
UN CONJmT TANCAT 
AMB CER~MICA 
AFRICANA A LA VILSLA 
ROMANA DEL8 
TOLEGASSOS 
(VILADhMAT, 
ALT EMPORDA) 
J. Casas 
J.M. Nolla 

Introducció 

Les excavacions arqucolbgiques 
que des de l'aily 1983 s'han portat a 
terme a la vil.la romana dels Tolegas- 
sos, a Viladamat (fig. l), han permes 
documentar el model d'iniplantació 
rural en el rerepaís crnporita durarrt 
els primers segles de la nostra era i 
ens han proporcionat una valuosa in- 
formació sobre l'estructura i el fun- 
cionament d'una típica vil.la romana 
de tipus mitja (CASAS, 1989). 

El jaciment se situa a tocar de la 
carretera de Corra a Figueres, dins 
del terme municipal de Viladamat i a 
uns cinc quilbmetres en línia recta 
d'ompúries, damunt mateix d'un an- 
tic meandre del riu Ter, prccisament 
cn el punt just on eis antics aigua- 
molls deixaven pas a la terra ferma 
conreahle. 

El conjunt arqueolbgic, conegut i 
delimitat des de fa anys (NOLLA-CI\- 
SAS, 1984, p@. 109-116), iio només 
esta format per la vil.la, sinó que ha 
estat possible d'identificar tots els an- 
nexos situats al seu entorn: un forn 
de ceramica, dues necrbpolis i, molt 
probablement, la pedrera principal 
d'on es va extreure la major part del 
material utilitzat en la seva construc- 
ció. Queda plantejada la possibilitat 
que el magatzcm de I'Olivet &en Pu- 
jol fos una dependencia de la vil.la 
durant una primera fase baix-republi- 
cana (NOLLA-CASAS, 1987, pag. 99- 
119). 

S'lian identificat tres fases cons- 
tructives, a part d'una fase O que cor- 
respon a I'epoca republicana i que, de 
moment, nomes esta representada 
per un important conjunt de mate- 
rials arqueolbgics i materials de coiis- 
trucció de la darreria del segle 11 i la 
primera meitat de I'r aC, sense relació 
directa ainb murs o estructures. La 
fase l., a la qual corresponcii els prin- 
c ipa l~  edificis, es data dins de la pri- 
mera meitat del segle I dC. La segona 
fase, que constitueix I'ampliació d'al- 
gunes de les dependkncies de I'ante- 
rior, s'ha de datar en I'inici del segle 
11, i la 3, que va representar I'amplia- 
ci6 d'alguns edificis i la modificació 
de parts molts concretes de la villa, 
inostra una cronologia inicial de co- 

meiicament del se@ 111. L'abandona- 
ment del conjunt va tenir lloc cap a la 
segona meitat avanqada d'ayuell ma- 
teix segle, tot i que, després, I'area 
sera visitada i en aiguns moment s'hi 
detectara I'ocupació de petits sectors, 
molt concrets, durant curts períodes 
de temps, a la darreria del segle rv o a 
I'inici del següent. 

L'estudi del jaciment principal 6s 
relativament senzill, a causa, sobre- 
tot, del bon estat de conservació dels 
basamcnts de pedra dels murs i del 
fet que les cstnictures de les fases 
més modernes no destrueixen ni mo- 
dif ique~~ ni emmascarcn les ante- 
riors, sinó que s'hi juxtaposen. No es 
tracta, i aixb és ben clar, d'un edifici 
improvisat, sinó que, almeiiys en la 
fase 1, es va partir d'un plano1 prees- 
tablert que conteiiia una acurada dis- 
posició de les diferents habitacions i 
preveia la seva construcció d'acord 
amb unes proporcions adequades 
i amh escaires en angle recte a par- 
tir d'un eix central. 

Figura 1. -Mapa del iiord-cst de Catalunqa amh la indica- 
ci6delsTolegassos idels altrcsjaeinientsd'aquest territo- 
ri esmentats en el text. 1. Tolegassos (Viladamat).?. L'O- 
livet t e n  Pujoi (Viladamat). 3. Empúries. 4. Roses. 5. 
Camp de la Gruta (Torroella de Montgrí). 6. L'Estartit 
(Torroella de MontgrQ. 7. Puig-rom (Corci). 8. Mas de 
Dalt (Canapost). 9. Ca n'iUiu (Peratallada). 10. Llaiidnc 
(Palairugell). 11. Ses Artigues (Palairugell). 12. Els h e t .  
llers (Tossa). 13. Girona. 14. Pla de i'Horta (Sarrii de 
Dalt). 15. El bosquet del lbjoler (Palol de Revardit). 16. 
La Quintana (Cenia de Ter). 17. Vilauba (Camós). 



En l'estat actual de les excava- 
cions, amb, aproxiiiiadamerit, la mei- 
tat del jaciment al descobert, hem po- 
gut identificar dos edificis situats, 
respectivament, als extrems sud-oest 
i siid-cst del recinte, separats per un 
pati central eii el qual queden poques 
evideiicies de l'activitat econbmica 
de la vil.la. L'interes principal de la 
recerca s'ha centrat en I'ailalisi dels 
dos edificis. El primer, de planta qua- 
dratia i situat al sud-oest, esta format 
per un conjunt d'habitacions allar- 
gassades, construides entoril d'un pe- 
tit pati interior i separat del gran pati 
central per un portic aniiex, disposat 
de iiord a sud, del qual es conserve11 
els llasaments de sis columnes. Les 
cambres situades als extrems nord- 
oest i sud-oest. han estat identifica- 
des, sense cap dubte, com dues cui- 
nes. Les altres estances semblen 
correspondre a les habitacions dels 
servidors agrícoles de l'explotació. 
i\qiiest gran edifici iio seria altra cosa 
qiie l'habitatge d'aquests obrers, si es 
\rol, les cellae fam.iliares. 

El segon edifici, que es localitza a 
l'extreni oposat del recinte, estava 
format, en una primera fase, per dues 
habitacions a les quals s'havia ados- 
sat Liiia caixa d'escala per accedir a 
un pis superior i, versemblantmeilt, 
una eixida de fusta sostingiida per 
dues columnes situades a la banda 
nord de les cambres, dins del pati 
central. Posteriorment (Fase 2), hom 
dobla la superficie de l'edifici amb la 
construcció de dues rioves Iiabita- 
cions a la part sud, i a la tercera fase 
s'hi van afegir, eucara, noves sales a 
la banda est. 1,'edifici original i l'am- 
pliació de la segoiia fase sembla que 
estaven destinats a magatzem o gra- 
ner; en canvi, a part de les estructu- 
res de la fase 3, s'hi va habilitar un 
petit taller de forja o reparació d'ei- 
iies, si tenim en compte la gran quin- 
titat d'escbries i restes de metal1 
seiise forjar descobertes en el seu in- 
terior i en els accessos. 

La part més Arida de la vil.la, en 
tots els seritits, 6s el pati central on 
el sol geolbgic es localitza a uns 15- 
20 cm de fondaria, cosa que ha impe- 
dit la formació d'estrats antrbpics i on 
tan sols 6s possible documentar les 
empremtes, en negatiu, d'alguns do- 

lia i, en general, de tot allb que cons- 
tituya una depressió o un forat dins de 
la roca natural. Insistircm en aquest 
p.unt perquP en aquests nioments 
constitueix el nostre centre d'atenció 
i el motiu d'aquest treball, puix que 
una d'aquestes perforacions ha pro- 
porcionat el material ceramic que a 
coiitinuació aiialitoarem; el? aquest 
cas, u11 pou. 

Foir descobert durant la campanya 
de 1988, el mes d'agost, amb un dia- 
mctre irregular d'uns 2 m, i es va po- 
der excavar fins a una fondaria de 
6,20 m, nivell en el qual va apareixer 
la capa d'aigua dolca que va paralit- 
zar, temporalmcnt, els treballs de 
buidatge. La terra de l'interior ha es- 
tat divivida en quatre unitats estrati- 
grafiques, pero, en realitat, només 
són dues de ben diferents, ja que les 
altres són subdivisions metodolbgi- 
ques pel color de la terra. L'estrat 
principal, el més profund, té una po- 
tencia siiperior als 4 m, perb n'ig- 
norem l'inici en no haver-se pogut 
excavar compfetament. L'abundós 
material arqueolbgic trobat, sobretot 
ceramica, constitueix la part princi- 
pal d'aqucst treball. Es tracta d'un 
conjunt molt honiogcni i s'ha de con- 
siderar la terra i el material proce- 
dent de I'abocador de la vil.la que fou 
Ilangat al pou per colgar-lo, quan, per 
un seguit de circumstancies que des- 
coneixem, es decidí d'inutilitzar-lo. 
Amb el pas dels anys, en un procés 
accelerat pel nivell d'aigua, la terra 
abocada, que s'havia anat compac- 
tant, degué cedir deixant buida la 
part superior del pou, i va ser neccs- 
sari de tirar-n'hi més per anivellar el 
sot i poder circular seiise perill i cb- 
modament. Aixb succeí a filial del se- 
gle rv o inici del V, i constitueix uii 
dels pocs estrats tardans claramerit 
idcntificats als Tolegassos i que evi- 
dencien un cert funcionameut de l'a- 
rea quan fou necessari tornar a tapar 
el forat ben bé cent anys després de 
I'abandonament de I'edifici. 

L'interPs principal d'aquest farci- 
ment és la seva homogeneitat crorio- 
lbgica, ja que va ser iiecessari reom- 
plir el pou rapidameiit; es va fer servir 
terra d'enderrocs on s'havien Ilanqat 
restes bssies, deixalles i terrissa tren- 
cada, amb molt pocs fragments d'am- 

fora, fet ben interessant que potser 
s'explica pel tipus de jaciment con- 
cret, en produir-se, abundantment, la 
major part de productes que circula- 
ven envasats en aquests recipients, 
ceramica i amfores, d'un moment im- 
mediatanient anterior a l'oniplin~ent 
del poii. Aquesta 6s una de les poques 
ocasions o11 és possible conPixcr els 
objectes d'ús quotidia i els diferents 
tipus d'atuells ceramics que eren cor- 
rents en una vil.la d'aquesta contrada 
en un monient concret, i ens ajudara, 
a rnés, a afinar la cronologia, de vega- 
des poc precisa, d'algunes formes de 
la ceramica africana presenten qual- 
sevol jaciment d'epoca romana d'a- 
quest territori. 

La S.S. africana A 
Representa una part irnportaut del 

conjunt i és l'única ceramica fina de- 
tectada en el farciment. La manera 
en que es forma la unitat estratigrafi- 
ea ha fet possible que la major part 
dels atuells siguin sencers (molts 
d'ells, encara, en procés de restaura- 
ci6 en el laboratori) o quasi sencers. 
Aixb fara possible, quan el pou hagi 
estat excavat del tot, de saber el nom- 
bre exacte de plats, bols i gerros de 
cada una de les formes. Ara com ara, 
noniés sera possible assenyalar el 
nombre d'exemplars ideritificats en 
cada cas, si bé no penseni que Iii hagi 
gaires desviacioiis en les grafiques 
que puguin dibuixar-se en aquesta 
primera aproximació. 

Tota la ceramica africana és del ti- 
pus A, concretament de les variants 
A112 i, sobretot, 1\2 o 11 tardana, que 
constitueix uns dos tercos del total. 
L'argila, tan peculiar, 4s dura, molt 
rugosa, de color niarró-ataronjat, de 
vegades ariib el nucli central més gri- 
sós, i amb presencia de puntcts ne- 
gres i brillants. Els vernissos semprc 
són espessos, ben repartits i molt ben 
adherits, amb el peciiliar tacte de 
apell de gallina,,, de color ataronjat o 
vermellós, sovint, esmorteit i poc bri- 



Figura2. -Tolcgassos. Pou. T.S. africana h. 

Ilant, opac, to característic de la dar- 
rera fase d'aquesta producció. Les de- 
coracions s6n escasses, i només algu- 
nes formes (Hayes 213B i Lamboglia 
4136-Hayes 3) presenten dccoració 
a la barbotina, o decoracions molt 
senzilles, fetes a rodeta, ornamen- 
tat la paret exterior d'alguna forma 
de filiació antiga (Lamboglia 2,  I-Iayes 
7). La mayor part del conjunt, pero, 
esta mancat de qualsevol mena d'or- 
namcntació, un altre dels trets ca- 
racterístics de 1'A tardana. Vcgem, a 
continuació, les diverses formes 
identificades. 

Forma Hayes 2\36 fig. 2.5 

Forma rara que 1-Iayes estudia com 
una variant de la forma IIayes 3B, de 
dimensions més reduides, i que, pot- 
ser, podria correspondre a i'evolució 
de la forma Hayes 2. Es data dins de la 
primera meitat del segle 11 (I~AYES, 
1972, pkg. 21-25, fig. 2.87), o més en- 
11a (ATLANTE, 1981, pag. 24-25). Un 
únic exemplar localitzat en el pou, 
amb argila A112. Exemptars a Empú- 
ries (NIETO, 1983, pag. 37) i al camp de 
la Gruta, a Torrmlla de Montgrí (No- 
LL,\-PL~%RTAS, 1988, phg. 34-35, fig. 2). 

Fonna Lamboglia 4136A iig. 3.3 

Tres exemplars coneguts, sempre 
amb la decoració molt esclarissada i 
anib el llavi extraordinarian~ent face- 
tat. Plat d'ús freqüent al liarg del segle 
11 (HAYES, 1972, pag. 21-25; ATLANTE, 
1981, pAg. 24-25). És una forma co- 
muna en els jaciments del nord-est de 
Catalunya i la localitzem a Empúries 
(NIETO, 1983, pig. 34-51), a la ciuta- 
della de Roses (NOLLA, 1984, pag. 
434), a ses Artigues (NOLLA-CASAS, 
1984, phg. 136-137, lam. XLIV, 5) a 
Llafranc (Palafrtigell) (NOI'LA-CANES- 



ROCAS, 1982, pag. 162, fig. 7.2), al 1988, pag 41, fig. 4), puig Rodon (CA- 
bosquet del Rajoler (Palol de Revar- SAS, 1986, pag. 50, fig. 21.1) i Gcrun- 
dit) (NOI,LA-CASAS, 1984, pag. 191, da (NOLLA-NIETO, 1979, pag. 270-275, 
iam. LXVII, 6) i al camp de la Gruta fig. 2 i fig. 4.1). 6s interessantíssim 
(NoLL,\-PUEIITAS, 1988, pag. 34-35, fixar-se en la manca absoluta de les 
fig 2). variants més antigues (Lamboglia lA  

i 1B), que són bols característics i no 
gens rars en estrats des de final del 

Forma Lambogiia 4136B segle I fins a la darreria del segon terq 

fig. 3.1, 3.2 i 3.4 del segle Ir o una mica més enlla. 

Plat Ilis, amb el perfil més modern, 
que es data al llarg de la segona mei- 
tat del segle tr  i més enlla. Quatre 
excmplars coneguts; tres, practica- 
ment sencers. La datació proposada 
el situa a partir de mitjan segle 11 
(Ln,ciltoci.rn, 1958, pag. 267; HAYES, 
1972, pag. 23-25). 1-Iom n'assenydla 
la descoberta a Empúries (NIETO, 
1983, pag. 34-51), camp de la Gruta 
(NOLLA-PUEIITAS, 1988, pag. 36, fig. 21, 
puig Rodon (Corqa) (CASAS, 1986, 
pag. 31, fig. 10.1, i Mas de Dalt (Pe- 
ratallada) (NOLI,A, 1987, pag. 24, 
fig. 9). 

Forma Lambogtia 23Mayes 6C 
fig. 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 

Uns sis exemplars de mides dife- 
rents: els uns, mitjans i grans, i eis 
altres, petits, amb els llavis rectes o 
inclinats. Només amb soles ornamen- 
tals. Aquesta variant s'ha datat al llarg 
de la segona meitat del segle 11 i pri- 
rners anys del segle scgüent (HAYES, 
1972, pag. 30-31, fig. 3). Os coneguda 
a Empúries (NIETO, 1983, pag. 34-51), 
camp de la Gruta (NOLLA-PUERTAS, 
1988, pig. 36-37, fig. 2.14 i 2.15) i a 
Llafranc (NOLLA-CANES-ROCAS, 1982, 
pag. 162, fig. 7.6 a 7.8). 

Figura 3. - Tolegassos. Pnu. T.?. airicana A 

Forma Lambogiia 7bMayes 7B 
fig. 3.7 

Un sol exemplar amb una fina de- 
coració de rodeta immediatament 
per sota del Ilavi. No sovinteja aques- 
ta forma, que es data a mitjan segle 11, 
sensc gaires precisions (HAYES, 1972, 
pag. 31-33; ATLANTE, 1981, pag. 25- 
26). Es coneix la seva presencia a 

Forma Lamboglia lCRlayes 8B 
1 o 

fig 3 6 - 

Nomes se n'ha localitzat un exem- 
da r ,  practicament sencer, que hom 
data ja dins del segle iir o a-l'entorn 
(LI\MUOGLIA, 1958, pag. 263; 1 . 1 ~ ~ ~ 8 ,  1 1  
1972, pag. 33-35; ATLANTE, 1981, pag. 
26-27). Eri coneixem paral.lels a Em- 

\ 
púries (NIETO, 1983, pag. 34-51), 
camp de la Gruta (NOLLA-PUERTAS, 





liodon (CASAS, 1986, pag. 57, fig. 
29.11, Mas de Dalt (NOLLA, 1987, phg. 
26, fig. 6.13 i 6.14), bosquet del Rajo- 
ler (NoLLI\-C~\SAS, 1984, phg. 191, 
lam. LXVII, 8) i Vilauba (NOLLA-TA- 
li~us-Ci~rijcei~,~,,\, 1980-1984, pag. 85, 
fig. 14.89; Rou~~E-C,\SSENYEI~-NOI,I,~\- 
K1$h~-Tniuius,l988, phg. 60-63, fig. 
35.8). 

Formen, aquests bols, un conjunt 
i~otablement important, una vintena 
d'exeniplars en total, que se subdivi- 
deix en niúltiples variants, pero que, 
al ilostre parer, són semprc inolt pro- 
ximes unes a les altres, en un primer 
mornent, i brollen d'uil tronc comú. 
Sovint no 6s gens fhcil d'assiinilar cii- 
da fragment a una o a urra altra va- 
riant. 

Fonna Hayes 14NLamboglia 3a 
fig. 3.14 i 3.15 

i\mb les parets lleugerament ober- 
tes i el llavi indeterminat, sempre en 
A2. Es data a mitjan segle 11 (Hayes, 
1972, phg. 39-41), cobriiit, probable- 
meilt, tata la segoria ineitat i potser 
n ~ é s  i tot (ATLANTE, 1981, pag. 33). 
1'aral.lels a Empúries (NIETO, 1983, 
phg. 34-51), camp de la Gruta (NO- 
~~,,\-Pueii~ns, 1988, pag. 43, fig. 4.24), 
puig llodon (CASAS, 1986, phg. 47, Ag. 
19.6), la Quintana, a Cervih de Ter 
(Noi,~,,\-Cns~!s, 1984, phg. 169-172, 
ian~.  LVIII,4), Gerunda (NOI.LA-NIETO, 
1979, pag. 270-272, fig. 2) i als Amet- 
Ilers, a Tossa de Mar (la Selva) (BATIS- 
~ s ~ \ - L ~ P ~ ~ - % ~ c c ~ ~ ~ T E ~ ~ L o ,  1980, phg. 11, 
Iam. III,8). 

Forn~a variant Hayes 14A fig. 3.1 3 
Un sol exemplar, identic en tot, als 

bols de la forma I-Iayes 14A, pero amb 
la presencia d'un solc, a la paret ex- 
terior que asseilyala el llavi, de secció 
Ileunleiit triangular, a la paret inter- 
na. No en coneixem cap paral.lel 

Fonna variant Hayes 14Akostia 1, 
fig. 27)) fig. 2.10 

Un úiiic exemplar de gran interes. 
Bol de parets rectes i molt primes, 
a n ~ b  el llavi indiferenciat, assenyalat, 
només exteriorment, per un doble 

solc a tocar de la vora. Pel dihmetre i 
la forma, 6s assinlilahle a la forma 
14A (1,amboglia 3), i, en canvi, pel 
gruix de les parets i els solcs del llavi, 
recorda la forma «Ostia 1, fig. 278, en 
aqucst cas, més reentrant, que es da- 
ta diris de la primera meitat del segle 
111 (OSTIA 1, 1968, pag. 48, lam. 11, 27; 
I\TL,WTB, 1981, pag. 35). 

Forma Hayes 14B fig. 4.2 i 4.4 
110s exemplars ben identificats, 

sense llavi i amb les parets bombades 
i tancant cap a I'interior. La datació 
d'aquest bol se situa al llarg de la se- 
gona meitat del segle rr  (HAYES, 1972, 
phg. 39-41). Peces semhlants a Em- 
púries (NIETO, 1983, pig. 48), camp 
de la Gruta (NOLIA-PUERTAS, 1988, 
pag. 41-43, fig. 4.21), puig Rodon 
(CASAS, 1986, pag. 31-57, fig. 10.5, iig. 
19.4 i 7 i fig. 21.6 i 7), la Quintana 
(NoLI,I\-CAS,~S, 1984, pag. 169-172, 
iam. LVIII,4), Gerunda (NOI,LA, 1979, 
pag. 106, fig. 6.27) i Vilauba (JONES- 
KEAY-NOI,LA-TAI~RIJ~, 1982, pag. 272). 

Forma variant «Ostia 1, fig. 27. 
fig. 4.1 

Un exemplar. Es tracta d'un bol dc 
parcts arrodonides, reentrants, no 
gaire gruixudes i amb el llavi noiriés 
marcat per un solc a la paret externa. 
A diferencia de l'exemplar italih (Os- 
tia 1, 1968, pag. 48, lhm. 11, fig. 27), el 
nostre llavi internament 6s més arro- 
donit. Recordeni que a Ostia hom da- 
ta aquel1 bol en els primers anys del 
segle III (ATLANTE, 1981, pag. 35). 

Forma vanant Hayes 14B iig. 4.3 
Un únic exemplar qiiasi sencer. 

i h i b  característiques del bol Hayes 
14B i del Lamboglia 3b1, amb la care- 
na exterior molt evident pero eiicara 
no marcada per una aresta viva i la 
inclinació i I'eiigruiximent del llavi 
iiitern, en camí vers el perfil clhssic 
del bol més niodcrn, 

Forma Lamboglia 3b21Hayes 14C 
fig. 2.8 i 2.11 

Dos exeniplars ben conservats en 
el dipbsit dels Tolegassos. La cronolo- 
gia d'aquest plathol, més baix que 

moltes de les altres variants de la for- 
ma Lamboglia 3, se situa a la darreria 
del segle 11, inici del I I I  (1-I~ms, 1972, 
@g. 41). Paral.lels a Empúries (NIE- 
TO, 1983, pAg. 41, 44 i 48). 

Forma Lmboglia 3cl-layes 16 
fig. 2.7 i fig. 3.10 i 3.11 

Tres exemplars coneguts d'aquest 
plathol de parcts obertes i diametre 
mitjh que es data dins de la segona 
meitat del segle 11 o rnés enlb& (I-t~ms, 
1972, e ag. 40-43; ATI~ANTE, 1981, pag. 
32-33). Amb presencia constatable 
a Empúries (NIETO, 1983, phg. 41, 44 
i 46). 

Forma variant Larnbogüa 3cl fig. 2.9 
Un sol fragment de parets molt 

obertes, dibmctre reduit, i una carena 
suau pero ben marcada. No en conei- 
xem paral.lels en els jaciments del 
país. 

Foniia Hayes 18 fig. 3.8, 3.9 i 3.16 
Tres exemplars, dels quals un (fig. 

3.16), sense diametre conegut, és 
dubtós. Els assimilem a aquesta ior- 
ma, un plat identic a la forma Lambo- 
glia 3c1, pero de dihmetre molt més 
gran, precisanient per aquesta carac- 
terística, anlb una circumierencia de 
10/10,5 cm de radi. I-Iayes suggcreix 
una datació prosima a l'inici del se- 
gle 11 (HAYES, 1972, pag. 43). 

Els altres iragments assiniilables a 
la forma Lamboglia 3 no poden classi- 
ficar-se correctament. Es tracta de 
bases, identiques en tots els casos. 

Per acabar, fem referencia a un 
únic fragment, molt petit, interessan- 
tíssini, atribuible sense cap dubte a la 
forma Lamboglia 6 bis, amb I'argila 
inolt fina i uniforme i les parets pri- 
mes, amb vernís exclusivament a 
l'exterior, essent la part interna re- 
servada. 1-la de correspondre a les 
produccions niolt més acurades en A 
1/2 i A2 i dccoració aplicada, molt 
n ~ é s  fines i mcnyes estandarditzades i 
airib una datació, per a aquesta for- 
ma, d'inici del segle 111, segons Lam- 
boglia i I-Iayes, pero amb indicis d'ha- 
ver-se comen9at a produir durant els 
primers anys de la dinastia severiana 
(ATLANTE, 1981, pag. 146-147). 



Figura 5.  - Tolegassos. P O ~ .  Cerhmica africana de cuina. 

Ceramica africana de cuina 

El paquet cerimic més important 
del dipbsit correspon a les cerimi- 
qiies africanes de cuina amb un am- 
plissim repertori de formes. Les ca- 
racterístiques d'argila i acabats s6n 
prou conegudes per no haver-hi d'in- 
sistir. Destaquem, només, la presen- 
cia, de vegades, de vemissos, engal- 
bes o aiguades, i en altres ocasions, 

les peculiars i tan ben adherides piti- 
nes cendroses. 

Ens limitarem a donar una mostra, 
no exhaustiva, del total, aixb sí, des- 
taciint, en cada eas, els atuells més 
característics. Diguem, també, que hi 
ha dues qualitats ben patents, i'una 
millor i I'altra rnés grollera, les ducs 
clarament africanes, que pot?er eor- 
responen a dues Arees diferents de 
producciú. En tot cas, les formes s6n 
les tnateixes. 

Figura 6. -Tde@sm. I'ou. Cerkmica africana de ciiine. 

Cassola de ia fonna Lamboglia 1OW 
Hayes 23A fig. 6.7 

Un sol exemplar detectat entre mi- 
lers de fragments. Vernís ataronjat- 
vermell6s a I'interior. Recordem que 
aquesta variant de cassola 6s mes an- 
tiga i que pot datar-se dins de la pri- 
mera meitat del segle 11,grosso modo 
(HAYES, 1972, pkg. 45-48). Ben do- 
cumentada arreu (NOLLA-PUEIITAS, 
1988, pAg. 58-59, amb una llista de 
jaciments). 

Cassola. Fonna Lamboglia ION 
Hayes 23B fig. 5 . 1  a 5.6 

Donem només una mostra dels 
exemplars existents amb diametres 
entre 18,s i 26 cm i perfils m6s o 
menys variables i fons sempre estriat. 
Assenyalem l'exemplar de la fig. 5.1, 
de base absolutament plana. S'han 
datat des de mitjan segie 11 en enda- 
vant (Hnvss, 1972, pag. 45-48). ks, 
probablement, la forma de ceramica 
africana més omnipresent (NOI,LA- 
PUERTAS, 1988, pkg. 59-60, amh una 
llista de jaciments). 



Cassola. Forma Lambogiia 9N Forma «Ostia 111, fig. 332)) pre, amb uns soles ornamentals a la 

Hayes 181 fig, 5.6 a 5.10 fig. 6.2 i fig. 8.2 i 8.3 paret exterior. Sense peu de cap nie- 

Plats/tapadora bombats i sense na. Se la considera una fornia rara, i 
i fig. 6.4 a 6.6 

peu. Ben documentats en el sede r r  es localitza en estrats de la primera 

Molt ben documentada en el dipb- ( A T ~ , ~ ~ T E ,  1981, Pab. 212). meitat del segle rri (ATLANTE, 1981, 
pig. 214) 

sit, semDre amb vernís ataroniat a la 
p a k t  interna, i sovint, una  atina F~~~ <Ostia 111, fig, 1 7 0 ~  
cendrosa a la paret exterior. S6n qua- Fornia variant Hayes 185 fig. 9.1 

si iguals, amb diametres entre 17 i fig. 7.3 i 7.4 i fig. 8.1 Únic exemplar de tapadora, for- 

28,s cm, decoració de cercles con- PlaUtapadora, entre 24 i 33 cm de qa aixafada, amb pom petit i cilín- 

centrics en el fons intern, de base diametre, molt baix, entre 2 i 4 cm, dric, amb solcs marcats a la cara in- 

lleueerament co~ivexa, i només en anib el llavi molt diferenciat i, sem- terna. 

unaocasi6 amb el pbu diferenciat 
(fig. 5.7). Es data a partir de mitjan 

" (l-lAY~S, 1972, pag. 200-201). Figura i .  - Tolegassos. Pou. Ceramiea africana de cuina. 
Forma n~olt  ben documentada (No- 
I,I,A-PUE~ITI\S, 1988, pag. 57-58, amb 
una llista de jaciments). 

Platsltapadora de vora funiada 

Un grup enormement important 
anib grans variacions al llarg del 
tenips. i\ continuació nomes ens fixa- 
rem en alguns exeniplars significa- 
tius, car seria impossible de donar a 
coneixer La totalitat dels fragments 
recuperats. Com es podra veure, els 
llavis i el perfil global s6n molt sem- 
blants en la n~ajor part dels casos. 

Forma ((Ostia 1, fig. 261»Rlayes 196 
fig. 6.1 i fig. 7.6 a 7.10 

l'lats de parets molt obertes i di- 
mensions variades (entre 22 i 33 cm 
de diametre, i 5,5 i 8 cm d'alcada. E1 
peu sen~pre evident, pero pctit i ben 
marcat. Es data, comunament, des 
&&poca antoniana i és freqüent du- 
rant la dinastia severa (ATL~VTE, 
1981, pag. 212). Es documenta arreu 
(NOLL~I-\-PLI~RTAS, 1988, pag. 60-62, 
amb una llista de jaciments). 

Variant «Tolegassos» forma Hayes 196 
fig. 6.3 

Es tracta d'una tapadora, amb el 
pom en forma de pcu. En aquest cas, 
en sobresortir exageradament el fons 
de I'atuell, només pot fer-se servir de 
cap per avall. 

Variant «Tolegassos» fig. 7.5 
PlaUtapadora anib peu i solcs molt 

vius a la paret interna, amb el llavi 
forniaiit un encaix a la part de dins. 



d'alcada, i 17 i 22 cm de diametre 
rnaxint, amb I'argila peculiar dels pro- ' ductes nord-africans i una mena de 
patina marronosa molt ben adheridir 
a la paret exterior, i el fons extcrn, 

//L_=--=. \ \ *  fun~at  No en coiteixem pard lcls 
1 . A 3 A  identics Ilevat, potser, el d'una vil.la 

tardana de Guadix (SANTEIIO, 1975, 
pag. 225.269, fig. 17.214) i tal vcgada 

~ una peca identica a les nostres, amb 

i_u 

Figura 8. - Tolegassos. Pou. Cerdniica africana de cuina. 

Forma Hayes 197/«0stia 111, fig. 267)) 
fig. 8.4 a 8.6 i fig. 9.2 a 9.4 

Olles de fons estriat, llavi ametllat i 
paret exterior recoberta d'uiia patina 
cendrosa ntolt ben adherida. Les for- 
mes varien quant a diametre (de 17,2 
a 24,4 cm) i alyada (de 6 a 11,s cin) 
Es documenta bé de la primera mei- 
tat del segle ir en endavant (~Z~.I,AWNIE, 
1981, phg. 218-219). Amb paral.lels 
arreu (NOLLA-PUERTAS, 1988, phg. 62- 
64, amb una llista de jaciments). 

Forma Vegas 47 (Vegas, 1973, pag. 
111-112, fig. 40) fig. 6.1 i 6.2 

Vaset anib una sola nansa (fig. 7.1 i 
7.2). Assimilable a la forma 1-Iayes 
121 de la T.S. africana A, en ceramica 
de cuina nord-africana, que es data de 
la darreria del segle t a mitjan segle 11, 
essent poc freqüent en estrats de la 
segona meitat del segle ((~\.I.ANT~?, 
1981, pag. 38; 1-IAYBS, 1972, pag. 1.78). 
Vegas data aquests gerrcts entre final 
del segie i i el segle iii (VEGAS, 1973, 
phg. 111-112). En aquesta ocasiú, els 
tres exemplars sencers del pou, iden- 
tics als vasets enverriissats, presen- 
ten una patina cendrosa molt ben ad- 
herida recobrint la paret exterior i 
deixant reservada la banda inferior 
i el peu. 

Geno de boca tniobulada 

una descripció d'argila i acabats que 
fa pensar en un producte nord-africh, 
pero amb una nansa de secci6 dife- 
rcnt i unes diniensions redtiides, en 
aquest cas només 9 cm d'altura (SAN- 
TKOT-SANTIIOT, 1979, núm. 509), si bé 
formes sentblants no s6n desconegu- 
des en ceramica africana (ATLANTE, 
1981, lim, CXLVIII-CLI) ni entre 
produccions més o iiienySlocais (Vi$- 
GA, 1973, pag. 109-110, fig. 39). 

Datació del conjunt 
De col1 alt i troncocbnic, panxa bai- 

xa i ampla, carena molt marcada per 
una aresta viva i sense peu, amb una Tal com hem vist, en analitaar en 
sola nansa (fig. 10.1. a 10.3). Tres detall la cerAniica africana A, espe- 
exemplars scncers, entre 19,s i 24 cm cialment, i la de cuirta, les datacions 

Figura 9. - Tolegassos. Pou. Cerimica africana de cuina 



proposades per al coiijunt poden si- 
tuarse, sensc gaires dificultats, diiis 
de la segona meitat del segle 11 i I'inici 
del iii. No hi ha, en efecte, practica- 
ment cap de les formes tipiques de 
la primera meitat i mitjan segle 11, líe- 
vat, potser, de les formes Lamboglia 
4/36t\ i Lamboglia 211, qire, pcr altra 
banda, tampoc no és estrany de loca- 
litzar dins de la segvna mcitat d'aque- 
Ila centúria. Molt més significatiu, pel 
que fa a la possibilitat de poder afinar 
en la datació del dipbsit, s6n les man- 
canccs, i especialnierit, la d'aquelles 
ceramiques més moder~ies, les darre- 
res creacions de l'africatia A, algunes 
de les qiials es convertiran en bols i 
plats de gran exit, prescnt, ahundant- 
ment, en estrats clars del segle !ir dC. 
La manca, eii un conjunt numerica- 
ment tan important com el nostre 
-on hem detectat fins a 20 fornies 
diferents &A--, d'algiina d'aquelles, 
ereiem que pot tcnir un valor extraor- 
dinari. Manqi~en especiafmerit dues 
formes, la Lamboglia 3bl  (I-layes 15) i 
I'Hayes 31, les dues ben presents 
arreu, i, també, a casa nostra (Nor,ih- 
l'ui~il'i',\s, 1988, pag. 43 i 44, amb la 
llista de jaciments per a cada un dels 
casos), i qiie hom data dins de la pri- 
niera meitat del segle i i i  (~ITLANTE, 
1981, pBg. 33 i 35-36). Aquest és uri 
indici iniportant, coin ho és, també, 
la pres&ticia de fornies fa datació de 
les quals es riiou eritre el final del se- 
gle 11 i I'inici del rir, o, pel que sembla, 
claranieiit dins del tri, i unes quantes 
variants, dins del grup Lamboglia 3, 
que semblen asscnyalar el camí d'e- 
voluciú vers la forma 3b1, l'e0stia 1, 
fig. 27>~ i potser tamW, I'Ilayes 31, si 
la relacionem amb la forma IIayes 1.8. 
Confirnia aquesta datació, a cava11 
entre el sese  ir i el 111, el fragmcnt 
de forma Lamboglia 6 bis. Tot senl- 
bla indicar una dataciú entorn del 
2001210, per a t'omplimetit del pou i 
175-2001210, per a la formació dels 
cnderrocs que serviren per tapar-lo. 
Aj~iden, tanibk, a definir la datació 
del dipbsit les poques monedes recu- 
perades, set en total, tres clarament 
alto-iniperiais, una d'il.legible, u11 as 
de Faustina i la darrem, un as de Cris- 
pina ilugusta, miiller de l'emperador 
Cbmmode, que cal datar a partir del 
177 i que ens forneix un ferminus 

Figura 10. - Tolegassos. Pou. Ceramica africana de cuina. 

post quem extraordinariament precís 
i que tan be confirma les nostres su- 
posicions. liesulten valuosos els pocs 
fragmeiits d'amfora rccuperats en  el 
pou, una amfora Dressel 20, amb un 
segell rectaiigular estampat en una de 
les iiatlses Cenhisps (Ag. 11.21, marca 
coneguda a La Estacada, a Lora del 
Río (Sevilla) (Po~sic~~r ,  1974, pag. 
209, fig. 77), Ileugerametit diferent, i 
per Callender, el qual assenyala un 
paral-lcl niolt prbxim i sencer, Cen. 

Hisp. Saen (C,\I.LCN»ER, 1965, pag 97, 
núm. 300), i tota una serie d'estam- 
pilles emparentadcs (1-Iisp. Saeni, 
Sacniailcs, Ifispan, Saen i tots els 
derivats) (CAI~LENDER, 1965, pkg. 
258-239, núm. 1559), I'origen de la 
qual situa a Parea d'iirva o Lora del 
Río i que data entre el 80190 i el 
1301140, i, sohretot, un recipient 
pricticament sencer (fig. 11.1), assi- 
milable a la forma africana IIA smza 
gradino, d'origen iiord-africi, la cro- 



Figura 11. -Tolegassos. Pou. hmfores 

nologia de la qual lliga molt bé amb la 
que proposem peral dipbsit, car, si bé 
la tenim documentada dins de la se- 
gona meitat del segle 11, a Ostia, reflex 
precís dels intercanvis comercials en 
el m6n mediterrani, esdevé una &m- 
fora ben represeritada molt a final 
d'aquell segle i en els inicis del se- 
güent ( ~ S T I A  IV, 1977, pag. 159-162 i 
279). Segons Keay, la seva incid&ncia 
a casa nostra seria escassa i no arriba- 
ria a les costes d'Hisphnia fins a la 
darreria del segle 111 (KEAY, 1984, pag. 
110-114). Caldra revisar aquesta opi- 
ni6 en allb que fa referencia a una 
datació alta. Aquests recipients, en 
poca quantitat, fan la seva aparició 
a la mateixa epoca que al port de 
Roma. 

Per acabar, donem un cop d'ull ra- 
pid a alguns conjunts interessants 
arnb ceramica africana A i de cuina 
que constitueixin bons paral.lels per 
al nostre dipbsit o ajudiri a delimitar 
la datació del farciment. Per baix, ni- 
vells clarament del segle 11, primera 
nleitat o mitjan segie, tenim, a lama- 
teixa vil.1a dels Tolegassos, una inte- 
ressant unitat estratigrgica en el far- 
ciment superior d'una sitja, molt 
uniforme, i que dataríem dins de la 
primera meitat del segle 11; trobem la 
forma Lamboglia 1.4, la Lamboglia 
4/36A, I'Hayes 9.4, i cerhnica africa- 
na de cuina, arnb nomhrosos exem- 
plars de la forma Hayes 23A i també 
I'Hayes 23B, a rnés de platsltapadora 
de vora fumada i olles de la forma 
flayes 197 (CASAS-MERINO-ROC~\S, 
1989), una coinposició ben diferent 

del nostre dipbsit. Semblaiitment 
passa a Baetuio, en uils estrats que 
cal datar a mitjan seglc, arnb les for- 
mes següents: Wayes 7,9A i 9B, Lam- 
boglia 5, 6 i 19, i les ceramiques de 
cuina 1-Iayes 23.4 i 238, platsltapado- 
ra i olles de la forma Hayes 181 (AQUI- 
LUE, 1987, pag. 1.04-111). Per dalt, no 
manquen paral.lels, sempre, pcrb, en 
estrats on són abundosos els mate- 
rials residiials, i gairebe sempre, del 
segon i tercer quart del segle 111, i, per 
tant, amb T.S. africana C, i on detec- 
tem la majoria de les vegades, a més 
de les formes del nostre dipbsit, la 
Lamboglia 3 b l  i I'tlayes 31. Així ho 
podem comprovar entre el material 
de I'habitació 04 de la ciutadella de 
Roses, amb les formes Hayes 9A, IOA, 
15, 17A, 31, africana de cuina i 50.4 
en C (MI\RTIN-NOLLA-NIETO, 1979, pag. 
221-267), als farciments superiors de 
la torre romana a Casa Pastors (Giro- 
na), arnb les formes 1-Iayes 2B, 9B, 
14.4, 15,16,7,14/17, 17A, 26/27,26, 
181,23A, 23B i 31, enA i formes de C 
(NOLLA-NIETO, 1979, pag. 263-2s3), 
en els nivells tardans de la ciutat ro- 
mana d'Empúries, anib el mateix re- 
pertori (NOLLA-AQUILUE, 1984, pig. 
51-57; AQUILUE-~~I?-NOLLA-RUI~-S~- 
~i\r«'l,  1984, pag. 199-237 i 467-475), 
a la vil.la de Vilauba (Camós) (NOLLA- 
TARI<US-C~~IN~~IILI~A,  1980.1984, pag. 
71-98), o en els estrats de final del 
segle 11 o del segle 111 dels sondeigs de 
les termes del Nuotatore (OSTIA 1, 
1968, pag. 25-89; OSTIA 11, 1970, pag. 
83-86; OSTIA 111, 1973, pag. 327-340, 
especialment 330-332) i 408-420 i 
6sii~ IV, 1977, pag. 64-73, 77-80, 
100-109, 329-331 i 346-348). Més 
aproximats resulten els para1.lcls for- 
nits pels derelictes de final de segle 11 
o inici del 111, malauradament no gaire 
explicits: a Camarina (illa de Sicília), 
arnb ceramica de cuina formes <<Ostia 
111, fig. 267», «Ostia 1, Hg. 262», km- 
fores africana 1 i Ili\, lsola Gallinaria 
(Nbeuga), amb la forma Hayes 9B i 
amfores africana IIC, Les Laurons 11 
(Marsella), arnb les formes Hayes 8.4, 
23B i imfores Pelichet 47, a Ogniria 
(Siracusa), amb les formes Hayes 
23B, «Ostia 111, fig. 2 6 7 ~ ,  amfores 
africana 1, Nmagro 50, i Kapitan 1 i 11, 
i una moneda de Septimi Sever, a 
Porto Azzurro i Procchio (illa d'Elba), 

amb formes Hayes 3C, 8A,181, «Os- 
tia 111, fig. 267r i I-layes 3B, 9A, 23B, 
<&tia 111, fig. 267. i amfores africana 
1 i Pélichet 47, respectivament, a Tor- 
re Sgarrata (Tarent), arnb les formes 
liayes 9A i una moneda de Cbmmode 
i, fins i tot, a Mbnaco, rnés tarda, amb 
les Formes Ihyes 27, 3c, 5014 en C, 
\,ora fumada i patina cendrosa i km- 
fores africana I1A i Pélichet 47 (Toil- 
TOIIELLI\, 1981, pag. 355-380). 

Aixi mateix, val la pena esmentar 
els dos conjunts alhora més prbxims 
en I'espai i en el temps al farciment 
del pou, que s6n el material de I'estrat 
111 de I'habitació B de la vil.la del pla 
de I'Horta de Sarria de Dalt (Girona), 
amb les formes Hayes 23.4 (2 frag- 
ments), 23B (5 fragments), I-fayes 
181, Hayes 196, i Hayes 6 i 15 (o pot- 
ser «variant Tolegassos 1-Iayes 14B» 
(fig. 3.3), que datavem molt a final del 
segle 11 o inici del 111 (NOLLA, 1982- 
1983, pkg. 115-118, fig. 2 i 3); i, so- 
bretot, les unitats estratigrafiques 
de la preparació de la segona fase de 
la vil.la de puig Rodon de Corc,? 
(UE 2011,2016,2024,2034,2035 ...), 
arnb algun fragment de la forma 
1-Iayes 15, i mai de I'Hayes 31, pera la 
qual, a partir de les ceramiques afri- 
canes, kmfores i monedes, proposa- 
ven1 una datació de molt a principi 
del sede 111 (CASAS, 1986), pag. 15-77, 
sobretot, 30, 36, 38 i 57 i fig. 9, 10, 
11, 13, 16, 19, 29, 30, 31 i 32), que 
coincideix plenament amb el mo- 
ment d'ompliment del pou, en aquest 
cas fent servir uns enderrocs molt re- 
cents, quasi acabats de formar. 
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