
Les decoracions
de les ceràmiques emporitanes

J. M.a N0LLA I BRUFAU

L'estudi dels nivells inferiors de la important
excavació de Casa Pastors, a Girona, quan prepa-
ràvem la nostra tesi doctoral sobre Gerunda (1),
i el coneixement directe dels materials d'Empo-
riae romana aconseguits a través d'una continua-
da presència durant les campanyes d'excavació
dels darrers anys, centrades, especialment, en
els intents d'aclarir l'origen de la ciutat romana,
ens obriren noves perspectives en la investigació
de les ceràmiques locals baix-republicanes.

Un dels grups més interessants era el represen-
tat per les ceràmiques que nosaltres anomenem
<(emporitanes)> (2). Dins d'aquesta classificació,
àmplia i, tal vegada, no massa precisa, que sem-
bla marcar d'una manera clara un hoc de proce-
dència, hem decidit col-locar-hi unes ceràmiques
molt caracterIstiques, molt ben cuites, de quali-
tat, i abundantIssimes al Nord-Est de Catalunya
i presents a la major part d'estacions costaneres
pre-romanes i romano-republicanes de la Ligüria
al Pals Valencià, i que ha estat anomenada ce-
ràmica grisa de la costa catalana i més recent-
ment grisa emporitana (3).

(1) J. M.' NOLLA BRUFAU, La ciudad romana de Ge-
runda. Tesi doctoral mecanografiada, Universitat AutOno-
ma de Barcelona, 1977. Hi ha un brevIssim resum publi-
cat: J. M. NOLLA BRUFAU, La ciudad romana de Ge-
runda, Bellaterra, Facultat de Lietres, 1978.

(2) Idèntica denominaciO a Aurora MARTIN ORTEGA,
Ullastret, guia de las excavaciones y su museo, Girona,
Diputació Provincial, 1977, pàgs. 32-33.

(3) Entre els treballs dedicats, directament o indirec-
tament, a l'estudi d'aquesta ceràmica recordem: A. del.
CASTILLO YURRITA, La Costa Brava en la Antigüedad,
en particular La zona entre Blanes y San Feliu de GuIxols:
la villa romana de Tossa (Estudio de conjunto), a Ampu-
rias, I (1939), pàgs. 186-267; M. ALMAGRO BASCH, La Ce-
rdrnica griega en los siglos VI-V a.C. en Ampurias, a Ri-
vista di Studi Liguri, XV (1949), pàgs. 62-122; ID., Las ne-
cr6 polis de Ampurias, vol. I (Monograflas Ampurita-
nas, III), Barcelona, 1953; ID., Las necrópolis de Arnpu-
rias, vol. II (Monograflas Ampuritanas, III), Barcelona,
1955; N. LAMBOGLIA, Ceramica ampuritana o ceramica
massaliota?, a Rivista di Studi Liguri, XIX (1953), pàgi-

Aquesta és, segons la nostra opinió, una nomen-
clatura enganyadora i que no reflexa, de cap ma-
nera, les caracterIstiques morfolàgiques del grup,
car, juntament amb unes ceràmiques emporitanes
cuites amb un foc reductor, n'hi han unes altres,
menys nombroses perô sempre ben representa-
des i en moments determinats amb uns percen-
tatges ben alts (4), amb idèntiques argiles, aca-
bats, perfils, formes i decoracions, amb l'ünica
diferència d'haver estat cuites amb la tècnica del
foc oxidant.

Si be es cert que aquest fet havia estat no-
tat (5), en molt poques ocasions es feia, en des-
criure i publicar ceràmiques emporitanes, ref e-
rència a l'alternància de productes, oxidats i re-
duIts. Només A. Bahil s'interessà seriosament per
aquesta dualitat i apuntà una sèrie de conside-
racions molt vàlides sobre la possibilitat de fer

nes 111-114; J. MALUQUER DE MOTES NICOLAU, Una
vasija excepcional del poblado de Mas Boscà, a Pyre-
nae, 1 (1965), pàgs. 129-138; F. BENOIT, Foailles sous-
marines. L'épave du Grand-Con gloué a Marseille, a XIVè.
Supplement a Gallia, Paris, 1961, pàgs. 106-107; ID., Re-
cherches sur l'héllénisation du Midi de La Gaule, Facultat
de Lletres, 43, Aix-en-Provence, 1965, pàgs. 153-154; M. DEL
AMO, La cerdmica campaniense de imitación y Ta cerd-
mica campaniense de Ibiza, a Trabajos de Prehistoria,
27 (1970), pàgs. 201-244; C. ARANEGUI, Cerdmicas grises
de los poblados ibéricos valencianos, a Papeles del labo-
ratorio de Arqueologia de Valencia, 6 (1969), pàgs. 113-131;
ID., La cerdmica gris monocroma. Puntualizaciones sobre
su estudio, a Papeles del Laboratorio de Arqueologia de
Valencia, 11 (1975), pàgs. 333-379; M. FERNANDEZ-MI-
RANDA, Jarritas ibéricas de tipo ampuritano en las Islas
Baleares. Cronologia arqueologica y tipologia analitica, a
Trabajos de prehistoria, 33 (1976), pàgs. 255-290.

(4) Als nivells inferiors de Casa Pastors, que han po-
gut ser ben estudiats, hi ha un 5,48 % de ceràmica oxi-
dada (sobre 1.350 fragments). (NOLLA, La ciudad..., citat,
pàgs. 374-530.) A les sitges Gall 1 i 2 d'Empdries els per-
centatges sOn lleugerament més alts entorn d'un 10%.

(5) AixI ho veiem en la descripciO d'alguns vasets de
les necrOpolis emporitanes amb argues oxidades (beige i
ataronjada), considerats i estudias entre la ceràmica gri-
sa emporitana perO sense insistir en la tècnica de cocció
diferent [ALMAGRO, Las necrOpolis..., vol. I, citat, pa-
gina 241 (InhumaciO Granada, 10), pàg. 299 (Incineració
Les Corts, n.° 30), i pàg. 340 (IncineraciO Les Corts, n.° 94),
especialment.]



servir un ünic forn per a produir, indistintament,
ceràmiques oxidades i reduldes, mitjançant una
senzilla manipulació (6). Darrerament, perô, s'ha
fet notar, alguna vegada, aquesta dualitat en pu-
blicacions modernes (7).

La ignorància d'aquest fet, conscient o no, ex-
plicaria perfectarnent que l'estudi de les ceràmi-
ques emporitanes s'hagi enfocat exciusivarnent
des del mon de les ceràrniques grises monocro-
mes (8). Per altra banda, i Onicament pel fet de
tractar-se de ceràmiques reduIdes, durant molt
de temps s'ha pensat que totes les ceràmiques
grises pre-rornanes i romano-republicanes de la
Peninsula Ibèrica eren emporitanes o, corn a mi-
nim, tenien un origen comO. Avui no podem ad-
metre, de cap manera, aquesta premisa i cal iden-
tificar tallers i àrees de distribució i estudiar-los
monogràficament; després podrem veure, si n'hi
ha, les influències d'unes produccions sobre les
altres (9).

Aixô explica perfectament, ens sembla, Ia uti-
lització d'aquesta nova nomenclatura referida
exclusivament a unS forns que hem Situat entorn
d'Emporiae ( 10) i que, per altra banda, només ma-
tisa el nom anterior amb la qual cosa les compli-
cacions resultants, si n'hi hagues, serien mmnimes.

Cronolôgicament, aquestes ceràmiques s'inicien
durant el segle iv a.C. amb una liarga durada fins
a les darreries del segle i a.C., tot i que una fà-
cies tardana d'aquests productes hauria perdurat
durant uns quants anys del primer segle de
l'Era (11). El seu origen és motiu de discussió i
polèmica i de solució dificil. Tanmateix cal es-
perar que les estratigrafies del Puig de Sant An-
dreu d'Ullastret i d'Emporion aportin elements
suficients per a resoldre el problema (12). Dei-
xant de banda aquesta interessant qüestió, que ja
hem tractat en un altre lIoc (13) i que queda molt

(6) A. BALIL ILLANA, Tres ejemplares de la coroplás-
tica ibérica en el Museo Arqueoldgico de Barcelona, a
Ampurias, XVII-XVIII (1955-1956), pàgs. 256-260 i nota 6.

(7) M.0 A. PETIT i E. MORRAL, Encantades de Mar-
tis, a El paleolitic a les comarques gironines, Girona,
1976, pàg. 169. També: MARTIN, Ullastret..., citat, pàgi-
nes 32-33.

(8) La ceràmica cuita sense oxigen és, indubtablement,
el grup mbs important dins del mon de les ceràmiques
emporitanes, perh, creiem, que cal tenir present l'existèn-
cia de variants oxidades sobretot a partir del segle ii aC.

(9) ARANEGUI, La cerdniica gris monocroma..., citat,
pàgs. 348-356.

(10) NOLLA, La ciudad..., citat, pàgs. 889-890.
(11) A les necrOpolis d'EmpOries entre l'aixovar de

tombes de data forca moderna i ben be dins del Se-
gle i d.C., s'hi localitza ceràmica emporitana "ALMAGRO,
Las necrdpolis..., vol. II, citat, pàg. 68 (Incineració Ba-
liesta, n.° 35), pàg. 76 (IncineraciO Ballesta, n.° 46), pàgi-
na 255 (Incineració Amfiteatre, n.° 1), i pàgs. 283-284 (In-
cineració Granada, n.° 3). A Girona aquesta ,<fàcieso tar-
dana de Ia ceràmica emporitana és molt clara.

(12) L'estudi de les estra'tigrafies de la Neàpolis d'Em-
pdries i del Puig de Sant Andreu han de permetre, cal
suposar, esbrinar l'origen d'aquesta ceràmica i precisar-
ne la cronologia del moment més antic. Tanmateix fins
ara no gaudim de publicacions definitives d'aquests jaci-
ments.

(13) NOLLA, La ciudad..., citat, pàgs. 840-842.

Iluny dels propôsits d'aquest treball, ens ocupa-
rem només dels motius decoratius que ornamen-
taven aquests productes, un aspecte poc conegut
al tractar-se, sobretot, de materials inèdits (14).

TEMES DECORATIUS CONEGUTS

S'ha insistit, repetidament, sobre Ia sobrietat
decorativa d'aquest tipus ceramic (15), tot i que
un bon nombre de peces presentaven una deco-
raciO corrent a base de fines motllures arrodoni-
des o de petits mamellons situats sobre la panxa
del vaset a! iloc de maxima amplada. Juntament
a les peces amb una decoraciO corrent cal senya-
lar l'existència d'alguns recipients, molt pocs, amb
elements ornamentals extraordinaris. Farem una
clara distinció i veurem primer uns i després els
altres.

DECORACIONS USUALS CONEGUDES

Les petites motllures arrodonides ornamenten
Onicament el coll dels bicOnics d'una o dues nan-
ses, i poden ser d'una a tres.

Segons Almagro tal vegada seria possible treu-
re'n conclusions cronolègiques de la presència o
absència d'aquestes motllures decoratives. Asse-
gura que aquest motiu és desconegut en un mo-
ment inicial car desconeix bicànics antics amb
aquesta decoraciO, el prototipus del qual seria el
vaset de Ia inhumació Marti n.° 26, que datava en
el segle Iv a.C. Més tard comencarien a localitzar-
se exemplars amb una o dues arestes, i ja a les
darreries del segle ii o a principis del segle I a.C.
en trobarIem amb tres motllures (16). Ara no po-
dem seguir defensant les linies generals d'aques-
ta hipôtesi perquè una sèrie de fets la invaliden.
En primer lloc, Ia data de la inhumaciO n.° 26 de
la necràpolis MartI d'Empdries se situa d'una ma-
nera forca precisa en Ia primera meitat del se-
gle iii a.C. tal corn determina la ceràmica de ver-
nIs negre de l'aixovar (17), i, per altra banda, a la
necràpolis pre-romana de Cabrera de Mar, que
Josep Barberà data, d'uria manera aproximada,
entre el 350 i el 250 a.C. (18) perô que, pensem,

(14) Els materials estudiats aquI procedeixen, bàsica-
ment, dels nivells superior i inferior de Casa Pastors (ex-
cavaciO "Cuina"), de les sitges Gall 1 i 2 d'EmpOries, de
la vila romana del Pla de l'Horta (Sarrià de Dalt, Giro-
na), de Porqueres, del camp de sitges de l'argilera Gi-
nesta de Cornellà de Tern (Gironès) i del poblat ibèric
del Castell de la Fosca a Palamós.

(15) MALUQUER DE MOTES, Una vasija..., citat, pa-
gina 130.

(16) ALMAGRO, Las necrópolis..., vol. I, citat, pàg. 265.
(17) E. SANMARTI GREGO, La cerdmica campanien-

se de Emporion y Rhode. Barcelona, 1978; Monografies
Emporitanes, IV (dos volums), pàg. 172.

(18) J. BARBERA FARRAS, La necrdpolis ibérica de
Cabrera de Mar (Coleccion Rubio de la Serna), a Am-
purias, XXX (1968), pàgs. 148-150; ID., La necrdpolis ibé-
rica de Cab rera de Mar (Excavacidn 1968-1969), a Ampu-
rias, 31-32 (1969-1970), pàgs., 188-189.



caidria rebaixar el moment final vers el 200 a.C.,
s'hi han trobat en total set bicónics amb mot-
ilures a! coil. De la collecció Rubio de Ia Serna,
cinc; el n.° 7172, amb tres motilures; el n.° 7167,
amb dues; el n.° 7142 amb dues motliures i ma-
mellons sobre el diàmetre maxim del vaset; i ci
n.° 7138, bicènic, amb dues nanses, i dues mot-
ilures (19); i dos nous exemplars retrobats a les
excavacions de 1968-1969, el n.° 19126 amb dues
arestes i tres mamellons, i ci n.° 19138, amb una
dnica motliura (20). També coneixem dos bicô-
nics trobats a Sant Julia de Ramis (Giroria), de
caracterIstiques semblants: el que porta, ci nü-
mero d'inventari 2303, amb dues motilures, i ci
n.° 532, de nansa contraposada, amb dues nerva-
dures i tres mamellons, que si be de data poc
precisa sembia que hauriefi de situar-se en una
època anterior a la conquesta romana (21). Fi-
nalment citem un parell d'exemplars procedents
del Tossal de Manises i de l'Albufereta (Alacant),
amb tres rnotllures i mamellons, ben datats abans
del segle in a.C. (22).

Tot aixô ha de servir per a matisar l'opinió del
professor Almagro: Evidentment, la presència de
motllures ni el seu nombre tenen, oper sea, un
valor cronolègic absolut, tot i que, efectivament,
aquest motiu decoratiu sembla més utilitzat per
aquests tallers a partir de la segona meitat del
segle ii a.C., tal com hem observat en les riques
estratigrafies que hem pogut estudiar (23).

II. Els maniellons

Bona part de les ifidicacions aqul esmentades,
poden servir per a defensar sense massa dubtes
una croflologia alta per a les decoracions a base
de mamellons. Pd que sabem, i tal corn passa amb
les motllures arrodonides, es fan servir per a de-
corar als vasos bicànics d'una nansa o de dues.
Es Ufi motiu arcaic propi de la primera fase d'a-
questa ceràmica i que no creiem que continuI en
les produccions del segle ii a.C. Recordem la seva
presència a la necrapoiis de Cabrera de Mar (24),
a Empüries (25), Mas Boscà (26), Sant Julia de

(19) BARBERA, La necrópolis ibérica... (1968), citat,
pàgs. 123-126, fig. 18.

(20) BARBERA, La necrópolis ibérica... (1969-1970), pa.
gina 182, fig. 11, i pàg. 185, fig. 12.

(21) I. RODA, Cerámicas exdticas y de importación
en el poblado ibérico de Sant Julia de Ramis (Gerona),
a Misceidnea Arqueológica (XXV aniversario de los Cur-
SOS Internacionales de Prehistoria y Arqueologla de Am-
purias (1947-1971). Barcelona, 1974, vol. II, pàgs. 298-299,
i figs. 2.1 i 2.5.

(22) ARANLGUI, Cerámica gris de los poblados..., ci
tat, pàgs. 125-126, i fig. 11.

(23) Ta! corn sernbla observar.se als nivells inferiors
de Casa Pastors a Girona.

(24) BARBERA, La necrópolis ibérica... (1968), citat,
pàgs. 123-126, figs. 16 1 18 (arnb cinc exemplars, n.° 7171,
7251, 7151, 7141 1 7138); ID., La necrópolis ibérica... (1969-
1970), citat, pàg. 182, fig. 11 (un exemplar, n.° 19126).

(25) ALMAGRO, Las necrópolis..., vol. I, citat, pàgi-
nes 347-349 (Incineració Les Corts, 104).

(26) MALUQUER DL MOTES, Una vasija..., citat, pa-
gines 129-138; E. JUNYENT - V. BALDELLOU, Estudio de
una casa ibérica en el poblado de Mas Boscà, Badalona
(Provincia de Barcelona), a Principe de Viana, 126-127
(1972), pàgs. 6, 9 i 52, 1 fig. 1.

Ramis (27), i Turó de Can Olive (28), entre molts
d'altres, i que semblen confirmar la cronologia
alta que proposem (29).

DECORACIONS EXCEPCIONALS

A més d'aquests exemplars decorats d'una ma-
nera tan senzilla, amb motllures a! coil o petits
mamellons a la panxa o ambdues coses a la ye-
gada, horn coneixia unes poques peces amb un
tipus de decoracions distintes i representades per
Ufi 0 molt pocs exemplars. Veiem-los:

1. La peca més extraordinària és indubtable-
ment el bicônic de nanses contraposades trobat
a Mas Bosca (Badalona), molt ben publicat per
J. Maluquer de Motes (30) i sobre ci que van afe-
gir-hi unes interessants precisions Junyent i Bal-
dellou, uns anys més tard (31). L'originalitat i la
importància de la peça rauen en Ia seva decora-
ció gravada: amb un burl després de la cuita i
que ocupa bona part del coll formant, a una i a!-
tra banda, dos frisos narratius on pot veure's una
nau prop d'una costa muntanyosa i una nau, pos-
siblement la mateixa, a alta mar. L'espatlla del
recipient i la cara superior de les nanses presen-
ten, també, gravada una senzilla decoració geo-
mètrica. S'hi poden observar, altrament, dues
motliures arrodonides que emmarquen els frisos
de les naus, i uns quants mamellons decorant la
panxa del vaset. Aquesta circumstància, ci perfii
del recipient i els resultats de l'excavació de Mas
Boscà, permeten suposar-li una data dins del Se-
gle iii a.C. i probablement, almenys segons la nos-
tra opinió, a la primera meitat. La prôpia excep-
cionalitat de la peca i les caracteristiques de la
decoració principal, un grafitat que molt be po-
dna haver-se fet alli on fou trobada i no on fou
cuita, ens obliguen a deixar-la de banda (31 bis).

2. Conegut de fa temps, també, un vaset pro-
cedent de la incineració Les Corts n.° 70 d'Empü-
ries, que imita amb ceramica reduIda emporita-
na un gobelet de parets fines. L'interès de l'exem-
plar, que, a més, conserva ci peu caracteristic de
les ceràmiques emporitanes del segle ii i i a.C.,
rau en la seva decoració: uns solcs incisos mar-
cant dos frisos a la part superior del vaset que
es decoren internament amb fines estries fetes

(27) RODA, Cerdrnicas exóticas..., citat, pàgs. 298-299,
fig. 2.5).

(28) J. BARBERA, R. PASCUAL, M. CABALLE i J. RU.
VIRA, El poblado prerromano del cTuró de Can Olive>'
de Cerdanyola (Barcelona), a Ampurias, XXIV (1962),
pàg. 189, fig. 2.9, i pag. 193, fig. 3.6.

(29) Per altra banda, i és molt significatiu, no n'hern
trobat mai cap fragment a la ciutat romana d'Ernpüries
amb uns estrats antics de la primera meitat de! Se-
gle Ix aC.

(30) MALUOUER DE MOTES, Una vasija..., citat, pa-
gines 129-138.

(31) JUNYENT I BALDELLOU, Estudio de una casa...,
citat, pags. 6, 9 1 52, fig. 1.

(31 bis) Dins d'aquest mateix grup hi podrIem posar
el gerret bicbnic procedent del jacirnent de Sa Cuina
Cremada (Menorca) que presenta a la part inferior de!
coll una faixa decorada amb una sèrie de grafits geo-
metrics (FERNANDEZ-MIRANDA, Jarritas ibéricas..., ci-
tat, pàg. 269, fig. 6.42).



Fig. 1. - Gerret bicènic procedent d'Empüries. Museu Ar-
queolègic Provincial de Girona.

amb rodeta (32). Caldria datar aquest exemplar
a les darreries del segle ii o a principis del Se-
gle i a.C. (33). Si be, corn veurem més endavant,
la decoració de soics incisos, a les parets externes
dels vasos o al fons intern, és corrent, aquest és
l'ünic cas conegut per nosaltres de decoració feta
amb rodeta (34).

3. Una altra peca ben coneguda i de gran và-
lua, publicada no fa massa temps (35), és la del
bicônic procedent d'Empüries i dipositat al
M.A.P. de Girona, amb la impressió d'un segell
a cada un dels punts d'unió de la nansa, al liavi
i a la panxa.

un exemplar forca ben conservat (fig. 1) al
qua! manca ünicament la base. Amida, el frag-
ment, 106 mm. d'alcada i 92 mm. de diàmetre de

(32) ALMAGRO, Las necrdpolis..., vol. I, citat, pàgi-
na 327, fig. 294.6.

(33) SANMARTI, La cerámica campaniense..., citat,
pàg. 183, segons Ia cronologia que proporciona la ceràmica
de vernis negre de l'aixovar de Ia tomba. Imita, aquest
vaset de ceràmica emporitana, la forma II de Mayet que
segons aquesta autora s'hauria de datar entre el darrer
quart del segle n i primer quart del segle i aC. (F. MA-
YET, Les cerdmiques a parois fines dans la Peninsule
Ibérique (Publications du Centre Pierre Paris, 1), Paris,
1975, pàgs. 26-27).

(34) Hem intentat veure aquest exemplar a! Museu
Monogràfic d'F.mpüries, perb ens ha estat impossible lo.
calitzar-lo.

(35) B. KUKAHN, El tnico cuño de la cerámica gris,
a XII Congreso Nacional de ArqueologIa, Jaén, 1971 (Sa-
ragossa, 1973), pàgs. 425-426.

boca. Esveit, coil alt amb una motilura i dues
arestes arrodonides i esgiaonades que ii donen
una forma especial. La panxa, per sota de la unió
de la nansa, està decorada per tres soics mci-
sos (36).

L'argila és uniforme i dura, molt ben depura-
da, amb presència de finIssimes partIcules bri-
liants i blanques, i de color gris clar. La paret
externa, d'idèntic color, és fina i polida.

La impressió, de forma elIptica (12 mm.x 10mm.)
reprodueix una àncora i a cada costat, contra-
posats, dos dofins (37).

Desconeixem el context amb que fou trobat
aquest gerret i per tant és ben difIcil donar una
data absoluta. Maigrat tot, pel perfil de Ia peça
ens inclinarIem a proposar una data posterior a
la segona meitat del segle ii a.C.

Pel que fa a Ia decoració, cal situar aquest exem-
plar, corn el de Mas Boscà, dins de les peces ex-
cepcionals i üniques, tot i que, en aquesta ocasió,
la decoració fou impressa abans de la cuita.

Coneixem, també a Empüries, la base d'un plat
de ceràmica emporitana grisa, trobat a l'estrat Vè.
de l'excavació Rom 71 DBW, amb unes estampi-

(36) Sobre aquest tipus de decoració hem dedicat
més endavant un breu apartat d'aquest estudi.

(37) Segons Kukahn, la decoració va obtenir-se, pro-
bablement, per la presió sobre el fang tendre d'una pe-
tita moneda (KUKAHN, El rinico cuno. ., citat, pàgs. 425-
426). Sigui el que sigui, és una decoració excepcional 1,
per tant, sense un interès general massa gran.



lies impresses al fons intern (38). Hauria estat
interessant pubiicar-io aquI perè ens ha estat im-
possible retrobar-lo. Pel context haurlem de da-
tar-b a ies darreries del segie ii o, millor, ais pri-
mers anys del segle i a.C. i, tai vegada, imitaven,
aquelles impressions, les rosetes de la ceràmica
de vernIs negre (39).

LES NOVETATS.
NOUS MOTIUS DECORATIUS
I LA SEVA IMPORTANCIA

Fins aqul el que sabiem de la decoració de les
ceràrniques emporitanes, sempre molt simple i
senzilla o, al contrari, extraordinària i limitada a
uns quants exemplars i quasi mai repetida. Les
excavacions a la ciutat romana d'Emporiae i a
Gerunda han proporcionat, enmig de quantitats
considerables d'aquest tipus ceramic, un bon
nombre de fragments amb decoració, per regla
general senzilla i funcional i, poques vegades,
massa espectacular. Son, en canvi, variats i, a
cops, multiples. Aixô fa, corn veurem tot seguit,
que el mon de les decoracions de les ceràrniques

(38) M. CURA-MORERA, Acerca de unas cerdmicas con
decoración estarnpillada en Ta Cataluna prerromana, a
Pyrenae, 7, 1971, pàg. 58.

(39) Recordem be el fragment que va ser trobat per
nosaltres a la campanya de 1971. L'estrat Vè. i les sitges
van ser reomplerts al mateix moment i amb el mateix ma-
terial, Cal, per tant, datar el fragment a les darreries del
segle ii o principis del segle i aC.

emporitanes, tan restringit, s'ampliI considera-
blement i es torni complex, no pels temes sinó
per la varietat i la multiplicitat. Abans de conti-
nuar, perà, caldrà insistir que la major part de
les troballes corresponen al darrer gran moment
de producció d'aquests tallers i que situarlem
<grosso modo>>, a la segona meitat del segle ii i
prirnera meitat del segle i a.C. Aquest fet podria
resultar enganyador, a l'haver-se concentrat les
nostres investigacions per les circumstàncies pro-
pies de les excavacions a aquest moment crono-
lOgic, perO precisament creiern que és a partir
del 150 a.C., aproximadarnent, quan comencen a
trobar-se decoracions noves i en nombre cada cop
més elevat.

Finalment, veurem com alguns dels motius de-
coratius considerats rars, sOn especialment abun-
dosos, tal corn passa amb els solcs incisos.

I. Decoració pintada

1. MagnIfic bicOnic de dues nanses, arnb dues
motliures al coll i peu ben diferenciat i de per-
fil complex. Ben conservat (fig. 2).

Diàmetre de la boca: 118 mm. Diàmetre de la
base: 45 mm. Altura total: 106 mm.

Argila de qualitat, molt ben cuita, dura i uni-
forme. De color gris clar. La superfIcie és d'idèn-
tic color, si be hi ha una variada gamma de tona-
litats segons les zones. Polida i molt fina.

La decoració pintada ocupa ld cara superior de
les anses i del llavi i el coil del vaset. Es tracta
d'una sèrie de motius senzills, petits bastonets,
ratlles, ratlles lanceolades, multIpedes (trac ünic

Fig. 2.— Gerret procedent d'Empüries. 2A) decoració de
Ia vora i nansa i del coil. Museu Monogràfic. EmpOries.



horitzontal del què surten, en una mateixa di-
recció, dues o més prolongacions) situats sobre el
liavi i Ia nansa (fig. 2A). La part més important
de Ia decoració es troba sobre el coil del recipient
i consisteix en una sèrie de figures horitzontals
de traços mdltiples (fig. 2B). La pintura utilit-
zada, forca ben conservada, és de color vermellós/
morat, idèntica a la que es feia servir per deco-
rar la ceràmica ibèrica pintada.

Aquest vaset fou recuperat, fet miques, al dar-
rer niveil de la sitja Gail II de l'excavació Rom
71 DBW d'Empüries, el 29-VII-72. Actualment al
Museu Monografic.

2. Fragment d'un vaset de panxa globular i
peu de perfil caracterIstic (fig. 3).

Diàmetre de la base: 47,5 mm.
Argila du:ra, uniforme, de color grisós i ben de-

purada, amb presència de finIssimes partIcules
bianques. La paret interna és rugosa i de color
marronós; l'externa, també rugosa, de color gris
fosc.

La decoració, feta amb una pintura de color
vermellós/morat, està mal conservada. Ocupa
bona part de la paret externa del vaset i sembla
que reprodueix un tema vegetal senzill (fig. 3).

Aquest fragment de ceràmica emporitana deco-
rada fou localitzat a l'estrat II de la Cata 4 de
l'excavació de la sala romànica de la Seu de Gi-
rona, el mes de novembre de 1974. El material



•	 .,

L,J

Fig. 3. - Fragment de gerret procedent de Girona. Museu
Arqueológic Provincial.

Fig. 4.— Gerret procedent d'Empüries. 4A) decoració del
liavi, nanses i coil. Museu Monogràfic. F.mpüries.



que l'acompanyava, molt barrejat, no permitia
precisar la cronologia del nostre fragment.

3. Vaset bicànic de dues nanses, molt sem-
blant a! descrit anteriorment (fig. 2), amb dues
motliures a! coil i peu ben marcat i de perfil Ca-
racterIstic (fig. 4). Ben conservat.

Diàmetre de Ia boca: 116 mm. Diàmetre de Ia
base: 46 mm. Altura total: 98 mm.

Argila de color beige rosada, dura i uniforme.
Molt ben depurada. La superfIcie del vas, fina i
polida, és de color beige grogOs molt bonic. El
fons extern i la paret externa, especialment a la
panxa, presenten uns finIssims soics fets amb el
torn. La decoració, feta amb una pintura de co-
lor vermellós/morat, es distribueix per Ia cara
superior de les nanses i del liavi; bastonets, rat-
lies lanceolades, en forma d'ametlla, amb aletes
(sempre molt senzills); i ocupant el coil del re-
cipient (bandes horitzontals suaument ondulades
de dimensions variades) (fig. 4A).

Procedent d'Empdries. Sitja Gall 1, Rom 71 DBW
(agost-setembre de 1971). Al Museu Monogràfic.

4. Petit fragment d'un vas bicônic, probable-
ment de dues nanses (fig. 5).

Diàmetre de la boca: 144 mm.
Argila dura, uniforme, de color vermeilós ata-

ronjat. La superfIcie exterior, de color sembiant,
es presenta força polida. Decoració, molt frag-
mentària, damunt del liavi feta amb una pintura
de color vermeilós fosc, dibuixant tracos lanceo-
lats molt fins (fig. 5).

Fragment trobat a Empdries, Rom 69 DB Quart
paviment, datable, pel context, abans de l'any 100
abans de Crist. N.° Inventari: 69DB5.

5. Vaset bicànic de dues nanses, del qua! no
conservem ni . peu ni panxa. La paret interna, suau-
ment estriada (fig. 6).

Diàmetre de la boca: 102 mm.
Argila dura, uniforme, de color ataronjat viu,

molt ben depurada, amb presència de finIssims
puntets brillants (mica). La superfIcie externa del
vaset, és molt fina i polida, de color ataronjat
molt viu.

La decoració, a base d'una pintura vermellosa
fosca i ben visible, ocupa la cara superior de les
nanses i del liavi (bastonets, ratlletes lanceola-

Fig. 5. - Fragment de vora de gerret procedent d'Empd-
ries. Museo Monografic. Empüries.
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Fig. 7. - Nansa de gerret pintada procedent de Girona.
Museu Arqueolègic Provincial.

des, amb peduncie i alguna figureta més comple-
xa), el coil del recipient i, pel que sembia, bona
part, almenys, de Ia panxa (bandes més o menys
fines i continuades voitant el vas) (fig. 6).

Fragment localitzat a l'estrat IX de i'excava-
ció <iCuina>> a Casa Pastors (Girona), datat al pri-
mer terç del segle i a.C.

6. Petit fragment de nansa d'un bicônic, de
secció semi-elIptica (fig. 7).

Argila de color gris-beige, uniforme i molt ben
depurada. Paret externa, fina i polida.

Decoració amb pintura vermellós-morada, co-
brint la paret superior de Ia nansa (bastonets).

Trobat a l'excavació de l'àrea del Cor de la Ca-
tedral de Girona. Estrat ünic. Gener de 1975. Amb
materials més moderns del segle i i ii d.C.

7. Fragment d'un bicônic, probablement de
dues nanses (fig. 8). Argila dura, uniforme, de co-
lor beige rosat, molt ben depurada, amb presèn-
cia de fines particules brillants. La superfIcié del
vas, polida i molt fina, de color beige.

Decoració molt perduda, de pintura taronjosa,
ocupant la cara superior de la nansa i, pel que
podem observar, el coll i panxa del recipient.

Fragment procedent de la villa romana del Pla
de l'Horta a Sarrià de Dalt (Girona). Habitació A,
estrat IV, cata n.° 3.

Aquesta ornamentació, fins ara desconegu-
da (40), és, tanmateix, la més espectacular i corn-
plexa de totes les decoracions que coneixem so-
bre ceràmica emporitana, i tal vegada no ha es-
tat localitzada abans per les prôpies caracterIsti-
ques tècniques de Ia pintura que la fan tan deli-
cada i subtil. Tal com succeeix amb la decoració
pintada de la ceràmica ibèrica, el sol fet d'una
rentada massa intensa por fer-la desaparèixer. El
no haver-se trobat, fins ara, decoracions pintades
sobre ceràmiques emporitanes s'explicaria, pot-
ser, per aquesta causa.

(40) Va publicar, fa uns anys, el senyor Giró, mate-
rials procedents d'un camp de sitges del Mas Castellà
(Els Monjos, Alt Penedès) entre els quals n'hi havia un
parell que semblaven dos bicOnics emporitans pintats. La
illustracio, molt barroera, i la manca de descripcions no
ens permeten prendre partit, i, per altra banda, no conei-
xern el material. Tot i aixô hi hauria una perfecta rela-
ció pel què fa a la forma, decoraciO i datacid (P. GIRO
ROMEU, El poblado prerromano de oMas Castellào (Mon-
los, Villafranca del Panadés), a Ampurias, XXII-XXIII
(1960-1961), pàg. 176, lam. 11.6;; pàg. 179, lam. V.2, i pa-
gina 182, lam. VIII.3).

Ara mateix la tenim ben documentada a tres
estacions distintes del Nord-Est del Principat: a
Ia ciutat romana d'Emporiae ( de dos Ilocs dis-
tints, sitges del DBW i paviment quart del Decu-
manus B), a Gerunda (a tres punts, Casa Pastors,
Sala romànica de la Catedral i area del Cor del
mateix edifici) i, finalment, als darrers nivells de
la villa rornana del Pla de l'Horta a Sarrià de
Dalt (Girona). Fins ara, també, decorant una sola
forma, ci bicOnic de dues nanses (41). La decoració
s'ha fet amb un pinzell i fent servir una pintura
de color vermellós/morat, més o menys fosca
segons els casos, idèntica a la utilitzada per a de-
corar la ceràmica ibèrica. Ocupa, sempre, la cara
superior del llavi i les dues nanses i el coll del
vaset. A cops també pot expandir-se per la panxa,
tal corn podem veure en el fragment de la figu-
ra 3 i 6 d'aquest treball.

Els temes decoratius son sempre molt senzills:
bastonets, ratiles, multIpedes, a! liavi i les nan-
ses; bandes ondulades o conjunts geomètrics o
pseudo-vegetals, molt simples, al coll i panxa, tal
com passa, també, a Ia ceràmica ibèrica pintada
tardana d'aquests mateixos jaciments (42). La
trobern indistintament sobre exemplars oxidats i
reduIts.

La decoraciO pintada Ia documentem, amb to-
tal seguretat fins ara, només, sobre una forma: el
bicónic amb dues nanses. Es, aquesta, una de les
formes tradicionals de la ceràmica emporitana
més antiga, juntament amb el gerret d'una nan-
sa. Es localitza sovint en jaciments anteriors a
la conquesta romana o en contextos arqueolègics
anteriors al segle ii a.C. (Empdries (43), Sant Ju-
ha de Ramis (44), necràpolis de Cabrera de
Mar (45), Mas Boscà (46)...), en canvi, ens era
totalment desconeguda en estacions o nivells ar-
queolègics baix-republicans.

Tot aixô ens permet suposar que hi ha uns hi-
cOnics amb doble nansa contraposada, antics,
amb un perf ii caracterIstic i poc evolucionat, que,
de cop, en un moment indeterminat a les dar-
reries del segle iii, probablement, deixa de fabri-
car-se. Per unes causes que, ara per ara, desconei-
xem, a les acaballes del segle ii a.C. es tornarien
a coure bicànics de dues nanses, amb un perfil
propi, forca distint del dels vasos més antics, i,
pel que podem veure fins ara, amb una decoració
pintada cobrint una bona part de Ia superfIcie

(41) En efecte, els fragments de les figures 3 i 7 d'a-
quest treball podrien perfectarnent formar part d'un
gerret bicènic d'una nansa. Preferirn, de moment, deixar
tal corn estan les coses i, de totes maneres, les dues for-
rnes estan molt relacionades.

(42) Sobre aquesta ceràmica: NOLLA, La ciudad...,
citat, pàgs. 938-975.

(43) Exemplar inèdit. Museo Arqueológic de Girona,
n.° mv. General 996.

(44) RODA, Cerdrnicas exdticas..., citat, pàgs. 298-299,
fig. 2.5 (n.° Iriv. 532).

(45) BARBERA, La necrópolis ibérica... (1968), citat,
pàg. 126, fig. 19 (n.° mv. 7552 i 7148).

(46) MALUQUER DE MOTES, Una vasija..., citat, pa-
gines 129-138; JUNYENT-BALDELLOU, Estudio de una
casa..., citat, pàgs. 6 i 9, fig. 1, i pàg. 52, nota 70 bis, fi-
gura 25.



Fig. 8.— Nansa d'un gerret procedent del Pla de l'Horta
(Sarrià de Dalt - Girona). Museu Arqueolègic Provincial.

externa del vaset amb uns temes geomètrics i
pseudo-vegetals, molt senzills.

La forma moderna del bicônic de dues nanses,
no massa alt, de boca ampla i coil robust, ele-
gant, ens ye datada, en primer hoc, per la seva
absència a les necrèpolis emporitanes i particu-
larment a la de Les Corts, on les troballes de ce-
ràmica emporitana son abundosIssimes i que cal
datar, majoritàriament a! segle ii a.C. i on po-
quIssimes tombes poden situar-se ja en e segle
posterior (47). AllI no s'hi trobà cap bicônic de
dues nanses, ni cap amb decoració pintada. En
canvi, les sitges emporitanes, ben datades a les
darreries del segle ii a.C. o, millor, a inicis del
segle i (48) han proporcionat dos exemplars, es-
tudiats aquI (figs. 2 i 4); una data semblant i tam-
be molt precisa ens cal proposar pel fragment
trobat al quart paviment del Decumanus B (fi-
gura 5). Finalment cal dir que el bicènic pintat
procedent dels nivells inferiors de Casa Pastors
(Excavació <Cuina') es data en el primer terc del
segle i a.C. (fig. 6) (49). Més incerta és la data
del fragment procedent dels nivells inferiors de
ha villa romana del Pla de l'Horta, si be hi ha un
moment tardo-republicà que caldria situar en
aquests moments (50).

Aquestes dates ens permeten suposar que el bi-
conic de doble nansa amb decoració pintada és
un producte tardà i no massa abundós. Pel que
fa a la decoració, la més interessant de les que
fins ara coneixem, nosaltres hi veiem, com ja hem
assenyalat en altres liocs (51), un dels punts bà-

(47) ALMAGRO, Las necrdpolis..., vol. I, citat, pàgi-
nes 270-271; NOLLA, La ciudad..., citat, pàgs. 858-859.

(48) SANMARTI, La cerdniica campaniense..., citat, pa-
gines 437-457; J. M.' NOLLA BRUFAU, Dos fragmentos de
vaso-colador hallados en Anipurias, a Misceldnea Arqueo-
idgica [XXV Aniversario de los Cursos Internacionales de
Prehistoria y ArqueologIa de Ampurias (1947-1971)], Bar-
celona, 1974, vol. II, pàgs. 75-79; ID., Una producció Ca-
racteristica: les àmfores <DB", a Cypsela, II (1977), pa-
gines 204-211.

(49) NOLLA, La ciudad. ., citat, pàgs. 533-563.
(50) Material que tenim en estudi. Hi ha un moment

tardo-republicà important amb els materials que recor-
den els nivells inferiors de Casa Pastors.

(51) NOLLA, La ciudad..., citat, pàgs. 852-853 i 960-961.

sics alhora de relacionar una sèrie de tallers ce-
ràmics amb una producció important que tre-
ballaren a Emporiae o ben a prop (52) a època
tardo-republicana i que omphiren de vasos cerà-
mics les comarques veInes (53). Aquests tallers
que, juntament amb la ceràmica emporitana, tam-
be courien la ceràmica oxidada d'engalba blan-
ca (54) i <<kalathoi>> de ceràmica ibèrica pintada,
estarien en relació la qual cosa explicaria les in-
fluències i les similituds entre uns productes i els
altres. AixO serviria per explicar Ia decoració pin-
tada sobre la ceràmica emporitana, perO no ex-
plica perquè S'usa aquesta tècnica només per a
decorar el bicOnic de dues nanSes.

II. Bandes patinades

1. Bol de parets obertes, carena molt alta i
ben marcada i llavi reentrant. Perfil del peu ca-
racterIstic (fig. 9.1).

Diàmetre de ha boca: 160 mm. Diàmetre de la
base: 54 mm. Diàmetre maxim: 169 mm. Altura
total: 60 mm.

Argila dura, molt ben cuita, de color rosat. La
superfIcie exterior i interior del vas, polida i fi-
nIssima, també de color rosat molt suau. Mar-
ques i soics, profunds, fets amb el torn.

Decoració: banda patinada de color gris cen-
dra, parallela al pla de ha boca, ocupant la paret
externa del hlavi i una petita part a i'interior.
Vas trobat a Empdries. Sitja Gall 1, Rom 71 DBW
(agost-setembre de 1971). Al Museu Monogràfic.

2. Fragment d'un boi de parets obertes, care-
na alta, i llavi reentrant. Ens manca bona part de
ha panxa, i el peu (fig. 9.2).

Diàmetre de la boca: 150 mm. Diàmetre ma-
xim: 159 mm.

(52) NOLLA, La ciudad..., citat, pàgs. 889-890.
(53) Els trobem en gran quantitat a Girona, Pla de

I'Horta, Cornellà de Tern, Porqueres, Castell de la Fosca...
(54) s una de les produccions tIpiques d'època tardo-

republicana, amb un repertori de formes especial i limi-
tat quasi exclusivament a olpes, oenochoes" i recipients
de dimensions considerables. Només es localitza, per ara,
al jaciment d'aquest moment de les comarques ginoni-
nes (NOLLA, La ciudad..., citat, pàgs. 907-937.)



Fig. 9.— Bols carenats. 1) Empüries, 2) Girona, 3) Girona,
4) Cornellà de Tern (Girona), 5) Cornellà de Tern. 	
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Argila dura, uniforme, de color taronjós molt
viu i ben depurada, amb presència de partIcules
brillants, minüscules. Pout i fi, externament, i
de color taronja-beige.

Decoració: banda patinada de color gris, pa-
ral'lela al pla de la boca, ocupant la paret externa
del llavi i la carena del vas.

Fragment localitzat a l'estrat IX de l'excavació
<<Cuina a Casa Pastors (Girona) (ler. terç del Se-
gle i a.C.).

3. Fragment d'un plat de parets molt obertes
i ilavi curt, vertical, recte (fig. 9.3).

Diàmetre de la boca: 191 mm.
Argila dura, uniforme, de color gris rosat, molt

ben depurada. La superfIcie exterior, polida i fina,
de color gris fosc. La interna, de color beige
rosat.

Decoració: banda patinada de color gris molt
clar, quasi blanc, ocupant la paret externa del
llavi i Ia carena del plat.

Fragment procedent de l'estrat IX de l'excava-
cio Cuina> a Casa Pastors (Girona).

4. Bol carenat de Ilavi reentrant. Fragment sen-
se peu i part de la panxa (fig. 9.4).

Diàmetre de la boca: 150 mm. Diàmetre ma-
xim: 160 mm.

Argila dura, uniforme, de color gris fosc el nu-
cli i marronOs vermell per damunt (pasta <<sand-
vitx>), molt ben depurada. La superfIcie, fina i
polida, de color rosat.

La paret externa del llavi i la carena presen-
ten una patina grisa, limitada, a baix, per una
altra banda més fina (3 mm.) de color negre.

Cornellà de Tern. Camp de sitges de l'argilera
Rafael Ginesta. Sitja n.° 5.

5. Bol carenat de Ilavi quasi recte. Per sota la
carena uns soics amples i suaus marquen el vaset
(fig. 9.5).

Diàmetre de la boca: 155 mm. Diàmetre ma-
xim: 158 mm.

Argila poc dura, ratllable i farinosa, uniforme,
de color taronja viu i ben depurada, amb presèn-
cia de puntets blancs. La superfIcie externa, d'i-
dèntic color.

Decoració: Una patina de color gris cendra,
ocupant una banda irregular a la part interna i
externa del liavi del bol.

Cornellà de Tern. Camp de sitges de l'argilera
Rafael Ginesta. Sitja n.° 4.

6. Bol de carena alta, molt marcada, i Ilavi re-
entrant (fig. 10).

Fig. 11.— Bol carenat procedent del Castell de Ia Fosca
(Palamós). Museu ArqueolOgic Provincial de Girona.

Diàmetre de la boca: 169 mm, Diàmetre ma-
xim: 181 mm.

Argila dura, uniforme, de color gris clar i molt
ben depurada. Parets exteriors, fines i polides,
d'idèntic color.

Decoració: a la paret externa del vaset, i per
sota de la carena, unes fines bandes irregulars
pintades, de color blanc. Fragment procedent de
l'estrat IX de l'excavació <<Cuina>> a Casa Pastors
(Girona).

7. També coneixem un bol amb Ia carena alta
i Ilavi reentrant, mig reconstruIt, amb l'argila uni-
forme, dura, molt ben depurada, de color verme-
llós, amb la superfIcie externa polida, fina i d'i-
dèntic color, d'uns 60 mm. d'alcada i uns 160 mm.
de diàmetre de boca, amb una magnIfica patina
gris molt fosc, quasi negre, ocupant la paret ex-
terna del llavi i la carena, i una fina banda a I'm-
tenor del vas (fig. 11).

Aquest exemplar (n.° d'inventari: 3123) proce-
deix de les excavacions del Castell de la Fosca
(Palamós).

Aquesta decoració és, tal vegada, una de les
més usuals dins del mon de les ceràmiques em-
poritanes, i probablement era coneguda, si be per
raons que no sabem, mai havia estat senyala-

Fig. 10.— Bol carenat procedent de Girona. Museu Ar-
queolègic Provincial.



da (55). En la presentació del material que en-
capcala aquestes conclusions, ens hem limitat no-
més a donar una mostra representativa de formes
i de jaciments. Dels nivells inferiors de Casa Pas-
tors (excavació <Cuina) en coneixern set exem-
plars més, de caracterIstiques semblants (bols i
pàteres), i que hem cregut convenient no repro-
duir.

Juga, aquest motiu ornamental, amb l'efecte
aconseguit amb l'alternanca de colors, entre Ia
banda patinada del liavi i la superffcie del reci-
pient. La trobem, indistintament, en ceràmica oxi-
dada i reduIda, i les successions de colors son
ben variades:

1) Patina de color gris clar sobre un vas de
color gris fosc, quasi negre (56).

2) Patina de color gris fosc, quasi negre, i su-
perfIcie de color gris molt clar (57).

3) Patina gris blau sobre un gris molt clar (58).
4) Patina grisa i superfIcie oxidada, beige, ro-

sada o ataronjada (59).
5) Patina grisa emmarcada per una estreta

banda pintada de negre i superfIcie rosada (60).
Generalment, aquesta patina, que s'aconsegueix

pintant amb una engalba distinta de la que co-
breix el vas la banda decorada, forma una faixa
no massa ampla (10/12 mm.) i molt ben tracada
situada a Ia paret externa del liavi i de la carena
i, a cops, continua internament. Coneixem, només,
un exemplar reproduIt en aquest treball (fig. 9.5),
on la banda patinada que trobem a Ia paret in-
terna i externa del bol, és irregular.

Aquesta decoració és, pd que sabem, prèpia
dels bols carenats i liavi reentrant i dels plats
de parets obertes i llavi curt, arrodonit i verti-
cal. PcI que fa a la cronologia probable d'aques-
ta decoració caldrà que ens fixem en les formes.
Ambdues, bol i pàtera, imiten, corn bona part
del repertori de formes de la ceràmica empori-
tana, les ceràmiques de vernIs negre. El bol ca-
renat côpia bàsicament la forma Lamboglia 27 i
també coses de la forma 25 que sembla evolucio-
nar, durant el segle ii a.C., vers la forrna 34 for-
tament carenada i de llavi reentrant. Per la imi-
tació local en ceràmica emporitana, l'inici s'hau-
na de situar al segle ii a.C. —un xic abans— i co-
menca a ésser usual, a partir del 150 aproxima-
darnent, per esdevenir, durant la primera meitat
del segle i a.C., una de les tres formes més abun-
dants.

(55) Ta! és el cas del bol que acabem de comentar
procedent del Caste!l de la Fosca (Baix Empordà) (fi-
gura 11 i n.° mv. 3123) conegut des de les darreries dels
anys quaranta i repetidament exposat.

(56) A més de l'exemplar reproduIt en aquest trebal!
(fig. 9.3), en coneixem un altre també procedent de!s ni-
yells inferiors de Casa Pastors. (NOLLA, La ciudad.,., ci.
tat, pàgs. 851-852).

(57) D'aquesta variant, quatre casos als nive!ls infe-
riors de Casa Pastors. (NOLLA, La ciudad..., citat, pàgi-
nes 851-852).

(58) En coneixem un ünic fragment, a Casa Pastors
(NOLLA, La ciudad..., citat, pàgs. 851-852).

(59) A més dels exemples reproduIts en aquest tre-
ball (figs. 9.1, 9.2, 9.5 i 11), en coneixem un altre cas a
Girona (NOLLA, La ciudad. ., citat, pàgs. 851-852).

(60) Un cas ñnic. En aquest trebali fig. 9.4.

La pàtera s'inspira, directament, adaptant-se als
trets basics del taller local, en la forma Lambo-
glia 5. Es una forma tardana dins del repertori
de les ceràmiques ernporitanes i s'ha de collocar
el seu inici a les darreries del segle ii o a prin-
cipis del segle i a.C. De seguida es converteix en
usual i, juntarnent amb el bol carenat i el bicônic
d'una sola nansa, representen més del 70 % de la
ceràmica emporitana dels niveils inferiors de Casa
Pastors (excavació <<Cuinas).

Aixó i una cronologia semblant dels fragments
ben datats que coneixem arnb aquesta decoració
(Sitges d'Empdries, nivells inferiors de Casa Pas-
tors) ens permeten -suposar que aquesta decora-
ció també és tardana i prèpia, segurament, de la
prirnera meitat del segle i a.C.

Juntament amb aquest grup hi hem collocat un
bol carenat amb una decoració de bandes no
massa regulars, pintades de blanc (fig. 10) que és,
pd que sabern, una peca dnica. Procedent dels ni-
veils inferiors de Casa Pastors, cal datar-la al pri-
mer terç del segle i a.C. Per a nosaltres aquest
exemplar, rar, és un punt de lligam important,
corn succeIa amb els vasets pintats, amb altres
grups ceramics emparentats amb les ceràmiques
emporitanes i, en aquest cas especial, amb Ia ce-
ràmica d'engalba blanca.

III. Soics i cercies impressos

1. Bol de parets altes, quasi semi-esfèric i amb
el llavi lleugerament exvasat. Peu ben marcat i
motilurat, de perfii atIpic (fig. 12).

Diàmetre de la boca: 168 mm. Altura total:
66 mm.

Argila dura, uniforme, semi-rugosa i de color
gris clar. Externament, polit i fi, d'idèntic color.

La decoració, molt senzilla, es limita a un cer-
cle incis al fons intern i a un solc ample i poc
profund, una altra incisió, a la paret externa del
bol, marcant l'inici del llavi i parallel al pla de
la boca.

Procedent de l'estrat VIB de I'excavació Cui-
na>> a Casa Pastors (Girona). (Reompliment amb
materials barrejats perô predominant els del se-
gle in d.C.)

Les incisions, formant cercles a la paret ex-
terna d'un vas o ornamentant el seu fons intern,
son una decoraciO senzilla que, si be no era mas-
sa coneguda, 51 que havia estat senyalada Ia seva
existència en alguna ocasió. Pd que hem pogut
anar veient en estudiar les cerarniques emporita-
nes del Nord-Est del Principat, és un dels motius
ornamentals més caracterIstics 1, a cops, alterna
amb algun altre tipus de decoració més espcctacu-
lar. La senziliesa dels motius I l'abundor de frag-
ments ornamentats amb incisions, ens ha decidit
a resumir, en un ñnic exemplar, Ics caracterIsti-
ques d'aquesta decoració.

Dins d'aquest tipus decoratiu cal veure-hi, perè,
dos grups, amb un origen distint I també amb
una importància numérica distinta. Un primer
grup, que només intuIm a través d'alguns exem-
pies publicats, seria antic i, tal vegada, amb una
liarga perduració, l'origen del qual se'ns escapa.
Podem citar corn exemple d'aquest primer grup,



Fig. 12.— Bol procedent de Girona. Museu Arqueoiègic
Provincial.

tot i alguns dubtes a l'hora de poder catalogar corn
a ceràrnica autènticarnent emporitana alguns dels
exemplars que senyalarem a continuació (61), un
oLesbeso trobat a la incineració MartI 14 (62), Un
<<kylixa de la incineració MartI n.° 17 (63), tots
dos de les necrôpolis ernporitanes i de data alta;
un <coenochoe>> de ceràmica grisa de Mas Boscà,
de la segona meitat del segle iii a.C. (64); i unes
quantes peces de l'aixovar de les tombes de la ne-
crôpolis de Cabrera de Mar, també de data ante-
rior al segle ii a.C. (65). I dins d'aquesta mateixa
tradició tarnbé hi inclourIem els soics incisos que
decoren alguns bicOnics, tal corn succeeix a! ger-
ret de la incineració Les Corts n.° 36 (66), inhu-
mació Bonjoan n.° 50 (67), al bicônic ernporità de
procedència indeterrninada i que hem vist abans
(fig. 1) i, entre altres, a! gerret procedent del mar
a la costa narbonesa (68).

El segon grup, més modern, el coneixem mi-
llor. L'origen cal cercar-lo en la imitació de la
decoració de la ceràmica campaniana B que molt
sovint utilitza les incisions sobre el fons intern o
sobre la paret externa del vas (69). Corn veurern
tot seguit, és precisament sobre plats i bols que
imiten formes del repertori de la ceràmica cam-

(61) Tots en ceràrnica grisa. Alguns del exemples que
citarem poden oferir problernes a l'hora d'identificar-los
corn ceràmica emporitana.

(62) ALMAGRO, Las necrópolis..., vol. I, citat, pàgi-
nes 119-120.

(63) ALMAGRO, Las necrdpolis..., vol. I, citat, pàgi-
na 122.

(64) JUNYENT-BALDELLOU, Estudio de una casa..,
citat, pàg. 43.

(65) Un oaskos>' n.° mv. 7132, una petita gerreta sense
nansa n.° mv. 7128 1 una cràtera n.° 7139 [BARBERA, La
necrdpolis ibrica..., (1968), pàg. 118, fig. 10, i pàg. 126,
fig. 20].

(66) ALMAGRO, Las necrópolis..., vol. I, citat, pàgi-
nes 304-305.

(67) ALMAGRO, Las necrdpolis..., vol. I, citat, pàgi-
na 190.

(68) J. GRANIER, Trouvailles fortuites et oglanes " ar-
chéologiques sur le litoral gardois, a Rivista di Studi
Liguri, XXXI (1965), pàgs. 274-275, fig. 27.2.

(69) SANMARTI, La cerciinica campaniense. ., citat, pa-
gina 168.

paniana B, on trobem la major part d'aquestes
decoracions. De les necrèpolis emporitanes po-
dem senyalar el bol irnitació de la forma Lam-
boglia 1, amb dos solcs incisos ben marcats sota
el ilavi, a la incineració Amfiteatre n.° 1 (70), de
la prirnera meitat del segle i d.C., i un altre bol,
petit, que imita tal vegada la forma Lamboglia 6
de la campaniana B, amb soics incisos a la paret
externa, de la inhumació Bonjoan n.° 67, i data-
ble al segle u/i a.C. (71). D'altres punts de Ia ciu-
tat també son abundosos, especialmerit els que
imiten la forma 1 i 8 de la campaniana B. A Gi-
roria aquest tipus de decoració la localitzem, so-
bretot, en la fàcies final d'aquest taller (a la que
també caldria collocar-hi el bol de la incineració
Amfiteatre n.° 1, citat abans) ben individualitza-
da en aquest jaciment i a Empdries (72). En
aquests moments finals de la producciO de ce-
ràmica emporitana, esdevé la decoració més
usual (73). Tot aixè ens inclina a acceptar, per la
presència massiva de decoracions incises, una
data tardana que s'iniciaria a les darreries del se-
gle ii a.C. i amb una llarga continuItat fins el fi-
nal d'aquestes produccions, sense oblidar l'exis-
tència de decoracions a base de solcs incisos sobre
alguns bicônics i altres formes més arìtigues, amb
una altra tradició i menys importància.

IV. Impressions ornamentals

1. Bol de carena marcada i llavi alt, quasi rec-
te (fig. 13).

Diàmetre de la boca: 146 mm. Diàrnetre maxim:
152 mm.

(70) ALMAGRO, Las necrópolis..., vol II, citat, pàgi-
na 255.

(71) ALMAGRO, Las necrdpolis.., vol. I, citat, pàgi-
nies 201-202.

(72) NOLLA, La ciudad..., citat, pàgs. 843-848.
(73) Aixi ho podern veure a Girona, en ufles excava-

cions fetes a prop de la Catedral, on s'han localitzat un
nornbre considerable de fragments atribuIbles a la o<fà-
cies " més moderna de la ceràmica emporitana els quals
anaven decorats, majoritàriarnent, amb cercles incisos
(NOLLA, La ciudad..., citat, pàgs. 636-646).



Fig. 13. - Bol carenat procedent d'Empüries. Museu Mo-
nogràfic.

Argila dura, uniforme, molt ben depurada i de
color gris clar. La superfIcie exterior anava reco-
bert d'una finIssima engalba d'un color gris una
mica més fosc, i actualment molt perdut.

La decoració impressa ocupa bona part del
ilavi. Dos soles incisos marquen o delimiten el fris
on s'inclou el motiu decoratiu: uns finIssims
meandres dibuixats sobre el fang tendre amb un
instrument de triple punta.

Procedent d'Empdries. Neàpolis. Magatzem Gan-
dia. Al Museo Monogràfic.

2. Petit fragment informe d'una paret (fig. 14).
Argila dura, uniforme, ben depurada, de color

gris clar. La paret externa és fina i polida de co-
lor gris blavós (metallic), Ia interna és semblant,
perO més rugosa.

Decoració: solcs incisos parallels formant grups.
Sobre la banda superior una lInia impressa ondu-
lada. Fragment trobat a l'estrat VB de l'excava-
ció <<Cuina>> a Casa Pastors (Girona). (Reompli-
ment amb materials barrejats perô on predomi-
nen els del segle HI d.c.)

Relacionats estretarnent amb les bandes i cer-
des incisos que hem tingut ocasiO de comentar
abans, caidria situar, pensem, aquests dos ünics
exemplars amb una banda incisa sobre el fang
tendre, formant una ilnia ondulada (ondulant).
En els dos exemples que coneixern (figs. 13 i 14),
el meandre ye emmarcat o alterna amb una o
més bandes incises rectes.

No coneixem cap altre vas amb una decoraciO
semblant i potser caidria considerar-la corn una
variaciO rara i poc frequent de les incisions tra-
cades amb el torn.

Pel què fa a la cronologia dels fragments cone-
guts, poques son les precisions possibles. El bol
carenat, de Ilavi recte i molt desenvolupat, pro-
cedeix del magatzem Gandia del Museo Monogra-

Fig. 14. - Fragment informe. Girona. Museu Arqueolôgic
Provincial.

Fig. 15.— Fragment de '<pyxis " . Girona. Museu Arqueolà-
gic Provincial.

fic d'Empñries, i per tant cal suposar que fou
trobat a la Neàpolis, amb un context que desco-
neixem. Per la forma, recorda el bol carenat de
llavi recte i més curt que vàrem catalogar, en un
estudi anterior amb la forma 15 (74), ben docu-
mentada als nivells inferiors de Casa Pastors i a
les sitges Gall 1 i 2 d'Empdries. També en conei-
xem un exemplar localitzat a una de les tombes
d'incineració de Ia necrèpolis de Les Corts (75).
Per aquestes circumstàncies, nosaltres havIem
proposat una data indeterminada dins del Se-
gle n/i a.C. amb una especial incidència a partir
de l'any 100 aproximadament, perô en ci cas del
bol emporità, per raons tipolègiques, tal vegada
sigui preferible datar-los dins del segle II i, pos-
siblement, a la primera meitat. El fragment de
Girona (fig. 14), trobat fora de context, no ajuda
a solucionar els dubtes.

V. Motliures circulars

1. Petita copa de peu inclinat i parets flexio-
nades i verticals (fig. 15).

Diàmetre de la base: 64 mm.
Argila dura, uniforme, molt ben' depurada, de

color gris. La superfIcie del vas, finIssima, de co-
br gris clar. La decoració molt senzilla es limita
a una circumferència en reileu aplicada al fons
intern del vaset.

Fragment procedent de l'estrat IX de l'excava-
ció <Cuina>> a Casa Pastors (Girona).

(74) NOLLA, La ciudad..., citat, pàgs. 877-878.
(75) ALMAGRO, Las necrópolis..., vol. I, citat, pàgi-

nes 295-297 (Incineració Les Corts, n.° 27).



Fig. 16. - Bol carenat de liavi vertical procedent de Gi-
rona. Museu Arqueolôgic Provincial.

Procedent dels estrats inferiors de Casa Pas-
tors (primer terc del segle i a.C.), aquesta mag-
nIfica imitació de la forma Lamboglia 3 de la Ce-
ràmica campaniana B, presenta una senzilla de-
coració: una rebava circular sobre el fons intern.
Es l'ünica peca decorada d'aquesta manera que
coneixem i cal pensar que ens trobem davant d'un
motiu rar, estrany. Pel que fa a la forma, hem
de defensar una cronologia baixa, que situarlem
a les darreries del segle ii i primera meitat del
segle i a.C. pel fet de què només coneguem aques-
tes imitacions del <<Pyxis, a més de l'exemplar
de Girona, a les sitges emporitanes, de cronologia
molt pràxima.

VI. Impressions digitals

1. Bol carenat i llavi vertical (fig. 16).
Diàmetre de la boca: 161 mm. Diàmetre maxim:

164 mm.
Argila dura, uniforme, rugosa, ben depurada i

de color gris clar. La superfIcie del recipient, fi-
nIssima i de color gris fosc.

DecoraciO: per sota la carena una banda feta
a base de la successió d'impressions subtils rom-
boIdals i irregulars, fetes probablement amb el
dit o amb un instrument de punta poligonal i imi-
tant les impressions digitals, pitjant sobre el fang
tendre.

Procedent de l'estrat in de l'excavació <Cuina>>
a Casa Pastors (Girona). (Material de reompli-
ment perô on predomina el del segle in d.C.)

2. Gran plat de parets obertes i llavi curt, ver-
tical (fig. 17.1).

Diàmetre de la boca: 295 mm. Diàmetre de la
base: 80 mm. Altura total: 49 mm.

Argila dura, uniforme, molt ben depurada, de
color beige. Paret externa, fina i polida, de color
gris rosat i petits solcs insisos fets amb el torn
ben visibles i abundosos. Paret interna, polida i
molt fina, de color beige marronós.

Decoració: per sota la carena, i donant la volta
a tot el diàmetre del plat, una banda feta a base
de tènues impressions romboIdals, marcades da-
munt del fang fresc, probablement, amb el dit.

Trobat a l'estrat IX de l'excavació <Cuina a
Casa Pastors (Girona). N." Inventari general
M.A.P.G.: 210.706.

3. Plat de parets obertes, liavi curt, arrodonit
i vertical (fig. 17.2).

Diàmetre de la boca: 224 mm. Diàmetre de la
base: 60 mm. Altura total: 36 mm.

Argila uniforme, dura i molt ben depurada, de
color gris rosat. SuperfIcie polida i finIssima, de
color beige.

La decoració d'aquest exemplar és doble: per
una banda, successió subtil d'impressions, proba-
blement, digitals per sota la carena i donant Ia
volta al diàmetre del plat; per l'altra, i ocupant
Ia part superior de Ia panxa del recipient, per sota
les impressions, una corona circular formada per
un continuat de finIssims solcs incisos, fets amb
el torn. Contrasta amb la polidesa de la resta del
plat.

Trobat a I'estrat IX de l'excavació <Cuina> a
Casa Pastors (Girona). N.° Inventari general
M.A.P.G.: 210707.

4. Gran plata de parets molt obertes i Ilavi
curt, quasi vertical i arrodonit (fig. 17.3).

Diàmetre de la boca: 242 mm.
Argila dura, uniforme, de color gris molt clar,

i ben depurada, amb presència de fines partIcules
brillants. La superfIcie finIssima, d'idèntic color.

Per sota la carena una banda continuada de
suaus impressions romboldals, probablement fe-
tes amb el dit, ocupant tot el diàmetre del plat.

Procedent de l'estrat IIIB de l'excavació de la
habitaciO B cata 2, de la villa romana del Pla de
l'Horta (Sarrià de Dalt, Girona). (Estrat de reom-
pliment. Material barrejat.)

5. Gran plata de parets obertes, liavi curt, ar-
rodonit i quasi vertical (fig. 18.1).

Diàmetre de la boca: 218 mm. Diàmetre ma-
xim: 224 mm.

Argila dura, uniforme, ben depurada, de color
vermellós ataronjat. La superfIcie exterior, finIs-
sima i polida, de color beige rosat.

Per sota la carena, una banda continuada de
tènues impressions romboIdals fetes probable-
ment amb el dit. Més avall, i ocupant part de la
paret externa del plat, una corona circular d'uns
100 mm. d'amplada, formada per un nombre in-
determinat de finIssims i ben marcats solcs in-
cisos fets amb el torn abans de la cuita.

Fragment trobat a l'estrat VII de l'excavaciO
<<Cuina>> a Casa Pastors (Girona). (Reompliment
on predominen els materials del segle in d.C.)

6. Gran plat de parets obertes, ilavi curt, ar-
rodonit i vertical (fig. 18.2).

Diàmetre de la boca: 235 mm.
Argila dura, rugosa, uniforme i molt ben de-

purada. Color vermellós ataronjat, molt irregu-
lar. SuperfIcie polida i finissima, de color beige
rosat. A la paret interna marques i estries fetes
amb el torn.

Banda continuada de suaus impressions, pro-
bablement digitals, per sota la carena. Més avall,
corona circular formada per soics incisos finIs-
sims.
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Fragment retrobat a l'estrat VII de l'excava-
cio oCuina>> a Casa Pastors (Girona).

7. Gran plat de parets obertes i ilavi curt, ar-
rodonit i vertical (fig. 18.3).

Diàmetre de la boca: 217 mm.
Argila dura, rugosa, molt ben depurada i de co-

lor ataronjat vermellós. Les parets externes, fi-
nIssimes, de color beige rosat. Decoració doble:
a la carena banda de tènues impressions rom-
boIdals, per sota corona circular de finIssims i
innombrables soics incisos.

Fragment procedent de l'estrat VII de l'exca-
vació oCuinao a Casa Pastors (Girona).

8. Gran plata de parets obertes, Ilavi curt, ar-
rodonit i vertical (fig. 18.4).

Diàmetre de la boca: 230 mm.
Argila dura, uniforme, molt ben depurada i de

color vermellós rosat. Parets exteriors fines I pa-
lides, de color beige rosat. Decoració doble idèn-
tica a la del fragment anteriorment descrit.

Trobat a I'estrat VII de l'excavació <<Cuinao a
Casa Pastors (Girona).

9. Fragment d'una planta de parets obertes i
arrodonit, vertical (fig. 19.1).

Diàmetre indeterminät.
Argila dura, uniforme, ben depurada, de color

beige rosat. Les parets externes, d'idèntic color,
polides i fines.

Decoració dobie a base de impressions ram-
boIdais a Ia carena i corona circular amb inci-
sions finIssimes.

Trobat a i'estrat VII de l'excavació oCuina>> a
Casa Pastors (Girona).

10. Fragment de la base d'una gran plata (fi-
gura 19.2).

Diàmetre de la base: 76,5 mm.
Argila dura, compacta, molt ben depurada, de

color gris clar. Les parets del recipient, polides i
fines i d'idèntic color. A Ia paret externa s'hi
veuen soics incisos.

Decoració a base de subtils impressions rUm-
boIdals, fetes probablement amb el dit, ocupant
tota la superfIcie de repOs. Fragment trobat a
l'excavació oOest Pati. Pou n.° 2)> a Casa Pastors
(Girona). (Material barrejat.)

Les impressions digitals, molt suaus, finIssi-
mes, situades normalment a la carena d'un bol
o, preferiblement, d'un plat, imitació de la for-
ma 5 de la campaniana B, formant una banda
continuada, és un dels motius, inèdit fins ara,

més interessants i, pel què sembla, forca normal.
Ara corn ara, el tenim detectat a Gerunda, en

gran quantitat, i al Pia de 1'Horta a Sarrià de
Dalt (Girona) i, curiosament, ens és desconegut
a Empüries tot i que un plat forca sericer pro-
cedent de Ia sitja Gall 1 d'Empdries i que estu-
diarem en detail més endavant (fig. 23), presenta
una complexa decoració que recorda Ileugera-
ment aquestes impressions. Cal pensar que es
tracta d'una ornamentació quasi exclusiva dels
plats imitació de Ia forma 5 de Ia campaniana B
(figs. 17, 18 i 19.1). En una dnica ocasió el tro-
hem decorant un bol de la nostra forma 15 (76)
(fig. 16), també a la carena. Finalment, un altre
exemplar, atribuIble a un plat de la forma 5 (irni-
tació campaniana B) (fig. 19.2) presenta aquesta
decoraciO sobre Ia superfIcie de repàs.

Per la procedència de les troballes ben datades
(nivells inferiors de Casa Pastors) i per la pervi-
vència posterior (nivells superiors de Casa Pas-
tors), cal proposar, almenys per ara, una data tar-
dana en l'aparició d'aquest tema ornamental que
situarlem en el primer terc del segle i a.C., amb
una perduració més o menys ilarga, lligada a la
dels plats irnitació de la forma 5 de la campania-
na B (77).

Pel què fa a l'origen hi veiem, en aquestes de-
coracions, la presència d'una ilarga tradició in-
dIgena amb uns precedents molt antics que cal-
dna cercar en algunes manifestacions decorati-
yes prèpies del Bronze final o de la Primera Edat
del Ferro (78). Aquesta ornamentació, per altra
banda, més a menys aIllada, es pot seguir en al-
guns productes locals amb certa regularitat fins
a època romano-imperial (79).

(76) NOLLA, La ciutat..., citat, pàgs. 877-878 (bol ca-
renat de Ilavi recte).

(77) Desapareixen possiblement a la segona meitat del
segle i a.C. L'emporitana de Ia fàcies final presenta for-
mes distintes.

(78) Sobre Ia importància del substrat hallstàttic en
la tradició d'aquesta ceràmica: DEL CASTILLO, La Costa
Bravo..., citat, pàgs. 206 i 224-225; LAMBOGLIA, Cerdmica
ampuritana..., citat, pàgs. 111-114; MALUQUER DE MO-
TES, Una vasija..., citat, pàgs. 129-130.

(79) Exemplars amb ceràmica grollera i decoració d'im-
pressions digitals n'hem localitzat a Girona (nivells in-
feriors de Casa Pastors) i a les sitges d'Empüries, Gall 1
i 2. A Girona també son nombrosos als nivells superiors
de Casa Pastors.

Fig. 19. - Plats procedents de Girona. Museu Arqueolôgic
Provincial.



Fig. 20. - Plat procedent de Girona. Museu Arqueolôgic
Provincial.

VII. Faixes d'incisions finIssimes

1. Plat de parets obertes i liavi curt, arro-
donit i vertical (fig. 20).

Diàmetre de Ia boca: 223 mm. Diàmetre ma-
xim: 229 mm. Diàmetre de la base: 61 mm. Al-
tura total: 38 mm.

Argila dura, compacta i ben depurada, de color
beige rosat. Paret externa de color beige marro-
nós, polida i fina. La interna, de color semblant,
menys acabada i marques visibles del torn.

DecoraciO: bandes, corones circulars, d'uns
20 mm. d'amplada formades per un nñmero in-
determinat de soics incisos finissims fets durant
el tornejat de la peca.

Plat trobat a l'estrat IX de l'excavació Cuinax'
a Casa Pastors (Girona).

2. Fragment d'un gran plat de parets obertes
i ilavi curt, vertical (fig. 21.1).

Diàmetre de la base: 67 mm.
Argila dura, uniforme i molt ben depurada, de

color gris fosc. Externament idèntic color, polida
i fina.

Corona circular de soics incisos a la paret ex-
terna del plat. Trobat a l'estrat VII de l'excava-
ció <Cuina>> a Casa Pastors (Girona).

3. Bol de parets obertes, carena alta molt mar-
cada i llavi reentrant (fig. 21.2).

Diàmetre de la boca: 149 mm. Diàmetre ma-
xim: 160 mm. Diàmetre de Ia base: 59 mm. Al-
tura total: 53,5 mm.

Argila dura, compacta, molt ben depurada, de
color gris clar. La superfIcie del vas, externa i
interna, polida i fina i del mateix color.

Decoració: corones circulars de gruix variable
fetes a base de solcs finIssims que contrasten
amb les altres zones polidIssimes.

Trobat a l'estrat IX de l'excavació <<Cuina a
Casa Pastors (Girona).

4. Bol carenat i llavi vertical (fig. 22).
Diàmetre de la boca: 190 mm.
Argila dura, compacta, de color gris fosc i molt

ben depurada amb la presència de puntets bri-
liants minüsculs. Parets exteriors, polides i finIs-
simes, d'idèntic color.

Procedent de l'estrat lIlA de l'excavació de
l'habitació B cata 2 de la villa romana del Pla
de l'Horta a Sarrià de Dalt (Girona). (Material
barrejat amb predomini de ceràmiques de les
darreries del segle II i principis del segle iii d.C.)

La presència de corones circulars formades
per innombrables solcs impressos finIssims, al-
ternant amb bandes polidIssimes, és quasi una
subdecoració, tot i que, pensem, cal citar-la entre
els motius ornamentals de la ceràmica empori.

tana perquè és un efecte cercat deliberadament
per l'artesà i perquè es exclusiu de la ceràmica
emporitana.

El coneixem be a Girona (10 exemples a Casa
Pastors), al Pla de l'Horta (Sarrià de Dalt, Gi-
rona (una ocasió) i a les sitges emporitanes (una
ocasió) (fig. 23) i el trobem decorant, per regla
general, els plats que imiten la forma 5 de la cam-
paniana (figs. 20, 21.1 i 23). També pot ser present
bols carenats de liavi reentrant (fig. 21.2) o sobre
bols carenats de llavi recte (fig. 22). La cronolo-
gia proposada coincidiria, i per raons idèntiques,
a la que insinuàvem pels exemplars decorats amb
impressions digitals, encara que aquesta podria
ser una mica posterior. No és estranya l'alter-
nanca dels dos motius (fig. 17.2, fig. 18 y fig. 19.1).

VIII. Impressions i incisions

1. Gran plata de parets obertes i llavi curt,
vertical (fig. 23).

Diàmetre de la boca: 250 mm.
Argila dura, compacta, uniforme, molt ben de-

purada, de color gris fosc, quasi negre. SuperfI-
cie polida i finIssima, brillant, d'idèntic color.
A la paret interna, soics i estries fetes durant ci
tornej at.

La decoraciO, excepcional i complexa, ocupa
tota la paret externa del plat per sota la carena:
ampla corona circular d'uns 20 mm. de gruix de
nombrosos i finIssims solcs incisos; àrees poli-
des i impressions subtilIssimes cobrint la part
que queda de la plata.

Fragment localitzat a Empüries, Rom 71 DBW,
Sitja Gall 1 (agost-setembre de 1971). (Materials
de les darreries del segle ii, inicis segle i a.C.)

Aquest és un exemplar ñnic amb una compli-
cada decoració, on s'alterna unes zones polidIs-
simes amb impressions molt subtils, amb una
corona circular d'un gruix variable, amb solcs
incisos finIssims.

La peca es data pel context proporcionat per
la sitja Gall 1 i que cal situar a les darreries
del segle H o principis del i a.C. Es, pci que sem-
bla, un cas aIliat, una peça ünica.

IX. Engalba blanca

1. Fragment de base d'un gerret de panxa glo-
bular. Perfil del peu caracterIstic (fig. 24).

Diàmetre de la base: 48 mm.
Argila dura, rugosa, uniforme i ben depurada,

de color gris marronós. SuperfIcie externa, polida
i fina de color ataronjat. Presència d'una engal-



Fig. 21. - Plats procedents de Girona. Museu Arqueolègic
Provincial.

Fig. 22. - Bol carenat de ilavi recte procedent del Pla de
l'Horta. Museu Arqueolôgic Provincial.

ba blanca, forca perduda, de qualitat i de tacte
farinosa.

Fragment localitzat a l'estrat X de l'excavació
<<Cuina> a Casa Pastors (Girona). (Materials del
primer terç del segle i a.C.)

Aquest fragment de panxa, probablement d'un
bicônic (fig. 24), presenta una engalba blanca a
la paret externa. Es també un cas ünic, tot i
que pot ser degut a la pèrdua del recobriment
exterior, en altres ocasions, per culpa d'un ren-
tat massa fort. L'interès del fragment rau en les
possibles relacions dels diversos tallers que inten-
tern individualitzar a l'àrea d'Empüries, fet sobre
el que ja hem insistit abans (80).

Fig. 24. - Fragment d'un gerret procedent de Girona. Mu-
seu ArqueolOgic Provincial).

(80) NOLLA, La ciudad..., citat, pàgs. 889-890.
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