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PRESENTACIÓ 

 

 

 Els actes d’homenatge al Dr. Alberto López Mullor es van celebrar els dies 14 al 16 
de maig del 2018 i van estar organitzats per quatre institucions; aquelles amb les quals l’Al-
berto López va tenir una major vinculació professional al llarg de la seva vida: el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona (on va treballar 9 anys), la Diputació de Barcelona 
(on va fer la major part de la seva carrera professional, ja que va estar al Servei del Patri-
moni Arquitectònic Local 33 anys), la Universitat Autònoma de Barcelona (on va donar clas-
ses els darrers 11 anys i on va desenvolupar la seva gran vocació: la docència) i el Museu 
d’Història de Barcelona, vinculat a aquesta institució, a través de la revista Quarhis, durant 
14 anys. 

 El primer acte va tenir lloc el dia 14 a la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya i va reunir més de 240 persones, familiars, amics i col·legues de l’Alberto  
López vinguts de tot arreu. Després dels parlaments dels representants de les quatre     
institucions patrocinadores (el doctor Josep Manuel Rueda, director del Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya; el senyor Josep Solé, gerent dels Serveis d’Equipaments, Infraestruc-

tures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona; el senyor Joan Roca, director del Museu d’Història de Barcelona; i, finalment, 
el doctor Antoni Virgili, secretari del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat    
Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona), van intervenir la doctora Julia Beltrán de 
Heredia en nom de l’organització, i el doctor Mateu Riera, amic i deixeble de l’Alberto Ló-
pez Mullor, que va fer una sentida i entranyable glosa personal i professional.  

 Els dos dies posteriors, la Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat Autònoma de Barcelona va acollir el Congrés Homenatge al Dr. Alberto López 

Mullor. Estudis sobre ceràmica i arqueologia de l’arquitectura que es va estructurar en    
dues sessions monogràfiques relacionades amb la trajectòria professional d’Alberto: una 
dedicada a l'estudi de la ceràmica i l’altra a l’arqueologia de l'arquitectura i la seva aplicació 
pràctica a les intervencions en el patrimoni edificat. En la primera es van presentar estudis 
sobre ceràmica abordant la producció i el comerç al llarg dels segles. La segona sessió va 
estar centrada en l'arqueologia de l'arquitectura, un mètode que combina l’anàlisi estratigrà-
fica dels paraments, l’estudi dels materials i tècniques de construcció, la relació amb l’estra-
tigrafia del subsol i la informació procedent de la documentació escrita, mètode en el que 
l’Alberto López va ser el pioner pel que fa a la seva implantació a Catalunya. Dues ses-

sions diacròniques, diverses i plurals –com era l’Alberto– amb la participació d’arqueòlegs, 
arquitectes, historiadors, documentalistes, historiadors de l’art i gestors de patrimoni, amb 
aquesta mirada interdisciplinari que ell sempre va desenvolupar i que va saber inculcar als 
seus deixebles i col·laboradors. 
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 L’organització va rebre 59 comunicacions, redactades per 121 investigadors que per-
tanyen a 51 institucions i nombrosos professionals, amb una àmplia representació territori-
al. No només van ser presents col·legues vinguts de diferents punts de Catalunya, sinó 
també de Cadis, Saragossa, Sevilla, Granada, Madrid, Palma de Mallorca, Eivissa, Navar-
ra, Alacant, València o Zamora, sense oblidar als col·legues portuguesos i francesos. Al 
final d’aquesta publicació, hi trobareu un llistat de diferents institucions que s’han volgut ad-
herir de manera oficial a l’homenatge. Són organismes vinculats amb l’activitat acadèmica i 
científica del Dr. Alberto López Mullor, però hi figuren diversos ajuntaments, com els del 
Brull, Castelldefels, l’Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú, que simbolitzen perfecta-
ment l’esforç i la implicació que va tenir en la recuperació del patrimoni arqueològic i arqui-
tectònic de titularitat pública, al qual va dedicar molts anys de treball. Els quatre consistoris 
esmentats representen especialment quatre dels jaciments als quals l’Alberto López va de-
dicar més  esforços: el poblat ibèric del Brull, el castell de Castelldefels, l’ermita de la Mare 
de Déu de Bellvitge de l’Hospitalet i el poblat ibèric i vil·la romana de Darró de Vilanova i la 
Geltrú. 

 L’Alberto López va ser un treballador incansable, ens ha deixat prop de 400 publica-

cions i l’edició d’aquestes actes és el millor homenatge que podem fer a qui va ser autor 
d’una excepcional producció científica. 

Finalment, volem agrair a la Maria Gràcia Salvà i a la Catalina, esposa i filla, la seva  
inestimable ajuda i contribució. Agraïm també a la Lucía Fernández (SPAL), a la Sara Mar-
tínez i a la Marta Moreno (MAC-CIG), al Joan Muñoz i a l’Agnès Lupión (MAC-BCN) i a la 
Marina Mateu (UAB), la col·laboració que ens han ofert en les diferents tasques d’organit-
zació de l’homenatge i en l’edició de les actes. No voldríem acabar sense reiterar l’agraï-
ment a les nostres institucions, que ens han donat el suport imprescindible per fer realitat 
tant el congrés com la publicació de les actes, i també a tots els professionals, amics i fami-
liars que han respost de manera unànime a la nostra crida per poder dur a terme aquest 
merescut homenatge.  

 

 

Xavier Aquilué (MAC-CIG)                                                                                        
Julia Beltrán de Heredia (MUHBA)                                                                                            

Àlvar Caixal (SPAL)                                                                                                          
Javier Fierro (SPAL)                                                                                                         

Helena Kirchner (UAB) 
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Una intervenció arqueològica realitzada en el terme 
d’Albesa va permetre excavar parcialment un assen-
tament rural amb diverses fases d’ocupació entre 
l’època imperial i la Baixa Edat Mitjana. En una d’a-
questes fases es va formar un important dipòsit de 
material ceràmic que amortitzava una cisterna. El 
repertori inclou totes les classes ceràmiques: vaixella 
de taula, ceràmiques comunes i cuina, àmfores, llàn-

ties i dolia. El conjunt es data a inicis del segle II dC. 
La vaixella de taula està formada, sobretot, per si-
gil·lata hispànica, però també inclou un conjunt de 
ceràmica de parets fines de producció tarraconense, 
bètica i oriental, i ceràmica vidriada. La qualitat i la 
diversitat del repertori de taula ofereixen una imatge 
particular de la cultura material, que permet proposar 
algunes hipòtesis sobre la distribució de manufactu-
res a l’àrea d’Ilerda en aquest període. 
 

Paraules clau: Cultura material, parets fines,       
ceràmica, vidriada. 

EL CONSUM DE VAIXELLA EN UN CONTEXT 

RURAL DEL SEGLE II DC AL TERRITORI  

D’ILERDA: LES CERÀMIQUES  

DE PARETS FINES I VIDRIADES  

DE CAL MONTBLANC (ALBESA) 
 

Lluís Marí i Sala,* Víctor Revilla Calvo**
 

An archaeological intervention carried out in Albesa 
allowed to partially excavate a rural settlement with 
several phases of occupation between the Imperial 
period and the middle Ages. Belongs to one of these 
phases an important deposit of ceramic materials. 
This deposit amortized a cistern. The repertoire inclu-

des all ceramic classes: tableware, common ceramics 
and kitchen, amphorae, lightness and dolia. The set 
dates back to the beginning of the 2nd century AD. 
The tableware is made up mainly of Hispanic stealth, 
but it also includes a set of thin-walled ceramics of 
Tarraconensis, Baetica and the Eastern Mediterra-

nean, and some glazed ceramics. The quality and 
diversity of the table repertoire offer a particular image 
of the material culture, which make it possible to pro-
pose some hypotheses about the distribution of ma-

nufactures in the area of Ilerda during this period. 
 

Keywords: Material culture, thin-walled pottery, 
glazed pottery. 

* Orcid 0000-0001-6183-4234 

** Orcid 0000-0002-2779-159X. Universitat de Barcelona 
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1. Localització i context del dipòsit 
 

 La població d'Albesa, es troba en el  
marge esquerre del riu Noguera Ribagorça-

na, a 13 km de la seva confluència amb riu 
Segre i a 18 km al N de la ciutat de Lleida. 
L'establiment romà i un posterior hàbitat me-

dieval (s'ha identificat una fase andalusina i 
una altra baixmedieval) se situen en una peti-
ta elevació de pedra sorrenca que s'alça uns 
quatre metres per sobre dels terrenys de cul-
tiu circumdants. Aquesta elevació es localitza 
a l'esquerra del camí que comunica Albesa i 
Castelló de Farfanya, a poc més de quatre 
km. de la primera (coordenades UTM 31N/
ETRS 89: I (x) 307625.9 i N (y) 4627914.5; 
250.5 metres s.n.m.) (Fig. 1). L'aflorament de 
roca apareix com un polígon irregular de 210 
m de llarg per 65 m d'amplada màxima, amb 
l'eix major orientat en direcció SE-NW. L'esta-
bliment romà es troba sobre una plataforma 
quadrada d'uns 400 m2, formada al retallar 
l'extrem SE del tossal, el més pròxim a la   
cruïlla de dos camins: el ja esmentat d'Albesa 
a Castelló de Farfanya (SW-NE) i el que unia 
Menàrguens i Algerri (SE-NW). 
 El lloc va ser descobert per aficionats 
locals i la seva freqüentació, a les dècades  
de 1970 i 1980, va aportar alguns materials. 
L’any 1986, en el curs d’una investigació so-
bre el viari romà, es va interpretar com una 
statio romana fortificada amb una turris data-
da, pels materials recuperats en superfície, 

entre els segles I i IV dC. Dues intervencions 
arqueològiques, el 1998 i 2012, aporten l'es-
sencial del nostre coneixement sobre la natu-
ralesa i cronologia de l'ocupació, encara que 
l'estat de conservació del conjunt dificulta la 
interpretació (Marí, Revilla 2018). L'única es-
tructura d’època romana identificada amb pre-

cisió és una cisterna situada al vessant NW 
(Fig. 2). L'obra, practicada en la pedra sorren-
ca i en les margues subjacents, consisteix en 
un retall circular de 3 m de diàmetre i una pro-
funditat de 2,20 m. La seva amortització es va 
produir en un únic moment, amb aportació de 
terres i de materials datats en els segles I-II 
dC. Aquesta cronologia contrasta amb la que 
ofereix la ceràmica recollida al voltant de la 
plataforma quadrada: segle III avançat i IV, 
procedent de la zona superior del tossal; aquí 
s’intueix la presència d’altres estructures, la 
funció i cronologia de les quals no es pot   
precisar. 
 

2. La cultura material  
 

 El contingut de les UEs que omplien el 
retall ofereix una representació relativament 
àmplia de la cultura material de l'Alt Imperi 
(estudi sistemàtic a Marí, Revilla 2018). En la 
seva major part, es tracta de ceràmiques des-
tinades a servei de taula i cuina, però també 
hi ha alguns recipients de transport, emma-
gatzematge domèstic i il·luminació. A més, es 
va recuperar una limitada quantitat de tegulae 
i imbrices, vidre, metall i fauna. El repertori ce-

ràmic inclou totes les classes ceràmiques, 
amb percentatges molt diferents: les vaixelles, 
la ceràmica comuna oxidada i les ceràmiques 
de cuina local i importada estan ben represen-
tades, mentre que àmfores, llànties o certes 
produccions locals (ceràmiques engalbades) 
apareixen en quantitat reduïda. El dipòsit in-
clou 778 individus distribuïts de la següent 
manera: vaixella de taula, 401 individus (el 
51% del total del dipòsit); ceràmica comuna, 
160 (21%); ceràmica culinària, 183 (23%); 
àmfores, 9 (1%); llànties, 20 (3%); dolia, 5 
individus (quasi un 1%). Les produccions 
identificades procedeixen, majoritàriament, de 
la Península ibèrica i el Nord d'Àfrica. El mate-
rial residual és molt escàs i inclou fragments 
de Campaniana A, sigil·lata itàlica i gàl·lica, 
kalathoi ibèrics i àmfora Dressel 2-4 itàlica 
(Fig. 3). Donada la cronologia de formació del 
dipòsit, possiblement cal considerar residual 
la ceràmica de cuina itàlica i una part de la 
ceràmica de parets fines (cronologies augus-
tal i julioclàudia) i de les llànties. 
 La vaixella de taula inclou produccions 
amb una representació molt diferent: terra Fig. 1: Localització de Cal Montblanc. 



E! "#$&*+ /< =>?@<!!> <$ *$ "#$B<@B G*G>! /<! &<H!< II /C >! B<GG?B#G? /’I !"#$:  
!<& "<GJ+?K*<& /< O>G<B& Q?$<& ? =?/G?>/<& /< C>! M#$BT!>$" (A!T<&>) 

149  

Fig. 2: Vista general de l’establiment (imatge superior) i detall de la cisterna (imatge inferior). 
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Fig. 3: Representació dels percentatges de ceràmica i de vaixella. 
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sigil·lata itàlica, gàl·lica, hispànica i africana A, 
ceràmica de parets fines i ceràmiques vidria-
des (una descripció sistemàtica, que aquí es 
limita a la vaixella de taula i les importacions, 
a Marí, Revilla 2018). En aquest conjunt pre-
domina clarament la sigil·lata hispànica, que 
amb 366 individus representa poc més del 
91% de la vaixella de taula i el 47,04% de tota 
la ceràmica del dipòsit. El repertori de si-
gil·lata hispànica és ampli, tot i que es con-
centra en unes poques formes: Hisp. 8, 27 i 
15/17, entre les llises; Hisp. 37, en el cas de 
les decorades. La resta de formes (Hisp. 2, 7, 
33, 35, 36, 44, llises; Hisp. 13, entre les deco-
rades) apareix en quantitat molt reduïda. Per 
si soles, les formes Hisp. 8, 15/17, 27 i 37 su-
posen el 85,24% de tota la sigil·lata hispànica. 
L'anàlisi macroscòpic de pastes i engalbes, 
així com la diversitat de composicions decora-
tives suggereix una multiplicitat de procedèn-
cies. Una part important del conjunt sembla 
originària dels tallers de la Rioja (Marí, Revilla 
2018: 224). Amb tot, alguns vasos podrien 
procedir de tallers d'Ilerda i el seu territori 
(Buxeda et alii 2014). Una producció de vaixe-
lla contemporània a la sigil·lata hispànica, la 
sigil·lata africana A, és representada per dos 
fragments. 
 Un altre conjunt d'importacions correspon 
a la ceràmica de cuina itàlica, molt escassa 
(potser residual, com ja s'ha indicat) i nord-

africana. La primera inclou tapadores, casso-
les amb vernís intern i cassoles profundes 
(per la presència en contextos altimperials: 

Quevedo 2015: 58-59). La segona producció 
inclou formes típiques de finals de segle I dC-

inicis del II dC: cassoles Lamb. 10A=Hayes 
23B i Hayes 197=Ostia III, 267, i plats-

tapadora Hayes 185 i 196. Finalment, cal   
assenyalar la presència d'alguns recipients 
amfòrics. El repertori identificat inclou les for-
mes Dressel 2-4 Citerior i Dressel 20, un frag-
ment d'àmfora de salaons del litoral gadità i   
un altre possible fragment d'àmfora sudhispàni-
ca. Els exemplars de Dressel 2-4 poden atri-
buir-se a derivacions tardanes de la forma, 
dels segles II i III dC (López Mullor, Martín 
2008; Járrega, Otiña 2008: 283, fig. 2). El grup 
de les llànties inclou les formes Deneauve 
VIIA i C/Loeschke VIII/Bussière D II 1 (mar-
ques OPPI·RES [---] i C·OPREST, datades 
entre el 80 i el 160 dC) i Loeschke X/Bussière 
CVII 2. 
 

3. Les ceràmiques de parets fines i        
ceràmiques vidriades 

 

 En el conjunt de vaixella de taula de Cal 
Montblanc destaquen, per la seva singularitat, 
algunes produccions. Una d'elles, la ceràmica 
de parets fines, és habitual en contextos de 
l'alt Imperi. El progrés de la investigació, en les 
últimes dècades, ha permès definir les regions 
productores (Mayet 1975; López Mullor 1989 i 
2008). Això contribueix a entendre millor la 
posició d'aquesta producció en els repertoris 
ceràmics: sempre per darrere dels diversos 
tipus de terra sigil·lata, però amb percentatges 

Fig. 4: Ceràmica de parets fines: 1-2, forma Marabini LXVIII; 3, López Mullor 37 1d; 4, Mullor 34 B;  
5, López Mullor 54 Ab4; 6, forma no definida (Dibuixos: Ramón Álvarez Arza, UB). 
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de representació de certa importància. Una 
altra de les produccions, la ceràmica vidriada, 
s'identifica rarament i genera problemes d'iden-
tificació (de procedència, cronologia i tipologia) 
que fan difícil interpretar la seva presència    
en contextos del període. Es tracta, amb tot, 
d'una vaixella que sembla haver conegut una 
certa difusió a partir de tallers orientals i de 
produccions itàliques i occidentals posteriors 
(per Hispania: López Mullor 1981; Paz Peralta 
2008). La presència de les dues categories de 
vaixella de taula en un petit assentament per-
met aprofundir en el coneixement  dels meca-
nismes de distribució i consum de vaixella en 
el territori d'Ilerda. 
 Amb 12 vasos, la ceràmica de parets 
fines és la segona producció millor representa-
da dins la vaixella de taula de Cal Montblanc 
(Fig. 4). La majoria de formes corresponen a la 
segona meitat del segle I dC i inicis del II dC. 
Una de les més nombroses és el vas Marabini 
LXVIII. Aquesta forma es caracteritza per una 
vora exvasada i recta, amb un petit ressalt   
en la unió amb el coll, un cos globular i una   
nansa de secció ovalada (Ricci 1985: 267- 
278 –tipus 1/122–; Pellegrino 2009: 251). La 
forma, de producció oriental i amb gran difu-
sió, es troba en contextos del litoral oriental 
de la península Ibèrica amb cronologies de 
segle II i de segle III (Revilla 2014; Quevedo 
2015). També es va recuperar un bol hemisfè-
ric forma LM 37 1d, amb decoració sorrenca. 
La seva cronologia se situa en època de Clau-
di i Neró, però sembla arribar a la dècada del 
80 dC (López Mullor 2008: 369; els centres de 
producció se situarien a la vall de l'Ebre). 
 Altres vasos presenten cronologies més 
àmplies, des de finals del segle I aC o els pri-
mers decennis del I dC fins a època flàvia, 
amb un moment de gran difusió a mitjan d’a-
questa centúria. És el cas de la forma LM 
34B, del repertori amb tècnica denominada de 
"closca d'ou" (López Mullor 2008; possible 
producció bètica); o del vas LM 54 A 4b, amb 
decoració de meandres (centres de producció 
a l'àrea de Tarraco, amb difusió a la vall de 
l'Ebre i Balears: López Mullor 2008: 364; cro-
nologies de mitjan segle I dC en contextos de 
Tarraco: Fernández, Remolà 2008: 88-90 i 
figura 3). Finalment, destaca un fragment de 
bol Mayet XVIII o XIX, amb decoració de fu-
lles de pinya (centres de producció a Tarraco: 
López Mullor 2008: 362). 
 Fins al moment, a l'àrea d'Ilerda no es 
coneixen dipòsits ceràmics de característi-
ques similars als recuperats a Cal Montblanc. 
Aquest fet es motivat, en bona part, per la 
manca de publicació sistemàtica. Ara per ara 
només s’han publicat estudis d’algunes cate-

gories ceràmiques (generalment vaixella de 
taula) amb perspectives diverses: estrictament 
tipològica (per Ilerda: Pérez Almoguera 1983-

1984; 1990; 1993; 1999; 2005) o bé des de la 
arqueometria (Madrid et alii 2014); però ra-

rament s'han definit conjunts i la posició del   
material en les seqüències estratigràfiques. 
Aquesta situació impedeix establir compara-

cions adequades. En altres casos –la vil·la de 
Raimat és un bon exemple– les ceràmiques 
recuperades manquen totalment de context 
(Pérez Almoguera, ed. 1988). En qualsevol 
cas les dades disponibles mostren que la ce-
ràmica de parets fines és ben representada 
en contextos urbans, com el Portal de Magda-
lena. Aquí s'han recuperat, amb una cronolo-
gia global de segles I-III, les formes Mayet V   
i XIV (residuals) i XXXIV (tècnica de "closca 
d'ou"), XXX, XXXVI, XXXVII (totes amb deco-
racions arenoses), XLII (barbotina) i XXI; la 
cronologia del conjunt se situa entre Tiberi i 
els flavis (Loriente, Oliver 1992: 51-52). 
 En àmbit rural els repertoris mostren 
certa diversificació. En el cas ja citat de Raï-
mat, les formes Mayet IXA, XVIII-XIX, XXVIII, 
XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXVIIB i XL o XLII, a 
més de la Marabini LXI. El conjunt presenta 
una cronologia similar al Portal de Magdale- 
na (Marco García 1988: 93-116). Igualment 
interessant és el conjunt de ceràmica de pa-
rets fines de La Gravera, un assentament ru-
ral situat a Artesa de Segre. El lloc sembla 
haver estat ocupat entre finals del segle I aC i 
mitjan del I dC, però és difícil definir la seva    
naturalesa precisa. Les úniques evidències 
disponibles es limiten a una depressió irregu-
lar de poca profunditat, excavada a terra, i 
una llar que correspondrien a una petita caba-
na ocupada de forma esporàdica i que s'hau-
ria utilitzat per a activitats relacionades amb la 
ramaderia (Morín et alii 2010). Tot i l'escassa 
entitat de l'ocupació, s'ha recuperat una cultu-
ra material variada que inclou sigil·lata itàlica 
(formes Cons. 18.1, 19.1, 11.1 i potser 20.4) i 
gàl·lica (Drag. 27, una possible Drag. 15/ 17    
i una possible Drag. 37). Aquesta vaixella 
acompanya un petit lot de parets fines que 
inclou les formes Mayet XVIII i XXVIII, així 
com recipients de parets amb decoració sor-
renca formes Mayet XXXVII, XXXVIII i XXXIX. 
Aquest conjunt de materials, procedents de 
tallers bètics i de l'àrea de Tarraco, se situa en 
el segon i tercer quart del segle I dC, potser 
arribant fins època flàvia en alguns casos 
(Morín et alii 2010: 30-31, làm. 5). 
 El repertori tipològic de Cal Montblanc 
també presenta algunes coincidències amb el 
material d'assentaments més allunyats. El di-
pòsit d'inicis de segle II dC de la vil·la del   
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Fig. 5: Ceràmica vidriada (Dibuixos i fotografies: Ramón Álvarez Arza, UB). 
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Vilarenc (Calafell, Tarragona), per exemple, 
va aportar un limitat repertori amb les formes 
Mayet XVIII, Marabini LXVIII i altres tipus de 
difícil classificació. Entre aquests destaca un 
petit bol de perfil lleugerament còncau i un 
llavi arrodonit i ben diferenciat de la paret per 
una estria propera al tipus Mayet XLIII). Les 
característiques de l'argila suggereixen una 
atribució a centres de producció del territori 
de Tarraco (Revilla 2014: 129). 
 En contextos urbans, el repertori és 
força més ampli. En el cas de Tarraco, la ce-
ràmica de parets fines representa un percen-
tatge important de la vaixella de taula en 
nombrosos contextos de mitjan el segle I; pel 
que fa a l'origen s'indica una procedència  
itàlica i sudhispànica, tot i que també s'asse-
nyala la tradició artesanal local de vaixella 
fina (Trullén, Remolà 2014: 105-106, fig. 14). 
En nivells de finals de segle I - inicis del II, 
coincidents amb la cronologia de Cal Mont-
blanc, s'evidencia un canvi de situació, amb 
una presència testimonial de parets fines i 
vidriades. El fet, que no s'indica clarament    
a les publicacions, sembla anar associat a    
la fi de l'activitat artesana en certes àrees    
de la ciutat (Trullén, Remolà 2014: 107). A 
Emporiae, en nivells de cronologia julioclàu-
dia-flavis, apareixen formes republicanes re-
siduals (Mayet I-II) junt a gots Mayet XII, XIV, 
XX, XXIII, XXVII, Mayet XXXIII-XXXV (amb 
decoració sorrenca), XXXIV (en closca d'ou) i 
Mayet XXXVII i XLII  (a la barbotina). El con-
junt suposa el 10,60% de la vaixelles de taula 
(Tremoleda et alii 2014: 16-18 i fig. 4). En 
nivells d'època antonina (140-160 dC) el   
repertori  es redueix (el 3,41% de la vaixella   
de taula): Mayet XLIV (decoració a rodeta), 
XXXIV, XXXVIIA (a barbotina) i XXXVIIIB 
(Tremoleda et alii 2014: 24-27, fig. 24). Els 
repertoris identificats en nivells flavis i del  
segle II en altres territoris mostren la coe-

xistència d'importacions. A Valentia, en els 
nivells flavis, apareixen les formes Mayet 
XXXIV, XXXVIII i XLII; en la primera meitat 
del segle II dC coincideixen importacions bè-

tiques, ebusitanes i itàliques (residuals) amb 
produccions properes; en concret, del taller 
de Rubielos de Mora (Huguet, Ribera 2014: 
156 i 161). 
 L'altra producció de vaixella destacable 
a Cal Montblanc és la ceràmica vidriada.      
El grup, amb 9 individus, inclou copes amb 
nanses, bols i gerretes de vora motllurada      
(Fig. 5). La majoria de recipients presenta un 
revestiment vidrat, espès, de coloració verd 
fosc amb vetes groguenques; altres mostren 
un revestiment verd pàl·lid, parcialment per-
dut a l'exterior i amb l'interior d'un color verd 

fosc uniforme. Tan sols un got mostra decora-
ció d'escates de pinya a la barbotina. Donada 
l'absència d'una tipologia general, així com de 
tipologies regionals ben definides, trobar pa-
ral·lels propers per aquest petit repertori       
és difícil. Un bon exemple és un got definit   
pel seu perfil globular, un llavi vertical i lleuge-
rament engrossit i marcat per una motllura 
inferior, una nansa amb el colze marcat i en-
lairada i una decoració d'escates de pinya. El 
llavi és rematat per petites protuberàncies 
(Fig. 5, núm. 7). Algunes característiques sug-
gereixen una relació amb el tipus VII de López 
Mullor, de perfil menys globular (que el autor 
identifica com un dels primers tipus de fabrica-
ció hispana, amb paral·lels en les produccions 
de parets fines bètiques de segona meitat del 
segle I: López Mullor 1981: 212); però també 
hi ha elements de relació amb el tipus IIIb, de 
producció oriental i amb imitacions itàliques i 
occidentals (amb tot, aquest tipus té un major 
diàmetre: López Mullor 1981: 210; cronologia 
de primera meitat del segle I). Per alguns au-
tors la decoració de fulles de pinya i protube-
ràncies al llavi són característics de productes 
itàlics, amb cronologies de segle II dC, fet que 
encaixa bé amb l'exemplar de Cal Montblanc 
(Casas, Merino 1990: 149-150). 
 A Hispania, la ceràmica vidriada apareix 
en contextos altimperials, sempre en petites 
quantitats (estudis generals: López Mullor 
1981; Paz Peralta 2008; troballes concretes  
al litoral mediterrani: Quevedo 2015: 56, fig. 
29, 1). Els paral·lels més propers els ofereixen 
els dipòsits del Portal de Magdalena, amb una 
datació genèrica de segles I-III (gobelets i  
recipients de majors dimensions: Loriente,   
Oliver 1992: 52). A Catalunya, es poden    
destacar els materials identificats la vil·la de 
Torre Llauder, sense contextualització estrati-
gràfica (Ribas 1965; Ribas 1972: 153-156, fig. 
26) i a les comarques nord-orientals (Casas, 
Merino 1990). A Emporiae apareix representa-
da en proporcions molt escasses en nivells 
antonins (el 0'34% de la vaixella i el 0'23% del 
total: Tremoleda et alii 2014: 27, fig. 24). La 
seva presència s'indica com testimonial en 
nivells de mitjan segle I dC i de segle II a   
Tarraco (Trullén, Remolà 2014: 106-107). 
També es pot esmentar troballes molt escas-
ses, però ben datades. És el cas del dipòsit 
de la vil·la del Vilarenc, d’on prové un frag-
ment de coloració verdosa i decoració de fu-
lles en relleu, amb revestiment espès i de tons 
irisats, que podria atribuir-se a una copa 
(Revilla 2014). Més importants són les tro-

balles, amb cronologies de mitjan de segle I 
dC, de Celsa (Paz Peralta 1998). Allunyats 
geogràficament, però interessants per la seva 
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cronologia, són els escassos exemplars dels 
nivells flavis de Valentia (potser d'una forma 
XII de López Mullor: Huguet, Ribera 2014: 
157). 
 L'origen d'aquest conjunt és impossible 
de precisar. Es coneixen centres de fabricació 
de ceràmica vidriada a la Mediterrània orien-
tal, Itàlia i algunes províncies occidentals i   
s'ha suggerit la seva existència a la Penínsu-

la Ibèrica (López Mullor 1981; Paz Peralta  
2008: 489). Els fragments recuperats a Cal 
Montblanc mostren una diversitat tècnica que     
suggereix procedències diverses, però a falta    
d'anàlisis arqueomètriques és impossible anar 
més enllà d'aquesta hipòtesi. 
 En conjunt, els vasos de parets fines i la 
ceràmica vidriada suposen una mica més del 
5% de la vaixella de taula i el 2'70% de tota la 
ceràmica del dipòsit. Les possibilitats de com-
paració amb conjunts similars són escasses. 
A tall de comparació a la villa del Vilarenc el 
conjunt de ceràmica de parets fines i vidriada 
suposa el 9,58% de la vaixella de taula i el 
1'95% del total (Revilla 2014). Aquests valors 
mostren certes coincidències, que semblarien 
suggerir una configuració similar de repertoris 
de vaixella de taula, que podrien atribuir-se, al 
seu torn, a condicions d'aprovisionament i 
consum similars a aquest sector de la Citerior. 
Amb tot, el valor de la comparació és relatiu, 
ja que tan sols s'ha publicat una part dels di-
pòsits d'inicis del segle II del Vilarenc i els  
percentatges podrien modificar-se en el futur. 
 

4. Cronologia del dipòsit 
 

 La datació del moment de formació del 
dipòsit es basa, en primer lloc, en el repertori 
de sigil·lata hispànica, dominat per formes 
característiques de segona meitat del segle    
I dC i primera meitat del II: Hisp. 8, 13, 15/17, 
27 i 37. Per precisar aquesta cronologia es 
poden utilitzar contextos geogràficament pro-
pers, que presenten, però, alguns problemes 
per a la seva comparació. Les excavacions 
realitzades des de la dècada de 1980 a Lleida 
han aportat evidències importants, però estu-
diades parcialment (Pérez Almoguera 1990, 
Loriente, Oliver 1992). Les dades més recents, 
a més, mostren un panorama de produccions 
locals i importacions (algunes imitades pels 
tallers locals) particularment complex (Buxeda 
et alii 2014). En el cas de Guissona (Iesso),  
la situació al segle II mostra algunes coinci-
dències amb el dipòsit de Cal Montblanc, com 
l'escassetat de sigil·lata africana A, en un  
repertori dominat per la sigil·lata hispànica,  
fet que contrasta amb percentatges elevats  
de ceràmica culinària africana. Amb tot, la 

vaixella d'aquesta ciutat s'ha publicat de for-
ma limitada i no ofereix elements de referèn-
cia adequats (Pera, De Solà 2014: 250-251). 
 La comparació amb contextos del litoral 
mediterrani d'Hispania mostra coincidències 
que confirmarien la datació global i permeten 
algunes precisions. Es poden citar, en primer 
lloc, els dipòsits de Tarraco i algunes vil·les 
del seu territori (García et alii 1997; Fernán-
dez, Remolà 2008; Trullén, Remolà 2014;  
Revilla 2014). En tots ells la sigil·lata hispà-

nica és la producció millor representada entre 
la vaixella de taula (formes Hisp. 2, 7, 8, 
15/17, 18, 24/25, 27, 36, 37, 44), acompanya-
da  sempre d’africana A i parets fines i, més 
rarament, de ceràmica vidriada. Altres dipòsits, 
més allunyats geogràficament, ofereixen situa-
cions comparables: Baetulo (Aquilué 1987: 
30); Emporiae (Aquilué et alii 2008: 54-56;  
Tremoleda et alii 2014); Edeta (Corell et alii 
2012: 95); Valentia (Escrivà 1989: 11, 175-177; 
la situació a Carthago Nova mostra diferèn-

cies importants: Quevedo 2015: 54-55). 
 Les coincidències entre els dipòsits es-
mentats i el repertori de Cal Montblanc són 
indicatives a l'efecte de precisar la cronologia: 
escassetat de sigil·lata africana A, més abun-
dant a partir del segon quart del segle II dC en 
els contextos litorals catalans i valencians; un 
repertori ben definit de ceràmica llisa i deco-

rada de sigil·lata hispànica; abundància (re-  
lativa) de vasos de parets fines amb datacions 
de mitjan-segona meitat del segle I dC fins el 
II dC; presència de formes de ceràmica culi-
nària africana que inicia la seva producció i 
difusió al voltant del 100 dC. Aquestes dades 
suggereixen una datació dins el primer terç 
segle II dC com a moment del farciment de la 
cisterna (Marí, Revilla 2018: 235-236). 
 

5. Consideracions finals 

 

 El repertori de vaixella en què s'integra 
el conjunt format per ceràmica de parets fines 
i vidriada s'insereix clarament en la cultura 
material del segle I dC avançat-inicis del II dC. 
Aquest fet permet intuir alguns trets de la 
composició dels dipòsits ceràmics al territori 
en aquest període. No obstant això, la falta de 
dades sobre l'assentament i sobre l'hàbitat del 
territori d’Ilerda dificulta la interpretació del 
conjunt. 
 Un primer fet destacable són les coinci-
dències del repertori recuperat amb el material 
de contextos, urbans i rurals, distribuïts en una 
geografia extensa. Entre aquestes coincidèn-
cies, cal recordar el predomini absolut de      
la sigil·lata hispànica i l'escassetat de ceràmi-
ca de parets fines i vidriada, al costat de la 
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raresa de la sigil·lata africana A, així com la 
presència d'un repertori ben definit de cerà-

mica culinària africana (però els repertoris de 
Cal Montblanc també mostren algunes di-
vergències respecte als dipòsits esmentats;    
resum de la qüestió: Marí, Revilla 2018). 
 Al costat de les importacions, una altre 
fet important és la procedència exacta de cer-
tes categories de ceràmica. D'una banda, no 
és possible determinar l'origen de la sigil·lata 
hispànica de Cal Montblanc, exceptuant al-
guns vasos segellats en els tallers de La Rio-
ja. En les últimes dècades s'havia proposat 
l'existència de tallers locals a Ilerda (Pérez 
1991, 1993 i 1999; Pérez 2005: 109; Junyent, 
Pérez 1994). Aquesta hipòtesi ha estat confir-
mada recentment (Buxeda et alii 2014; Pera, 
De Solà 2014). Aquestes dades s'afegeixen a 
altres evidències que indiquen l'existència   
d'una activitat artesanal important, desenvolu-
pada per una multiplicitat de petites unitats 
que es distribuïen a la perifèria urbana i al 
territori (per exemple: Marí, Revilla 2003). 
Aquest fenomen artesanal s'explicaria per l'e-
xistència d'una demanda urbana i rural de   
certa importància que no es podia satisfer ex-
clusivament amb les produccions de la Rioja. 
És possible, per tant, que una part del reper-
tori de sigil·lata hispànica de Cal Montblanc 
procedeixi d'algun dels tallers d'Ilerda o la  
seva perifèria. El mateix podria succeir amb 
altres produccions, com la ceràmica engalba-
da (per un taller local a Ilerda: Payá, Morán 
2007; aquest centre també podria haver abas-
tit nuclis rurals com La Gravera: Morín et alii 
2010: 34). 
 En aquest context, Ilerda sembla actuar 
com a centre proveïdor del territori en un      
doble sentit. D'una banda, com a punt de re-
distribució, per la seva vinculació a les xar- 
xes comercials de mitjana i llarga distància,   
a través de l'eix Ebre-Segre-Noguera Ribagor-
çana. Com a centre fluvial, la ciutat estava en 
condicions de rebre produccions manufactu-

rades regionals (una part de la ceràmica de  
parets fines) i un repertori diversificat de produc-
tes agrícoles o artesanals "mediterranis" (part 
de les parets fines; una part o tota la vaixella 
vidriada?). De l'altra banda, Ilerda i la seva 
perifèria semblen constituir una àrea de con-
centració d'activitat artesanal vinculada a les 
necessitats d'utillatge i vaixelles del territori, 
fabricant un repertori diversificat de sigil·lata, 
ceràmica engalbada, comuna i de cuina. L'e-

fectivitat d'aquesta doble funció es veu confir-
mada per la distribució d'aquests productes   
a escala local, arribant a establiments que, 
com Cal Montblanc o La Gravera, no  poden 
definir-se com edificis residencials. 

Agraïments 

 

 Aquests treball s’integra en els projec-

tes “Production and Distribution of Food     
during  the Roman Empire: Economic and   
Political Dynamics” (European Research Coun-

cil FP7/2007-2013/ERC-2013-ADG-340828) i 
“Relaciones interprovinciales en el Imperio 
Romano. Producción y comercio de alimentos 
hispanos (provincias Baeticae y Tarraconen-
sis)” (MINECO, HAR2017-85635-P). Desenvo-

lupat dins un grup de recerca reconegut per 
l’AGAUR (2017SGR512). 
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