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Les àmfores del litoral central de 
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El desenvolupament de la viticultura al nord-est de la província Hispania Citerior Tarraconensis des de finals del segle l aC va 
generar una producció excedentària de vins de qualitat diversa que van ser comercialitzats a gran escala. L'estudi de les xarxes 
de distribució i els mercats d'aquests vins s'ha vist dificultat pels problemes que suposa l'ús de metodologies tradicionals de 

tractament de dades arqueològiques. Aquest treball analitza la distribució d'una categoria particular de documents, els segells 
d'àmfores, per avaluar les possibilitats que ofereixen les noves metodologies de tracta ment de Big Data. Es pren com a cas d'es

tudi els segells de terrisseries del litora l central de la La ietàn ia, actives durant bona part del segle l dC i que fabriquen àmfores 
exportades especialment a les províncies occidentals i Itàlia. 

PARAULES CLAU 
Economia de l'antiguitat, vi laietà, epigrafia amfòrica, Big Data, Roman Open Data 

SUMMARY 
The development of viticulture in the north-east of the Hispania Citerior Tarraconensis provin ce, in the late 1 st century B.C., 
resulted in a wine production surplus of varied qualities mass-marketed. Market and distribution networks' studies have been 
hampered by the problems inherent in traditional methodologies concern ing archaeological data. Th is work analyses the distribu
tion of a peculiar evidence category, testing the possibilities that new Big Data methodologies offers. The research takes pottery 
stamps from the Laietanian central coast as a case study, a model that would be active for a substantial part of the 1 st century 
focused on amphorae production and its foreign trade, primarily towards western provinces and ltaly. 

KEY WORDS 
Ancient economy, Laietanian wine, Amphorae epigraphy, Big Data, Roman Open Data 
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Introducció 

En les darreres dècades, l'estudi de l'epigrafia amfòrica 
ha esdevingut fonamental per aproximar-nos a la realitat 
de les produccions ceràmiques del nord-est de la Hispa
nia Tarraconensis i de la seva distribució per l'Occident 
romà.1 En un primer apartat del treball analitzem alguns 
dels canvis associats a la conquesta romana (segle II 
avançat - finals del s. I aC), el context socioeconòmic i les 
dinàmiques del mercat en aquests canvis, destacant l'im
puls de les produccions vitivinícoles i, en conseqüència, 
dels sistemes productius i d'emmagatzematge. La imitació 
de certs recipients ceràmics per a la seva distribució sem
bla anar associada indirectament a un increment de les 
produccions amfòriques. En aquest escenari, els artesans 
especialitzats en la realització d'aquestes ceràmiques van 
començar a diferenciar les seves produccions amb mar
ques dins d'un sistema terrissaire cada cop més complex. 
En aquesta línia, l'estudi de segells i grafits es torna in
dispensable per conèixer la potencialitat de cada forn, les 
seves fases i, indirectament, la seva distribució comercial. 

En un segon apartat presentem la interfície de visualit
zació i exploració de dades Roman Open Data, construï
da amb l'objectiu de fomentar l'exploració de les produc
cions amfòriques i la seva epigrafia. L'ús d'aquesta eina 
ha de facilitar la consulta de les dades contingudes a la 
base de dades del CEIPAC, amb més de 2.700 epígrafs 
relacionats amb la producció amfòrica d'Hispània Cite
rior, procedents de més de 160 treballs diferents publi
cats en els darrers setanta-cinc anys. Aquest fet ha d'agi
litzar les consultes sobre la totalitat del material conegut, 
i pot animar els especialistes a acostar-se de nou al tema. 

B1u-duo ,' 
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Com a objectiu general, aquest treball pretén analitzar 
les relacions entre les dinàmiques comercials i de con
sum, per una banda, i el desenvolupament de l'econo
mia vitivinícola a l'àrea del litoral central català, apro
fundint en el coneixement de les formes de producció 
agrícola i artesana en aquesta regió. Un objectiu com
plementari, de caràcter metodològic, és l'avaluació de 
potencials problemàtiques i de nous sistemes i recursos 
per a l'estudi d'aquestes evidències, que plantejarà pro
blemes particulars d'anàlisi en vista de la seva quantitat 
i la seva difícil visualització. 

Laietània, una regió singular 

En els últims 40 anys, l'estudi de l'evolució socioe
conòmica del nord-est de la província Hispania Ci
terior Tarraconensis ha experimentat avenços molt 
importants. En particular, la incorporació d'un volum 
creixent de proves arqueològiques, susceptibles de ser 
quantificades i comparades, ha permès construir hipò
tesis cada vegada més complexes respecte a les estruc
tures de la producció, el comerç i consum de productes 
agrícoles i sobre la seva evolució entre el darrer segle 
de la República i els segles li i III dC. 

Dins d'aquest escenari, la Laietània, i especialment 
l'àrea del Maresme, ha esdevingut un dels principals 
focus d'estudi per les seves característiques particulars, 
tant geogràfiques i demogràfiques com econòmiques 
i sociopolítiques. Definir l'àrea de la Laietània és una 
tasca amb certa dificultat. El seu territori sembla ocu
par una part de l'espai central de l'actual Catalunya, i 

abasta aproximadament 
la costa central des de 
Blandae (actual Blanes) 
fins Barcino (Barcelo-

.. na), i té, per tant, com a 
potencials «fronteres» 
el riu Tordera al nord i 
el Llobregat al sud. A 
l'interior el seu límit 
arribaria fins la serrala
da Prelitoral, inclosa la 
totalitat de la depressió 
del Vallès [Fig. l]. 

Fig. 1 / Mapa de la regió 
Laietana costanera i 
els seus nuclis i jaciments 
més destacats 
(BUSQUETS, MORENO, 
REVILLA 2013: 235). 



Epigrafia amfòrica i roman open data: Les àmfores del litoral 
central de Catalunya com a cas d'estudi 

La geografia d'aquest territori es caracteritza per una 
llarga línia marítima amb costes i aiguamolls que fa
ciliten la connexió amb les xarxes comercials del Me
diterrani. Aquesta facilitat se suma, tot i la serralada 
Litoral, a un ràpid i còmode accés a les àmplies i fèrtils 
valls i depressions de l'interior a través de cursos flu
vials, com els esmentats rius Besós i Tordera, i torrents 
com les rieres de Teià, Argentona, Llavaneres, Arenys 
o Pineda. Però les facilitats i avantatges geogràfics no 
van ser l'únic factor que propicià el desenvolupament 
d'aquesta àrea. 

La conquesta romana, 
el canvi cultural i els inicis 
de l'economia vinària 

Cap al segle IV i III aC els laietans estaven orga
nitzats arreu dels territoris mencionats anteriorment 
en forma d'oppida, centres urbans fortificats situats 
en punts alts amb avantatges estratègics-geogràfics. 
Aquests s'organitzaven de forma autònoma però man
tenint unes interrelacions jeràrquiques, per bé que 
centres com el Burriac van tenir una notable prepon
derància en comparació amb la resta. En destaquen 
les seves dimensions, edificacions i el gran desenvolu
pament del seu hinterland, és a dir, la vall de Cabrera 
(ZAMORA 2007), fet que situava l'àrea de l'actual Ma
resme entre les més actives socialment i econòmica
ment. En aquest context socioeconòmic, a la Laietània 
predominava una economia agrària cerealística, ma
jorment per a consum propi però també amb notables 
excedents productius potencialment comercialitzables 
(PUIGVEHf 1988: 378; BOADA, GORDI 1993: 77; 
GRACIA 1996: 177-185; SANMARTf, SANTACA
NA 2006: 76; PANOSA 2012: 83-84; OLLER 2016: 
61-62). Òbviament, aquesta base econòmica agrària 
va desenvolupar unes activitats complementàries i se
cundàries lligades a l'al imentació, la beguda -espe
cialment la cervesa- la ceràmica, i també al tèxtil i a 
la metal·lúrgia (OLLER 2016: 62-64). Paral·lelament a 
aquest desenvolupament agrari i de sectors secunda
ris s'observa un notable augment del comerç exterior. 
S'identifica un important creixement amb la presèn
cia de ceràmica i elements importats durant el segle 
IV aC, especialment de mercats fenicis-ebusitans i 
grecs-massaliotes (ASENSIO, SANMARTÍ 1998: 
17-32; SANMARTÍ 2000; ASENSIO 2011: 67-68). 
Aquest fet és considerat per alguns autors com un dels 

principals elements per al desenvolupament i consoli
dació de l'àrea de la Laietània (ASENSIO, SANMAR
TÍ 1998: 17-32; OLLER 2016: 64-65). 

Amb l'arribada de la República Romana el 218 aC, 
arran de la Segona Guerra Púnica, tot el nord-est de la 
futura província Hispania Citerior Tarraconensis ini
ciarà una important transformació política, territorial, 
social i econòmica (OLESTI 2000: 55-72; ARRA Y A.S 
2007: 48-59). A la Laietània, els canvis van resultar 
particularment efectius i patents, en especial a la vall 
de Cabrera. Les primeres mostres d'aquella transforma
ció foren els nous sistemes d'establiments rurals, cap 
a mitjan segle II aC, amb hàbitats de petites dimen
sions i explotacions agrícoles en les quals coexistien 
característiques ibèriques i itàliques (MIRÓ, PUJOL, 
GARCÍA 1988: 32; MARTÍN, GARCÍA 2007; ARRA
YA.S 2007: 52; REVILLA 2004a i b). En aquest con
text s'inicia la fabricació local d'imitacions d'àmfores 
grecoitàliques i Dressel l (MIRÓ, PUJOL i GARCÍA 
1988: 32; LÓPEZ MULLOR, MARTfN 2008: 33-44; 
OLESTI 2016: 154). 

Corresponen a aquesta etapa els primers segells im
presos sobre àmfores locals, com M·COS, Q·FABI i 
Q·E / B.2 Aquests segel ls han estat interpretats tra
dicionalment com a prova de de l'arribada de colons 
itàlics i de la implantació de nous models agraris i 
d'organització (MIRÓ 1988: 249-250). Aquestes hipò
tesis sobre una colonització itàlica han estat discuti
des des de finals dels anys noranta (PENA, BARRE
DA 1997: 51-54; PENA 1999: 303-318), i es tendeix a 
donar més protagonisme i iniciativa a les poblacions 
locals, com han demostrat les troballes arqueològiques 
(OLESTI 2000: 71-90; ARRAYA.S 2007: 52). Tot i 
això, la influència itàlica - que s'analitzarà de forma 
social i econòmica més endavant- és innegable des del 
punt de vista arqueològic, tant indirectament amb imi
tacions ceràmiques de cuina i amfòriques com a través 
d'assentaments a la Laietània, molt discutits en l'entorn 
acadèmic com a primera «eclosió» de jaciments agra
ris itàlics. Els més destacables són els de Ca l'Arnau 
o Can Mateu a la Vall de Cabrera, i Can Martí, Can 
Massot i Can Rosell a la depressió del Vallès (ARRA
YA.S 2007: 52; OLESTI 2016: 155). Aquest desenvolu
pament socioeconòmic va anar lligat a la urbanització, 
com ho exempli fiquen les fundacions de nuclis de nova 
planta com Iluro (Mataró), Baetulo o Blandae (GAR
CÍA ROSELLÓ 2017). 

l Aquest treball s'integra en els projectes «Relaciones interprovinciales en el lmperio Roma no. Producción y comercio de alimentos hispanos (provinciae 
Baetica et Tarraconensis)~ (HAR2017-85635-P MlNECO/FEDER) i «Dinàmiques socioeconòmiques del món rural romà: formes d'hàbitat i cultura mate
rial al litoral central català» (CLT009/18/00045. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), desenvolupats pel grup CEIPAC (2017SGR512. 
Agaur - Generalitat de Catalunya). 
2 Trobats respectivament als jaciments laietans de la Salut (Sabadell). Can Balançó - Can Portell (Argentona) i Mas Vendrell (Santa Eulàlia de Ronçana). 
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Les noves condicions socioeconòmiques devien ge
nerar, per primera vegada, grans quantitats d'exce
dents de vi susceptibles d'exportació. És llavors quan, 
a mitjan segle I aC (GARCfA ROSELLÓ, GURRI 
COSTA 1996-1997: 68; MIRÓ 2016), apareix la pri
mera àmfora local que tindrà cert èxit comercial, Ja 
Tarraconense 1.3 La seva distribució afecta tres àrees 
geogràfiques. La principal destinació van ser els mer
cats meridionals de la Gàl·lia, per on aquestes àmfores 
arriben a circular per l'eix fluvial Aude-Garona fins a 
Burdigala (Bordeus). Una altra ruta, l'oriental, abasta 
com a mínim, segons les evidències arqueològiques , 
fins a Mallorca i el port de Maó. Finalment, també 
va tenir una distribució abundant cap a l'interior, re
muntant el riu Ebre, i se'n troben restes significatives 
a Caesaraugusta, Celsa i Tiermes (BELTRAN 2008: 
275; LÓPEZ MULLOR, MARTÍN 2008: 697; JA
RREGA 2015: 94). 

Els segells d'aquestes àmfores representen duo no
mina, com en els casos més antics, però també hi tro
bem els primers casos d'un home lliure associat amb 
un d'esclau, fet que denota l'existència d'una realitat 
productiva molt més complexa. Aquesta situació sem
bla similar al cas de la producció d'amfòrica itàlica 
tardo-republicana en la qual el dominus, propietari 
de la terrisseria, apareix representat junt amb els in
dividus que gestionaven la producció. Segons alguns 
autors, les famílies representades a l'epigrafia de la 
Citerior, d'origen centro-itàlic, van aconseguir ser 
propietàries de fèrtils territoris a la Laietània, tant al 
Maresme com al Vallès, i les àmfores es fabricarien 
a les terrisseries dels seus fundi (PENA, BARREDA 
1997: 51-73; BERNI, REVILLA, 2007: 95-111; BER
NI, MIRÓ 2013: 67; JARREGA 2015: 80, 93). Algu
nes de les gentes presents a les marques epigràfiques 
d'aquest període, com els Volteii, els Lorenii, els Mevii 
i els Statii, tenen representació a l 'epigrafia funerària 
de Narbo, fet que mostraria les estretes relacions so
cioeconòmiques entre el nord-est de la Hispania Cite
rior i aquest important port comercial (CHRISTOL, 
PLANA 1997; PENA, BARREDA 1997; PENA 2000: 
8-14; BERNI, MIRÓ 2013: 67). Aquest interès i in
versió forana podrien posar de manifest en aquelles 
dates el gran potencial econòmic del territori laietà i 
les seves produccions d'alt valor comercial, que feien 
rendible la inversió d'elits estrangeres en activitats vi
tivinícoles orientades a l'exportació. En dècades pos
teriors això quedarà corroborat ja que apareixen nous 
inversors de orígens més distants i de major nivell so
cioeconòmic (GIANFROTTA 1982: 475-479; PENA, 
BARREDA 1997: 55-66; TREMOLEDA 2005; TRE
MOLEDA, COBOS 2003). 
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Les raons de l'èxit. 
De la Laietània als límits 
de l'Imperi 

Cap a inicis de la segona meitat del s. I aC les bases i el 
desenvolupament del nou sistema econòmic ja estaven 
assentades (MIRÓ 1988; REY ILLA 1995, 2015 i 2016). 
El desenvolupament i l'èxit del sistema vitivinícola al 
nord-est de la Tarraconensis va desembocar en una ex
pansió geogràfica i productiva, vinculada a una inten
sificació de les exportacions i a la seva presència a les 
xarxes comercials a l'Occident de l'Imperi (MARTÍN 
l OLIVERAS, MARTÍN-ARROYO, REVILLA CAL
VO 2017; MARTÍN I OLIVERAS, REVILLA 2019). 
Serà en aquest moment quan sorgeixen les àmfores que 
representen aquesta gran expansió comercial tarraco
nense i que es reflecteixen en el camp arqueològic: Ja 
Pascual l, l 'Oberaden 74 i la Dressel 3-2. 

La Pascual I va ser la primera àmfora produïda de for
ma massiva, inicial ment a la Laietània i després a tota Ja 
Tarraconense, fet en consonància amb la gran extensió 
de les seves exportacions i distribucions sense prece
dents dins les produccions de la regió. Pràcticament tots 
el tallers de l'àrea d'Iluro la fabricaren (MIRÓ 1988: 35-
45; REVILLA 1995: 237-272). Va introduir-se als mer
cats occidentals i mediterranis reemplaçant les àmfores 
vinàries itàliques Dressel lA i B. La Gàl·lia va esdevenir 
el seu principal mercat de consum, i hi arribà a quasi mo
nopolitzar les importacions amfòriques i el consum del 
vi en algunes àrees, especialment de la zona meridional. 
Es va comercialitzar utilitzant la ruta del golf del Lleó i 
majorment les xarxes fluvials gal·les, sobretot l'eix Au
de-Garona, el Loira i el Roine, a més de la ruta atlàntica 
des de Burdigala (Bordeus) fins Britannia (TCHERNIA 
1971: 51-52; GALLIOU 1984: 99-105: PASCUAL 1991· 
LAUBENHEIMER, MARLIÈRE 2010; CARRERA.S 
2000 i 2016; CARRERAS, FUNARI 1998; CARRE
RAS, MORAIS 2012: 419-441; MORILLO, SALIDO 
DOMÍNGUEZ, FERNANDEZ OCHOA 2016: 267-284; 
RUBIO-CAMPILLO et al. 2018a: 37-47; PALACÍN 
2018: 23, 35-47; GONZALEZ CESTEROS, BERNI 
2018; REMESAL 2018; AYLLÓN, PÉREZ GONZA
LEZ, REMESAL 2019). D'aquesta manera arribaria als 
mercats de tota la Gàl·lia, Britannia, el limes germànic 
al Ri~, la península itàlica amb Roma inclosa i la provín
cia d'Africa, destacant Cartago com a centre consumidor 
(MIRÓ 1988: 124, 162 i 170; PALACÍN 2018: 22-24; 
estudis concrets: REMESAL 1986, 1997 i 2018; RE
MESAL, REVILLA 1991: 389-439 i 1993; REVILLA, 
CARRERAS 1993; CARRERAS 2009 i 2016' CARRE
RAS, GONZALEZ 201 l i 2013; CARRERAS, BERNI 
2015; GONZALEZ, TREMMEL 2011-2012; ROBERTO 
De ALMEIDA et al. 2014; REVILLA 2018). 
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A finals del segle I aC, l'economia vitivinícola ja s'es
tava acabant d'assentar al conventus tarraconensis, 
i ja formava una complexa organització econòmica i 
productiva. A la vegada, la complexitat i la densitat de 
l'explotació dels recursos agraris va anar en augment, 
sempre amb ciutats com Baetulo o Iluro com a cen
tre neuràlgic, com ho demostra la gran concentració 
d'àmfores vinàries produïdes al seu hinterland. És en 
aquest context que el sistema productiu de les villae 
comença a expandir-se (BUSQUETS, MORENO, RE
VILLA 2013: 234-235; REVILLA 2016). La producció 
i riquesa que aquestes noves unitats van generar serà 
un dels principals motors que van contribuir a expandir 
encara més el fenomen de la viticultura. Aquesta es va 
estendre per la resta del nord-est de la Tarraconensis, 
originant noves i potents àrees productives amb elabo
racions vinàries en quantitats i qualitats diferents. Una 
d'aquestes serà l'ager de Tarraco i el Baix Ebre. Entre 
les àmfores que més força i potencial va tenir en aques
ta regió durant aquest període hi hagué l'Oberaden 74, 
la qual representa un cas particular entre les àmfores 
fabricades a la regió, tant pel seu estil com per la seva 
distribució, aspectes molt ben estudiats aquests últims 
anys (REVILLA 2007: 214-217; CARRERAS, GON
ZJ\LEZ CESTEROS 2013; GONZALEZ CESTEROS 
2014; GONZJ\LEZ CESTEROS, CARRERAS 2016). 
Al Maresme, la seva fabricació es constata tan sols a 
Sot del Camp (REVILLA 1995: 179-294). 

En aquest context, la fundació de Barcino (15-9 aC) 
va tenir un impacte important en el desenvolupament 
de noves formes d'ocupació i d'explotació del territo
ri. Aquest impacte és clarament visible a la conca del 
riu Llobregat, que, en el seu tram final , esdevingué un 
dels principals centres de producció amfòrica de tota la 
regió. Encara que les produccions vinàries de Barcino 
trigaran uns anys a arrencar, es convertiran en el gran 
motor econòmic per a les noves elits locals. (PENA 
1999; CARRERAS, OLESTI 2003; OLESTI 2005: 
179-294; OLESTI 2016: 160-161; GONZJ\LEZ CES
TEROS 2014; PALACfN 2018: 82-88). 

Transformacions comercials, el 
gir cap al Mediterrani Central 

Tot i que el sistema vitivinícola estigués desenvolu
pant-se i diversificant-se a gran escala per tota l'àrea 
catalana, l'evolució del mercat serà la que marcarà tota 
la deriva comercial i productiva. Una mostra de l'estreta 

3 També anomenada Laietana l (COMAS 1985: 65-66). 
4 Com Can Portell i Can Feu (Sabadell) (JARREGA 2016b). 

vinculació entre els mercats i les àrees productives és 
l'aparició de noves àmfores, en aquest cas la Dressel 
3-2. Els productors de la Tarraconensis van ser dels 
primers a adoptar aquesta popular forma, provinent 
de l'illa de Kos, just després dels itàlics (TCHERNIA, 
ZEVI 1972; 35-67; BERTOLDI 2012: 26; BERNI 2015: 
197-199; JJ\RREGA 2016a). 

En aquest cas, mentre l'Oberaden 74 potser va ser una 
adaptació a la demanda creixent de vi al limes durant 
els seus anys de producció, la Dressel 3-2 va ser una 
resposta a una major circulació d'aquests vins per les 
xarxes marítimes mediterrànies, especialment als po
blats i mercats itàlics, on s'estava imposant amb força. 

Les primeres Dressel 3-2 tarraconenses es van produir 
inicialment en algunes terrisseries de l'interior de la 
Laietània,4 sempre juntament amb les Pascual l. Aviat 
la Dressel 3-2 va ser fabricada a pràcticament tots els 
tallers del Maresme (REVILLA 1995: 237-272; BER
NI, MIRO 2013: 75-81; BERNI 2015: 196-198). El seu 
ascens a les produccions va ser molt ràpid, i superà en 
individus la Pascual l en algunes terrisseries en qüestió 
d'uns cinc a deu anys. A mitjan segle I aC les produc
cions de Dressel 3-2 ja són majoritàries, i a la segona 
meitat i final s del mateix segle aquesta tipologia pràc
ticament monopolitzarà les produccions amfòriques de 
la Tarraconensis5 (REVILLA 1995: 51; LÓPEZ MU
LLOR, MARTÍN 2008: 705; JJ\RREGA 2016a). Cap a 
l'últim quart del segle I aC molts centres de la Laietània 
deixen de produir-ne, tot i que els derelictes demostren 
que el comerç amb aquestes àmfores encara era dens a 
l'àrea de Tarraco cap a finals de l'etapa Júlia-Clàudia. 
Els últims estudis han identificat àmfores Dressel 3-2 
evolucionades cap a mitjan segle li i inicis del III aC 
a les vil·les de l'ager de Tarraco (JARREGA, OTIÑA 
2008: 283-285), i també produccions a la Catalunya 
septentrional datades a la segona meitat del segle I i 
principis del li dC (TREMOLEDA, CASTANYER, 
2007: 141-161). 

Els factors, processos i posteriors evolucions del co
merç del vi tarraconense a la segona meitat del segle 
I i durant el segle II dC han estat molt debatuts pels 
investigadors (KEAY 1987; MIRÓ 1988: 276-281; 
REVILLA 1995; GONZALEZ CESTEROS 2015: 
212-214; MARTfN I OLIVERAS 2016), però el tema 
encara es troba molt lluny de solucionar-se degut a la 
manca d'evidències. La majoria de les escasses fonts 
literàries disponibles es concentren en aquest període: 

5 Les evidències arqueològiques mostren que a principis del segle II dC el 80 % de les produccions amfòriques a la Tarraconense són Dressel 3-2 
(REVILLA 1995: 51). 
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Plini el Vell (N.H. XIV, 71), Marcial (I, XXVI i Sili 
Itàlic (Punica III, 369-370; XV 176-177) parlen de la 
gran qualitat de vins com els de Lauro o Tarraco i de 
la gran producció quantitativa, però de baixa qualitat, 
dels vins de la Laietània. Però les evidències arqueolò
giques, irònicament, són més reduïdes. Això ha portat 
a interpretacions respecte al canvi dels contenidors de 
vi, que pogueren haver passat a fer-se amb materials 
menys perdurables, com la fusta. Aquesta nova mena de 
contenidors6 sembla començar a popularitzar-se a par
tir del segle I dC (MARLIÈRE, TORRES 2005: 231; 
GONZALEZ CESTEROS 2015: 212-214; MARTÍN 
OLIVERES 2016; PALACÍN 2018: 120-121). 

Els motors de la Laietània, cen
tres productors i personatges 

L'àrea del Maresme va ser una de les regions amb més 
densitat de centres de producció amfòrica. Actualment 
es coneixen un gran nombre de centres en aquest territo
ri i, d'aquests, quasi una vintena es poden definir com a 
villae amb un taller artesà annex. La identificació de les 
produccions pròpies de cadascun d'aquests tallers, pas 
previ per a la definició de la seva distribució geogràfica, 
és molt difícil. Atesa la gran homogeneïtat tipològica 
d'aquestes àmfores, la identificació s'ha de fer a través 
de l'epigrafia o de l'estudi macroscòpic o arqueomètric.7 

Es tracta d'una concentració pràcticament inigualable 
al litoral mediterrani de la província de la Tarraconen
sis, que exemplifica el dinamisme agrari i comercial de 
la Laietània i que te un potencial analític molt elevat. 
Davant d'aquest complex escenari, per identificar els 
llocs de producció i segells coneguts i vinculats fins 
ara, amb la voluntat de mostrar nous sistemes de gestió 
d'aquest gran nombre de dades, és important presentar 
les principals àrees d'activitat, els centres de producció 
i les seves respectives marques amfòriques. Centrarem 
la mostra entre els rius Besós i Tordera, el que P. Ber
ni (2015: 197) denomina la «Laietània Occidental», 
deixant de banda Barcino (Barcelona) degut al desen
volupament productiu independent d'aquesta ciutat res
pecte a l 'àrea del Maresme. 

El primer cas d'estudi és Baetulo, a l'extrem sud de la 
Laietània del Maresme, una de les principals ciutats en 
època republicana , a l'entorn de la qual es desenvolu-

paria un important fenomen productiu, almenys des del 
segle l aC. El tallers del seu ager han aportat una gran 
varietat d'epigrafia amfòrica (COMAS 1985; 1987 i 
1997; ARRAYAS 2007: 64 i 66; REVILLA 1995; 2004; 
2012: 86-88). Malgrat la gran quantitat de documenta
ció arqueològica disponible (una part de la qual resta 
inèdita) no disposem d'un coneixement adequat de les 
formes d'ocupació i explotació del territori d'aquesta 
ciutat. Es coneix, per exemple, un cert nombre de nuclis 
rurals, de tipologia diversa, alguns amb evidències de 
tecnologia relacionada amb la producció vinària, com 
magatzems, dolia o forns ceràmics (PREVOSTI 1981, 
per l'epigrafia amfòrica i la viticultura (COMAS 1997). 
Tanmateix, no sempre és possible definir les activitats 
econòmiques i les estratègies relacionades amb la seva 
organització. És el cas dels assentaments de Can Butin
yà, Ca l'Alemany, Llefià (Parc Motocròs, Maria Watt i 
Bòbiles Elias i Serrat), Casa Blanca, Can Valls i Can 
Cabanyes, Can Rivière, Can Pi i Gibert, Ca l'Andal o 
Mas Boscà. De fet, els casos més ben identificats serien 
Can Peixau, vinculat al conegut segell M-PORCJ8 (PA
ORÓS 1998: 182-192) i les premses urbanes de la Casa 
dels Dofins i Casa de l'Heura, que si bé podien haver 
exportat, en vista de la presència d'àmfores (DE HE
REDIA, COMAS 2009:158-161), no tenen cap vincu
lació clara amb segells o forns propers. Troballes més 
recents, com la terrisseria amb sis forns ceràmics d'Illa 
Fradera, situada gairebé a les portes de la ciutat, no han 
estat degudament treballades (ANTEQUERA DEVE
SA, VAZQUEZ, RIGO 2010). 

El corpus dels segells procedents de l'actual terme de 
Badalona és nombrós i bastant divers (COMAS 1985 
i 1997), però també presenta importants problemes de 
contextualització que en dificulten l'estudi. Aquests 
problemes depenen de les condicions en què s'ha des
envolupat la recerca, determinada per unes dinàmiques 
de transformació del territori que l'administració i les 
institucions acadèmiques no sempre han pogut gestio
nar. La pèrdua de dades que ha provocat aquesta situa
ció afecta especialment el territori (PREVOSTI 1981a; 
BUSQUETS, MORENO, REVILLA 2008: 235). Per 
altra banda, és possible que una part de l'evidència epi
gràfica recollida provingui de vil·les allunyades però 
dependents de l'ager de Baetulo, i és que Baetulo va 
rebre un gran nombre d'àmfores vinàries produïdes a 
l'interior de la Laietània,ja sigui per ser-hi consumides 
o pel fet que la ciutat tenia una funció de centre redistri
buïdor en aquell entorn regional i/o interprovincial. Bon 

6 Arriben a capacitats mitjanes d'uns 700-900 litres, i a màxims de 1.000 litres, però són de molt fàcil transport (MARLIÈRE, TORRES 2005). 
7 En l'aspecte arqueomètric, i tot que ja s'han portat a terme estudis de pastes, els seus llocs de procedència són molt escassos i, per tant, presenten 
importants buits dins l'àrea catalana. Aquesta circumstància encara dificulta, a hores d'ara, identificar macroscòpicament algunes pastes en relació amb 
llocs o zones conegudes. 
8 Encara que també es vincula a les produccions amfòriques d'Illa Fradera (COMAS, MARTfNEZ-FERRERAS 2015). 
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Marca epigràfica 
A 

ALCO 
AR 

BAR 
C 

CANTEST 

CASSPI? 
CEL / CELS! 
CLB 
CMVCI 
CNFULSEC 

CSERVILI 
EGNATl 
ENT 
FVLSEC 

H 

IVNO 
L 

LC 

Lloc de producció 
Can Valls ( Llefià) 

Tipologia amfòrica Personatge associat 
Pascual l 
Dressel 3-2 

Possible procedència Pascual l / Dressel -
de Torre Llauder 3-2 

Dressel 3-2 
Possible procedència Pascual l / Dressel Cornelius?9 

de Can Vendrell o 3-2 
Can Cabot (Caldes 
Montbui Santa 
Eulalia de Ronçana) 

Can Valls (Llefià) 

Pascual l 

Pascual l / Dr 3-2 
Dressel 3-2 
Pascual J / Dr 3-2 
Tarraconense l 
Pascual l 

Tarraconense l 
Pascual l 
Pascual l/ Dr 3-2 
Pascual l 

Possible procedència Pascual l 
de Torre Llauder 

Dressel 3-2 

Caius Antestius 
/Antistius10 

Caius Muci ... 

Cnaeus Fulvius 
Secundus /Securus?11 

Caius Servi/i ... 

() Fulvius 
Secundus/ Secu rus? 

Possible procedència Pascual l i Dressel -
de Cal Ros de les 3-2 
Cabres 
Baixa possibilitat de Dressel 3-2 
ser d'una figlina 
propera a Baetulo. 12 

Àmfora tarraconense -
indeterminada 

LO ... ? 

MEVI 
MPORC 
MPORCI 
MSC 
MLIC 
QMEVI 
RCT 

l Can Peixau 
Fradera 

Pascual l 
Illa Pascual l 

Quintus Mevius?13 

Marcius Porcius 

RES 
SCOTTVS 
SEXSTATI 

SIL 
TROPM 
VAS 
VIO? 
.. CTAV ... 14 

... R ... 

.. NICI 

Pascual l / Dr 3-2 
Pascual l / Dr 3-2 
Tarraconense l 
Pascual l / Dr 3-2 
Pascual l / Dr 3-2 
Pascual J / Dr 3-2 

Possible procedència Tarraconense l 
de Can Massot 
(Montmeló) 

Pascual l / Dr 3-2 
Dressel 3-2 
Pascual l 
Dressel 3-2 
Pascual l / Dr 3-2 
Pascual l / Dr 3-2 
Dressel 3-2 

Marcius Licinius? 

Quintus Mevius 

Sex tus S ta tius 

9 Presència de segells COR i L-C-R a Can Cabot, que podrien identificar-se com a Cornelius (JARREGA 2016b: 76). 
10 JARREGA 2016b: 76. 
11 ídem, 78. Molt probablement estretament relacionat amb el segell FVLSEC. 

Taula 1 / Mostra dels 
segells amfòrics produïts 
o suposadament produïts 
en les proximitats de 
l'ager de Baetulo 
(Dades seleccionades des de 
la base de dades CEIPAC). 

12 Existeixen segells amb sigles LC a altres llocs de la Laietània, com LCP a Santa Eulàlia de Ronçana, LCORPR a Mataró, o LCM a Riudoms (ager Tarraco). 
13 El segell MEVI és contemporani, i comparteix àmfora i origen amb Q-MEVI, per la qual cosa se l'ha vinculat amb aquest Quintus Mevi() o a conside
rar-lo pertanyent a la seva gens (JARREGA 2016b: 79-80). 
14 Potser relacionat amb el RCT, ambdós unicum a Badalona. 
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exemple en són els nombrosos segells trobats a Bada
lona provinents de l'àrea de Caldes de Montbui i Santa 
Eulàlia de Ronçana. Aquest fet demostra la importància 
de la ciutat com a centre socioeconòmic i articulador de 
les activitats d'una important part de la Laietània. 

De les marques produïdes en les proximitats de l'anti
ga Baetulo, a l'actual terme de Badalona, que es troba
ven dins de la regió laietana destaca per sobre de totes 
M-PORCI [Fig. 2], d'amplíssima distribució per totes 
les xarxes comercials d'exportació tarraconense, amb 
un sorprenent índex d'aparició a la Gàl·lia meridional 
(PENA 1999; CARRERAS, OLESTI 2000; BERNI, 
REVILLA: 2007: 95-111; BERNI, MIRÓ 2013: 69), però 
també evidenciada diverses vegades al limes germani
cus (GONZA.LEZ CESTEROS 2014) i a Pompeia (PAS
CUAL 1991: 142). La resta, tot i que algunes són molt 
conegudes i formen part sovint de troballes arqueolò
giques fora de Baetulo, tenen una difusió que, almenys 
fins al moment, queda concentrada en els mercats de la 
Tarraconense i del golf del Lleó. Es tracta de les marques 
QMEVI, MEVI, SEXSTATI o els segells CNFULSEC / 
FULSEC (PASCUAL 1991b; COMAS 1997). 

Fig. 2 / Imatge segell M·PORCI trobat a Neuss, Alemanya 
(Gonzalez Cesteros 2014: 511).). 

És el cas de terrisseries ubicades més al nord, ja a 
l'actual Maresme, on trobem diversos centres produc
tius, tant forns amfòrics independents com vinculats, de 
ben segur, a vil·les. A Tiana, per exemple, trobem les 
vil·les de Can Sentromà i Ca l'Andreu, a part d'altres 
indrets susceptibles de ser vil·les, com Can Bruguera, 
Can Gaietà o Can Ciutadella (PREVOSTI 1981b). El 
cas de Can Sentromà, tot i ser un centre productor que 
comptava amb àrees de premsat de raïm i magatzems de 
dolia actives fins als segles finals de l'imperi , no sembla 
incloure una activitat artesana (GURT, FERNANDO 
1987: 189-198). Trobem alguns segells amfòrics tarra
conenses, com un unicum IVP, però d'altres vinculats al 
vi, com els provinents de Baetulo, a través de Pascual l, 
SIL i CN[FVLSEC],15 a més d'altres àmfores d'impor
tació tant de vi d'altres zones de la Tarraconense com vi 
itàlic, oli i garum bètic (GURT 1984: 118-121). Aquest 
fet s'explica per la vinculació comercial amb Baetulo 
per obtenir certs productes de consum. No sembla suc
ceir el mateix en altres centres de l'ager, com ho eviden
cien les diferents vil·les a Alella, als jaciments d'Alella 
- Autopista i el torrent de Sistres - «La Serreta»,16 una 
zona ben extensa i rica en restes materials i estructurals 
que encaixen amb les d'una vil·la i les seves infraestruc
tures productives (PREVOSTI 1981b: 220-221; REVI
LLA 1995: 238-239). Curiosament, encara que gens co
negudes i quasi perdudes les evidències, el segell MON 
o MOM mostra uns certs paral·lelismes amb un de pre
sent en una Dressel 2-4 tarraconense trobada a Xanten, 
al limes germanicus, i una àmfora trobada a Fishbourne, 
Britannia (PALACÍN 2018: 66, annex. XXV). 

Marca epigràfica 
MON 

Lloc de producció Tipologia amfòrica Personatge associat 

B 

EFA 17 

Alella - Autopista (?) Àmfora tarraconense -
indeterminada 

Alella - Autopista (?) Àmfora tarraconense -
indeterminada 

Alella - Autopista (?) Àmfora tarraconense -
indeterminada 

Taula 2 / Mostra dels segells amfòrics produïts o suposadament produïts a la zona de la vil·la d'Alella - Autopista. 
(Dades seleccionades des de la base de dades CEIPAC). Hi ha informació de l'existència de més marques (PREVOSTI 
1981a: 226; REVILLA 1995: 237) que semblen haver desaparegut. 

15 Recollits a la base de dades CEIPAC (n. 05467, 05468, 05468). 
16 En aquest últim cas hi ha bibliografia que afirma l'existència de nombroses «marques de terrisser al pivot» prop de les restes d'un forn (PREVOSTI 

1981b: 232-233), i que malauradament estan desaparegudes. 
17 Els segell B i EFA es troben a la mateixa peça, i junts. 
18 Excepte comptades excepcions, com el cas de Torre Llauder. 
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Marca epigràfica 
(flos) 

Lloc de producció Tipologia amfòrica Personatge associat 
Cal Ros de les Pascual l 
Cabres? 

L Cal Ros de les Pascual l 
Cabres? 

VP o VIP Riera de Teià - Pascual l / Dr 3-2 
Camí del Mig 

Taula 3 / Mostra dels segells amfòrics produïts o suposadament produïts al terme del Masnou 
(Dades seleccionades des de la base de dades CEIPAC). 

A la perifèria del hinterland de Baetulo, entre aquesta 
ciutat i Ja d'Iluro, a Teià es van localitzar dues àrees pro
ductives estretament lligades a la viticultura. Al Veral 
de la Vallmora s'hi ubica tot un gran complex productiu 
de vi, amb els espais de les premses, vinyes i cella vina
ria ben identificats i excavats. La seva producció es va 
estendre, de fet, des del segle I aC fins al V dC, i ha estat 
vinculada, per la troballa d'un signaculum, a la família 
dels Pedanii Clemens, de Barcino (RODÀ DE LLAN
ZA, MARTÍN I OLIVERAS, et al. 2005; MARTÍN I 
OLIVERAS, RODÀ DE LLANZA, VELASCO 2007; 
MARTÍN I OLIVERAS 2013; MARTÍN I OLIVERAS, 
MARTÍN-ARROYO SA.NCHEZ, REVILLA CALVO, 
2017; MARTÍN I OLIVERAS, REVILLA 2019). Més 
al nord, al Club Tennis Barcelona, es va identificar 
una vil·la altimperial que disposava d'un forn amfòric 
de Pascual l. Malauradament va ser destruït durant la 
construcció de l'autopista A-19 (BELTRAN 1970: 332; 
PREVOSTI 1981: n. 111; REVILLA 1995: 242). 

A partir de la població de Teià, es podria considerar 
que els jaciments identificats es troben a l'abast del 
hinterland d'Iluro, tot i que alguns autors (PREVOS
TI 1981b) ja els situarien dintre de l'ager de la mateixa 
ciutat. El gran nombre d'aquestes vil·les o centres pro
ductius denota una realitat econòmica i territorial com
plexa. Però, com hem vist en el cas de l'ager de Bae
tulo, la manca d'adequades i detallades intervencions 
arqueològiques, amb excavacions estratigràfiques, im
pedeix unes datacions adequades i, per tant, una re
construcció de la realitat del territori. Aquesta manca 
de dades ha portat a fixar en època d'August la fundació 
de les vil·les,18 i a establir-ne una ocupació fins al segle 
V (BOSQUETS, MORENO, REVILLA 2008: 236). 

A l'ager de Iluro trobem centres com la Fornaca, a Vi
lassar de Mar, on s'ha excavat una bateria de tres forns 
ceràmics, tot i que no sembla que s'hi produïssin àm-

18 Excepte comptades excepcions, com el cas de Torre Llauder. 

fores (ROSELLÓ et al. 2006). Per altra banda, tenim 
el cas de la vil·la identificada al veïnat de Sant Crist, a 
Cabrils, on s'ha excavat una pars urbana molt desen
volupada amb termes i zona monumental , i també un 
forn ceràmic proper en el qual es van produir àmfores 
vinàries Pascual l. Malgrat que no s'han trobat segells 
vinculats a aquest centre, sí s'han trobat segells com 
PLTE o OA, produïts a Can Tintorer (PASCUAL 1977: 
158 i 177; REVILLA 1995: 243). També se'n van trobar 
amb certa freqüència a la urbs de Baetulo, circumstàn
cia que confirma uns processos de circulació comercial 
interns i un consum del vi laietà per part dels diferents 
productors de la regió. Aquest fet podria indicar que 
es valoraven les diferents qualitats i varietats producti
ves a la Laietània, i que s'efectuaven redistribucions del 
mateix vi als mercats interns i entre els mateixos pro
ductors, a més de les produccions excedentàries orien
tades a l'exportació. 

La zona de Premià de Mar mereix una menció a part. 
Tot i que la majoria de troballes són de dates molt re
cents, ens han aportat una important informació sense 
la qual seria impossible acabar de comprendre part de 
l'estructura territorial i productiva del Maresme. Les 
sospites de l'existència d'un o més centres productius 
de certa importància, sorgides a partir d'algunes troba
lles (ANDREU 1994), es van confirmar amb el cas de 
la vil·la de Can Ferrerons, que es podria relacionar amb 
una sèrie d'evidències del que sembla un sector produc
tiu molt proper (BOSCH, COLL, FONT 2005; COLL 
2009 i 2015; COLL, PREVOSTI, BAGÀ 2016). Altres 
evidències se situen a les Pèrgoles (COLL, CAZORLA, 
PREVOSTI, MONTLLÓ 2007). 

Aquests assentaments semblen fabricar àmfores Ta
rraconense l, Pascual l i Dressel 3-2 (COLL 2009: 
221-222; COLL, CAZORLA, PREVOSTI, MONTLLÓ 
2007: 51). De fet, algunes datacions indiquen una molt 
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Marca epigràfica Lloc de producció Tipologia amfòrica Personatge associat 

FVL·PHIL19 Premià de Mar (?) Pascual l Fulvius Phileros 

[ ... ] PRI Taller Gran Via Dressel 3 Primillus o Primullus?2º 
Can Ferrerons? 

L·DECI Taller Gran Via Dressel 3 Lucius Decius 

Can Ferrerons Decidius21 

Taula 4 / Mostra dels segells amfòrics produïts o suposadament produïts a Premià de Mar 
(Dades seleccionades des de la base de dades CEIPAC). 

o 

Alguns segells vinculats a les produccions de Premià 
de Mar mostren una difusió limitada del vi d'aquests 
llocs. La possible marca local FUL·PHIL, per exemple, 
apareix a Augusta Raurica i Haltern (MARTfN-KIL
CHER 1994: 336; GONZALEZ CESTEROS 2014: 171; 
PALACfN 2018: annex. XVIIl),22 a més de Narbo i el 
seu hinterland (PASCUAL 1991). El cas de PRI, trobat 
a Roma, al golf del Lleó i a la zona d'Alacant, resulta 
més difícil de determinar en existir-ne paral·lels a te
rrisseries de Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, Llinars 
del Vallès i Malgrat de Mar. 

L'àrea de Cabrera de Mar i Argentona ja es trobaria 
plenament a l'ager d'Iluro. La zona de Cabrera de Mar 
mostra una estructura d'hàbitat complexa i densa, amb 
evidències d'una economia agrícola intensiva. Destaca 
la producció d'àmfores vinàries a Ca l'Arnau - Can 
Mateu, un centre que començà amb produccions d'imi
tacions locals de greco-itàlica i Dressel lA però que 
s'ampliarà i es mantindrà actiu durant tot el període re
publicà, amb importants produccions de Tarraconense 
l i Pascual l, tot i que sense marques epigràfiques que 
ens permetin identificar-ne les exportacions. L'aparició 

Marca epigràfica Lloc de producció Tipologia amfòrica Personatge associat 

ASCL Sant Sebastià Pascual l i Dr 3-2 Asclepius 

... POL Sant Sebastià Àmfora tarraconense Apollonis? 
indeterminada 

ABN Can Portell Dressel 3-2 

AB Can Portell Dressel 3-2 

EVT Can Portell Dressel 3-2 Evtychi? 

MAR Can Portell Dressel 3-2 Marini?23 

PR Can Portell Dressel 3-2 Primus, Primillus o 
Primullus? 

QVA Can Portell Dressel 3-2 Quadratus? 
Quintus Valerius? 

SRT Can Portell Dressel 3-2 

SVB Can Portell Dressel 3-2 Sextus Valerius B ... ? 

TE ... Can Portell Dressel 3-2 

V ... Can Portell Dressel 3-2 

Q-FABI Can Balançó Dressel l Quintus Fabius 
Tarraconense 

19 Trobada davant la costa de Premià, diversos autors assenyalen l'alta probabilitat que fos produïda a l'àrea d'aquesta població (ANDRE 1994: 363-366; 
GONZALEZ CESTEROS 2014: 171; JARREGA 2016b: 78). 
20 Lectura donada per R. Coll, M. Prevosti i J. Bagà (2016: 128) que podria relacionar-se, si se'n confirmés la interpretació, amb l'antic topònim Primílano, 
que evolucionaria fins a l'actual Premià. També assenyalen els paral·lels d'aquest PRI amb els trobats a Sant Vicenç dels Horts i Roser/Mujal de Calella. 
21 Lectures presentades per R. JARREGA (2016b: 77). 
22 S. Martín-Kilcher (1994: 336) el relaciona amb els segells PHIL o PHILODAMUS, vists anteriorment a Sot del Camp. Tanmateix, probablement és més co
rrecte lligar-ho amb les produccions de FVL-PHIL a Premià teoritzades per I. Andreu (1994), tal com fa H. Gonzalez Cesteros (2014: 171) en el cas de Haltern. 
23 Nom associat proposat arran de l'aparició d'uns segells MARINI sobre àmfores laietanes al Nuovo Mercato Testaccio (CONTINO et al. 2013: 338-339), 
fins ara unicum sense paral·lels entre les produccions de la Tarraconense. 
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Marca epigràfica 

ABDA 
IVL·AND·ONS 

AR 

AS 

AT 
AVE 

B 
BL 
CLV 

DEi? 
EMA? 

H 

HY ... 

IMP 
L·HER·OPT26 

LL 

LP 
M 
MAA 

NC 

NG 

NP 

NYA oMYA 

PANSCAVRJ 

PB oBP 

PHR 

PR 
PRC 

SEC 

V 
VER 

VERD 
... V 

Epigrafia amfòrica i roman open data: Les àmfores del litoral • 
central de Catalunya com a cas d'estudi 

Lloc de producció Tipologia Personatge 
amfòrica associat 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 Abdas24 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 Julius Andronicus 
Ons ... 25 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 
Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 
Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Dr 3-2? Lucius Herennius 
Optatus27 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 
Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l l -
tarraconense 
indeterminada 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 
Torre Llauder Àmfora Publius Ans ... 

tarraconense no Caurius? 
identificada 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 
Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 Publius Herennius 

R ... ? 

Torre Llauder Pascual l i Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l i Dr 3-2 
Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 
Torre Llauder Pascual l / Dr 3-2 

24 A Mataró trobem una inscripció fragmentada d'un Abdas, esclau o llibert d'un Caius Licinius V ... (IRC V: 114). 
25 Lectura oferta per R. JARREGA (2016b: 83) fent un paral·lelisme amb un parell de segells d'àmfora tarraconense ANDRONICV(S) al museu arqueolò
gic de Tarragona i l'altre a Bregenz, Àustria. 
26 Es tracta d'un epígraf força estès, per bé que a través de tegules trobades a Tarragona, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Empúries, al riu Hérault 
al sud de França i a Tharros, Sardenya (Corpus CEIPAC n. 08453, 17630, 36700, 25326, 36701, 24115, 08452, 05578, 05579, 19509, 36702, 17631, 055809, 
i que proporciona una bona mostra de les xarxes de distribució comercial tarraconenses en les quals algunes tegules acompanyarien les càrregues de les 
àmfores vinàries. Les teules probablement van ser produïdes a la mateixa Torre Llauder. 
27 PREVOSTI, CLARIANA 2010. 
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d'una notable diversitat d'àmfores de diferents orígens 
mediterranis i productes continguts (GARCÍA ROSE
LLÓ, MARTf N MENÉNDEZ, CELA 2000: 34-36, 39-
41) ens mostra fins a quin punt estava integrat aquest 
centre amb les xarxes mediterrànies. A Argentona tro
bem dues terrisseries amb els seus respectius forns, pro
bablement vinculades a vil·les romanes, Sant Sebastià i 
Can Portell, ambdues situades al marge dret de la riera 
d'Argentona. Si bé el centre de Sant Sebastià, tot i que 
amb un forn de grans individus ceràmics, és més limi
tat en l'aspecte arqueològic i d'evidències (PREVOSTI 
1981: 38; REVILLA 2005: 245), el cas de Can Portell 
en aporta una important diversitat i quantitat de pro
duccions amfòriques, Tarraconense l, Pascual l i Dres
sel 3-2, i també de marques epigràfiques (AGUILERA, 
REVILLA 1994). És igualment destacable la troballa 
d'algunes produccions amfòriques vinàries recents al 
centre agrari iber de Can Balançó, proper a Can Portell 
(REVILLA 1995: 246-247), mostra de la llarga tradició 
d'aquestes produccions i comerç. 

Entre les marques de Can Portell en destaquen dues 
per la seva notable difusió: EVT, que va arribar als 
campaments de Novaessium i Vechten al limes ger
manicus (REMESAL, REVILLA 1991: 404; GON
ZALEZ CESTEROS 2014: 120); i ASCL, a Narbo, en 
derelictes de la ruta entre la Tarraconensis i Itàlia, i a 
Roma,juntament amb MAR i ASCL (PASCUAL 1991; 
CONTINO et al. 2013). 

Ja dins de l'actual municipi de Mataró, als terrenys 
del que seria l'ager més immediat a la ciutat, trobaríem 
diferents centres productius com Can Rafart, Torrent 
Forcat, Santa Cecilia i la important vil·la de Torre Llau
der. I és que, més enllà de les innovacions i nous models 
d'organització i explotació agrària que entorns com el 
de Burriac, a Cabrera de Mar, estaven experimentant, la 
fundació d'Iluro, com la resta de ciutats romanes en te
rritori laietà, va signi ficar una important reorganització 
i reestructuració del territori, ja que va donar cabuda a 
importants centres productors, com els que s'han mos
trat de l'ager i hinterland d'Iluro. 

La vil·la de Torre Llauder és un dels casos més cone
guts de la Tarraconense per les nombroses i diverses 
evidències trobades, i també pels estudis que se n'han 
efectuat. Amb una llarga vida ocupacional, de finals 
del segle I aC fins al V dC, disposava d'una important 
àrea productiva que incloïa una terrisseria. Aquesta ha 
aportat una notable varietat de marques epigràfiques 
(REVILLA 1995: 249; BOSQUETS, MORENO, RE
VILLA 2013: 235-236). Per altra banda, la resta d'evi
dències arqueològiques de centres productius a l'àrea 
més propera a Iluro ens mostra una activitat alfarera 
precoç i important relacionada amb viticultura. En són 
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bons exemples la bateria de tres forns de Santa Cecília, 
on es van produir àmfores iberes i imitacions de Dres
sel l, o la terrisseria de les Casetes, on s'ha comprovat 
la producció de Tarraconense l (PREVOSTI 1981b: 
299; REVILLA 1995: 258-259). 

Resulten interessants les diferències observables en
tre centres com la vil·la de Torre Llauder i Can Portell, 
que concentren una gran quantitat de segells, respecte 
a la resta de centres productors, que no presenten cap 
tipus de marca pròpia. Aquest fet ens mostra l'existèn
cia d'una realitat en l'organització territorial i de les 
produccions complexa, desigual i amb diferents jerar
quies dels centres; i, per tant, amb diferents objectius i 
estratègies per a l'explotació i producció dels recursos. 
Entre els segells produïts a l'àrea en destaquen alguns 
que permeten reconstruir les seves rutes de distribució, 
com BL o H, trobats a punts de redistribució com Iluro 
o Baetulo, a derelictes de camí als mercats de consum 
com el cap Béar 3 o els Ullastres i el cap de Volt ; o 
sobretot el segell NP, que apareix a Baetulo, Ïle-Rousse 
a Còrcega, Ostia, Roma i els Castra Pretoria, Herculà 
i Cartago (PASCUAL 1991: 37, 101 i 154; REVILLA 
1995: 251-253). [Fig. 3] 

Fig. 3 / Imatge segell NP. 
(Pascual 1991: n. 154).]. 

L'ager d'Iluro i la seva influència econòmica s'este
nien cap al nord. Més enllà de les esmentades terrisse
ries de Santa Cecília i les Casetes trobem, ja al terme 
de Sant Andreu de Llavaneres, la vil·la del Morrell. 
A l'altre costat del torrent on es troba la vil·la es va 
identificar un forn ceràmic que havia produït, a més de 
material constructiu, ceràmica comuna i dolia, àmfo
res de tipologia Pascual l i especialment Dressel 3-2 
(REVILLA 1995: 260). Tot i que el Morrell presenta 
alguna marca epigràfica i un cert volum productiu de 
cara a l'explotació dels recursos agraris, és la vil·la de 
Sot del Camp, a Sant Vicenç de Montalt, la que ha atret 
més l'atenció acadèmica de la zona respecte a la notable 
varietat de tipologies28 i segells amfòrics que ofereix, 
tot i que no conservem gaires restes de la pars urbana 
d'aquesta vil·la (TCHERNIA 1971: 65; MIRÓ 1988: 
230-233; PASCUAL 1991: 114, n. 175; REVILLA 1995: 
262-264). Als límits del hinterland d'Iluro podríem in
cloure la terrisseria trobada a Horta Nova, a Arenys de 
Munt, també amb varietat de tipologies amfòriques a 
més de dolia i material constructiu, però sense cap mar
ca epigràfica (REVILLA 1995: 261). 



--

Epigrafia amfòrica i roman open data: Les àmfores del litoral • 
central de Catalunya com a cas d'estudi 

Marca epigràfica Lloc de producció Tipologia amfòrica Personatge associat 
CLV EL Morrell Pascual l / Dr 3-2 

HCI Sot del Camp Pascual / Dr 3-2 

L·VOLTEIL Sot del Camp Tarraconense l, Lucius Volteius29 

Pascual l i Dr 3-2 

PHIL Sot del Camp Pascual l Philodamus 

PHILODAMVS Sot del Camp Oberaden 74 Philodamus 

REOoREG Sot del Camp Pascual l 

... TO Sot del CamQ Pascual l 

Taula 7 / Mostra dels segells amfòrics produïts o suposadament produïts a Sant Andreu de Llavaneres i 
Sant Vicenç de Montalt (Dades seleccionades des de la base de dades CEIPAC). 

Algunes de les marques d'aquesta àrea són el cone
gut L·VOLTEI, un segell que, a més d'evidenciar les 

Fig. 4 / Imatge del segell L·VOLTEIL documentat 
a el Sot del Camp. (Revilla 1995: 262).]. 

estretes relacions entre les elits de Narbo i les produc
cions tarraconenses (PENA, BARREDA 1997: 66-70), 
trobem a nombrosos jaciments per tota la Gàl·lia Me
ridional, tot seguint la costa i l'eix Aude-Garona (CA
LLENDER 1965: n. 989; MIRÓ 1988: n. 213). També 
destaca PHILODAMUS, un segell present al coll de les 
Oberaden 74, i la seva difusió per l'eix Aude-Garona, 
arribant fins Burdigala, i fins i tot localitzat al campa
ment de Novaessium (actual Neuss) al límes germani
cus (GONZALEZ CESTEROS 2014: 508), com també 
la marca PHIL, al coll d'una Pascual l, segell amb certa 
presència al sud de la Gàl·lia i a derelictes en aquesta 
direcció (PASCUAL 1991: n. 174)_30 

Més al nord, entre la riera d'Arenys i Pineda, trobem 
centres productius com el Turó d'en Bigues, a Canet de 
Mar, la Torre Martina o el Farell, a Sant Pol de Mar 
(PERA, SOLER 1983: 259-281; REVILLA 1995: 265-
270), productors a una escala més humil, amb presència 
de Pascual l i Dressel 3-2 local i una o cap marca epi-

28 Tarraconense l, Pascual l, Dressel 3-2 i també Oberaden 74. 
29 CHRISTOL, PLANA l 997. 

gràfica. A un altre nivell se situen assentaments com el 
Moré, també a Sant Pol de Mar, o el Roser l El Mujal, 
a Calella, terrisseries que formaven part de villae i, per 
tant, amb sistemes productius i d'organització del treba
ll i marcatge amfòric més complexos. De fet, en el cas 
del Moré es pot arribar a detectar a la pars rústica una 
multiplicitat d'activitats manufactureres per treure profit 
a les produccions agràries de la pròpia vil·la amb un ob
jectiu de consum propi o exportació.ja sigui la molta de 
gra, produccions ceràmiques o metal·lúrgiques, premsa i 
emmagatzematge de vi i altres aliments (GURRI, SA.N
CHEZ 1997). La distribució territorial d'aquestes terris
series no sembla respondre a un centre «gravitacional» 
econòmic o comercial, com sí passa en el casos de Bae
tulo o Iluro, tot i que hi ha una especial concentració i 
proximitat a Sant Pol de Mar. Aquest fet s'explicaria per 
l'existència de la riera de Sant Pol i la seva centralitat 
entre les esmentades rieres d'Arenys i Pineda. 

Algunes de les marques produïdes en aquests centres 
són bastant conegudes, especialment HILARI [Fig. 5), 
documentada a mercats tan destacats com Estrasburg, 
Xanten, Poitiers i als derelictes Diano Marina i Perduto 
l (REVILLA 2018. 707; PASCUAL 1991: n. 106; RE
VILLA 1995: 269).32 També té una reconeguda difusió 
la marca CHR [Fig. 6), tot i que en mercats més medi
terranis, com Baetulo, el golf del Lleó i la Gàl·lia me
ridional, o en mercats itàlics com Ostia i Roma (PAS
CUAL 1991; CONTINO et al. 2013). Un cas particular 
és el del segell P·BAEB·HUTIC, del Moré, del qual 
no coneixem distribució comercial, però que ha estat 
relacionat amb una personalitat de l'ordo eqüestre de 
Verona (TREMOLEDA 2005). 

30 Té, de fet, un important paral·lel a la terrissera de la Canaleta, al territori de Tarraco (GEBELLl 1996 i 1998). 
32 Aquest segell també s'ha trobat al centre productiu de Can Tintorer, al hinterland de Barcino, fet que genera alguns dubtes sobre els seus orígens 
precisos (BAUDOUX 1996: 42; PALACfN 2018: annex. XXI). 
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Marca epigràfica Lloc de producció Tipologia amfòrica Personatge associat 
IN o NI Torre Martina Pascual l / Dr 3-2 
AC El Moré Dr 3-2 
ACI El Moré Pascual l / Dr 3-2 
AGI El Moré Pascual l / Dr 3-2 
CHR El Moré Pascual l i Dr 3-2 
CIY ElMoré Pascual l / Dr 3-2 
oc El Moré Pascual 1 / Dr 3-2 
OR El Moré Pascual l / Dr 3-2 
PA? EI Moré Pascual 1 / Or 3-2 
P·BAEB·I·TVTIC El Moré Pascual l Publius Baebius 

Tuticanus31 

RV El Moré Pascual l / Dr 3-2 
(Stella) El Roser o El Mujal Pascual l / Dr 3-2 
ACASTI El Roser o El Mujal Pascual l / Dr 3-2 
CANDI El Roser o El Mujal Or 3-2 
CIBA El Roser o El Mujal Pascual l / Dr 3-2 
CISSI El Roser o El Mujal Pascual l i Dr 3-2 
AEMVL El Roser o El Mujal Pascual 1 / Dr 3-2 Aemulius 
HILARI El Roser o El Mujal Pascual l i Dr 3-2 Hilarius 

IRH El Roser o El Mujal Pascual l / Dr 3-2 
MAX El Roser o El Mujal Pascual l / Dr 3-2 
IRB El Roser o El Mujal Pascual l / Dr 3-2 
[ ]RNI El Roser o El Mujal Pascual l / Dr 3-2 

Taula 8 / Mostra dels segells amfòrics produïts o suposadament produïts a terriseries ubicades entre 
les rieres de Pineda y Arenys (Dades seleccionades des de la base de dades CEIPAC). 

Fig. S/ Imatge del segell HILARI documentat al Mujal. 
(Revilla 1995: 269). ]. 

Fig. 6 / Imatge del segell 
CHR documentat al Moré. 
(Pascual 1991 , n. 49) ]. 

Més enllà de la riera de Pineda, fins al riu Tordera i 
l'antiga Blandae, trobaríem la part més septentrional 
de la Laietània, una zona poc coneguda des del punt 
de vista arqueològic. És bastant probable que aquesta 
zona estigués lligada econòmicament a Blandae, però 
la manca d'evidències arqueològiques - tant dels centres 
productius com de la urbs mateixa- impedeix un apro
pament seriós a la seva realitat territorial i comercial. 
Tenim constància d'una possible terrisseria d'àmfores 
Pascual l i Dressel 3-2 a Can Jordà, Santa Susanna 
(MONTEAGUDO 2016), i la terrisseria de Can Via
der, a Malgrat de Mar, aquesta última amb una recent 
intervenció arqueològica molt detallada que ha permès 
determinar les diferents fases productives i ampliar la 
llista de marques epigràfiques generades en aquesta fi
glina (REVILLA 1995: 237-271; BUSQUETS, MORE
NO, REVILLA 2013: 235; JA.RREGA, BERNI 2014). 

31 J. Tremoleda (2005) proposa la relació d'aquest segell amb Publi Baebi Tuticà, un personatge de l'ordo eqüestre de la ciutat de italiana de Verona i amb 
un notable cursus honorum. Aquest fet confirmaria, una vegada més, la important presència a la Laietània d'inversors estrangers provinents de l' ordo 
eqüestre o senatorial, atrets per la probable rendibilitat d'aquesta economia vinària. 

• 110 



Epigrafia amfòrica i roman open data: Les àmfores del litoral • 
central de Catalunya com a cas d'estudi 

Marca epigràfica Lloc de producció Tipologia amfòrica Personatge associat 

ALP Can Viader Dressel 3-2 Alpinus33 

AMET Can Viader Dressel 3-2 Amethystus 

CILO Can Viader Dressel 3-2 Cilo 

DI Can Viader Dressel 3-2 

DLI Can Viader Dressel 3-2 Di ... L· Iu ... [servus 
fecit] 

DO Can Viader Dressel 3-2 

LMO Can Viader Dressel 3-2 

L·M·O Can Viader Dressel 3-2 

MUR Can Viader Dressel 3-2 

PRIM Can Viader Dressel 3-2 Primus o Primulus 

R·I Can Viader Dressel 3-2 Rus ... [Lucius-j Iu ... 
[ servus fecit] 

R·L Can Viader Dressel 3-2 Rus ... Lucius [- Iu ... 
servus fecit] 

R-L·IV Can Viader Dressel 3-2 Rus ... Lucius· Iu ... 
[servusfecit] 

RVS Can Viader Dressel 3-2 

SELE Can Viader Dressel 3-2 Seleucus 

Taula 9 / Mostra dels segells amfòrics produïts o suposadament produïts a Malgrat de Mar 
(Dades seleccionades des de la base de dades CEIPAC). 

Aquesta última intervenció arqueològica a Can Via
der va ampliar notablement el nombre de marques pro
duïdes a la terrisseria, revelant d'aquesta manera una 
destacable exportació vinària d'aquesta zona. A Roma 
n'han aparegut segells com AME, DLI, PRI o RVS 
(CONTINO et al. 2013), i també se n'han localitzat a 
les clàssiques àrees de la costa del golf del Lleó i els 
mercats tarraconenses. 

La concentració de vil·les i terrisseries es redueix no
tòriament més al nord de la ciutat de Blandae. 

En la recopilació de documentació epigràfica s'eviden
cia l'existència de sistemes de producció amb una clara 
complexitat i una certa jerarquia en l'organització terri
torial i productiva dins d'aquesta àrea. Simultàniament, 
el corpus epigràfic permet definir alguns dels circuits 
comercials que connectaven l'àrea del Maresme amb 
altres províncies i amb els mercats itàlics. Però aquesta 
constatació no permet avaluacions precises de la inten
sitat i evolució dels fluxos comercials, i encara menys 
de les relacions amb els processos productius. Arribar 
a aquest estadi de la recerca implica la construcció de 

models explicatius complexos que parteixen de l'ús de 
noves metodologies adequades a la gestió d'un volum 
d'informació epigràfica cada vegada més important,34 

que es combina amb dades d'altres tipus: topogràfiques, 
arqueològiques (tecnologia, arquitectura, repertoris fa
bricats, geogràfiques ... ). L'estat de la recerca al territori, 
amb una gran quantitat de dades disponibles (cf. PRE
VOSTI 1981a i b; OLESTI 1995; BUSQUETS, MORE
NO, REVILLA 2013, amb bibliografia anterior) planteja 
un cas d'estudi particular dintre dels escenaris i els pro
blemes dels anomenats «Big Data». 

Les produccions ceràmiques 
del nord-est de la Tarraconense 
a l'època de les Humanitats 
Digitals 

L'anàlisi de l'epigrafia amfòrica esdevé fonamental 
per comprendre el desenvolupament dels estudis sobre 
les exportacions del vi elaborat al nord-est de la Hispa-

33 Totes les lectures de noms de personatges són proposades per R. JARREGA i P. Berni (2014: 400). 
34 Un bon exemple d'això és que, a lòbra de J. Miró (1988), les dades recollides sobre àmfores tarraconenses al limes germanicus sumaven entre 24 i 29 
fragments i 16 marques epigràfiques en 13 diferents jaciments. Fins fa relativament poc aquesta xifra havia augmentat a un mínim de 504 individus i a un 
mínim de 48 segells amfòrics procedents de 28 jaciments del limes GONZALEZ CESTEROS 2014 (PALACfN 2018: l 18). 
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nia Tarraconense a la resta de territoris romans al final 
de la República i el primer segle de l'Imperi. En aquest 
sentit, les àrees productores d'àmfores de la regió laie
tana constitueixen un dels casos d'estudi més impor
tants i més ben coneguts a l'Occident romà. Això es deu 
en gran mesura al nombre d'excavacions realitzades al 
territori, fet clau per entendre la prolífica bibliografia 
sobre el tema. De forma més concreta, l'estudi de les 
marques impreses sobre aquestes àmfores ens permet 
conèixer la seva procedència i la data estimada de la 
seva producció (i probable envasament). Aquesta infor
mació resulta bàsica per examinar les diferents dinàmi
ques de la seva distribució per Europa, establint quins 
van ser els corrents comercials de cadascuna de les pro
duccions a les províncies de l'Imperi. Alhora, aquestes 
dinàmiques permeten definir alguns trets de l'economia 
rural del litoral central català i entendre, en darrera ins
tància, el seu desenvolupament urbà entre la República 
i els inicis de l'Imperi. 

Per realitzar el següent estudi hem fet servir la infor
mació continguda a la base de dades online del CEi
PAC (Centre per a l'Estudi de la Interdependència Pro
vincial a l'Antiguitat Clàssica) i que a dia d'avui supera 
les 43.000 fitxes epigràfiques (REMESA L et al . 2015a: 
245-275; FABIAO 2017: 75-88; CARLAN 2017:65-
79). Des de la creació del grup CEIPAC el 1989 es van 
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orientar diverses línies de treball, que, d'una banda, 
havien d'ampliar la base de dades d'epigrafia amfòri
ca i, de l'altra, realitzar estudis regionals que oferien 
una visió conjunta de la producció i comercialització 
d'aliments a l'Imperi romà. En aquesta línia, la con
cessió del projecte ERC Advanced Grant al Prof. Re
mesa!, el projecte EPNet (http://www.roman-ep.net), 
obre una nova etapa per a l'estudi dels milers de dades 
inserides al sistema, incloent la informàtica, els mo
dels computacionals simulacions i sistemes de xarxes, 
visualització de dades, etc., als tradicionals estudis 
d'economia i societat romana. El projecte atorga una 
especial importància a l'objectiu de proporcionar ais 
historiadors eines computacionals per comparar, afe
gir, mesurar, geolocalitzar i buscar informació sobre 
inscripcions llatines i gregues en àmfores en el context 
del transport d'aliments (REMESA L et al. 2015b: 455-
464; CARRIGNON et al. 2015: 3949-3960 i 2017:149-
166; RUBIO-CAMPILLO 2016; REMESAL 2017; 
REMESAL, RONDELL! 2017: 119-124; PRIGNANO 
et al. 2017a: 125-148 i 2017b; RUBIO-CAMPILLO 
et al. 2017: 1241-1252, 2018a: 37-47 i 2018b:237-250; 
PÉREZ GONZALEZ et al. 2018: 251-280 REMESAL, 
REVILLA, BERMÚDEZ 2018; COTO-SARMIENTO 
et ai. 2018: 117-123; PONS PUJOL, PÉREZ GONZA
LEZ 2018). 
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Fig. 7 / Distribució per províncies de les àmfores produi'des al nord-est de la Hispània Citerior Tarraconense 
contingudes a la base de dades CEIPAC: Pascual 1, Dressel 2-4 Tarraconense i Oberaden 74. Elaboració pròpia]. 
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Fig. 8 / A dalt: Gràfic temporal de la producció bibliogràfica d'àmfores del nord-est de la Tarraconense segons la 
base de dades CEIPAC. A sota: Mapa en arbre de la importància d'aquestes obres pel conjunt de materials contin
guts en la base de dades CEIPAC de les mateixes àmfores. Elaboració pròpia]. 

La base de dades CEIPAC recull actualment més de 
2.700 àmfores segellades fabricades al nord-est de la 
Tarraconense. Entre aquestes, destaquen majoritària
ment les àmfores del tipus Pascual l i Dressel 3-2 Ta
rraconense, i queden en un tercer nivell les Oberaden 
74 (Cf. Roman Amphorae: a digital resource: http:// 
archaeologydataservice.ac.uk), A primera vista, aquest 
corpus ofereix moltes possibilitats per cartografiar la 
distribució i el consum dels vins elaborats a la regió 
en un període històric determinat: l'Alt Imperi. Tanma
teix, el percentatge més important d'aquest conjunt, a 
l'entorn del 60 %, prové de troballes en el mateix terri-

tori o en àrees properes de la mateixa província Hispa
nia Citerior Tarraconense. Com ja hem assenyalat, això 
es podria deure a la tradició d'estudis desenvolupada a 
la regió, fet que va propiciar el gran nombre d'aquestes 
troballes (tradició utilitzada en els estudis pioners de 
PASCUAL 1977 i 1991, i a MIRÓ 1988a i 1988b), Del 
restant 40 %, aproximadament una quarta part dels se
gells coneguts prové de la veïna província de la Gallia 
Narbonensis . La resta es distribueix, amb una densitat 
variable, arreu de la Mediterrània, amb concentracions 
de certa importància a Roma i Sardenya-Còrsega (en 
aquest cas segurament en relació amb les rutes maríti-
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mes que, mitjançant l'estret de Bonifacio, connectaven 
Hispània amb Itàlia) [Fig. 7]. 

Aquesta informació és el resultat d' un buidatge inten
siu (més de 160 publicacions diferents dels darrers 75 
anys), però alhora selectiu.35 A més, la qualitat de la 
informació recollida, pel que fa al detall i la precisió de 
les dades publicades, és molt variada. Els primers cor
pora són més o menys amples, cosa que afecta la seva 
precisió: PASCUAL (1977 i 1991), COMAS (1985), 
MIRÓ (1988a i 1988b), REVILLA (1995); d'altres són 
més específics, bé pel seu context (els derelictes publi
cats per CORSI-SCIALLANO, LIOU 1985), bé pel seu 
caràcter regional (cas dels darrers treballs de la regió 
pròxima a Barcino publicats per BERNI, CARRERAS 
2013) [Fig. 8]. 

En aquest punt, l'acumulació de dades fa més complexa 
la seva anàlisi, fins a l'extrem que, sense adonar-nos-en, 
el volum de dades s'ha transformat en Big Data. En els 
moments actuals, resulta complicada per a una sola per
sona la reflexió racional sobre aquestes dades tractades 
de manera simultània. Per aquesta raó ens ajudem dels 
instruments proporcionats per les Humanitats Digitals, 
diferenciant entre dues escales d'estudi. Una primera es
cala ofereix una visió micro mitjançant la revisió de les 
dades amb nous mètodes d'anàlisi , i permet abordar-les 
des d'un nivell de granulació menor (i amb més rapide
sa), fins a poder analitzar l'abundància de dades en la 
seva totalitat en un segon estadi de visió macro (SCH
MARZO 2014: 16ss.). Per a això, és indispensable obte
nir visualitzacions correctes de la informació analitzada 
per guanyar perspectiva i comprendre'n millor el conjunt 
de dades (LANKOW, RITCHIE, CROOKS 2012: 12ss). 

Servint-nos de la interfície exploratòria desenvolupa
da en el marc del projecte EPNet (http://romanopenda
ta.eu), podem visualitzar de forma ràpida els resultats 
sobre l'epigrafia amfòrica relativa a les produccions 
amfòriques del nord-est peninsular. 

Roman Open Data (http://www.romanopendata.eu) 
és una interfície de visualització i exploració de dades 
construïda amb l'objectiu de fomentar l'exploració de 
les produccions amfòriques i de la seva epigrafia. El 
desenvolupament d'aquesta eina s'insereix dintre dels 
principis i pràctiques de la Ciència Oberta (Open Scien
ce) en el context d'Humanitats Digital s, i promou l'ac
cessibilitat de les seves dades a tots els nivells. 

La interfície es basa en el paradigma Ontology-Based 
Data Access, OBDA (Accés a dades basat en Ontolo
gia i Integració), que permet la consulta del conjunt de 
dades mitjançant SPARQL, i alhora permet integrar 
de manera virtual diferents conjunts de dades sota una 
capa conceptual de l'ontologia (MOSCA et al. 2015; 
CALVANESE et al. 2015; CALVANESE et al. 2016: 
167). En conseqüència, totes les dades obtingudes per la 
interfície es gestionen a través de consultes SPARQL, 
que es generen de manera dinàmica en funció de les 
accions que realitza l'usuari. 

Aquestes consultes estan totalment disponibles per a 
l'usuari, per tal de tenir accés a l'ontologia subjacent 
i utilitzar-les també en un sistema SPARQL públic i 
obert que relaciona les bases de dades del CEIPAC, 
Epigraphic Database Heidelberg EDH (https://edh
www.adw.uni-heidelberg.de/home), Pleiades (https:// 
pleiades.stoa.org) i l'Archaeology Data Service (http:// 
www.archaeologydataservice.ac.uk) (CALVANESE et 
al. 2017:167-188). Els resultats de les cerques es presen
ten en diverses visualitzacions, representant la distribu
ció geoespacial i temporal dels resultats. Tanmateix, el 
sistema permet refinar els resultats en incloure la pos
sibíl i tat de visualitzar diverses consultes alhora i de fer 
seleccions temporals o geoespacials dins del mapa. En 
última instància sempre podrem consultar les dades en 
la clàssica estructura de «Vista de taula» o «Galeria» 
emprada a la base de dades del CEIPAc.36 

Inici de la cerca ... 

Ep.igrafia amfòrica 

La primera opció de consulta de Roman Open Data 
està relacionada amb la cerca d'epigrafia amfòrica con
creta, ja siguin segells, grafits o tituli picti. 

En el cas del segells es pot prendre com a exemple un 
dels casos, sobre àmfora Pascual l , més ben coneguts: 
MPORCI. Aquest segell, amb diverses variants, sembla 
procedir de l'àrea de Baetulo i va conèixer una difusió 
important en època augusta!. La cerca d'una de les seves 
variants abreujades - MPORC- a la nostra base de dades 
ens oferirà una visualització amb 132 resultats [Fig. 9a]. 
La cerca en la seva forma abreujada permet incloure en la 
consulta aquells desenvolupaments majors de la inscrip
ció. En aquest cas, quan el sistema fa la cerca MPORC 

35 Un desenvolupament complet de la cita bibliogràfica es pot veure a la pàgina web del CEIPAC (http://ceipac.ub.edu}, o en el següent repositori digital, 
juntament amb una taula annexa amb l'epigrafia publicada cronològicament en cadascuna de les obres referenciades: https://github.com/JordiPerezGon
zalez/Laietània-Bibliography.git 
36 Les consultes definides al present article es van realitzar al llarg dels mesos de gener i febrer de l'any 2019. La suma de noves dades a la base CEIPAC 
i els canvis en l'ontologia en la qual es basa la interfície Roman Open Data han pogut variar els resultats aquí exposats. 
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inclou possibles inscripcions amb desenvolupament an
terior o posterior, com per exemple MPORCI. Si volem 
buscar amb precisió la marca MPORC podem assenyalar 
la casella Match exact text, que s'inclou justament sota de 
la barra de cerca. Si executem aquesta cerca visualitza
rem només les inscripcions MPORC, amb 42 exemplars. 
Tanmateix, encara que féssim la cerca de la inscripció 
sense incloure l'opció de text fix, després podríem refinar 
la consulta a l'apartat Faceting, amb el qual es pot crear 
una selecció en funció de diferents propietats,ja sigui del 
tipus amfòric, l'àrea general de troballa, el lloc de troba
lla específic o en funció de les diferents transcripcions/ 
variants, etc. En aquest darrer apartat podríem seleccio
nar les marques MPORC i visualitzar la seva distribu
ció sobre el territori [Fig. 9.b]. Cal recalcar que, a major 
gruix del node, major nombre d'inscripcions es troben en 
la posició indicada, i que al situar el cursor sobre el node 
podem veure amb un cop d'ull totes les variants del segell 
que s'han trobat al lloc. El seu nombre queda reflectit en 
funció de la mida de les marques [Fig. 9.c]. També és 
possible que al minimitzar el mapa un node es divideixi 
en d'altres, fet propi d'aquest tipus de visualitzacions. 

Totes les consultes afegides es poden eliminar per tal 
de tornar a l'estadi anterior, i les dades filtrades (o to
tals) es poden descarregar en un arxiu del tipus «csv». 
La complexitat de les preguntes connectades entre si en 
el nivell de l'onomàstica interna de la interfície queda 
visible al clicar l'opció on es fa visible la pregunta en 
llenguatge SPARQL [Fig. 9.d] (http://romanopendata. 
eu/sparql/doc/index.html). 

A la part superior, a la dreta, sorgeix un quadre resum 
del resultat de la consulta en diferents pàgines, on es 
pot veure el desenvolupament de la lectura del segell, 
la seva transcripció segons el sistema CEIPAC i el tipus 
amfòric. Si bé la informació relativa als segells trobats 
es pot visualitzar en seleccionar en cada un dels nodes/ 
llocs, també es pot seleccionar aquesta informació a la 
taula resum, que permet localitzar la marca i obrir la 
seva fitxa. Un desenvolupament major de la informació 
consultada es pot veure amb la selecció «Vista per tau
les» (Table view) o a la «Galeria» (Gallery view), des 
d'on també s'accedeix a les fitxes. 

Finalment, també podem veure un gràfic temporal de 
la producció de la marca segons les diferents cronolo
gies que s'han definit per al segell, en funció de diver
sos contextos arqueològics, per datacions tipològiques 
del contenidor o per datacions incloses com a marca 
pintada sobre l'àmfora. Aquest gràfic també resulta in
teractiu, de manera que la selecció d'un rang determi
nat redissenya la visualització en funció de les àmfores 
segellades d'aquest període de temps. Resulta interes
sant conèixer el percentatge de cobertura temporal de 
cadascuna de les queries realitzades, en aquest cas, del 
28 %, és a dir, es coneix la datació d'un 28 % de les 
marques MPORCI, mentre que del percentatge restant 
l'autor/a que publica el segell no inclou cap datació. 
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Inici de la cerca ... 

Tipus amfòric 

Una altra eina desenvolupada dintre de la interfície és 
la relacionada amb la cerca d'àmfores amb epigrafia en 
funció del seu tipus amfòric. La base de dades del CEi
PAC codifica la tipologia de l'objecte i el seu lloc d'ori
gen en la producció fent servir la informació descriptiva 
de la base de dades Amphora Project (http://archaeolo
gydataservice.ac.uk), on trobem la informació descrip
tiva de l'àmfora, dibuixos, bibliografia i comentaris dels 
especialistes de la ceràmica. Per iniciar la cerca n'hi ha 
prou amb triar l'opció Advanced Search, amb la qual 
es desplegaran diverses opcions de cerca. Per exemple, 
es pot buscar en funció del lloc de troballa de l'àmfora, 
per països moderns, pel tipus d'àmfora o per les diver
ses característiques de la pròpia inscripció (direcció, 
posició o relleu). En continuar amb la cerca dels diver
sos tipus amfòrics, la interfície ens permet conèixer les 
diferents tipologies recollides a la base CEIPAC i ens 
ajuda a completar la consulta desitjada. Per exemple, 
si busquem les àmfores Pascual l, la query realitzada 
ens tornarà una visualització amb la presència d'aques
tes àmfores a l'imperí, la qual contempla 1.354 àmfo
res amb 1.463 inscripcions, fet pel qual es dedueix que 
existeixen marques diferents o reimpreses sobre un ma
teix contenidor. A primera vista ja podem veure que un 
gran nombre d'aquestes àmfores s'han trobat a la pròpia 
regió productora (bàsicament, l 'àrea entre el Llobregat i 
el Tordera), i també a les províncies veïnes de la Gallia, 
en especial a la Narbonensis. En la gràfica temporal 
d'aquest tipus amfòric destaquen produccions des del 
darrer quart del segle I aC fins als darrers anys de la di
nastia Júlia-Clàudia. Tot i això, només coneixem el 24 
o/o de la datació dels segells sobre les àmfores Pascual 
l [Fig. 10.a]. Tanmateix, Roman Open Data ofereix la 
possibilitat a l'usuari de visualitzar el resultat de la cer
ca en un mapa de l'Imperi romà (Map Options > Pe
riod oj the map: Roman Empire map) i de la principal 
xarxa de camins que van unir les diferents poblacions 
romanes, les quals apareixen amb el seu nom en llatí 
[Fig. 10.b]. La font principal emprada per aquest mapa 
s'ha extret de Pelagios Commons, pàgina que propor
ciona recursos en línia i es nodreix d'un fòrum comuni
tari per utilitzar mètodes de dades obertes per enllaçar 
i explorar llocs històrics (http://commons.pelagios.org). 

Amb un nombre similar d'exemplars trobem les àm
fores del tipus Dressel 2-4 produïdes a la Tarraconense 
i que es contemplen dintre del sistema de cerca tipolò
gica com Dressel 2-4 Catalan, tal com s'empra a la base 
de dades Amphora Project. EI resultat de la query fa 
visibles sobre el mapa 1.645 inscripcions sobre 1.407 
àmfores. Aquesta cerca també destaca un gran node de 

troballes a la regió productora, i amb major presència 
al delta del Roine i a la costa del sud de l'actual França, 
trobant-se derelictes al golfe de Fos o a rade d'Agay 
(SANTAMARÍA 1984; AMAR, LIOU 1984), als de
relictes de les il les Lavezzi (CORSI-SCIALLANO, 
LIOU 1985) o a Roma. En aquest cas la documentació 
procedeix de les excavacions efectuades al nou mercat 
del Testaccio (CONTINO et al. 2013). En menor me
sura, destaca la seva presència tant a Britannia com a 
les dues Germaniae (Inferior i Superior) (REMESAL 
1986: 1997 i 2018; REMESAL, REVILLA 1991: 389-
439; CARRERAS, REVILLA 1993: 53-92; CARRE
RAS 2000; CARRERAS, FUNARI 1998; CARRE
RAS, MORAIS 2012: 419-441 ; MORILLO, SALIDO 
DOMÍNGUEZ, FERNANDEZ OCHO 2016: 267-284; 
RUBIO-CAMPILLO et al. 2018a: 37-47; PALACÍN 
2018; GONZALEZ CESTEROS, BERNI 2018; AY
LLÓN, PÉREZ GONZALEZ, REMESA L 2019). En el 
present cas, la cobertura temporal d'aquestes àmfores 
segellades es coneix molt millor que la d'altres tipus. 
Arriba al 43 %, és a dir, quasi la meitat de les produc
cions és ben coneguda i situable en el temps, amb gran 
presència durant el principat d'August i Tiberi (ca. 10 
dC-ca. 40 dC) [Fig. 10.c]. 

Un visualització interessant de les dades representades 
és la coneguda com a mapa de calor o Heatmap (Map 
Options > Map layer as Heatmap). Es tracta d'una re
presentació gràfica de dades en la qual els valors indi
viduals continguts en una matriu es representen com a 
colors en funció de la densitat de punts en el mapa. Per
met percebre la densitat de punts independentment del 
factor de zoom. Això permet veure amb un cop d'ull (i 
de forma diferent) quines són les àrees amb major nom
bre d'àmfores cercades, en aquest exemple les Dressel 
2-4 Tarraconense (vel Catalan) [Fig. 10.d]. 

En la línia anterior, hem continuat la cerca amb les 
àmfores de producció gal·la, conegudes com a Gauloise 
4 , que van servir per contenir vi de diferents regions de 
la Gallia Narbonensis per a la seva distribució majo
ritària al limes i a la capital romana. Resulta un tipus 
amfòric amb menor representació epigràfica, circum
stància que fa que només trobem dins del sistema 155 
àmfores segellades. Moltes es localitzen a la regió pro
ductora, i als campaments ubicats a la frontera amb la 
Germania, tal com queda reflectit en la visualització a 
l 'estil mapa de color [Fig. 10.e i 10.f]. Sembla que van 
ocupar part de l'espaí comercial del vi abans distribuït 
des de la Tarraconense, amb gran representació a partir 
de la segona meitat del segle I dC en endavant (amb 
molta notorietat en època final de la dinastia Antonina). 

En paral·lel, la interfície permet concatenar totes aques
tes consultes en una mateixa visualització, fet que afa-
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voreix l 'elaboració d'una comparativa entre els diferents 
tipus ceràmics estudiats (o d'epigrafia, bibliografia, 
etc.). Això demostra la complexitat del sistema, el qual 
permet la suma de múltiples consultes dinàmiques al
hora [Fig. 10.g]. La selecció del llocs de troballa per 
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comparar-los, descarregar tota la informació (o filtrada) 
del resultat de les consultes i la possibilitat d'unifor
mitzar la línia temporal en un mateix marc cronològic 
són algunes de les eines de gran utilitat desenvolupades 
dintre de la interfície. 
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Fig. 10.a-g / En blau i en la part superior, cerca d'àmfores tipus Pascual 1 (1O.a i 1O.b). 
Al mig, en verd, les Dressel 2-4 Tarraconense (vet Catafan) (1 O.e i 1 O.d). A continuació, en taronja, 
les Gauloise 4 (1 O.e i 1 O.f). En la part inferior, els tres casos en una mateixa visualització (1O.g).]. 
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Inici de la cerca ... 

Cronologia i bibliografia 

Una vegada presentades les propostes anteriors po
dem prendre el territori nord-oriental de la península 
ibèrica com a exemple particular de les produccions 
amfòriques. En aquest sentit ens proposem visualitzar 
la presència de les àmfores del tipus Dressel 2-4 Tarra
conense i de les Pascual l a la costa de Laietània en un 
marc temporal. 

En aquesta nova consulta introduïm ambdues tipolo
gies alhora, fet pel qual es visualitza la suma de tot el 
conjunt d'àmfores. L'opció d'incloure el mapa de l'Im
peri romà de Pelagios Commons facilita a l'usuari la 
comprensió de la geografia del territori, les seves po
blacions i les diferents vies terrestres i marítimo-flu
vials que podien unir-les. Incloent l'opció de mapa de 
calor constatem cromàticament i en funció del gruix del 
node la major o menor presència de resultats obtinguts. 
En aquest exemple, el que ens interessa és conèixer la 
distribució cronològica de la producció local de conte
nidors ceràmics elaborats per l'artesanat especialitzat 
dels tallers de l'àrea del Maresme i de la vall inferior 
del riu Llobregat. 

El fet que es tracti d'una eina de visualitzacions dinà
miques permet aconseguir una selecció del rang tem
poral desitjat. En aquest cas, s'ha realitzat una primera 
selecció de finals de la República i dels primers anys 

r,~ o F.c~ng o 

b 

Fig. 11.a-c / (de forma successiva). 

del canvi d'era (20 aC a 10 dC), una segona dels primers 
anys de la dinastia Júlia-Clàudia (c. 10-40 dC), i la da
rrera i tercera selecció comprèn els anys de govern des 
de Calígula fins l'arribada al poder de Vespasià (40 a 70 
dC) [Fig. 11.a-llc]. 

Del primer període seleccionat destaca el grup d'àm
fores més notori, que arriba a un total de 2.554 ins
cripcions sobre 1.760 àmfores. Es fa evident una certa 
uniformitat en el territori pel que fa a la producció cerà
mica, amb gran impuls a la zona del Maresme (a l'en
torn del municipi d'Iluro), i també a la vall i delta del 
Llobregat i a les veïnes Barcino i Baetulo. En aquesta 
fase destaquen també les produccions ceràmiques sege
llades a l'interior de Laietània, com a Aquae Calidae i 
les seves proximitats. A continuació, el període d'ini
ci de la dinastia Júlia-Clàudia, amb 729 inscripcions 
sobre 444 àmfores, esdevé un canvi en l'elaboració 
ceràmica del territori, amb un gran nombre de troba
lles a l'àrea del Llobregat, amb un descens del centres 
productors propers a Baetulo-lluro i sense presència 
d'aquesta indústria a l'interior del territori. Finalment, 
el tercer període, amb un nombre menor de resultats, 
298 inscripcions de 218 objectes, testimonia la caiguda 
de les produccions ceràmiques segellades a la costa del 
Maresme i constata les darreres fases productives dels 
tallers de la línia del Llobregat. 

Per finalitzar l'apartat, Roman Open Data també ofe
reix l'opció de visualitzar en funció de la producció 
bibliogràfica dels diferents autors, fet que pot ser d'in-
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Fases productives dels tallers d'àmfores Dressel 2-4 de la Tarraconense i Pascual 1 al territori Laietà. 
La visualització superior correspon als anys 20 aC a 1 O dC, a continuació 10-40 dC i finalment 40-70 dCJ. 
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terès per realitzar estudis historiogràfics o per constatar 
l 'impacte del treballs dels diferents autors. En aquest 
sentit, ens hem servit dels treballs de Pascual Guasch, 
Corsi-Sciallano i Contino per provar la utilitat d'aques
ta opció, la qual també podem filtrar en funció dels nos
tres interessos, com mostrar únicament la publicació de 
Dressel 2-4 de la Tarraconense sobre el territori romà 
[Fig. 12]. 

Per concloure: 

Els resultats de les consultes realitzades amb Roman 
Open Data permeten representar mitjançant diverses 
visualitzacions la distribució geoespacial i temporal 
dels epígrafs introduïts a la base de dades del CEIPAC. 
Tanmateix, existeix la possibilitat de visualitzar més 
d'una consulta alhora, tant de l'epigrafia amfòrica bàsi
ca (segells, grafits o tituli picti) com de la bibliografia, 
de les tipologies, etc. Sense la necessitat d'aprofundir 
en preguntes més complexes dintre de la interfície, hem 
pogut fer una aproximació a la potencialitat de l'eina 
presentada, com per exemple a !'analitzar la distribució 
del vi laietà i del vi gal, destacant les distribucions de 
les diverses produccions ceràmiques. És el cas de les 
Pascual l i les Dressel 3-2 repartides per tot el litoral 
sud-gàl·lic, i per l'interior de l'Occident romà fins arri
bar a les línies frontereres de la vessant atlàntico-rena
na (Be/gica, Germania Inferior i Britannia). Contrària
ment, la visualització de les produccions gal·les permet 
pensar en l'existència d'un nou actor en el comerç de 
vi destinat a les tropes establertes en les noves fronte
res renanes (Germania Superior), fet també diferenciat 
cronològicament gràcies a la utilització del timeline. 

Mitjançant la selecció del rang temporal també hem 
pogut visualitzar en una única imatge interactiva les 
produccions ceràmiques de la costa de Laietània, en 
particular la zona del Maresme (a l'entorn del municipi 
d'Iluro), la vall i delta del Llobregat i les veïnes Barcino 
i Baetulo. Això ens permet accedir d'una forma més 
ràpida a les dades analitzades. En una primera fase, de 
finals de la República, destaca una gran concentració 
de les produccions ceràmiques segellades a l'interior de 
la regia Laietana, com les d'Aquae Calidae i les seves 
proximitats. El període posterior, amb l'inici de la di
nastia Júlia-Clàudia, sembla correspondre a un canvi 
en les estructures de producció artesana del territori 
(indicant potser un descens de la producció dels centres 
propers a Baetulo-lluro i a l'interior del territori?). Una 
qüestió interessant és si aquest procés es pot relacionar 
amb el desenvolupament de la viticultura a l'àrea del 
Llobregat i l'exportació dels seus vins. En una darrera 
selecció temporal, des del govern de Calígula fins al 

de Vespasià, testimoniem la darrera fase de les produc
cions ceràmiques segellades a la costa del Maresme i la 
continuïtat dels tallers productors del Llobregat. 

Amb vista a futurs treballs seria interessant analit
zar els centres de producció de la Laietània a partir de 
l'epigrafia, estudiant el contingut de les estructures dels 
segells, de les matrius i dels dissenys. Les línies de re
cerca iniciades en altres àmbits (per exemple l'epigrafia 

• sobre Dressel 20: Moros 2019) aporten eines metodolò
giques i conceptuals noves per organitzar de forma més 
acurada la informació continguda als segells, proposant 
hipòtesis sobre la possible organització productiva dels 
centres ceràmics de la Citerior i la seva evolució en el 
temps. En particular, l'estudi dels patrons tipològics 
dels segells i els grafits pot mostrar les diverses fases 
productives d'un taller o conjunts de tallers, millorant 
simultàniament les possibilitats de definir la cronolo
gia de la difusió de les seves àmfores arreu d'Europa 
(BERNI, en premsa). 
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