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Se analizan en este trabajo las cerámicas afrícanas CI/C2 y C3/C4 con decoración aplicada localizadas en el nor- 
deste de la actual Cataluña que constituyen un interesante conjunto, muy uniforme de una cerámica escasarnen- 
te representada. Las primeras importaciones habrían llegado hacia el 200 y a lo largo de todo el siglo 111 y a pesar 
de ser minoritarias se documentan en numerosos yacimientos del terrltorío. Las más modernas, más numerosas, 
se fechan entre mediados del siglo IV y mediados del K tal como confirman los datos estratigráíicos. Domina la 
forma Hayes 52 B y  es de destacar la variedad de apliques identificados. 
Bajo Imperio, cerámica africana, decoración aplicada, contactos, iconografía. 

In this contribution we study African CI/C2 and C3/C4 with applied decoration, located in norih-east of present 
Catalonia. 7bey constitute an interesting and very uniform group of a barely represanted ponery First importations 
arrived about 200 and dur!ng 3rd century and, although they were very minoritl: are preseni in a significant group 
of sites h the whole territory The rnost rnodern ones, very plentiful, are documented between mid 4th cenfury and 

163 
rnid 5th centurl: as stratigraphical inforrnation shows. In this occasion, they are exclusively focused on coastal 
sites. We ernphaske predominance of form Hayes 52 E, huge variety ofpunches andan exceptional but fragmen- 
ted piece from Roses. 
Late Empire, Late Roman Pottery, appliquée decoration, contacts, Iconography. 

L'étude des cérarniques africaines CliC2 et C3/C4, decorees de reliefs d'applique, trouvées dans le nord-ast de 
la Catalogne actuel a montré un groupe tres interessant et tres uniforme d'une céramique rare, Les premieres 
importations ont arrívée vers I'année 200 et pendant tout le Illérne si&le. On les trouve dans tout ce territoire et 
dans presque toutes les sites. Les productions plus modernes, bien constatées, ont arrfvées entre les années 350 
et 450. Son présentes seulernent dans les sites cbtieres. La forme prívilegiée c'est la Hayes 52 B. 11 faut remar- 
quer I'abondance et variété des reliefs d'applique. 
Bas-Empire, céramique africaine, reliefs d'applique, contacts, iconographie. 

Ara fa uns pocs anys. X. Aquilué, bcn coneixedor de le 
cerhrniques africanes d'epoca romana, constatava com 
n'era d'escassa la presencia general de peces de terra 
sigil.lada africana C arnb decoració aplicada, tot argu- 
rnentat que podia ser conseqüencia d'una producció 
limitada i, potser tarnbé. d'un costos economics supe- 
riors al d'altres produccions de vaixella fina no decora- 
da vinguda dels territoris de I'actual Tunísia (1 999. 353). 
Les coses ni han canviat ni canviaran. Aquesta terris- 
sa, de vegades notable i sernpre interessant, és poc 
freqüent més enlla dels centres de producció pero, 

tanmateix, va anar arribant d'enqa els inicis del segle III 
fins a la primera meitaffrnitjan segle V preferentment. 
tot posant de rnanifest les relacions cornercials i rnari- 
neres entre el Nord d'Africa i els entorns rnediterranis. 
En aquest treball analitzarem en tot detall aquestes pro- 
duccions des de I'óptica del lloc d'arribada, del lloc de 
consum centrant-nos en les terres del nord-est de I'ac- 
tual Catalunya, en els territoria de les antigues ciuitates 
d'Emporiae i Gerunda que ens perrnet ser exhaustius 
i presentar un conjunt notable de rnaterials apareguts 
en un nombre considerable de jaciments que, com 

' Donem les gracies als bons amics i col~leguec. Xavier Nieto i Lluis Palahi pei haver-nos propaicionat dades ineditss per tirar endavant aqueal 

tiebail. Sense ia seva generositat hauria estat tota una ailra cosa. Agm'im com es rnereix a Jonii Vivo la seva generosa ajuda. 
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tindrem ocasió de veure, es localitzen entre la Depres- CATALEG DE JACIMENTS I MATERIAL 
sió Prelitoral i el mar (Fig. 1). Conve assenyalar que dei- 
xarem de banda, en aquest estudi, els pocs fragments Presentern els diferents jaciments on hem identificat 
d'africana A amb decoració aplicada. africana C amb decoració aplicada, ordenats de sud a 

Figura 1. Mapa de situació dels jaciments estudiats. 
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nord resseguint, primer, la costa i, després, les troballes 
interiors. No tractant-se de Sobjectiu de Sestudi, ens lim- 
tarem a breus referencies puntuals sobre cada estació 
tot indicant les referencies bibliografiques necessarles. 

VILLA DELS AMETLLERS (Tossa de Mar, La Selva) 
(Fig. 1) 

Es un jacirnent classic que, finalment, ha estat objecte 
d'excavacions sistematiques i en extensió que perme- 
ten coneixer-ne detalladament la historia (Codina et alii 
2004, 201 -214). Recordem que el darrer rnoment de 
l'edifici, que significa canvis substancials arnb les fases 
anteriors. s'ha de situar a mitjanlsegona meitat del 
segle iv L'abandonament del conjunt, aparentment 
pacific, s'ha de datar en els prirners anydprimer terq 
del segle VI. El Iloc continua freqüentat en allo que ano- 
rnenem "vida entre nnnes". 
Distingirem entre el material procedent de les excava- 
cions antigues conservat al Museu Municipal de la vila 
marinera que descriurem en primer Iloc, i el recuperat 
en les excavacions recents i, també, dipositat en el 
magatzems del Museu Municipal. 
Excavacions antigues: 
1) Forma Hayes 52 B (Fig. 2). C3. Vernís dolent, opac, 
ataronjat ciar. Aplic sobre el llavi. Ueona o pantera 
corrent cap a la dreta similar al núm. 64 de I'Atlante 
(1981, 170, iarn, 83, 22-28) (Fig. 3,l). 
Bibliografia: Nieto 1991, núm. 2013, 991-992 i 1042- 
1043, Fig. 159. 
2) Forma indeterminable. Aplic en un fragment de 
paret. potser un peix, núm. 45 de I'Atlante (1981, 168, 
iam. 82,15-23) (~ ig .  3,2). 
Bibiografia: Nieto 1991, núm. 2022, 992-993 i 1042- 
1043. Fig. 159. 
Nous treballs: 
3) UE 1401. Ambit 40 (pati meridional). Cobria una 
canalització de desguhs. Del rnoment de l'abandona- 
ment de I'hrea. Forma indeterminable. Aplic sobre paret 
amb poc detall i incomplet. Representa un animal, pot- 
ser un gos (?) corrent cap a a dreta (Fig. 3,3). 
4) UE 1417. Ambit 6 (pati de migdia). Cobria alguns 

Figura 2. Fornes docurnentades (sense relació d'escala). 
dels murs baiximperials. Del moment d'abandonament 

Salomonson m bisMayes 40, Hayes 52 u, Hayes 52 u, 
de la vil.la. Vora @un recipient probablement de la Hayes 53 A/Salornonson a, ..Ostia figg, 61.77../Hayes 38, 
forma Hayes 52 B (Fig. 2). C3. Aplic sobre e! (lavi. Fe\¡, tiayes 55; Salomonson )/Hayes 171 
lleona o pantera. corrent cap a I'esquerra. Similar al 
núm. 64 de I'Atlante (1981, 170, !&m. 83) (Fig. 3,4). 
5) UE 1068. ~ m b i t  38. Abandonament del pati septen- 
trional. Vora d'un recipient possiblement de la forma 
tiayes 55 (Fig. 2). C3. Aplic parcialment consewat 
sobre el llavi. Probablement un peix nadan1 cap a I'es- 
querra. Similar al núm. 45 de ¡'Atlante (1981, 168, Iam. 
82) (Fig. 3,5) 
6) UE 171 4. Bloc sud-oest. Farciment posterior a I'en- 
fonsament del mur perimetral. Forma Hayes 52 B (Fig. 
2). 24'8 cm de diarnetre. C3. Tres aplics de tematica 

vegetal damunt la vora, un al costat de i'altre; avet, 
similar al núm. 39 de I'Atlante i dues fuiles, diferents. de 
vinya, sirnilars al núm. 17 de I'Atlante (1981. 166-168, 
Iam. 81 i 82) (Fig. 3.6). 
7) UE 1771. Ambit 40. Forat d'epoca baixirnperial que 
perfora els nivelis i paviments dun ambit altirnperial. 
Forma Hayes 52 B (Fig. 2). 22'8 cm de diarnetre. C3. 
Aplic fragrnentat sobre la cara superior del llavi, una 
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Figura 3. 1 a 8, Eis Ametllers (Tossa de Mar). Africana C3 arnb decoracid aplicada 
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fulia de vinya similar al núm. 17 de I'Atlante (1981, 166, PLA DE PALOL (Castell-Platja d'Aro, Baix Ernporda) 
iam. 81) (Fig. 3,7). ( ~ i g .  1) 
8) UE 1050. Arnbit 38. Abandonarnent dei pati septen- 
trional. Forma Hayes 55 (Fig 2). 30 cm de diarnetre. C3. Aquest imponent conjunt que aniba a ocupar rnés de 
Aplics enormes, rnoit gastats, sobre la cara interior dei deu mil rnetres quadrats. es va veure afectat pel creixe- 
Ilavi. Lleó atacant un equid, similar al núm. 61 de I'A- rnent urbanístic a partir deis anys cinquanta del segle 
tlante (1981, 169, larn. 83,15) i, potser, anec o cigne passat. La part preservada va ser excavada en exten- 
dirigint-se cap a I'esquerra (Fig. 3,8). sió i rnusealitzada el 2000 i 2001. A pnncipis del segle 

Figura 4. 8. Plade Palol. C1. 10, Camp de la Gruta. C3. i 1, Mas Gusb. C1. 12, Tolegassos. C1 15 a 18, Roses. 63.  
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V I'edifici fou reformat a consciencia i poc abans del 
500 inicia un procés esglaonat d'abandonament que 
s'hauria consumat dins del primer quart del segle VI 
(Nolla ed. 2002). L'únic fragment conegut aparegué en 
campanyes de salvament antigues. Es conserva en els 
fons del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Girona. 
9) Forma indeterminable, potser semblant a Caballero 
1971, Fig. 1 (Caballero 1971,227, Fig. 1; Atlante 1981, 
144. Iam. 71,6). C1. Aplic incomplet sobre la cara inter- 
na del recipient de vora penjant; crater metal.lic similar 
al núm. 174 ilo 175 de I'Atlante (1981, 175, Iam. 88, 17 
i 18) (Fig. 4,9). 
Bibliografia: NollaICasas 1984, 123-124, l h .  W I I ,  2. 

CAMP DE LA GRUTA (Torroella de Montgri, Baix 
Emporda) (Fig. 1) 

Aquesta vil.la immediata al curs actual del riu Ter, més 
enlla, cap al mar, de Torroella, no ha estat mai explora- 
da cientificament. El material aplegat en diverses pros- 
peccions permet defensar un origen tardorepublica i 
una vida continuada fins a mitjan segle VI (NoilaCasas 
1984, 153-157). 
Fragment conservat als fons del Museu d'Arqueologia 
de Catalunya, Girona. 
10) Forma Hayes 55 1 Salomonson e (Hayes 1972, 83; 

*68 Atlante 1981, 158, Iam. 76,3) (Fig. 2). 34 cm de diametre. 
C3. Aplic quasi sencer disposat sobre la cara superior del 
Ilavi; llebre corrent cap a I'esquerra. Similar al núm. 62 de 
I'Atlante (1981, 169, Iam. 83.17-21) (Fig. 4,lO). 
Bibliografia: NollaICasas 1984, 153, Iam. LII. 3 (l'aplic 
aparegué invertit): Nolla/Puerias 1988, 48, Fig. 5,lO. 

MAS GUSÓ (Bellcaire, Baix Emporda) (Fig. 1) 

Jaciment extraordinari en el rerapais immediat d'Empú- 
ries, amb presencia humana des del neolitic i continua- 
da des del bronze final, A epoca baixrepublicana s'hi 
basti una vil,la que perdura fins al segle lll (CasasISoler 
2004) 
11) UE 3001-8, nivel1 d'abandonament de¡ sector cen- 
tral de la vil.la. Forma "Ostia 1, Fig, 61-77" o Hayes 38 
(Hayes 1972, 57-58; Atlante 1981. 145, Iam, 72,5), 
amb una decoració al Ilavi, recte, d'una roseta (Fig. 2). 
Cl .  Caplic és forca diferent deis que aplega I'Atlante, 
núm. 24 o 25 (1981, 167, Iam. 81,21-22) (Fig. 4, l l ) .  
Bibliografia: CasasISoler 2004, 259-264, Fig. 209. 16. 

TOLEGASSOS (Viladamat, Alt Emporda) (Fig. 1) 

Aquesta vil.la romana en els limits del món suburba 
emporita ha estat excavada completament i conve- 
nientment publicada. Amb origen dins del segle II aC la 
seva historia es perllonga fins al segle lll, amb unes 
puntuals freqüentacions a principis de la quarta centú- 
ria (CasasISoler 2003). 

12) UE 2004, d'abandonament. Copa o vas similar a la 
forma Salomonson XXVl bislHayes 40 (Hayes 1972, 
59, Fig, 18; Atlante 1981, 148, Iam. 73,3 i 4) (Fig. 2). 
18'2 cm de diametre. C1. Parets finissimes. Argila dura, 
uniforme, ben depurada de color rosat. Vernis unifor- 
me, espes, ben repartit, de color taronjós fosc. Facetes 
a la paret externa. Aplic sobre la paret interna del reci- 
pient d'una columna (o pilastra) de fust acanalat i capi- 
tell corinti complex similar, no pas igual, al núm. 166 de 
I'Atlante (1981, 175, Iam. 88,13) (Fig. 4,12). 
Bibliografia: CasasISoler 2003, 21 1-212, Fig. 140, 18. 

EMPÚRIES (CEscala, Baix Emporda) (Fig. 1) 

Procedent de Sant Marti dnEmpúries, excavacions de 
1962. 
13) Sense forma determinable. A o C (?). Fragment 
d'un fons amb aplic d'un possible peix (?). No en 
donem il~lustració. 
Bibliografia: Nieto 1991, núm. 970, 849-850 i 1042- 
1043, Fig. 144. 

ROSES (Alt Emporda) (Fig. 1) 

Jaciment arqueologic cornplex. A I'antiguitat tardana 
hauria estat un uicus dins de la ciuitas emporitana. El 
material que presentem, notable, procedeix aparent- 
ment tot de l'anomenat Edifici A (Nieto 1993), o del seu 
immediat entorn. El material es conserva en el fons del 
Museu d'Arqueologia de Catalunya. Girona. 
14) 5VR-1029. Habitació G-XII. UE 667, superficial, 
amb molt mater~al modern. Sense forma i decoració. 
inclassificable. No en donem il.lustració. 
Bibliografia: Nieto 1991,199. 208 i 1043. 
15) Procedencia indeterminada. Fragment indetermi- 
nat. Forma no classificable. 63. Decoració aplicada 
d'un cranc estilitzat amb vuit potes i dues pinces, sime- 
tric. Molt gastat. Similar al núm. 44 de I'Atlante (1981, 
188, Iam. 82,14) (Fig. 4,15). 
Bibliografia: Nieto 1991, núm. 674 C, 375-376 i 1042- 
1043, Fig. 76. 
18) Tall 01. Forma Hayes 52 B (Fig. 2). C3 Motiu núm 
60 de I'Atlante (1981, 169, lam. 83, 7-14) aplicat al llavi 
i fragmentat. Lleó corrent cap a la dreta, similar al núm. 
60 de I'Atlante (1981, 169, Iam. 83,7-14). Vernis només 
a la paret interna, fi i fosc i argila vermellosa, molt viva i 
ben depurada (Fig. 4,16). 
Bibliografia: Nieto 1991, núm. 11 57, 405-406 i 1042- 
1043, Fig. 84. 
17) Tal1 02. Forma indeterninada. C3. Decoració aplica- 
da amb un Eros alat cavalcant el que a primer cop d'ull 
sembla un mostre imaginati, amb cresta: sens dubte es 
tracta d'un dofl amb una aparenca que també trobem 
en altres representacions tardanes. No existeix en el 
cataleg da I'Atlante un motiu semblant. pero el dofi 
adopta la forma de la Iam. 82. 25 d'aquell repertori. 
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Figura 5. 19, Roses. C3. 

Vernis ataronjat fosc i argila sorrosa de color taronja 
(Fig. 4,17). 
Bibibliografia: Nieto 1991. núm. 1168, 406-407 i 1042- 
1043, Fig. 84. 
18) Oest de I'habitació G-ll. estrat IR1 (abundancia de 
ceramica africana). Forma Hayes 52 B (Fig. 2). C3. 23'2 
cm de diametre. Llavi inclinat vers I'interior, amb la vora 
engruixida i 3 solcs que emmarquen I'espai on es 

disposa la decoració aplicada, amb un dofi escuat 
nadant cap a I'esquerra similar a I'aplic núm. 46 de 
¡'Atlante (1981, 168, Iam. 82,24-25). Vernis només a la 
paret interna, espes i opac (Fig. 4.18). 
Bibliografia: Nieto 1991, núm. 558, 452, 456 i 1042- 
1043. Fig. 97. 
19) Habitació G-lll. Forma Hayes 52 B (Fig. 2). C3. 22'7 
cm diametre. Vernis només a ¡a paret interna; excei.ient, 
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Figura 6. 20, Roses. C3 

molt fi, ben adherit i uniforme i de color taronjós fosc. 
Dofi nadant a la dreta similar a I'aplic núm. 46 de I'A- 
flante (1981, 168, Iam. 82,24-25) i COnill menjant d'un 
gatim de ra'ims (afrontats, 2 a 21, motiu no reoollit a I'A- 
tlante (Fig. 5,191. 
Bibliografia: Nieto 1991. núm. 11 88, 498-500 i 1042- 
1043, Fig. pagina 500. 
20) Habitaoió G-lll. Forma Hayes 52 B (Fig. 2). C3. 22'7 
cm de dihmetre. Vernis només a la paret interna, de 
color taronjós, opac i fosc, molt ben aplicat i uniforme. 
Dofí nadant cap a i'esquerra, similar al núm. 46 de 

I'Atlante (1981, 168, lam. 82,24-5) i lleó corrent cap a 
I'esquerra, semblant al núm. 60 de I'Atlante (1 981, 169, 
Iam. 83,7-14). Disposats sobre el llavi i afrontats 2 a 2 
(Fig. 6,20). 
Bibliografia: Nieto 1991, núm. 1187, 498 i 1042-1043, 
Fig. de la pagina 499. 
21) Habitació G-lll. Variant de la forma Hayes 53 
AISalomonson a (Hayes 1972, 78-82, Fig. 13; Atlante 
7981, 159, Iam. 76,5) (Fig. 2). Es diferencia de les aitres 
en posseir un peu anular minúscul. C3.20'6 cm diame- 
tre vora. E~oudeila o plat baix, en forma de casquet 
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Figura 7. 21, Roses. C3 

esferic. amb solc sota ei llavi i una espléndida decora- 
ció interior d'apiics, amb 6 motius diferents, de tema 
mariner (pesca amb connotació cristiana). Cinc o sis 
peixos més o menys ben ccnservats, en un cas un 
engollint-ne un altre, similars al núm. 45 de I'Atlante 
(1981, 168, Iam. 82.15-23), un monstre mari similar a 
un hipocamp amb cos lleoni i cua de peix, similar al 
núm. 71 de I'Atlante (1981, 170, lam. 84,7) i una 
embarcació que navegaria cap a I'esquena, nomes 
parcialment conservada, on S'ObSeiva la popa amb 
mariner-pescador; aplic similar al núm. 121 de I'Atlante 
(1981, 172, Iam. 76.13). Vernís suau, bo, fosc, adherit i 
uniforme, i argila dura, uniforme i depurada de color 
taronja (Fig. 7.21 i Fig. 13). 

Bibliografia: Nieto 1991, núm. 681, 561-562 i 1042- 
1043, Fig. 106. 
22) Habitació G-lll. Forma indeterminada. Diametre 
vora 28'6 cm. Vernís nornés a la paret interna; fi, bri- 
Ilant, Ilis, excel.lent, i argila ratllable, de gra fi i color 
taronjós clar Aplic d'un ocell sobre una branca (Fig. 
8,22). 
Bibliografia: Nieto 1991, núm. 1006, 501 I 1042-1043, 
Fig, 106. 
23) Habitació G-VI (1979) Sota sol original de la cam- 
bra. Es data a la segona meitat avancada del segle IV. 
Forma Hayes 52 B (Fig. 2). 19'40 cm de diametre. Aplic 
exceldent; Ileó cap a la dreta (Fig. 8,23). 
Bibliografia: Nolla 1984, 444-445, Fig. 15.6,l 
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Figura 8. 22 a 27, Roses. C3. 
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Figura 9. 28 a 33, Roses. C3 
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I'Atiante (1981, 166, Iam. 815) i dos altres fragments 
que no estem en condicions de definir (Fig. 10,41). 
Bibliograiia: CastanyerflremoledaiRoure 199Oa. 81-96, 
Fig. 4 i 5; CastanyerflremoledaiRoure 199Ob, 164-170, 
Fig. 11.4 i 12; Castanyerflremoleda 1999, lam. 48,4. 

PLA DE L'HORTA (Sarria de Ter, el Girones) (Fig. 1). 

Vil-la suburbana de Gerunda. Monumentalitzada vers el 
200 i reformada en el segle IV, s'abandona en ei darrer 
terc del segle V (Nolla/Casas 1984. 181 -1 87; PalahiNivó 
1994. 157-170). Materiai conservat al Museu @Arqueo- 
logia de Catalunya, Girona. 
42) Forma "Ostia 1, Fig. 61-77"/Hayes 38 (Fig. 2). CI. 
18 cm de diametre. Decoració aplicada al llavi molt 
desgastada i incompleta. Podria correspondre a un 
peix (núm. 45 de I'Atiante) (1981, 168, lam. 82.15-23) 
(Fig. 10,42). 
Bibliografia: Nolla 1982-1983, 128, Fig. 5.5; NollaiCasas 
1984, 184, Iam. MII, 5. 

Hem aplegat un total de 42 individus, només uns pocs 
sencers, de ceramice africana C amb decoració aplica- 
da, un nombre aparentment notable pero que compta- 
bilitzat en un extens territori a bastament explorat i exca- 
vat no fe sinó confirmar la raresa de la presencia 
d'aquest material més enlla dels centres de producció i 
arees prbximes. Tanmateix, també es posa de manifest 
el degoteig continuat, constant, d'aquests productes 
mar enila. Arribaven poc, certament, pero arribaven. 
Un dels fets que aquest estudi permet posar-nos al 
davant és que aquestes produccions van ser presents 
entre nosaltres d'enca eis primers anys del segle lll i 
que d'aleshores enea, podem seguir-los-hi la pista 
sense aturades aparents fins ais primers anys, potser 
la primera meitat, del segle V. Els productes més 
antics, en C1, que ornplen tota la tercera centúria, ens 
són coneguts en diversos jaciments, costaners alguns 
(Pla de Palol, Mas Gusó, Tolegassos) (Fig, l), i de més 
a I'interior, els altres (Pla de I'Horta i Vilauba) (Fig. 1). 
Només en aquest darrer jaciment, hem comptabilitzat 
dos individus de diferent forma. En cap d'aquestes 
cinc estacions s'ha trobat productes del mateix origen 
de cronologia més avancada (C3). Des d'un punt de 
vista de constatacions de caracter cronolbgic, tant les 
troballes de Mas Gusó, Tolegassos, com Vilauba, 
aporten dades interessants que lliguen arnb alio que 
coneixem arreu. En les dues primeres vil.ies del rera- 
país immediat d'Ernpuries, es van localitzar en contex- 
tos d'abandonarnent que en un cas i altre s'han de 
situar a mitjan/segona meitat de la tercera centúria. 
Haurien arribat durant la darrera fase d'existéncia d'a- 
quelles explotacions agricoles. Les dues peces de 

Vilauba eren al jaciment poc abans de I'incendi que 
destruí una part de la vil.la. vers el 290-300, i que oca- 
siona reformes i modificacions de llarg abast entre les 
quals l'abandonament del balneum. 
Hem detectat quatre formes diferents, només una de 
les quels, similar a Caballero Zoreda 1971, Fig. 1 (Pla 
de Palol) és escassament coneguda. Les altres tres 
hem d'assimiler-les a la forma Salomonson I (Vilauba), 
Salornonson W I I  bis/Hayes 40, amb un diametre de 
18'6 cm dins de les mides estandaritzades (entre 17'4 
cm i 20'3 cm) (Atlante 1981, 1481, escudella que 
donaria lloc a la forma Hayes 53 A i variants Irolegas- 
sos), i tres vegades la copa de llavi recte "Ostia I", Fig. 
61-77lHayes 38, de la qual en sorgí, passats els anys 
la forma Hayes 52 B (Mas Gusó, Pla de I'Horta i Viiau- 
ba). El diametre estandard se situaria entre 14 cm i 24 
cm (Atlante 1981, 146) mides que coincideixen amb 
les de les peces estudiades llevat de la de Mas Gusó 
de poc rnés de 12'2 cm. Tal com passa amb la forma 
52 B. hauriem d'imaginar-ne una de mida gran i una de 
petita. 
Es tractaria, si hem de fer cas del punts de localització 
i de la intensitat de les troballes, @una cerarnica escas- 
sament representada que hauria arribat darrere de la C 
convencional que malgrat ser ben present, especial- 
ment algunes formes, queda, sempre, molt per sota 
dels productes africans més septentrionals (A, D. $75 

cuina). El perque d'aquestes circumstancies s'hauria 
d'explicar pels centres de producció, allunyats del mar 
i dels grans ports distribu~dors que no passaven direc- 
tament per Cartago o ho feien de manera indirecta. No 
pensem que la poca representativitat de peces d'a- 
questa mena es pugui posar ern relació amb el preu i 
només en ocasions, amb la forma. Certament, gerretes 
del tipus Hayes 171, per exemple, molt fragils, plante- 
javen problemes de transport; moltes aitres, cap ni un. 
Pel que fa a la suposada sofisticació i, per tant, sobre- 
preu del producte, no sembla que hagi de ser una 
causa a considerar El fer-les no representava cap pro- 
blema especial, ni rnés temps ni una cura determinada. 
Les ceramiques que nornenem fines, dins del món 
roma, s6n d'ús comú, constants i barates. Les élites 
feien servir objectes de metall. 
La segona tongada hauria estat, pel que sembla, molt 
més important des del punt de vista de la quantitat. 
ObSe~em !'arribada d'unes poques formes que es 
repeteixen entre les quals destaca la forma Hayes 52 B 
que esedevingué un producte d'un cert exit. En total 
rnés de vint-i-quatre peces segures que representa 
més de la meitat del conjunt estuditat. La trobem en 
dos moduls, petit, de 16 cm a 20 cm de diametre (n'hi 
ha de més petits) i el gran, entre 22 cm i 28'6 cm, amb 
una mitjana de 23'28 cm. Caitra forma representada en 
rnés d'una ocasió, és la Hayes 55, forca més gran, 
entre 30 cm i 34 cm, que ho fou en grau menor (tres 
exemplars segurs). 
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Figura 10. 34 a 39, Roses. C3. 40 i 41, Vilauba. C 1  42. Pla de I'Horia. C1 
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Pei que hem pogut veure, i'escudella 52 B petita seria 
menys aprecida que la gran. Aquesta forma no és, 
sino, i'evolució i consoiidació d'atuells anteriors. molt 
semblants (Hayes 38) (Fig. 2), amb peu ben marcat, 
cos hemisferic i llavi obert vers I'exterior, quasi recte. Es 
damunt de la vora on es disposen eis aplics ornamen- 
tals, quatre, prefarentment, en un doble motiu que es 
repeteix. disposats en creu, dos a dos. En ocasions, 
tanmateix, totes quatre en posició radial poden ser 
diferents (Caballero 1971, 243-245, Fig. 11, Iam. 111) o 
bé repetirme només dos, fent servir punxons diferents 
peis altres, com passa a una peca del Museu del Lou- 
vre (París, núm. inv A0 6639) amb dos caps, identics 
d'Acheloos alternant amb dos peixos clarament dife- 
rents (M(athieux) 2005 b, 314) o de Baelo Claudia 
(Bolonia. Cadis), al Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid (núm. inv. 2205/6), amb dos peixos iguals alter- 
nat amb un cap d'Ocea i un cap de cavall (Remola 
1997c, 441). Més rarament, una tiralionga d'aplics 
ompiia la vora. Al Museu d'Aquileia (núm. inventar¡ 
330.004). per exemple, una barca repetida alternant 
amb tres peixos, dos dels quals són sortits del mateix 
motlle (Bertachi 1990c, 221). 
La forma "variant de la Hayes 53 A/Salomonson a" s'ha 
de considerar, en el territori que estudiem i, en general 
a la península Ibérica, rara. No és, certament, altra cosa 
que i'evolució de la forma Hayes 40. tarnbé decorada 
internament i de mides molt semblants. És i'atuell més 
adequat per ser decorat de manera complexa. Aquest 
fet explicaria que durant un temps es parlés. en referir- 
s'hi, amissoria (Paiol 1967, 363-366, Iam. CXI, 1; CXlV 
i CM/, per exemple), tot posant-los en paral.le1 arnb els 
grans plats ornamentals d'argent, obsequi imperial 
d'ait valor, com podria ser I'anomenat disc de Teodosi 
que es conserva a !'Academia de la Historia (Madrid). 
Hayes comentava (1972. 79) que el nornbre m&im 
d'aplics, alguns molt complexos, sobre peces d'aques- 
ta forma anava de tres a cinc. Ara sabem que en oca- 
sions el nombre pot ser molt superior. 
La tematica emprada és pragmatica i diversa, vida dia- 
ria, temes pagans i cristians, més o menys complexos. 
El món de la curses de circ com l'escudeila del Museu 
del Louvre (núm. inv. CA 5920) (Mathieux 2005a, 266) 
o del museu de Mainz (núm. inv. 0.39581) (Del Moro 
2000a, 448-449), amb l'auriga damunt la quadriga, vist 
frontalment amb la palma i la corona. escenes de dam- 
natio ad bestias com la peca de Sicília al museu de 
Karslruhe (núm. inv. 68/26) (Del Moro 2000e. 595-596) 
o de uenationes entre les quals la lluita d'un lleó i un os, 
de Tarragona (Caballero 1971. 255-257; Aquilué 1992, 
31, Fig. 2,3; 1999. 353). Els treballs d'Hercules, entre 
els quals una peca adquirida al nord d'Africa, al 
Romisch - Germanisches Zentralmuseum de Mainz 
(núm. inv. 0.39676), amb I'heroi occint el lleó de Nemea 
(Del Moro 2000b, 489), o en una altra, de Baelo Clau- 
dia, al Museo Arqueológico Nacional de Madrid (núm. 

inv 2205/1), amb aquest mateix treball i el que acom- 
plí elminant I'Hidra de Lerna (Remota 1997a, 440). cap- 
turant el gos Cerber, en una peca del Romisch-Germa- 
nisches Museum der Stadt, de Colónia (núm. inv. RGM 
KL 552) (Naumann-Stecker 2000a. 490) o, en una altra 
escudella del mateix museu (núm. inv. RGM KL 544), 
dominant el ferotge senglar d'Erimant (Naumann-Stec- 
ker 2000c. 490-491), constitueixen el tema estrella 
sovint reproduits, i altres histories del fill d'Alcmena 
com el combat amb Apol.10 pel cos de Cicne, també 
del museu alemany (núm. inv. RGM KL 547) (Naumann- 
Stecker 2000b, 490); Mitra taurocton, de¡ Romisch - 
Germanischen Zentralmuseum de Mainz (núm. inv. 
0,39580) (Del Moro 2000d. 525-526) o la barca d'lsis, 
del Romisch-Germanisches Museum der Stadt Kolh 
(núm. inv. RGM KL 551) (Naummann-Stecker 2000d, 
517-518) també els trobem entre els més coneguts; 
d'inspiració cristiana el sacrifici d'Abraham. un tema 
manta vegada repetit, com en una peca de Baelo Clau- 
dia al Museo Arqueológico Nacional de Madrid (núm. 
inv. 2205I3) (Remola 1997~. 441). una altra d'Aquileia 
(núm. inv. 330.032) (Bertachi 199Ob, 219-220) o de 
Tipasa (núm. inv. 0459) (Dahmani 2003, 158, Fig. pagi- 
na 76), el cicle de donas com la peca del Museum für 
Spatantike und Byzantinische Kunst de Berlín (núm. inv. 
10172) (EffenbergerISeverin 1992 núm. 27, 102) o una 
altra menys convencionai d'Aquileia (núm. inv. 330.031) t77 

(Bertachi 1990a, 219), Daniel al fossat dels lleons (Kolh 
Romisch-Germanisches Museum, núm. inv. RM KL 
546) (Naumann-Stecker 2000e, 5461, els joves jueus al 
forn o Josep temptat per la dona de Putifar, com I'es- 
cudella del museu de Mainz (núm. inv. 0.39675) on són 
representats un i altre (Del Moro 2008, 596-597) o el 
guariment del paralitic a Cafarnaüm, referent al Nou 
Testament amb exemples al Romisch-Germanisches 
Zentralmuseum de Mainz (núm. inv 0.39448) (Del Moro 
2000c, 491) o al museu d'Aquiieia (núm. inv. 136.842) 
(Bertachi 1990, 113). La peca que presentem, només 
parcialment conservada, és exiraordinaria per diversos 
motius. En un espai que representa una quarta part del 
total s'apleguen 6 aplics diferents sencers o molt sen- 
cers i un fragment minúscul d'un sete. Aixo fa pensar 
com a possible que en origen aquest plat podria haver 
estat decorat amb 20 o 25 aplics diferents, un nornbre 
que supera tot allo que coneixem. Són sempre de gran 
qualitat, molt precisos, amb excel.lent estat i podrien 
representar una escena de pesca des d'una (o unes) 
barca, potser la pesca miraculosa (Lc 5, 4-1 1) un tema 
altrament eclectic que podia tenir tantes lectures com 
contempladors. 
Les dades estratigrafiques que podem aportar (Roces i 
Tossa) (Fig. 1). confirmen plenament allo que s'ha anat 
assenyalant (Hayes 1972; Atlante 1981). En efecte, a 
Roses hem identificat uns quants fragments en contex- 
tos ben datats, en la preparació dels paviments que cal 
lligar amb les grans reformes de I'Edifici A de la segona 
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Figura 11. 1, 2 i 5 a 8. apiics sobre C1. 3. 4 i 9 a 22. apilcs sobre C3 



rneitat del segle IV A Tossa totes ¡es peces procedei- 
xen d'estrats posteriors a la edificació de la darrera fase 
(segona meitat de¡ segle IV). En altres ocasions s'han 
localitzat en nivells d'abandonarnent de cronologia 
avancada. 

DECORACIONS (Fig. 11 i 12) 

Amb rnés de quaranta motius decoratius diferents (mal- 
grat algunes aproximacions i duplicitats de temes), hern 
de considerar el repertori iconografic notablernent 
extens. A part dels dos plats de Roses arnb ia vora 
decorada arnb dofins, lleons i conills posats de dos en 
dos, o I'altre plat fragmentat que aplega en el seu fons 
intarn mitia doizena de peixos i la barca de pescadors. la 
resta de fragments conserven totalrnent o parcial un únic 
rnotiu, el qual sol ser original i no repetit en cap d'ells. 
Tot i aixo, si per una banda podem identificar un elevat 
nombre de punxons diferents, els rnotius generics 
poden ser agrupats en conjunts més restringits en fun- 
ció de la ternatica: objectes, vegetals, peixos, lleons, 
conills, gossos, etc. Es tracta, en general, de decora- 
cions que s'utilitzen de manera habitual en produccions 
africanes, algunes de les quals poc tenen a veure amb 
la sigil.lada africana C. En algunes ocasions podem 
identificar un tema concret decorant africanes D, pero 
son motius impresos i no aplicats en relleu. Més sovint 
encara, alguns d'ells formaran part dels repertons 
decoratius del disc d'algunes llanties africanes tarda- 
nes de la forrna Atlante X. Encara que no es tracta de 
punxons identics, és un fet que caldria investigar rnés 
profundament, ates ei decaiatge cronologic constatat 
entre I'africana C i les Ilanties Atlante X. que sol ser 
superior al mig segle i encara més. En aquest mateix 
sentit, alguns dels temes són tan classics queja apa- 
reixen formant part o constituint I'únic motiu decoratiu 
de llanties rnés antigues (Eros cavalcant el dofi (Fig. 11, 
13). la copa (Fig. 11, 1) o el coniil rnenjant un penjoll de 
raim (Fig. 11, t7), etc.). Pero els que veiem en el reper- 
tori de I'africana C que ara analitzem no tenen cap rela- 
ció arnb les llanties dels segles I i 11. Es tracta, senzilla- 
ment, d'una decoració popular arnb una llarga tradició, 
que apareix sobre qualsevol tipus de suport; a vega- 
des, fins i tot a i'estatuaria o en sarcofags. 

OBJECTES 

En aquesta categoria sembla adient incloure-hi quatre 
punxons (un d'ells repetit), que representen una copa o 
crater, la rneitat superior d'una columna i un cistell de 
vimet possiblement ple de fruita (Fig. 11, 1 a 4). La 
copa mes aviat s'acosta a un dels exernplars publicats 
als repertoris de I'Atlante (1 981, Iam. 87. 17), tot i que 
no sernbla tractar-se del mateix punxó, ja que a primer 
cop d'ull podem obsewar-hi diferencies significatives. 
De Tanagona en procedeixen dos fragrnents de peces 
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diferents amb aquest motiu que només és sernblant al 
nostre (Aquilué 1999, 353). Es un objecte forca habi- 
tual, utilitzat en altres produccions nord-afncanes des 
de la segona rneitat del segle II fins al segles V-VI. 
La columna acanalada i arnb capiteli corinti (Fig. 11, 2), 
que aquí trobem trencada. sembla correspondre al 
rnodel (i potser al mateix punxó), que trobem a I'Atlante 
(1981, iam. 88, 13), i no sol ser habitual -o almenys no 
en coneixem paral.lels- en altres produccions de l'épo- 
ca. En tot cas, val la pena citar un exemplar d'El Aouja 
arnb la mateixa pilastra decorant la paret externa (Atlan- 
te 1981, Iam. 74, 1). El cistell amb fruits, finalrnent, és 
totalrnent original i desconegut en els repertoris consul- 
tats (Fig. 11, 3 i 4). Aquesta mena de natures mortes 
solen apareixer a la iconografia a comencarnent del 
segle III, pero arnb una forrna totalrnent diferent i asso- 
ciades arnb peixos i productes del mar. D'una banda, el 
veiem en llanties afncanes trobades en terres gironines 
(Nolla etaii2005, 53-55, Fig, 51). De I'altra, un petit cis- 
tell arnb peixos forma par? d'una cornplexa decoració 
sobre un plat de sigil.lada africana de la forrna Hayes 25 
procedent d'Ostia (Atlante 1981, Iam. 71, 1). 

En aquest conjunt tarnbé forqa limitat, val la pena 
assenyalar la gran fula de palma posada verticalrnent 17s 

darnunt la paret d'una gerra d'El Aouja trobada a Vilau- 
ba (Fig. 11, 5). Una branca en relleu que recorda el 
motiu Atlante 1981, Iarn. 81, 5, encara que aquella es 
documenta sobre productes d'africana C de ¡es formes 
Salornonson 1, 11 ,  III. Vlll i IX en C' i C2. Pero només cal 
donar un cop d'uil als repertoris per veure la seva utilit- 
zació en un repertori tipologic rnés extens, arnb exem- 
plars semblants als de Vilauba i en produccions de la 
mateixa afea (Atlante 1981, Iarn. 73,7, 11 i 12; Iarn. 74, 
4, 6, 8 i 9; Iarn. 75, 3, 5 i 7). 
Les rosetes, amb tres exernplars ben identificats, no 
apareixen en els repertoris, segurament pel fet que les 
trobem en produccions del segle lll que s'acosten rnés 
a I'africana A A/C que a la C típica, com I'exemplar de 
Mas Gusó o el de Vilauba, i fins i tot un de Perataliada, 
que no s'inclou en el cataleg precedent degut a una 
dubtosa identificació (Fig. 11, 8 a 8). 
Finalment, la fulla de la figura 11, 9, que s'ha interpre- 
tal com un avet, correspon al mateix punxó inclos en el 
reperton de I'Atlante 1981, Iam. 81, 8. Les petites dife- 
rencies que ~ ' O b s e ~ e n  entre I'un i l'altre poden ser 
degudes al desgast de la peqa o a la utilització d'un 
punxó de segona generació. És, juntarnent i en combi- 
nació alternada arnb les fulies 10 i 11 de la mateixa 
figura, un motiu relativament freqüent en el conjunt 
estudiat, tot i que arnb molts graus de qualitat i conser- 
vació, a vegades amb poca definició i rnolt desdibuixat 
ja des del rnateix rnornent en que es va aplicar sobre 
I'atuell que li serveix de suport. 
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Figura 12. 23 a 45. ap l ics  sobre C3 
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es representen d'una manera nova que no s'havia vist 
en productes mes antics. Consewant integrament els 
seus trets anatomics caracteristics. els detalls particu- 
lars, l'aleta caudalcomplexa i les ganyes darrere I'ull, els 
fan més proxims als peixos (Fig. 12, 31 a 33). Pero és 
la seva representacio habitual en aquesta produccio, 
amb altres exemplars ben documentats (Atlante 1981, 
lam. 82. 24 i 25). 
Els peixos, per la seva banda. mostren un seguit de 
petits detalls que tampoc s'havien vist en representa- 
cions mes antigues. Detalls que son propis o que "apa- 
reixen" per primera vegada a I'africana C. Val la pena 
assenyalar el peix de la figura 12.34: una mena de ton- 
yina amb molt detall, que potser tambe es repeteix. 
fragmentada, en dues ocasions mes (Fig. 12. 40). El 
peix que se'n menja un altre tambe el trobem dues 
vegades (Fig. 12, 35 i 36). Un altre cop. un inotiu ben 
conegut en les produccions nordafricanes (Atlante 
1981, Iam. 82. 16). Els dos últims exernpiars, d'una 
qualitat i detall remarcables. no s'identifiquen amb 
seguretat entre els piiblicats en el trebail que hem citat 
de manera repetida, pero són variacions dels que 
veiem a la lam. 82, 19 a 22 (Atlante 1981). Finalment, 
un conjunt de decoracions mig esborrades o fragrnen- 
tades no ens permet una identificació segura del motiu 
i molt menys del punxó (Fig. 12, 42, 44 i 45). Algunes 

182 d'elles ni tan sols poden ser reproduides graficament. 
El cranc (Fig. 12, 45) que documentem a Roses es 
tambe un motiu recorrent. En el nostre cas, gastat, 
reprodueix un apiic ben conegut (Atlante 1981, nurn. 
168. Iam. 82,14). 
Formant par7 de la decoracio d'aquell quart de plat pro- 
cedent de Roses decorat amb una escena marina, 
hem deixat per al final la figura mes aliena a una esce- 
na que. sense entrar en la seva simbologia final. podri- 
em quaiificar corn a naturalista. Es tracta d'un tritó o 
d'un hipocamp que no ha conservat la seva part del 
davant. Amb una llarga cua de peix i el cap i les potes 
aparentment de Ileo, es un animal mitologic que es 
repeteix poques vegades a les ceramiques decorades. 

Els seus antecedents els hauriem d'anar a cercar en 
algunes llanties del temps d'August. que res tenen a 
veure amb la ceramica que ara estudiem. La seva 
forma varia poc: cua recargolada i acabada anib una 
gran aleta caudal. i el cos d'un inamifer. Aquesta  vega^ 

da es tracta d'un Iieo, pero un altre exemplar nordafri~ 
ca, en la mateixa produccio. te el cos d'un boc (Atlan- 
te 1981. lam. 84. 7) (Fig. 7. 21 i Fig. 131. 
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