
EL TALLER DE CERAMIQUES 
EMPORITANES DE FELLINES 

L'any 1973, en realitzar-se I'explanació de terrenys 
per a la construcció del tros d'autopista Girona-Figueres 
de I'A-17, dins el terme de Fellines, petit agregat del po- 
ble de Viladasens, es varen descobrir diverses restes ar- 
queol~giques. 

El jaciment, que es localitza a la fulla 296  (Verges) del 
Mapa Militar, a escala 1:50.000, esta situat en una zona 
de suaus turons, a uns 200  m. sobre el nivell del mar i 
prop d'ell hi corre un torrent subsidiari del riu Ter, anome- 
nat Siriana o Sinyana, nom que recorda el de la ciutat de 
Cinianna, citada a les fonts antigues i de la que per ara no 
se n'ha localitzat I'emplacament. 

Les troballes es varen efectuar en tres punts proxims 
entre si, situats a la vora de I'antic camí del poble, prop 
del seu encreuament amb la carretera general a Franca, al 
lloc anomenat ((La Creu de Fellines)). 

El primer nucli i mes important es va descobrir a I'apa- 
reixer una gran taca de terres negres d'uns 10 m. de dia- 
metre, que es destacava be del terra d'argila vermella del 
sector, una vegada rebaixat per les maquines excavado- 
res. Quan es va excavar, va resultar esser quatre fons 
d'habitació d'uns 5 m. de longitud per 2 m. d'amplada, 
adossades les unes a les altres pels costats llargs i limita- 
des per crestes de terra dura, argilosa, d'uns 2 0  a 3 0  cm. 
d'alcada, restes de murs de tobot. Per I'epoca a que co- 
rrespon, aquest tipus de paret no es gaire conegut als ja- 
ciments proxims, sigui perque els murs de tobot que co- 
neixem solen tenir un basament de pedra seca, sigui per- 
que no s'han conservat bé els que, com aquests de Felli- 
nes, son de fang des de la base1. 

A les quatre habitacions, a uns -1 5 cm. sota el nivell 
del terra ja rebaixat, hi va haver un sol estrat fertil, que te- 
nia entre 2 0  i 3 0  cm. de potencia i a sota d'ell hi va sortir 
un sol verge de color groguenc molt dur. El material ar- 
queologic, consistent en la seva majoria en restes de pe- 
ces grises emporitanes, es va trobar concentrat sobre tot 
en els últims 10  a 15 cm. de I'estrat fertil, constituint una 
especie de pis de ceramica. Junt amb aixb hi havia restes 
de la coberta dels edificis, que eren fetes amb fang i bran- 
ques, ja que es varen trobar trossos de fang endurit amb 

1 MARTIN, M.a A. Excavaciones de salvamento en el tramo de autopista 
Gerona-Figueras a XIV Congreso Nafional de Arqueologia. Vitoria, 1975,  
pags. 1 1 13 i SS. 

les característiques empremtes. També hi havia alguns 
petits rierencs. 

Aquestes habitacions van resultar, amb tota evidencia, 
els magatzems que devien formar part de les instal.la- 
cions d'un terrissaire, que es dedicava a la fabricació de 
ceramiques emporitanes. Els forns i altres dependencies 
propis de la factoria no es varen localitzar, segurament per 
estar situats en un area no afectada pel rebaixament ge- 
neral del sector, que en aquest lloc va ésser bastant pro- 
fund. 

A uns 150  m. d'aquest conjunt, es va trobar un fons 
de cabana d'epoca iberica, al lloc anomenat ((Camp de les 
Ribes)), prop del Mas Ferrer. Aquesta habitació tenia unes 
dimensions de 6 m. de longitud per 5 m. d'amplada i al 
seu interior hi varen sortir abundants restes de foc, carbó, 
trossos petits de tova i palets de riu; al centre de la casa el 
foc era mes intens. Nomes s'hi varen trobar dos petits 
fragments de ceramica iberica. 

La tecnica de construcció de I'habitacle degué ésser la 
mateixa que la dels magatzems, encara que els murs es- 
taven molt enrunats. Semblen esser del mateix moment, 
per6 la falta de materials arqueologics a la cabana no per- 
met datar-la amb seguretat. 

Al costat sud del camí vell de Fellines, actualment 
substituit per un pont, prop de I'encreuament amb la car- 
retera general, es varen trobar altres restes arqueologi- 
ques, consistents en fragments de ceramica de diverses 
classes, molt trinxada. L'única peca identificable és un pe- 
tit vaset dels anomenats de ((joguina)), en .forma de krate- 
ra, de ceramica grisa emporitana, igual que dos més tro- 
bats als magatzems i que hem classificat com a forma 22  
a la tipologia general del jaciment. No estan relacionats 
amb cap estructura arquitectonica. 

LA PRODUCCIO DEL TALLER DE FELLINES 

La ceramica emporitana constitueix, com ja hem dit, la 
major part dels materials arqueologics trobats al jaciment. 
El grup més important daquesta producció esta format 
per peces grises, cuites amb tecnica reductora (els frag- 
ments amb forma d'aquest grup, vores, bases i nanses, 
són el 80,2 % del total de les formes trobades al lloc). 

Amb les mateixes formes, argila i acabat, pero, n'hi ha 



Fig. 1 .  Mapa amb la situacid del jaciment. 

38 



també de color rosat o vermellós, oxidades (els fragments formes, tres d'elles molt freqüents, especialment la prime- 
amb forma recollits d'aquest grup representen el 15,6 % ra, i I'última atípica. Són les següents: 
del total de formes del jaciment). , d 

Totes aquestes ceramiques constitueixen una produc- 
ció homogenis cronologicament i per la seva tecnica de 
fabricació. En total es varen recollir uns deu mil fragments 
amb forma, a més dels informes. 

Algunes de les peces tenen defectes de cocció o de 
tornejat. 

La resta del material trobat als magatzems de Fellines 
(4.2 % de les formes) esta constituit per: 

-dotze fragments de ceramica campaniana A. 
-fragments de kalathos. 
- fragments d'amfora. 

L'ARGILA 

És dura i fina. S'hi veuen algunes partícules brillants 
petites i en certes peces, molt poques, n'hi ha de blan- 
ques. 

Per una cocció defectuosa i tambe pel contacte amb el 
terra Bcid, la part externa de la paret de les peces ha so- 
fert una erosió, que fa que la ceramica de Fellines tingui. 
un característic tacte ((farinós)) i que el color s'hagi degra- 
dat, quedant més clara de fora que de I'interior. Per 
aquest motiu I'aspecte extern de tota la producció és una 
mica tosc. 

El color de la pasta en les grises, és bastant fosc. La 
superfície és grisa blavosa clara. Algunes, a la zona inter- 
na de la paret, als llocs més gruixuts, són de color gris- 
marró. 

Les oxidades tenen més variacions de tonalitat que les 
grises, ja que oscil.len dins una gamma que va del marró 
vermellós al taronja. En algun cas, no massa freqüent, les 
pastes son del tipus anomenat de ctsandwich)). Les super- 
ficies a totes les variants són, com en les grises, més cla- 
res que I'argila, pero dins les mateixes tonalitats. 

La coexistencia de les produccions grises amb les oxi- 
dades al jaciment de Fellines, tal com passa a tots els po- 
blats iberics de I'area indiketa que coneixem és una con- 
firmació, novament, al fet establert per A. ~ a l i l ~  i consta- 
tat tarnbe per J. M . ~    olla^. 

FORMES 

Característiques generals: 
Les produccions del taller de Fellines, són de parets de 

secció molt prima quasi totes, encara que hi ha alguna ex- 
cepció, deguda a la funció propia de la peca (forma 2 0  es- 
pecialment). 

La superfície exterior esta ben allisada als vasos 
oberts (formes de plats o pateres). A I'interior tarnbe ho 
esta. Als tancats s'observen les ondulacions característi- 
ques del tornejat a I'interior, sobre tot a la part baixa de la 
peca. 

Bases 

Les bases trobades a Fellines corresponen a quatre 

2 BALI L, A. Tres ejemplares de coroplastia ibérica en el Museo Arqueo- 
lógico de Barcelona a Ampurias, vol. XVI I-XVIII. Barcelona, 1955-56, 
pag. 257. nota 6. 

3 NOLLA, J. M.a La Ciudad romana de Gerunda, Tesis dactilografiada. 
Universitat Autonoma de Barcelona, 1977, pag. 845. 

D. I 

Constitueixen la forma típica, més nombrosa i caracte- 
ristica del lloc (fig. 2). Són semblants a les descrites per 
  olla^ per a la ceramica emporitana'de Girona. És una 
forma que apareix ja al s. III i que n'hi ha al s. II i I a.C. 

Són més o menys marcadament anulars i entre el peu 
i el fons exterior de la base, que és circular pla, hi ha una 
ranura, que a vegades és de secció semicircular, pero més 
freqüentment és angular. La superfície de repos de la peca 
és plana generalment, pero en alguns casos no massa co- 
rrents, I'interior de I'anell del peu és bisellat i el vas reposa 
sobre una aresta. 

El peu pot ésser més o menys alt, des de 2 ó 3 mm. 
fins a més d ' l  cm. Molt sovint t6 una motllura al costat 
exterior. 

b.2 
Aquest tipus és menys freqüent que I'anterior, perd 

també n'hi ha moltes. 
Son proto-anulars (fig. 2). Pel costat exterior de la 

peca no s'aprecia I'anell del peu. El fons interior és igual 
que el de les de la forma b.1. 

La forma b.1 és una evolució de la b.2, encara que 
coexisteixen ampliament. 

6.3 
Són bases planes o lleugeríssimarnent concaves. En el 

segon cas, la superfície de repos del vas esta constituída 
per I'aresta que marca el límit exterior de la base (fig. 2). 

Són bastant abundants, especialment associades a la 
forma 19, que correspon a un perfil que no s'ha pogut 
completar. 

b.4 
A més de les formes descrites, hi ha alguna peca que 

té el fons exterior de la base convexa i el peu anular, mot- 
llurat, ben marcat i alt (fig. 2). 

Sembla que correspon a formes d'olpes, pero no s'ha 
pogut reconstruir cap peca sencera que tingués una d'a- 
questes bases. 

Nanses 

La majoria són d'implantació vertical, encara que n'hi 
ha d'horitzontals i en aquest cas sempre tenen la part mit- 
ja aixecada i són de secció cilíndrica. 

Les seccions, descrites per ordre quantitatiu d'aparició 
són: 

n. 1 
Plano-convexes. Planes del costat interior i convexes 

de I'exterior. Poden ésser llises, pero és molt corrent que 
vagin.decorades amb dues o més ranures verticals, no 
massa profundes, que les recorren en tota la seva longitud 
(fig. 3). 

La major part dels vasos bicbnics les tenen així. Són 
d'implantació vertical. 

n.2 
Aquestes nanses són acanalades i a vegades els seus 

costats van decorats amb ranures a tota la longitud 
(fig. 3).  

Corresponen a peces de diametre bastant gros, de ti- 
pus biconic i amb dues nanses oposades diametralment, 
quasi amb seguretat, encara que no s'ha pogut reconstruir' 
cap peca sencera. Són sempre verticals. 

4 NOLLA. La Ciudad. ... pag. 846 
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n.3 
Nanses de secció ovalada (fig. 3). Van associades a 

vasos bicdnics petits i a vasets de joguina, de la forma 22. 
n.4 

Nanses de secció cilíndrica, d'un sol vastag, amb dia- 
metres de diverses mides (fig. 3).  

La major part són d'implantació horitzontal, aixecades 
del mig i corresponen quasi sempre a petites pateres i 
olletes (formes 6 i 9)  pero hi ha algun vas biconic de petit 
tamany que també les te així, encara que posades verti- 
calment. A més n'hi ha que corresponen a peces de forma 
indeterminada. 

Compostes de tres vastags cilíndrics. N'hi ha molt po- 
ques (fig. 3). 

No s'ha pogut determinar a quines formes correspo- 
nen, pero són, de vasos que deuen ésser grossos i proba- 
blement bicdnics. 

Tipologia 

És bastant amplia. En total s'han identificat 2 6  formes, 
totes elles amb variants, de característiques més o menys 
marcades. 

Al costat de formes molt abundants, les numerades 
amb els números 1 a 4, vasos biconics i pateres, que 
constitueixen indubtablement la immensa majoria del ma- 
terial, n'hi ha d'altres que encara que en menor quantitat, 
també hi estan ben representades. Son les 5, 6, 9 a 13, 
15, 16, 18 i 20. Algunes, per exemple les 6, 12 i 20, do- 
nen personalitat a la producció .i la caracteritzen forta- 
ment. 

Altres són, molt poc abundants, inclús semblen peces 
úniques, com són, els casos de les formes 8, 18, 2 1 i 23, 
degudes probablement a assaigs, cosa que sembla Iogica 
tenint en compte que es tracta dels magatzems d'un taller 
de terrisseria. 

La descripció de les formes s'ha fet agrupant-les per 
les seves característiques formals: vasos biconics, plats i 
bols, olles, olpes, askos, peces amb vessador lateral, tapa- 
dors, vasos de cos cilíndric, peanes i finalment altres pe- 
ces, atípiques, algunes de forma completa indeterminable. 

Forma I 

Es tracta de vasos biconics amb una nansa (fig. 4, 
n." 1 ). Els de Fellines són gerrets de perfil esvelt, de tama- 
nys diversos, constituits per un cos més o menys semies- 
feric amb un coll alt troncoconic. A la unió entre aquestes 
dues parts de la peca hi ha un ressalt ben marcat. El coll 
és alt en relació al cos. Aquesta característica és indici de 
modernitat dins la forma, com ha fet notar   olla^. 

Acaba en vora exvasada. La nansa-és generalment de 
la forma n.1 o n.3 (fig. 3, n." 2) i uneix per la part superior 
al llavi i per la inferior a la part alta del cos, just per sota 
del coll. A quasi tots la base és la típica, b.1, i tambe n'hi 
ha de la b.2 o són planes. 

La decoració habitual consisteix en tres llistons paral- 
lek, horitzontals (fig. 4, n." 1) perd molt sovint són llisos, 
sobre tot els més petits. Un motiu característic de Felli- 
nes sobre aquestes peces és el fet amb rodeta sobre la 
panxa (fig. 2, decoracions) que imita un tema decoratiu de 
les campanianes. Aquesta decoració tambe la trobem al 
jaciment d ' ~ r m e d a s ~ .  

Quasi tots els vasos de la forma 1 a Fellines són gri- 
sos, pero n'hi ha d'oxidats. 

5 NOLLA. La Ciudad.., pag. 860. 
6 MARTIN. Excavaciones de salvamento ..., pdg. 1 127, fig. 3, n." 3. 

Aquesta peca, que és la més habitual al jaciment, és de 
gran perduració cronologica, ja que apareix des del s. IV a.C. 
fins al final de la producció. Es troba molt extesa per tot 
I'arc del Mediterra entre la Liguria i Valencia7 i inclús a les 
illes d'aquesta zona8. A les nostres comarques es abundan- 
tíssima a tots els jaciments que varen viure entre els s. IV-I 

a.C., ~ m ~ ú r i e s ~ ,  Ullastretlo, Mas Castella de Pontós1 l, Ro- 
ses, Castell de la   osc al^, ~ i r o n a '  3, Ermedas, vilafant14, 
La Creueta15, St. Julia de   arn is'^, Cabrera de ~ a r ' ~ ,  
etc., i tambe a la zona prbxima del Midí frances, Enséru- 
nel 8, ~ a ~ e s '  g, etc. 

Forma 2 

És una forma molt abundant també, que correspon a 
vasos biconics amb dues nanses, oposades diametral- 
ment (fig. 4, n." 2). No s'ha pogut reconstruir cap peca 
completa d'aquesta forma, perd pels nombrosos frag- 
ments que li corresponen, es pot refer la forma general i 
podem afirmar que és molt abundant també. 

És semblant a la forma 1, pero correspon a vasos de 
tamany més gros. Tenen vora exvasada de la que arren- 
quen les dues nanses, que acaben a la part superior del 
cos, prop de la unió amb el coll. Les bases són les caracte- 
rístiques del taller. 

És una forma ben coneguda a tots els jaciments ibe- 
rics de I'area. Apareix molt freqüentment en ceramica 
oxidada. 

Els vasos de les formes 1 i 2 constitueixen el 47,8 % 
de la producció del taller de Fellines. 

Forma 3 

Patera o bol poc fondo, de parets obertes en curva 
suau; te carena enrodonida i ben marcada. Acaba en un 
llavi que tanca cap a I'interior (fig. 4, n." 3). El peu és el ca- 
racterístic del jaciment, de la forma b.1, anular. 

Són molt abundants i n'hi ha en ceramica oxidada i 
reduida. Després dels vasos biconics és la forma més co- 
rrent a Fellines (30.2 % del total). 

Aquest perfil es va produir amb altres tipus de cerami- 
ca, especialment amb campanianes, classificades per 
c arn bo glia^^. Les emporitanes són imitació d'aquestes. 

7 ARANEGUI, C. La cerámica gris monocroma. Puntualizaciones sobre 
su estudio a Papeles del Laboratori0 de Arqueologia de Valencia, n . ~  1 1, Uni- 
versitat de Valencia, 1975, pigs. 333 i SS. 

8 JEHASSE, J. et L. La necropole preromaine d'Aleria. XXV Supplément 
a Gallia, Paris, 1973, C.N.R.S., tombes 4,20 i 41. 

9 ALMAGRO BASCH, M. Las necrópolis de Ampurias, vol. I, Monogra- 
fías Ampuritanas III, Barcelona, 1953, pag. 394. 

10 OLIVA, M. Ullastret Guia de las excavaciones y su Museo, 2.a ed., 
Girona, 1967, pag. 59 i fig. 64. 

11 MARTIN, M.a A. Memoria de la 2.' Camparia de excavaciones en el 
yacimiento de Mas Castellá de Pontós a Revista de Girona, n.O 78, 1977, 
pag. 49. 

12 PERICOT, LI. i altres. La labor de la Comisaria Provincial de Excava- 
ciones de Gerona durante 10s arios 1942 a 1948 a Informes y Memorias de 
la Comisaria General de Excavaciones, n . ~  27, Madrid, 1 9 52. 

13 NOLLA, La ciuda d.., pdgs. 860 i SS. 
14 MARTIN. Excavaciones de salvamento ..., pag. 1127, fig. 8, n.O 4 i 

p ig .  1 128, fig, 4, n." 2. 
15 RIURO, F. El poblado de la Creueta a Ampurias, vol. V, Barcelona, 

1943, pag. 1 j 6  i SS. 
16 R O DA, I. Cerámicas exóticas en St. Juliá de Ramis a Miscelánea Ar- 

queológica en conmemoración del XXV Aniversari0 de 10s Cursos de Ampu- 
rias, vol. Il. Barcelona, 1974, pag. 299 i 300 i fig. 1, n." 3, fig. 2, n." 1. 

17 BARBERA, J. La necrópolis de Cabrera de Mar a Ampurias, 
vol. XXX, 1968, piigs. 148-1 50 i La necrópolis iberica de Cabrera de Mar a 
Ampurias, vol. XXXI-XXXII, 1969-70, pilgs. 188-1 89. 

18 MOURET, F. Corpus Vasorum Antiquorum. France, fasc. 6 (Fouilles 
d'Ensérune). Paris, 1927, pl. 36, n . O  13 i 14, pl. 41, n.O 17, 20, 21, pl. 43, 
n . ~  9 a 33. 

19 PY, M. L'oppidum des Castels a Nages (GardJ XXXV Supplément a 
Gallia, Paris, 1978, C.N.R.S., pag. 266. 

20 LAMBOG LIA, N. Per una classificazione preliminare della ceramica 
campana a Atti  del /.O Congresso lnternazionale di Studi Ligori, Bordighera, 
1952, pigs. 33 a 40. 
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Apareixen als mateixos jaciments que hem citat pels 
vasos de la forma 1 i sempre associades amb ells21. 

Forma 4 

Són pateres de forma semblant a les anteriors, pero de 
dimensions més petites (fig. 4, n.O 4). Tenen el peu carac- 
terístic, pero tambe n'hi ha de proto-anulars, de la forma 
b.2. 

Com a la forma anterior se'n troben d'oxidades i de re- 
duides, pero són molt més abundants les grises. Aparei- 
xen associades sempre amb les formes 1 i 3. Constituei- 
xen el 6,8 % de la producció total del taller. 

Forma 4a 

És una patera de tamany petit. Té la vora vertical. La 
paret interna del recipient presenta una ruptura brusca a 
la meitat de la curva entre la vora i el fons. Base de la for- 
ma b.3 (fig. 4, n.O 4a). 

Nomes en coneixem un exemplar, fabricat amb argila 
grisa i per aquest motiu es pot suposar que és una defor- 
mació de la forma 4. 

Forma 5 

Correspon a plats o pateres de parets obertes. Tenen 
vora amb llavi ample, curvat avall cap a I'exterior. El reci- 
pient té una carena poc marcada a la part alta del cos, 
prop del punt d'unió amb la vora (fig. 4, n.O 5). Les bases 
són anulars, de la forma b.1. 

Són sempre reduides. 
La forma 5 és una imitació de la 3 6  de la ceramica 

campaniana, que apareix en jaciments dels s. III a.C. i so- 
bre tot del II i i esta ampliament documentada als po- 
blats iberics. 

En ceramica grisa n'hi ha de semblants a Pontós, 
~ n s é r u n e ~ ~  i en alguns poblats de I'area v a ~ e n c i a n a ~ ~ .  

Forma 6 

Correspon a petites pateres, que imiten tambe la for- 
ma 36. La base es la típica del jaciment. Tenen dues nan- 
ses d'implantació horitzontal, oposades diametralment, 
que arrenquen de la meitat de la paret exterior de la peca i 
hi estan enganxades fins a I'alcada del llavi, després que- 
den exentes i a la seva part mitja s'aixequen. Aquestes 
nanses són sempre de secció cilíndrica. La peca, contra- 
riament a les de la forma 5, no és mai carenada. 

Són sempre d'argila grisa. 
N'apareixen de semblants, encara que amb el llavi 

més curt a ~ r m e d a s ~ ~ .  

Forma 7 

Patera carenada, de vora vertical, amb nansa. La vora 
és engruixida i té una ranura que la recorre a la seva part 
superior. La nansa, que és cilíndrica i d'implantació horit- 
zontal, uneix a la part alta del plat, entre la carena i el llavi 
(fig. 4, n: 7). 

Es una forma poc freqüent, que a Fellines es va fabri- 
car nomes amb ceramica reduida. 

A Ullastret n'hi ha de semblants, amb tamany mes pe- 

21 ALMAG RO, M. Las necrópolis ... 
MARTIN, M.a A. Ullastret. Guia de les excavacions i elseu Museu, Giro- 

na, 1978, pag. 33. 
22 LAM BOG LIA, N. Per una classificazione ..., pBg. 1 83. 
23 MOURET, F. C.V.A. Fr., fasc. 6, pl. 43. 
24 ARANEGUI, C. Cerámica gris de 10s poblados ibericos valencianes 

a Papeles del Laboratori0 de Arqueologia de Valencia, n." 6, Universitat de . - 
~al&ncia, 1969, pag. 122, fig. 6. 

2 5  MARTIN, M.8 A. Excavaciones de salvarnento ..., pag. 1 127 i fig. 2. 

tit, procedents de la Torre 2. A Empúries a la inhumació 
Bonjoan n.O 43 hi ha un kylix de ceramica ((jonica-focea)) 
que recorda també aquesta-forma, encara que sense la 
carena26. La major part de pateres amb nansa emporita- 
nes, pero, tenen el perfil de la forma 3, encara que a Felli- 
nes no n'hi hagi27. 

Forma 8 

És un bol amb carena enrodonida, de vora vertical, bi- 
sellada (fig. 4, n.O 8). Té tota la paret exterior decorada 
amb llistons paral.lels, horitzontals, del tipus que sol deco- 
rar els vasos biconics. Aquests llistons no es marquen a la 
paret interna de la peca i se'n veuen 8 en total, 3 per so- 
bre de la carena i 5 per sota. 

És de pasta grisa. 
D'aquesta forma nomes se n'ha trobat un exemplar a 

Fellines, que resulta totalment original dins el conjunt de 
la ceramica emporitana. 

Forma 9 

Correspon a olles de forma biconica, amb la meitat in- 
ferior quasi semiesferica i la part superior és en forma de 
coll troncoconic. A la unió entre els dos sectors del reci- 
pient hi ha un ressalt ben marcat i d'aquest lloc en surten 
dues nanses oposades diametralment, d'implantació ho- 
ritzontal i secció cilíndrica, aixecades a la part mitja (fig. 5, 
n: 9). 

Té la vora exvasada i la base de la forma b.2. 
És grisa. 

Forma 10 

Correspon a olles de cos globular, sense coll i amb la 
vora més o menys exvasada. Tenen una acanaladura que ' 
decora la part mitja de la paret de la peca i en alguns ca- 
sos es marca a I'interior. Tenen dues nanses, acanalades, 
que arrenquen del llavi i acaven a la part més ampla del 
vas (fig. 5, n." 10). 

No se n'ha pogut reconstruir cap de manera total, pero 
la base que els hi correspon sembla que és la b. I . 

Són sempre d'argila grisa. 

Forma 1 1 

Olla de ceramica grisa'emporitana, de paret molt grui- 
xuda. Cos globular. El llavi uneix directament a la paret de 
la peca, té la Superfície plana i és lleugerament exvasat. 
No en coneixem la base. 

D'aquesta forma no se n'han trobat gaires exemplars. 
Són totes grises. 

Forma 12 

A Fellines es varen fabricar olpes de dos tipus. Els de 
la forma 12 són els més nombrosos i característics del ja- 
ciment. 

Són peces de perfil esvelt, cos globular, amb la meitat 
inferior més alta que la superior. Tenen el coll prim i la 
boca és molt oberta, en forma de tulipa (fig. 5, n." 12). 

La base és de la forma b.1 i alguns tenen decorada 
amb una estria la part exterior del peu. Tenen una nansa 
que arrenca del llavi i acava sobre la meitat superior de la 
peca. La nansa sol ésser de la forma n.1, plano-convexa, 
decorada sovint amb estries verticals. 

26 ALMAG RO, M..Las necrlipolis .... pdg. 1 79, fig. 7. 
27 MOURET, F. C.V.A. Fr., fasc. 6, pl. 37. 

MARTIN, M.a A. Excavaciones de salvarnento .... pBg. 1 128, fig. 4. 
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N'hi ha un de molt semblant, procedent d'Empúries, de 
la inhumació Bonjoan n." 7228, datada cap al 2 0 0  a.C., 
encara que I'emporita és una mica més globular que els 
de Fellines. També el coll i vora de I'olpes de la inhumació 
Bonjoan 51 29 recorden els d'aquests, per6 té el cos es- 
trangulat, d'una forma que no hem trobat al nostre jaci- 
ment. 

La majoria d'olpes de la forma 12 són fabricats amb 
tecnica reductora, pero n'hi ha d'oxidats. 

Forma 73 

Correspon a vores, colls i nanses d'olpes de forma co- 
neguda en altres jaciments. No se n'ha pogut refer cap de 
sencer i per aixo no es pot donar el perfil complet, pero 
sembla que deuen tenir el cos semblant als de la for- 
ma 12  (fig. 5, n.O 13). 

El coll és bastant estret i el llavi és vertical i acaba en 
una superfície plana. La nansa, que és de la forma n.1, 
arrenca de la part superior del llavi i s'aixeca una mica 
mes que aquest. Totes les nanses solen portar estries ver- 
ticals. 

Només n'hi ha en ceramica reduida. 
Son semblants als de la inhumació Bonjoan 29  i la 

incineració Les Corts 132 d'EmpÚries i també a una 
peca procedent d ' u ~ l a s t r e t ~ ~ .  

Forma 14 

Vora, coll i inici de nansa de peca grisa emporitana. 
La vora és vertical, lleugerament exvasada i en forma 
d'ametlla. La nansa arrenca del llavi (fig. 5, n.O 14). 

Pot correspondre a un olpes. 

Forma 75 

Correspon a fragments d'askos. Tenen el coll i vora 
oberts en curva contínua, de forma exvasada. El llavi és 
enrodonit i girat cap a I'exterior. La nansa arrenca del 
coll i uneix al llavi (fig. 5, n.O 15). 

És una forma abundant a Fellines, encara que no se 
n'ha pogut refer cap de sencer, pero els fragments ens 
permeten tenir una idea aproximada del perfil complet 
de la peca que sembla globular, aplanada dels extrems 
superior i inferior. L'extrem baix de la nansa uneix a la 
meitat superior del cos del recipient. 

L'askos és una forma que perdura bastant temps i 
que es va fabricar molt amb ceramica emporitana i és 
ben conegut als poblats iberics de la zona, encara que 
té moltes variants, com els d'ullastret o d ' ~ r m e d a s ~ I ,  
en els que la nansa no uneix al llavi. 

Es una forma abundant tant en ceramica oxidada 
com reduida. 

Forma 16 

Fragments de la meitat superior de peces amb vessa- 
dor lateral. La vora de la peca és exvasada i el vessador 
s'obre des de la seva unió amb la paret del vas, acabant 
en un llavi enrodonit i girat a I'exterior (fig. 5, n." 16). 

No se n'ha pogut reconstruir cap de sencer, pero és 

28 ALMAGRO. M. Las necrópolis ..., phgs. 21 0 i 21 1. 
29 ALMAG RO, M. Las necrópolis ..., pag. 19 1 . 
30 ALMAGRO, M. Las necrópolis ..., pag. 169, n." 1 i pag. 367, n.O 3. 

O LIVA, M. Excavaciones arqueológicas en la ciudad ibérica de Ullastret 
Campalia 7.8 a A.I.E.G., vol. XI, 1956-57, pag. 31 6, fig. 38 i Excavaciones 
arq. en la ciudad ibérica de Ullastret. 8." y 9." Camp. a A.I.E.G., vol. XI I, 
1958, pag. 331, fig. 21. 

31 MARTIN. M.a A. Excavaciones de salvament0 ..., pag. 1127 i 
1128. 

OLIVA, M. Excavaciones arq. en la ciudad ibérica de Ullastret. 1 1 . a  

Camp. a A.I.E.G., vol. XIV, 1960, IAm. VI, n." 1. 

una forma molt ben coneguda. El tenim documentat a 
Ullastret,   os es^^, ~ o n t ó s ~ ~ ,  ~ r m e d a s ~ ~ .  Oliva d'aquests 
vaso, en deia ((peces de mel)). 

Apareix tant en ceramica oxidada com reduida. 

Forma 17 

Aquesta forma correspon a tapadores o plats gira- 
dors, amb més probabilitat a peces del primer tipus. No se 
n'ha pogut reconstruir cap de manera completa i en des- 
coneixem els pivots d'agafar. 

Són de paret oberta, obliqua i generalment tenen la 
vora engruixida (fig. 6, n." 17). 

Forma 18 

És una peca Única. Correspon a un tapador, de 
obertes i vora vertical, enrodonida. Li falta la part superior, 
amb el pivot d'agafar (fig. 6, n." 18). 

Esta decorat amb quatre llistons horitzontals paral.lels, 
del tipus dels que tenen els vasos biconics. És d'argila grisa. 

És un exemplar del que no en coneixem paral.lels. 

Forma 19 

Correspon a vasos de cos cilíndric, amb base quasi 
plana, de la forma b.3. Li falta tota la part superior (fig. 6, 
n." 1 9). 

No sabem amb certitud com era la part superior, pero 
és possible que fossin cubilets de cos cilíndric i vora més 
o menys exvasada. A Fellines n'hi ha molts fragments, 
pero no se n'ha pogut refer cap de sencer. 

Forma 20 
Aquesta forma correspon a peanes cilíndriques, de 

perfil en S i paret gruixuda (fig. 6, n." 20).  
Totes tenen un diametre d'uns 12 a 16 cm. Devien 

servir per a sostenir peces grosses amb poca base o base 
convexa. 

Es una forma bastant abundant a Fellines, que sempre 
apareix cuita amb tecnica reductora. 

Forma 2 1 

Correspon a una peca de perfil indeterminable. Se'n 
conserva la vora, que és exvasada, amb una nansa cilín- 
drica gruixuda que uneix a dos punts del llavi, oposats dia- 
metralment (fig. 6, n." 21 ). Es possible que la forma del 
vas sigui biconica. És d'argila grisa. 

És una peca única al jaciment i no en coneixem pa- 
ral.lels. 

Forma 22 

Són petits vasets en forma de kratera. Tenen el cos bi- 
troncoconic, el coll i la vora s'obren en forma de tulipa, en 
curva continua i tenen dues nanses que arrenquen del Ila- 
vi i acaben a la part més ampla de la panxa de la peca. 
Les nanses son de secció ovalada i les bases de la forma 
b.2 (fig. 6, n." 22).  

És una forma ben documentada, que apareix a tots els 
poblats iberics de I'area indiketa. S'ha suposat que eren 
de joguina, pero poden ésser ungüentaris; en tot cas, si 
servissin per a jugar, serien I'única forma a torn que s'hau- 
ria fabricat amb aquesta finalitat a I'area indiketa. 

Sempre es varen fer de ceramica emporitana. Els de 
Fellines son grisos. 

Se'n troben, entre akres llocs a Empúries, Ullastret, 
St. Julia de c amis^^. 

32 OLIVA, M. Resultado de algunos cortes estratigrdficos en Ullastret, 
1,"parte aA.1.E.G.. vol. XV, 1961-62, pag. 342, fig. 4. 

33 MARTIN. Memoria de la 2,"Camp. Mas Castell8 ..., pag. 49. 
34 M ART1 N. M a A Fvp*~/aciones de salvarnento ..., pgg. 1 1 2 7. 
35 RODA. I. Ceramicas exóticas ..., pag. 300, fig. 2, n . O  8 i 9. 
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Forma 2 3  

Vora de peca indeterminada, inclinada cap a I'interior, 
amb una orla en forma de visera, separada de la vora 
(fig. 6, n." 23).  

Només n'hi ha un exemplar, fabricat en ceramica grisa. 

Forma 2 4  

Aquesta forma correspon a la meitat inferior d'un un- 
güentari o amforeta que, pel que es conserva, devia ésser 
de cos globular (fig. 6, n." 24). 

És d'argila grisa. Només se'n va trobar un. A Empúries 
hi ha molts paral.lels, p. ex. els procedents de la inhumació 
Martí n.O 9 4  i el de la incineració Les Corts 1 0 4 ~ ~ ,  pero 
son d'argila clara. 

Forma 2 5  

Part superior d'un petit vas cilíndric, de parets i vora 
vertical, amb un lleuger estrangulament a la paret (fig. 6, 
n." 25). 

És de ceramica grisa i només n'hi ha un exemplar 
també. 

Forma 26 

Correspo(a una fusa'iola, de secció troncoconica, bas- 
tant aplanada (fig. 6, n." 26). Es de ceramica grisa i només 
n'hi ha una al jaciment. 

DECORACIONS 

La ceramica emporitana de Fellines, en general no va 
decorada, tal com és habitual a la major part de les pro- 
duccions d'aquest tipus. Malgrat aixa hi ha dos motius 
que es repeteixen amb una certa frequencia, especialment 
un d'ells, que consisteix en series de llistons. 

Motiu 1 

El tema decoratiu que apareix amb més freqüencia so- 
bre les peces produides al taller és el citat de llistons pa- 
ral.lels horitzontals (fig. 4, n.O l ) .  Esta molt ben documen- 
tat en totes les series de ceramiques emporitanes cone- 
gudes i a més és d'una considerable amplitud cronologica. 
En general es presenta sobre els colls dels vasos biconics 
de la forma 1 37. Almagro suposava que la seva presencia 
era indici de modernitat, per6 els tenim ben documentats 
al s. 1 1 1  a.C. en molts jaciments i a Ullastret hi ha una peca 
de tamany excepcional, pero amb el perfil característic, 
procedent de la Torre 3, amb un llistó a la meitat del coll, 
trobat en un estrat de la 2.a meitat del s. IV a.C. 

L'interes que presenta aquest motiu a Fellines radica 
en el fet de que decora vasos de formes variades. Així 
hem vist que, a més de trobar-lo en grups de tres sobre el 
coll dels biconics, es presenta sobre el bol de la forma 8, a 
quasi tota la seva superfície, sobre un grup d'olletes, les 
de la forma 10, que en tenen un- només, intercalat entre 
els dos extrems de nanses acanalades verticals i final- 
ment, decorant un tapador, de la forma 18. 

Motiu 2 

Decoracions fetes amb rodeta, sobre la paret externa 
de peces que sembla que són vasos biconics. Imiten una 

decoració característica de les ceramiques campanianes 
(fig. 3, n." 2, decoracions). 

Aquest tema és propi d'una serie de jaciments situats 
a la zona interior de les comarques de L'Emporda i el Gi- 
rones, ja que a més de trobar-se a Fellines, esta documen- 
tat a ~ r m e d a s ~ ~  i recentment, repassant materials d'exca- 
vacions antigues dipositats al Servei d'lnvestigacions Ar- 
queologiques de la Diputació de Girona, se n'ha localitzat 
un fragment procedent del camp de sitges del Camí del 
Pla de St. Julia de Ramis. 

Motiu 3 

És una decoracid molt senzilla, consistent en un cercle 
incís a la paret exterior de la peca, obtingut aplicant una 
punta fina sobre I'argila tova del vas, mentre se'l fa rodar 
al torn. Apareix sobre tot a les pateres, prop del peu. 

Hi ha un fragment decorat amb els motius 2 i 3. 

Motiu 4 

Aquesta decoració només s'ha trobat sobre una peca. 
Consisteix en una serie d'incisions paral.leles, fetes en 

sentit oblic, sobre la nansa d'un vas biconic, una vegada 
cuit. 

A Fellines no s'ha identificat cap altre motiu decoratiu, 
encara que no es pot descartar que n'hi hagués d'altres, 
desapareguts per I'erosió de la superfície de les peces, 
com p. ex. la decoració pintada existent sobre el coll d'un 
vas biconic de Porqueres, en forma de línies perpendicu- 
lars de color blanc39. 

Al fons exterior d'una base plana de la forma b.3, hi va 
apareixer un grafit iberic (fig. 3 grafit). 

CONSIDERACIONS FINALS 

La producció del taller de Fellines és molt homogenia. 
Tant I'argila com la tecnica de cocció tenen molt poques 
variants. Cronologicament, les peces són obra d'un lapse 
de temps curt i es varen trobar en un sol estrat, consti- 
tuint un terra, dintre els magatzems. A I'exterior d'aquests 
les troballes varen ésser escasses. 

Aquesta ceramica té una serie de característiques pro- 
pies de les emporitanes de finals del s. 1 1 1  i del 1 1  a.C., com 
és la forma de les bases, o la repetida aparició de peces 
que imiten la forma 3 6  de les campanianes, tan corrent 
en aquest moment. Per altra banda, hi perduren formes 
més velles, com els petits vasets en forma de kratera als 
que hem assignat la forma 22  de la tipologia general del 
jaciment. 

El context en que varen apareixer esta constituit per 
alguns fragments de ceramica campaniana A, informes, 
excepte dues vores de la forma 23, restes d'uns set kalat- 
hos, fabricats en argila oxidada, alguns pintats i altres no, i 
trossos bastant abundants d'amfora, quasi tota iberica i 
alguna de boca triangular. 

Pels voltants han aparegut altres materials: dos frag- 

36 ALMAGRO. bl. Las necrópolis ..., pigs. 92,345 i 396-397. 
37 ALMAGRO, M. Las necropolis ..., pdg. 394; NOLLA, J. M.' La ciu- 

dad.., pdg. 848. 

38 MARTIN, M .  A. Excavaciones de salvamento ..., pag. 1 127, n . O  3. 
39 MARTIN, M. A. La ceramica decorada amb pintura blanca de les co- 

marques costeres del N.E. de Catalunya a Cypsela, vol. l l, l 978, pag. l 35. 
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ments de ceramica precampaniana, decorats amb palme- 
tes i un de sigil.lata clara, a part dels mencionats anterior- 
ment. 

La cronologia del taller, pot situarse entre els Últims 
anys del s. III i el 175 a.C. 

Tota la zona va ésser molt arrasada per les obres de 
I'autopista i per aquest motiu es pot pensar que una part 

del jaciment va ésser destruit abans del seu descobri- 
ment. No obstant, el que en va quedar és molt interessant. 

Els magatzems de Fellines han d'estar relacionats amb 
alguna zona d'habitació proxima, que per ara no s'ha loca- 
litzat, ja que el fons de cabana trobat estava ai'llat i no 
semblava pas que formés part d'un conjunt més gros que 
hagués estat destruit. 

RESUM: 

El jaciment de Fellines esta constituit per tres zones, 
proximes entre si, que conserven restes arqueologiques 
d'epoca iberica. Es va descobrir al rebaixar el terreny 
d'aquest lloc pel pas de I'autopista Girona-Figueres. 

El nucli més important esta constituit pels magatzems 
d'un taller de terrissaire on es varen fabricar ceramiques 
emporitanes. Dins de la producció, que es presenta tant 
amb ceramica oxidada com reduida, s'han identificat vint- 
i-sis formes diferents, algunes molt ben documentades en 
altres jaciments i altres que caracteritzen aquest taller. 

També dins el capítol de les decoracions, el jaciment 
té algunes particularitats i hi apareix un motiu, el fet amb 
rodeta al voltant de la panxa del vas, poc conegut fins ara. 

La ceramica emporitana de Fellines és una producció 
homogenia, que es pot situar cronoldgicament entre el fi- 
nal del s. III a.C. i el primer quart del s. 11. 

SUMMARY: 

The site of Fellines consists of three neighbouring ' 

areas with archaeological remains of the lberic period. 
Discovery happened during the levelling of the zone in 
preparation of the vove for construction of the Girona- 
Figueres Motorway. 

The most important area consisted of storerooms be- 
longing to the workshop of a potter producing emporitan 
ceramics. Appearing in both reduced and oxidised ver- 
sions, some twenty six different forms have been isolated, 
and correspond to similar pieces that have been well do- 
cumented on other sites. 

Also, withing the field of decoration the site yielded 
several peculiarities, including one motif that consisted of 
rouletting around the belly of the vessel, - little known be- 
fore now. 

The emporitan pottery of Eellines is a homogenious 
production that should be dated to between the L. 3rd 
Cent B.C. and the first quarter of the 2nd Cent B. C. 




