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LA VIL·LA DEL ROMERAL
(ALBESA, LA NOGUERA):
UN EXEMPLE D’OCUPACIÓ DEL
TERRITORI D’ILERDA EN
ÈPOCA IMPERIAL
Lluís Marí Sala a, Víctor Revilla Calvo b
RESUM
La vil·la del Romeral és un establiment amb una complexa
seqüència d’ocupació al llarg de l’època imperial. La primera fase correspon a un edifici de característiques poc
definides que es basteix a inicis del segle I dC. Aquesta
construcció és substituïda per un gran edifici, amb funció
residencial i dotat de balnea, que sembla haver estat en
ús durant els segles I-III dC. Cap a mitjans segle IV es duu
a terme una reconstrucció monumental que utilitza noves
formes arquitectòniques i decoratives, però l’edifici sembla abandonar-se aviat. Algunes evidències indiquen una
reocupació en època visigoda.
PARAULES CLAU
Vil·la, mosaics, hàbitat rural, paisatges, antiguitat tardana.
ABSTRACT
The Roman villa of Romeral is a settlement with a rather
complex sequence of occupation throughout the Roman imperial period. The initial phase corresponds to an indistinct
construction dated to the first century AD. This construction
is later substituted by a large residential area, equipped with
balnea, which seems to be dated between the first and third
centuries AD. Approximately in mid-fourth century AD a
significant reconstruction was carried out, drawing on new
architectural and decorative features. However, this building
seems to be abandoned soon after. Some evidence may suggest a reoccupation during the Visigothic period.
KEYWORDS
Villa, mosaic, rural settlement, landscapes, Late Antiquity.

a. ArqueoRadar, SL
b. Universitat de Barcelona
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INTRODUCCIÓ
Entre les darreries del segle I aC i els segles V-VI dC, les terres
de Ponent van ser ocupades progressivament per una munió
d’assentaments rurals que la investigació arqueològica està
en procés de definir. Aquests establiments ocupaven sobretot
el territori vertebrat per la xarxa hidrogràfica que formen els
rius Segre i la Noguera Ribagorçana. En el vèrtex de l’estructura de poblament se situava la vil·la, alhora residència dels
propietaris i centre d’explotació agropecuària.
Aquesta dualitat explica la creació d’una arquitectura acurada
que combinava programes constructius i decoratius luxosos
amb la presència d’estructures i instal·lacions destinades a
l’activitat agrícola-ramadera i artesana.
En el territori més proper a la ciutat d’Ilerda s’han identificat
algunes vil·les de gran importància per la seva arquitectura.
Algunes han estat objecte d’excavacions parcials, como Torre
Andreu (la Bordeta) o el Tossal del Moro (Corbins) (Rafel, 1993;
Marí, Revilla, 2003b).
L’entitat d’altres només ha estat definida a partir d’evidències
indirectes, com el cas de la vil·la de Raimat (Pérez et al., 1988).
Sense cap mena de dubte, però, la vil·la més coneguda és la
del Romeral, al terme d’Albesa. Les intervencions realitzades
en aquest lloc des del 1961 han permès reconstruir les característiques i l’evolució d’un assentament ocupat de forma
ininterrompuda durant un període de poc més de 4 segles,
des d’època d’August/Tiberi fins a inicis del segle V dC. Dins
aquest espai temporal ha estat possible identificar una sèrie
de fases constructives molt ben definides, que corresponen
a un edifici de grans dimensions i amb una complexa orga-

nització interna. La presència d’una pars urbana definida per
un programa decoratiu acurat i l’existència de certes infraestructures bàsiques (com uns balnea), permeten definir l’establiment com una vil·la amb una pervivència, com a mínim,
entre un moment avançat del segle I i les darreries del segle
IV inicis del V dC. El lloc també ha proporcionat evidències de
freqüentació en època visigoda.
La vil·la del Romeral es troba a quatre quilòmetres al NO d’Albesa, sobre la primera terrassa al·luvial de la riba esquerra de
la Noguera Ribagorçana, i a 13 quilòmetres de la confluència
d’aquest riu amb el Segre.
L’emplaçament de la vil·la a la cota de 252 m i la seva posició,
18 m sobre el riu, li atorga una àmplia visió de la riba dreta i la
vall del riu al S i SO, pel fet que cap al nord i el nord-est la successió de terrasses i l’absència d’accidents del relleu importants asseguren el domini visual de les primeres formacions
orogràfiques del Prepirineu: la Serra Llarga i el Montsec d’Ares.
La disposició de la primera d’aquestes formacions i dels dos
cursos fluvials esmentats defineix una plana molt àmplia,
de forma aproximadament triangular que va perdent alçada
suaument des del NE. L’elecció de l’emplaçament també pretenia reforçar l’efecte monumental de l’arquitectura.
Finalment, l’emplaçament triat permetia un accés fàcil a la
xarxa viària local. Molt a prop de la vil·la, a la partida de Cal
Montblanc, se situa una construcció, de funció imprecisa i datada entre els segles I i IV, que controlava visualment el traçat
de dues vies que es dirigien cap als dos passos de la Serra Llarga: Algerri i Castelló de Farfanya (Rovira, Marí, 1998).

Figura 1. Planta general de l’edifici, amb indicació de les fases altimperials, en gris, i la fase del segle IV, en negre. En color vermell,
estructures de pletes modernes.
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HISTÒRIA D’UN DESCOBRIMENT
La vil·la va ser descoberta de forma casual l’any 1961, quan es
va localitzar un primer mosaic. Els anys 1965, 1966 i 1968, sota
la direcció de Rodrigo Pita i Luis Díez-Coronel, l’IEI va endegar
sengles campanyes d’excavació que van permetre localitzar
un conjunt de mosaics policroms i delimitar bona part d’un
edifici de grans dimensions que responia als models més
sofisticats de l’arquitectura rural romana (Pita, Díez-Coronel,
1963; Díez-Coronel, 1970; Díez-Coronel, Pita, 1969-1970 1966
i 1970; Pita, Díez-Coronel, 1964-1965). L’atenció atorgada a la
localització i recuperació dels mosaics explica el limitat coneixement de la vil·la, tot i aparèixer en estudis científics importants (Gorges, 1979). De fet, només es va intervenir en les
galeries pavimentades amb mosaics que envoltaven el pati
del peristil -que no va ser excavat- i algunes habitacions dels
costats N i O. A més, els treballs es van concentrar en les darreres fases d’ocupació: les relacionades amb una reorganització
global de l’edifici dins el segle IV i el posterior abandonament.
Les fases més antigues només es van documentar mitjançant
sondeigs molt limitats. Aquest fet ha dificultat els intents posteriors per definir l’evolució general de la vil·la i interpretar, en
particular, la fase representada per la construcció de l’edifici
senyorial. En termes generals, els descobridors parlen d’una
primera ocupació que se situaria entre els segles I a III dC i que
finalitzaria amb les suposades destruccions que acompanyaren les incursions bàrbares del 260 dC. Amb posterioritat,
dins el Baix Imperi, s’hauria bastit un nou edifici, organitzat de
forma rigorosa a l’entorn d’un peristil i decorat amb luxe, que
hauria estat destruït en el context de les invasions del segle
V dC.
L’any 1968 els treballs es van interrompre i no es va realitzar
cap nova intervenció fins al 1995, quan es va iniciar un programa sistemàtic d’excavacions arqueològiques. Aquestes excavacions han permès ampliar el coneixement de la vil·la i documentar les fases d’un establiment que neix la primera meitat
del segle I dC i que va ser reconstruït i reformat diverses vegades, transformant la seva arquitectura i naturalesa fins a finals
del s. IV (Marí, Revilla, 2003a; Marí, Revilla, 2006) (fig. 1).
LES PRIMERES FASES D’OCUPACIÓ (SEGLES I-III DC)
Les excavacions recents han proporcionat evidències d’un
primer establiment de certa entitat, bastit amb carreus de
grans dimensions. Se’n desconeixen, però, les característiques
i la funció. Les úniques evidències d’aquesta fase són les rases
de fonamentació, que havien estat espoliades dels carreus, i
un dipòsit amb les parets de morter de calç i paviment d’opus
signinum. El dipòsit havia estat excavat a les graves quaternàries que formen la terrassa sobra la qual s’assenta el conjunt, i estava conservat en una alçada de poc més d’un metre.
La data fundacional i la durada d’aquesta primera fase no es
poden precisar encara, atès que l’únic element de datació són
els materials recuperats dels nivells d’amortització del dipòsit
esmentat. Entre aquests materials, cal destacar una copa de
parets fines tipus Mayet XXXVII 1a, de probable producció bètica, amb cronologies d’època de Tiberi-Claudi (López Mullor,
1989, p. 175-180). Aquesta datació no es pot aplicar a tot el
conjunt, ja que el dipòsit podia haver estat reomplert com a
part d’una reforma parcial del lloc.
A la segona fase d’ocupació correspon una construcció amb
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Figura 2. Piscina de les termes altimperials.

Figura 3. Detall de l’hipocaust disposat a l’est de la piscina.

una clara funció residencial. Es tracta d’ un edifici de grans dimensions que sembla organitzat a l’entorn d’un pati central i
que va ser objecte de diverses modificacions. Fins al moment,
s’han delimitat 3 costats d’un edifici de planta quadrangular,
encara que la major part d’estructures han estat documentades en l’angle SE. En el costat S s’han pogut excavar algunes
estances que semblen pertànyer a uns balnea: una gran habitació amb paviment d’opus signinum, que podria correspondre a la cella frigidaria, al costat d’una piscina (piscina frigidaria), a la qual s’accedia a través de dues grades. Cal destacar la
presència de nombrosos fragments de lapis specularis, caiguts
damunt el sòl de la piscina, procedents, versemblantment, de
les obertures que il·luminarien el recinte. Aquest complex,
que sembla en ús durant els segles II-III dC, va ser amortitzat, en un sol moment, amb un potent estrat de materials
de construcció. Els materials ceràmics recuperats (sigillata
hispànica tardana 37) situen aquesta amortització a l’entorn
mitjans-de la segona meitat del segle IV dC. Recentment, a
l’E de la piscina, ha estat identificat un gran espai dotat de
calefacció per hipocaust. Aquest espai devia formar part, sens
dubte, dels balnea, del qual, però, encara no ha estat possible
establir-ne les dimensions (l’amplada mínima és de 6,30 m) i
l’organització interna. Tampoc hem identificat, de moment, el
praefurnium. Això impedeix, per tant, definir com s’organitzava el recorregut dels banys (fig. 2 i 3).
La rellevància d’aquesta pars urbana és confirmada per l’existència d’un programa ornamental de gran qualitat. A part
d’un fragment de fust de columna de marbre trobat en els
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nivells d’amortització de la piscina, el 2005 es van recuperar
fragments d’un labrum i una gran placa esculpida amb la
reproducció del cap de Medusa, que servia com a brollador.
Aquesta peça es va recuperar en un estrat datat en el segle IV
i no se’n pot precisar la ubicació original –tal vegada el recinte
dels balnea? El bon estat de conservació de la peça i la fragilitat del material sobre el qual es va esculpir, pedra arenosa,
no semblen abonar que hagués estat exposada a l’aire lliure.
A la mateixa fase (sense que es pugi precisar el moment de
construcció) corresponen dos grans dipòsits rectangulars
d’opus signinum. Es tracta, molt possiblement, d’una gran instal·lació de premsat que ocuparia tot el sector O de l’edifici,
tot configurant una pars fructuaria. Els dos dipòsits van ser
amortitzats al segle IV.
EL SEGLE IV: LA RECONSTRUCCIÓ DE LA VIL·LA
La segona meitat del segle IV la vil·la va ser reconstruïda de
forma total. Aquest canvi va suposar l’aprofitament selectiu
d’estructures i espais de la fase anterior, però també l’arrasament d’altres i la creació d’un nou programa decoratiu. El nou
edifici, de planta quadrangular, s’organitza a l’entorn del pati
d’un peristil delimitat per quatre galeries porticades de 26
m de longitud màxima i 3,20 m d’amplada. D’aquesta planta únicament sobresurten els volums que corresponen a dos
espais singulars: una exedra al costat NO i una sala octogonal,
precedida per un passadís, a costat SE. El conjunt, per tant,
es presenta com una construcció compacta. A part de les galeries del peristil, que organitzaven la circulació dins l’edifici,
alguns passadissos secundaris faciliten l’accés a altres dependències de caràcter més privat. Fins al moment només s’ha
pogut establir amb seguretat la disposició de les habitacions
situades en els costats NO, SO i part del SE de la vil·la. L’àrea
total ocupada és d’uns 3.000 m2.
Al costat N destaca, ocupant una posició central, l’exedra ja
esmentada, que està dividia en dos espais: un de rectangular
i un altre de rematat per un absis, inscrit dins d’una obra de
planta quadrada que sobresortia de la paret NO de l’edifici.
L’organització d’aquest àmbit i la seva decoració musiva, la
més rica del conjunt conservat, així com la seva posició axial,
fan pensar en un triclinium o en un oecus. Aquest tipus de sales s’inspiren en els models de l’arquitectura oficial romana i
en seus cerimonials. Traslladats ràpidament a les residències
aristocràtiques, aquests espais serveixen per mostrar el poder
i la riquesa dels grans propietaris tardoromans. Els paral·lels,
amb cronologies de segle IV, són ben coneguts a Catalunya:
Darró, a Vilanova i la Geltrú; Torre Llauder, a Mataró (López
Mullor et al., 1992; Prevosti, Clariana, 19932; per Hispània:
Chavarría, 2007).
A ambdós costats del triclinium/oecus hi ha sengles àmbits
de funció diversa. A l’est, podem trobar 2 estances a les quals
s’accedia des del peristil a través d’un passadís d’un metre
d’amplada cobert amb un paviment de terra batuda. L’habitació més propera a la gran sala va experimentar una evolució
complexa al llarg del temps. Els treballs d’excavació van permetre documentar un senzill paviment, també de terra batuda, que n’havia substituït un d’anterior de mosaic.
A l’esquerra, hi ha un àmbit –versemblantment un cubiculum– al qual s’accedia directament des del peristil. L’àmbit
comptava amb un paviment d’opus signinum i estava dividit,

per un petit muret, en dos espais menors. A la dreta, un estret
passadís comunica la galeria del peristil amb dos espais bessons, tal vegada dos cubicula, que presentaven una complexa
seqüència estratigràfica. En la darrera fase de la vil·la –segle
IV-, malgrat que en aquests dos àmbits es va documentar un
senzill paviment de terra batuda, hi ha evidències que estava
previst dotar-los d’un paviment de mosaic, motiu pel qual no
es pot descartar que es tracti de les habitacions del dominus,
ja que estarien situades a la part més pregona de la vil·la.
El costat O de l’edifici presenta una major complexitat arquitectònica. Aquí s’ha identificat un gran espai, amb una superfície per sobre dels 100 m2, on potser estava previst bastir el
triclinium estival i una galeria sobre el riu. En la fase altimperial, aquest espai acollia una instal·lació de premsat d’oli i/o vi,
amb dues cisternes de regulars dimensions. Per sobre l’amortització de la instal·lació de premsat, s’hi havien començat a
aixecar les estructures del triclinium/galeria, així com procedir
a decorar les parets i el sostre amb estuc pintat i en relleu,
respectivament.
En un moment encara no determinat, però que sembla situar-se dins la fase del segle IV, l’angle SO de l’edifici va patir
una destrucció parcial com a resultat d’un esfondrament de la
terrassa natural en la qual s’assenta la vil·la. Aquest fet només
va afectar algunes habitacions, però en tractar-se d’un angle,
això devia perjudicar l’estabilitat estructural de tot el conjunt.
El sector va ser reconstruït enretirant el mur de tanca de l’edifici respecte al límit de la terrassa i aixecant noves habitacions
de dimensions més petites.
Aquesta reestructuració va comportar la creació de dues noves habitacions. La més propera al triclinium, versemblantment, hauria estat un espai important, com evidencia la disposició davant de la porta de la composició coneguda com
Emblema Z. La pèrdua de la paret posterior i l’aixecament
d’un nou mur de tancament enmig de l’habitació va impossibilitar l’ús previst inicialment. Al costat d’aquesta primera,
hi ha una nova habitació, en aquest cas un cubiculum, dividida en dos espais menors: el més allunyat de l’entrada, de
forma rectangular i més petit, era destacat i separat de l’altre
per dues columnes o pilastres adossades. Ambdós espais eren
decorats amb mosaics policroms. El més luxós pavimentava
l’espai de dimensions menors, i sembla el lloc més reservat,
tal vegada per emplaçar-hi el llit. L’habitació comunicava indirectament amb el peristil mitjançant un petit passadís de
servei pavimentat amb petites peces ceràmiques disposades
en forma d’espina. Aquesta disposició dels accessos reforçava
el caràcter privat i la intimitat de l’habitació.
Pel que fa al costat E, fins al moment només s’han identificat
algunes habitacions de planta quadrada, fortament arrasades
per les tasques de conreu modern, i un àmbit rectangular que
s’obria al peristil amb una gran porta flanquejada per dues
bases de columna. La disposició i l’ús dels elements ornamentals per destacar la porta fan pensar que segurament es tracta
d’un passadís que comunicava el peristil amb l’exterior o amb
un espai important.
Al sector sud s’ha localitzat, i excavat parcialment, una habitació de grans dimensions, a la qual s’accedeix per una porta
de dos metres d’amplada. La importància d’aquesta habitació sembla evident per la seva situació oposada al doble espai que configura el triclinium/oecus del costat nord i pel fet
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que el llindar de la porta estava singularitzat amb un motiu
ornamental en mosaic que reproduïa una palma. Tant el tema
del motiu com la seva acurada execució semblen indicar, per
tant, l’accés a l’interior d’un espai de prestigi. A través d’un
petit corredor de poc més d’1 m d’amplada pavimentat amb
decoració musiva l’espai esmentat comunicava amb una altra
habitació de planta octogonal, que sobresortia del conjunt de
l’edifici.
El darrer element d’interès d’aquest projecte arquitectònic és
el pati del peristil. Aquest espai –d’uns 400 m2 de superfície
i de forma lleugerament trapezial, era delimitat per un petit
mur de poc més de 40 cm d’alçada sobre el qual es recolzarien
les columnes que sustentaven la teulada.
L’obra constructiva d’aquesta fase és modesta, ja que consisteix en una barreja de morter de calç i pedres i còdols de
dimensions mitjanes, ordenats de forma que els murs mostren l’aparença d’un opus spicatum rústec. La pedra treballada només s’utilitza en alguns angles i portes, i com a basament de pilastres adossades i columnes. L’únic mur de límit
extern conegut fins ara, el que tanca l’edifici pel costat nord,
està recobert, externament, amb un parament de petits falsos
carreus que en realitat són pedres de forma irregular i amb
la cara vista treballada per donar l’aparença de bloc. Aquesta
simplicitat contrasta amb un programa decoratiu de qualitat en el qual destaca el conjunt de mosaics policroms ja esmentat, objecte de diversos estudis (Díez-Coronel, Pita, 1966,
1969-1970 i 1970; Pita, Díez-Coronel, 1963 i 1964-1965; Pita,
1969; Blázquez et al., 1989; Navarro, 1999; Marí, Revilla, 2006).
Els mosaics decoraven tres de les galeries del peristil (B, C, E),
dos passadissos del costat sud (H, I) i el cubiculum del costat
oest (A/F) i el triclinium/oecus (D, G).
A part dels mosaics, altres elements completaven l’efecte visual de la decoració. Des de les primeres intervencions, s’ha
fet evident la presència de fragments de plaques de marbre
per a revestiment de paret, de fragments de pintura parietal
(més de dos-cents, apareguts dins de la cisterna situada a
l’oest), alguns de decorats amb motius geomètrics i vegetals
(garlandes i fulles) i, en especial, una certa quantitat de fragments d’estuc pintat. Aquests estucs reproduïen motius vegetals (garlandes) que delimitaven espais en quart de cercle,
amb una forma i una organització similars a la d’alguns dels
mosaics del peristil. Aquests fragments devien formar part de
la decoració del sostre d’una o més habitacions –tal vegada
el conjunt triclinium/galeria. Finalment, també cal destacar la
recuperació de dos capitells de marbre, un basament de columna i diversos fragments de fust.
La cronologia d’aquesta fase d’ocupació, que sembla la més
important del Romeral, se situaria entre mitjans del segle IV i,
tal vegada, inicis del segle V (ocupant tot el primer terç?), quan
es produiria l’abandonament. Els descobridors de la vil·la parlen d’una destrucció violenta relacionada amb les incursions
dels sueus, a inicis del segle V, i la inseguretat generada pels
bagaudes, grups camperols potser associats a alguns bàrbars,
a mitjans segle V dC, que afectaren especialment algunes ciutats de la vall de l’Ebre i que van obligar a la intervenció de
tropes romanes. Amb tot, es tracta d’episodis molt diferents i
que no coincideixen clarament amb les cronologies que proporciona la vil·la.
Els factors històrics, d’altra banda, han de ser situats en el seu
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context precís. Les escasses fonts escrites sobre la Hispània
del segle V conegudes fins fa poques dècades, com Orosi i
Hidaci, oferien una imatge catastròfica inserida en el debat
polemitzador que va enfrontar intel·lectuals cristians i pagans
en els darrers moments de l’Imperi d’Occident (una revisió,
a Junyent, Pérez, 1994; Pérez, 1996; més recent, Arce, 2005).
Però la documentació estrictament contemporània, com la
correspondència de Consenci amb Sant Agustí, obliga a revisar aquesta imatge. Aquesta correspondència mostra la relativa inseguretat que vivia el territori a inicis del segle V, però
també la coexistència entre romans i bàrbars, aquests darrers
desitjosos d’aprofitar les oportunitats que els oferia una societat avançada i mostra també la intensa vida d’una petita societat urbana de l’interior de la Tarraconensis i la capacitat de
les seves elits per relacionar-se amb altres ciutats, com Osca
o Tarraco (Amengual, 1992). Aquestes dades contrasten radicalment amb la Ilerda en ruïnes de què parlaven altres autors
llatins.
Els resultats de les darreres excavacions han ajudat a precisar
alguns dels problemes que presenta la datació de les diverses fases, però tampoc aporten solucions definitives. Pel que
fa a la fase d’hàbitat que acompanya la creació del programa de mosaics, la troballa d’algunes ceràmiques africanes i
hispàniques (sigillata africana D dels tipus Hayes 58; sigillata
hispànica tardana Drag. 37) en els estrats d’amortització dels
depòsits i la piscina, així com en els nivells d’anivellació relacionats amb els mosaics, suggereix una cronologia avançada
del segle IV, potser de la segona meitat de la centúria. Això
coincideix amb la datació establerta a partir de la decoració
musiva (Blázquez et al., 1989).
D’altra banda, diverses evidències suggereixen que el projecte de reconstrucció de la vil·la no es va completar i que els
treballs van durar poc temps. La importància de les reformes
arquitectòniques i el desenvolupament integral (o així ho
semblava) del programa musivari van fer pensar als primers
excavadors en una vil·la completada en els seus mínims detalls. En realitat només es van construir i decorar alguns espais
importants, relacionats amb la vida privada i les necessitats de
representació dels propietaris. En primer lloc, l’oecus i alguns
cubicula, així com els eixos de circulació representats per les
ales N, S i O del peristil. En altres llocs de l’edifici només es van
desmuntar estructures anteriors i es van preparar les superfícies per a la pavimentació. Altres indicis, com la troballa d’una
pastera per preparar morter, en un angle del pati, avalen que
l’edifici només s’havia acabat i s’utilitzava en part.
LA FI DE LA VIL·LA: ENTRE LA FREQÜENTACIÓ I LES
REOCUPACIONS
Les excavacions més recents tampoc han confirmat la creença
tradicional d’una destrucció violenta de l’edifici. Ben al contrari, sembla més probable un abandó ordenat i segurament total, realitzat en un únic moment. Abandonada la vil·la, l’edifici
devia restar en peu durant un període de temps relativament
ampli i serviria com a abric ocasional de pastors o camperols.
També s’ha documentat l’esfondrament de la teulada de les
galeries del peristil sense la més petita traça d’incendi. Aquesta freqüentació ocasional i els processos d’espoli que pateixen
normalment els edificis a l’antiguitat tardana, per a la recuperació de materials arquitectònics, devien accelerar la ruïna de
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l’edifici.
Al sector E hom constata la presència d’estructures molt senzilles construïdes amb material reaprofitat (còdols de mida
diversa, alguns petits carreus, fragments de teula) sobre els
estrats de destrucció que cobreixen les restes de l’edifici del
segle IV. Es tracta d’un o dos espais de planta rectangular i
dimensions molt reduïdes. En un estrat associat a aquestes
estructures s’ha recuperat un fragment de plat de TSAD forma
Hayes 107. El fragment presentava un vernís molt diluït, mat,
color ataronjat, aplicat a l’interior i a la part superior del llavi;
l’argila era de color ataronjat més fosc, molt grollera i rugosa, amb abundants partícules de desgreixant. La cronologia
d’aquesta forma, encara debatuda, se situa entre la segona
meitat avançada del s. VI i mitjans del s. VII (Hayes, 1972, p.
171; Atlante I, p. 102; Reynolds, 1995, p. 146 i 166). La seva
associació a estructures pot indicar l’existència d’un petit hàbitat, permanent o estacional, que respon a noves pautes socioeconòmiques (una unitat camperola?) i culturals.
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