

Lattes.
Claudi.

Lattes.

Lamour & Mayet 1981: n.104.

Las Delicias.

Claudi.
Claudi.

Montbazin.

Rouquette 1969: pàg.328-329, n.15.

Las Delicias.

Rouquette 1980: pàg.157,n.33. Larnour & Mayet 1981: n.103. Las Delicias.

Claudi.

Port-Vendres.

Colls et alii 1977: pag.32. n.8. fig.18.

Claudi.

Port-Vendres.

Colls et alii 1977: pàg.32: 8 exemplars només citats.

Claudi.

Port-Vendres.
Port-Vendres.

Colls etalii 1977: 31, n.4, fig.10.

Montfo.

Colls etalii 1977: 31.
Lamour & Mayet 1980: n.59.

F( ) S( [et] F( A( )FOB( aut F( ) OB(
L( ) S() L( ) P(ortu)(amphora)
L( ) S( ) M( ) F( ) PHOEBI

Sète.

Rouquette 1969: pàg.326-327. Lamour & Mayet 1981: n.96.

C( (palma)S( )(palma)P(

Lattes.

Fedière & Rouquette 1989: n.2.

Q( SA( BEL(

Leucate.

Lamour & Mayet 1980: n.88.

FSFAFOB
LSLP
LSMIFPHOEBI

Inèdit.

Lamour & Mayet 1981: n.95.

Claudi.

lu

~

LaCatria.

Rouquette l980: pàg.158, n.35.
Alcolea del Rio.
Romero.

Rouquette 1980: pàg.l57,n.34. Lamour & Mayet 1981: n.106. Huertas del Río.

SAENIAN[I]S

60-150 d.C.

C( ) SEMP(roni) POLYCLIT(i)

Claudi.

Port-Vendres.

Colls et alii 1977: pàg.30. n.3, fig.6.

Claudi.

Colls et alii 1977: pàg.30, n.3, fig.7.

Claudi.

Port-Vendres.
Port-Vendres.

Claudi.

Port-Vendres.

Colls et alii 1977: pàg.30, n.3, fig.9.

Claudi.

Port-Vendres.

Colls & Lequément 1980: pàg.179.

Claudi.
Claudi.

Pon-Vendres.

Colls et alii 1977: pàg.30; 8 exemplars només citats.

Port-Vendres.

Colls, Lequément 1980: pàg.179; 42 exempl. només citats.

Claudi.

Montagnac.

Rouquette 1980: pàg.152, n.4.

Narbonne.

Lamour & Mayet 1980: n.53.

La Sesenta.

Mitjans s.II d.C.

Gigean.

Rouquette 1980: 154,n.l6.

Guadajor ?

80-120 d.C.

Narbonne?

Lamour & Mayet 1980: n.63.

Q( ) STER( ) PAVLLINI
SER( ) o S( )E( )R(
L( ) SERGI SATV( )

Colls et alii 1977: pàg.30, n.3. fig.8.

Segell

Lectura

Datació

Lloc de Trobada

Bibliografia

SATVRN

SATVRN(ini)

Claudi.
Claudi.

Port-Vendres.
Port-Vendres.

Colls et alii 1977: 32, n.9. fig.19.
Colls et alii 1977: 32; 5 exemplars només citats.

Claudi.

SAXO FERREO

Mitjans s.II d.C.

Sète.
Béziers.

Rouquette 1969: pàg.329-330, n.17.

SAXOFERREO

Rouquette 1980: pàg.154, n.15.

Huertas del Belén.

Mitjans s.IId.C.

Béziers.

Rouquette 1980: pàg.154, n.15.

Huertas del Belén.

SCALES

...

Lamour & Mayet 1980: n.89.
Castelnau le Lez.

Fedikre & Rouquette 1989: n.8.
Vigié 1899: pàg.377, n.6. Rouquette 1980: pàg.159, n.17.

Narbonne.

CIL XII, 289. Call, 1370, 29. Lamour & Mayet 1980: n.82.

Lattes.
SILVESTRIS
Mitjans s.II d.C.

PTANB

QVFIRM

Agde.

Lamour & Mayet 1980: n.91.

Claudi.

Mailhac.
Port-Vendres.

Taffanel 1947: n.17. Lamour & Mayet 1981: n.107.
Colls & Lequément 1980: pàg.182.

Claudi.

Port-Vendres.

Colls & Lequément 1980: pàg.182; 3 exempl. només citats.

Finals I d.C.

Port-La-Nautique.

Lamour & Mayet 1980: n.65.

La Catria.

Finals I d.C.

Ruscino.

Inèdit.

La Catria.

Finals I d.C.

Peyrestortes.

Claustres 1961: 153.

La Catria.

Claudi.
Claudi.

Narbonne.
Port-Vendres.

Lamour & Mayet 1980: n.66.
Colls et alii 1977: 31, n.6, fig.14.

Port-Vendres.
Port-Vendres.

Colls et alii 1977: 31, n.6, fig.15.

Port-Vendres.

Colls & Lequément 1980: pàg.179: 6 exempl. només citats.

Vendres.

Gyri & Fedikre 1972: pàg.97, n.7.

Servian.

Rouquette 1980: pàg.155, n.23.

EI Temple o EI Rodriguillo?

Mitjans s.II d.C.

Narbonne.

CIL XII, 313c. Call, 1792. Lamour & Mayet 1980: n.94.

Villar de Brenes.

2a meitat s.I d.C.

Le Cayla.

Lamour & Mayet 1981: n.104.

Rouquette 1980: pàg.l57, n.32.

LVFRFQ
LVTROPHIMI

L( ) VAL(eri) VIT( )
Claudi.
Claudi.

Claudi
LVRF
VICTOR
VIRGIN
VRITFA

Las Delicias

Lamour & Mayet 1980: n.54.

CTRA
STRCT
SVCESS

LVALVIT

Lloc de producció

L( ) VR( ) F(
VICTOR( )
VIRGIN(ensia)
VRIT(ti) FA(v ... )

Colls et alii 1977: 31,n.6; 2 exemplars només citats.

FIGURA 1: Centres productors d’àmfores Dressel 20 apareguts als corpus.

160-200 d.C 200-250 d.C

Pyrenés-orientales

Hérault

70-|

0

40-110dC 110-160dC 160-200dC 200-250dC

Aude

Suma total de segells
FIGURA 2: gràfics estadístics

c
FIGURA 3: Mapa de jaciments
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