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1.1. Els estudis sobre l'existència
d'un forn d'àmfores a Tivissa

<<A un quilàmetre a l'occident de la vila de Ti-
vissa, tocant a la carretera de l'Hospitalet a Mora
la Nova, hi ha una partida de terreny coneguda
per Aumedina, modificació de la paraula arab
Almedina o Medina. AllI, en un espai d'uns 100 me-
tres per 50 metres, s'hari descobert una infinitat
d'àmfores romanes, rajoles, teules, fragments de
ceràmica, diverses monedes ibero-romanes i, molt
excepcionalment, fragments de ceràmica sigiltata.
En un desmunt de la carretera es veia, l'any 1920,
alguna paret de rajols i una espècie de petits forns,
boques del forn per a atiar el foc... '>. Amb aquestes
paraules, que hem cregut convenient reproduir al
peu de la iletra, descrivia el benemèrit tivissà,
mestre d'escola de professió, Màrius Bru i Bor-
ràs, el forn d'àmfores que eli havia descobert. Les
seves notes, que van quedar inèdites en morir
l'any 1946, van ésser publicades posteriorment,
l'any 1955, gràcies a l'interès, entre altres, de Liuls
Brull i Cedó que va revisar el text de Bru i el va
enllestir per a que pogués ésser iliurat a la im-
premta (1). Els forns que Bru encara havia vist
el 1920, eren ja completament destruIts ci 1954
segons una indicació que cal atribuir a la revisió
del text realitzat per Bruli.

Bru ja va recoilir fragments d'àmfores amb les
inscripcions TIBISI i SEX-DOMITI i es va fer car-
rec de ia importància de què la primera d'eiles
fos igual a la denominació del pobie actual, de
manera que pel marc de 1917 va escriure al pre-
sident de la Reial Academia de Belles Lletres de
Barcelona, senyor Francesc Carreras Candi. Se-
gons ens testimonia el propi Bru, Carreras Candi
va quedar tan sorprès que va participar els desco-
briment ais academics concurrents a la primera
reunió de l'entitat.

(1) M. BRU I BORRAS, Fulls d'história de la vila de
Tivissa i del seu territori antic, Tarragona, 1955. El forn
d'àmfores es descrit a les pàgines 76-77.

Fins aqul Bru, qui arribava a la conclusió lôgica
de què Tivissa ha existit, com a minim, des de
temps romans i que sempre s'ha dit igual a no ser
que hagués agafat el nom de la terrisseria de i'Au-
medina.

Tant el forn d'àmfores de Tivissa, com les seves
marques estampillades han quedat citades des-
prés en varies ocasions (2). Uns anys més tard,
van realitzar unes campanyes de prospecció en
aquest indret els senyors R. Pascual i J. Barberà,
que mai no han estat publicades. Posteriorment ei
forn ha estat citat manta vegada als treballs més
recents sobre àmfores catalanes per R. Pascual,
M. Beltràn Lloris i A. Tchernia en diversos tre-
balls dels quals en farem ressô tot al iiarg de les
pàgines que segueixen (3).

1.2. Aproxiinació etiniolôgica a! nom
de Tivissa

A ningü no se ii escapa ci fet de la importància
de què les àmfores del forn de Tivissa portin la
marca TIBISI (4); la valoració d'aquest fet, peró,
ha variat molt d'uns autors a altres; ia nostra in-
tenció ara només és intentar clarificar i'estat de
Ia qüestió, deixant ben clar ci que podem saber
amb un grau elevat de certesa i destriant-ho be
del què no passen d'ésser hipôtesis de trebali més
o menys versemblants. Cap descoberta important,
peró, podem afegir al què ja ha estat dit fins ara.

(2) S. VILASECA, Dos cuevas prehistóricas de Tivisa
(provincia de Tarragona), a Ampurias, I, 1939, pàg. 159;
S. VILASECA, ANGUERA, J. de C. SERRA-RAFOLS i
L. BRULL CEDO, Excavaciones del Plan Nacional en el
Castellet de Bañolas, de Tivisa (Tarragona), a Informes y
Memorias de la ComisarIa General de Excavaciones Ar-
queológicas, n.° 20, Madrid, 1949, pàg. 9.

(3) R. PASCUAL GUASCH, Centros de produccidn y
distribucidn geografica de un tipo de dnfora, a Crdnica del
VII Congreso Nacional de Arqueologia, Barcelona, 1960
(Saragossa, 1962), pàgs. 334-345; M. BELTRAN LLORIS, Las
dnforas romanas en Espana, Saragossa, 1970, pàgs. 329-338,
i A. TCHERNIA, Les amphores vinaires de Tarraconaise
et leur exportation au debut de l'Empire, a Archivo Espa-
ñol de Arqueologia, 44, 1971, pàgs. 38-85.

(4) BRU, Fulls d'Histària..., citat, pàgs. 76-77.



Comencern enumerant les dades que podem con-
siderar cientIficament corn a ben estabiertes. La
primera és que no hi pot haver dubte de què el
nom actual del pobie, Tivissa, deriva directament
del nom liatI que ens ha estat conservat a les mar-
ques de les àmfores sota la marca TIBISI (5);
formes intermediaries del topônim, de fet, ens
han estat conservades a documents medievais, corn
un del 9 d'agost del 1187 que anomena tres vega-
des Ia vila i cada vegada amb ortografia diferent:
Tevica, Tevisza i Tevissa (6). En segon hoc, p0-
dem fer algunes deduccions a partir de la forma
TIBISI en què ci nom se'ns presenta a les am-
fores.

Aclarim d'entrada que si TIBISI ha donat i'ac-
tual Tivissa, aixô vol dir que es tracta d'un norn
sencer o escassament abreviat, de manera que
podem descartar totalment la hipótesi de què TI-
BISI sigui una Seqüència molt abreviada d'un
praenomen i un nomen, Seguit o no d'un cogno-
men; està clar que un topànim no pot sortir mai
d'una seqüència molt abreviada (7).

Passem ara a i'anàiisi concreta de ia parauia
TIBISI en liati. Per a saber en quin cas està, ens
cal primer conèixer a quina deciinació pertany ci
nom. Tenim dues possibiiitats: que es tracti d'un
norn de ia 3•a declinació, en ci quai cas ci nornina-
tiu seria *Tibisis o que sigui de la 2.a, essent ales-
hores ci nominatiu *Tibisus (8). En ci primer cas
es tractaria d'un nom reiativament estrany, encara
que documentat corn a topànirn a d'aitres indrets
de i'Imperi Romà (9), i podria estar en ablatiu o
en locatiu, encara que ambdues formes serien molt
estranyes (10). Més fàcil, gramaticaiment parlant,
és que es tracti d'una parauia de ia 2.a deciinació,
*Tibisus en ci quai cas pot estar en genitiu o en
locatiu. Ei norn, teôricament, pot ésser de per-
sona o de iioc perô, sempre des dci punt de vista
gramaticai, és més versembiant que es tracti d'un
topànim. Efectivament, en aquest cas *Tibisus
podria ésser un fernenI de la 2.' declinació, exacta-
ment iguai que Ebusus, i aixà expiicaria que amb-
dos topènirns ilatins, en ésser femenins, donessin
en català les formes Tivissa i Eivissa (11).

(5) BRU, Fulls d'HistOria..., citat, pàgs. 7&77; VILASE-
CA, Dos cuevas..., citat, pàg. 159; VILASECA, SERRA-RA-
FOLS i BRULL, Excavaciones..., citat, pàg. 9, i TCHERNIA,
Les amphores vinaires..., citat, pàg. 65, 1 especialment pa-
gina 69.

(6) BRU, Fulls d'Histôria... citat, pàg. 113. Aquesta tri-
ple ortografia en un mateix document ens demostra les
vaciHacions al segle xiiè. per a transcriure Ia fricativa
sorda ilatina s. En tot cas, els dIgrafs —sz— i —ss— ens
demostren que la —c— de Tevica no és una gutural sorda
sinó que correspon a! so de l'actual ç. L'evoluciO fonètica
del norn és parallela a la d'Ebusus que ha donat l'actual
Eivissa.

(7) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàgi-
na 69 i nota 80, diu que horn podria pensar en TiBisi,
Tib.Isi(ci) o Tib.I(uli)Si(...), encara que concedeix poques
possibilitats a aquestes hipàtesis; nosaltres creiem que
son definitivament descartables per Ia raO adduida.

(8) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàg. 69.
(9) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàg. 69,

nota 78.
(10) J. MOLINA YEVENES, Estudios Latinos. I: mi-

ciación a Ia Fonética, Fonologia y MorfologIa, Barcelo-
na, 1969, pàg. 102.

(11) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pa-
gina 69.

Finaiment, arribem a la part més reiliscosa d'a-
questa anàlisi, a saber, l'estudi etimoiôgic dcl norn
pre-romà. Fins aqul hem pogut establir amb més o
menys seguretat i'existència d'un topônirn que hau-
na estat llatinitzat amb ia forma *Tibisus, de la
què ci TIBISI de les àmfores seria un genitiu o un
iocatiu. A partir d'aquI podem suposar i'existèn-
cia d'un topônim pre-roma que hauria estat ilati-
nitzat perà del què desconeixem la seva forma
exacta degut a què, en major o menor grau, ia hi-
potètica forma *Tibisus implica una deformació
del topônim pre-romà. Fins aqul encara podem ar-
ribar amb un cert grau de versemblanca; a partir
d'aquI ja tot és absolutarnent conjectural. L'eru-
dit tivissenc Liuls Bruil, en preparar l'edició deis
papers inèdits de Marius Bru, va reunir una sèrie
de teories etimoiôgiques sobre ci nom de Tivissa,
algunes d'eii, aitres d'altres (12). Bruli suposa que
ci nom Tivissa és ibèric i que subsisteix inalterat
des de temps pre-romans, i expiica ti- corn equi-
valent a ctossaa —recoizant-se en *Turissa > Tos-
sa (13)—, i -issa corn equivalent a <<ciutat>', i con-
ciou que, en definitiva, Tivissa és equivaient a
Vilalta. Personaiment, creiem que aquesta teoria
explica maiament ci pas de *Tivissa a Tibisi —o
miilor *Tibjsus_ per a retornar a Tivissa; no te-
nim, en concret, cap garantia de qué ci topônim
pre-roma acabés efectivarnent en -issa, i ai res-
pecte podem citar una vegada més ci nom d'Eivis-
sa que ye del norn fenici 'Aybu3im que significa
<<lila de Bes '> (14). A més, podem suposar que Si
la forma *Tivissa hagués estat pre-romana, ci llatI
l'hauria conservat idèntica, fent-la de la l.a dccii-
naciO; més aviat, ia forma hipotètica *Tibisus, que
sembia Ia rnés lôgica, pressuposa una terminació
pre-romana indeterminada, perô diferent de -issa.

Deixant de banda altres teories sense suficient
recoizarnent cientIfic (i5), podem contraposar a

(12) BRU, Fulls d'Histària..., citat, pàg. 78.
(13) A. del CASTILLO YURRITA, La Costa Brava en

la Antigüedad, en particular la zona entre Blanes y San
Feliu de GuIxols: la villa de Tossa (Estudio de conjunto),
a Ampurias, I, 1939, pàg. 260.

(14) J. PADRO I PARCERISA, El déu Bes: Iniciació al
seu estudi, a Fonanients, 1 (en premsa).

(15) Vegeu i'enumeració donada a BRU, Fulls d'His-
tària..., citat, pàgs. 70-80: Eduard Corbella i Alerany iden-
tifica Tivissa amb Eitovissa, per on Hannibal hauria tra-
vessat l'Ebre, segons Titus Livi; perô els manuscrits que
recullen !'obra d'aquest autor donen en realitat omissani
urbem, auna ciutat omesaa o ,<obiidadaa, cosa que ha es-
tat corregida per Onussam o Etovissam: A. SCHULTEN,
Las Guerras de 237-154 a. de J.C., Fontes Hispaniae Anti-
quae, fasciculo III, Barcelona, 1935, pàg. 50. La correc-
ció en Etovissa reposa en una ciutat citada per PTOLO-
MEU, 2, 6, 62, perb segons la narració de Livi, Hannibal hau-
na passat per la ciutat en qüestió anant de Cartagena a
l'Ebre, 1 Ptolomeu situa la seva Etovissa al territori dels
edetans. Per tant, no hi ha cap possibilitat d'identifica-
ció entre Etovissa i Tivissa, doncs Ia primera és molt més
al sud i, segons Livi, no és per on Hannibal va travessar
l'Ebre. Si hem de corregir omissam pci nom d'una ciutat
és més fàcil fer-ho per Onussam perquè segons Livi, Han-
nIbal Va fer el trajecte per la vora del mar (LIVI, 21, 22,
5), i Onussa sembla idcntificable amb PenyIscola (SCHUL-
TEN, Las Guerras..., citat, pàg. 67). Quant a Ia teoria de
Francesc Carreras Candi, no dOna cap exp!icació satisfac-
tôria del significat del mot (vegeu BRU, Fulls d'Histb-
na..., citat, pàg. 80).



l'anterior la hipètesi de Corornines (16), qui diu
que els noms de hoc en -issa son tipics dels ii-
uris, citant corn a exemple Tivissa i *Turissa,
aquest darrer topônirn havent evolucionat cap a
Torsa i Tossa i essent explicable a partir d'iturri,
que en basc vol dir <<font>>. Coromines es, pregunta
si es tracta de veritables ihliris anomenats am-
brons, o d'enterradors en <<camps d'urnes>> sortits
del Danubi mitjà i entrats a Catalunya portant
una llengua indoeuropea. Finalrnent, parallelitza
el nom xTivissa>> també arnb Tivi i Ibi a Valèn-
cia, mots probablement ibèrics. Per la nostra part,
ens sentim incapacos de decidir davant de tal con-
traposició d'opinions en front de l'origen i signi-
ficat d'aquests prefixes i sufixes, i ens estimem
més deixar-ho al criteri del lector. SI que volern,
perà, insistir aqul en el let de qué la terrninació
-issa no està dernostrat, ni de molt menys, que sigui
pre-romana en aquest cas, aixi corn la disparitat
de significats atribuIts per diversos autors als
topónims Tivissa i Turissa, sense donar als profans
en toponimia majors explicacions i apellant només
a Ia seva credibilitat.

Bru, per la seva part, ja havia cregut que el
nom de l'actual població, Tivissa, podia derivar
del nom del terrissaire de l'Aumedina, el fabri-
cant de les àmfores estampillades amb la marca
TIBISI (17). En aquest cas, la forma *Tibisus de
la què Tibisi seria el genitiu hiatI, no seria res més
que un antropônim ibèric llatinitzat. La qüestió,
per tant, podem plantej ar-la senzillament corn una
disjuritiva sobre si *Tibisus seria un antropónirn
masculI o un topônim femenI. La resposta, en tot
cas, no ens la pot donar la filologia i no tenim
altre rernei que decidir quines possibilitats podia
tenir un personatge, propietari del forn d'àrnfo-
res de l'Aumedina, de deixar el seu nom corn a
denorninació de l'actuah poble de Tivissa. Per la
nostra part seguim creient que poques, i conti-
nuem pensant rnés possible que *Tibisus fos sen-
zillament un toponirn, un norn de iloc ibèric ilati-
ntzat. No podem ignorar, peró, Ia possibilitat, en
certa rnanera intermediària, de veure en TIBISI
una abreviació del gentilici d'un personatge, fill
d'una localitat denorninada *Tibisus i dedicat a la
fabricació d'àmfores.

Hem deixat per al final la cita de la hipôtesi
d'Antoni Griera (18), en el sentit d'explicar la t-
inicial del norn corn una partIcula deterrninativa
igual que en bereber. En concret, el prefixe ti- fa
en bereber funcions d'article (19) i aixô ens podria
permetre donar una explicaciO als nornbrosos to-
pônims ibèrics cornençats en t. La hipôtesi, que
ens sernbla coherent i versemblant, no pretén,
com es pot veure, donar l'explicació del significat
total del topônirn, sinó només la d'una infima part
del mateix; peró potser el dia que ens arribern a
convèncer de què encara no som capacos de ilegir

(16) J. COROMINES, Estudis de Toponimia Catalana,
vol. I, Biblioteca Filolôgica Barcino, I, Barcelona, 1965,
pàg. 90.

(17) BRU, Fulls d'HistOria..., citatpàg. 78.
(18) Recollida a BRU, Fulls d'Histôria..., citat, pàg. 80.
(19) Veieu, per exemple, W. VYCICHL, Berberischtinelli

<Faden, Schnur> undseine semitische Epymologie a Le
Muséon, LXXXV, U.2, 1972, pàgs. 275 i ss.

l'ibèric ens limitarem a intentar donar passes més
petites, corn aquesta, i potser aquest dia comen-
carern a avançar efectivarnent en el desxiframent
d'aquesta lhengua.

II. HISTORXA DE LA INVESTIGACIO

Es pot ben dir que és amb ha pubhicació del vo-
hum XV del C.I.L., aparegut l'any 1899, que neix
ha investigació cientIfica de hes àmfores romanes.
Efectivament, l'estudi epigràfic dels segehls i de
hes inscripcions locahitzades damunt de certes am-
fores trobades a! Monte Testaccio i al Castra Prae-
toria de Rorna permeté a H. Dressel esbrinar im-
portants informacions relatives a: el pes del re-
cipient buit i phe; al norn de la persona que eh
va transportar i al port on là mercaderia va ésser
embarcada, a més, algunes vegades, de ha data
consohar. D'aquesta manera horn va saber que les
àmfores que porten eh nümero 20 de ha taula de
formes que Dressel adjuntà a ha seva obra havien
estat fabricades a Ia Bètica i que havien contin-
gut i servit per a transportar h'ohi andahüs durant
els primers seghes de l'era cristiana. Idèntica pro-
cedència s'ha assenyalat per altres recipients re-
presentats a ha taula de formes citades (forrnes 19,
21, 22, 23, 24, 25...).

Les àrnfores per a contenir oh conformen el grup
més important de recipients fabricats a Hispània,
si be no és l'dnic. Un altre grup molt nombrós h'in-
tegren els recipients dedicats al transport de con-
serves de peix (garum, liquamen, muria, allex...).
El seu origen bàsicament se situa al sud i al sud-
est de la peninsula i a tota ha banda africana de
l'estret de Gibraltar, on hes estacions dedicades a
la captura i manipulació posterior del peix foren
molt abundoses. Avui en dia coneixem prou be la
<<indüstria>> saladora i de conserves d'aquehhes con-
trades on a l'època romana horn continua una tra-
dició que remuntava a h'època del dornini fènico-
pdnic de Ia zona (20).

Si be és cert que l'oli i les conserves de peix eren
els dos més importants productes ahimentaris his-
panics capacos d'ésser envasats en àmfores, que
coneixIem per les indicacions que han arribat fins
avui a través dels escriptors de l'època rornana i
que l'arqueologia ha documentat suficientment,
les fonts clàssiques esmenten ahtres produccions
d'entre hes quals destaca fortarnent el vi, que s'ha-
vien exportat arreu de h'Imperi durant els tres pri-
mers seghes de h'era. Malauradament, fins no fa
tants anys, h'arqueologia no n'havia pogut indivi-
duahitzar els recipients corresponents.

L'any 1960 R. Pascual presentà, al Vile. Congrés
Nacional d'Arqueologia, cehebrat a Barcelona, una
important comunicació referida a un tipus espe-
cial d'àmfora, evohució ühtima de ha forma itàhica
Dressel 1, que, corn és sabut, hauria estat, en les
seves diverses variants, eh recipient mitjancant el

(20) Vegeu especialment: M. PONSICH i M. TARRA-
DELL, Garum et industries de salaison dans la Médjtérra-
née Occidental, ParIs, P.U.F., 1965; M. PONSICH, A. propos
d'une usine antique de salaisons a Belo (Bolonia-Cadix),
a Melanges de la Casa de Veldzquez, XII, 1976, pàgs. 69-79.



qual horn transportava el vi italic a les regions de
la Mediterrànja occidental durant els dos darrers
segles anteriors a Crist (21).

Aquesta nova forma aIllada per R. Pascual pre-
sentava unes caracterIstiques tipolègiques i tècni-
ques ben marcades i va permetre sense cap mena
de dubte establir una area de procedència i fabri-
cació gràcies a la localització de diversos forns i
escombreres de rebuigs de cuita principalment a
les cornarques del Vallès i del Maresme (22), re-
gió antigarnent ocupada, segons les fonts, pels
Laietans. D'aquI que alguns autors, especialment
francesos, les anomenessin àmfores laietanes (23)
fent referència expilcita a l'àrea de fabricaciO,
mentre que d'altres en diuen, per la forma, am-
fora Dressel 1 - Pascual 1, a! considerar-la bàsica-
ment una variant de la forma 1 de Dressel, en-
cara que amb una personalitat própia (24).

En aquest mateix treball, on també es feia una
anàlisi completa de la dispersió d'aquest envàs,
horn insistia en el let de què sovint la presència
de Ia forma Dressel 1 - Pascual 1 coincidia en els
mateixos forns i escombreres, amb Ia forma
Dressel 2/4, si be, de let, només s'insinuava la pos-
sibilitat d'irnitacions locals d'aquesta forma que
tenia un origen immediat italic i que havia subs-
titult d'una manera lenta perô constant l'àrnfora
itàlica Dressel 1 per al transport del vi a la segona
meitat del segle i a. C. (25).

(21) PASCUAL, Centros de produccidn..., citat, pàgi-
nes 334-345.

(22) Pascual, en el seu article, cita el forn del carrer
Bairnes de Caldes de Montbui; el de Sant Miquel de Ba-
duell o dels Martres a la carretera de Caldes a Grano-
hers; el de Can Cararac, relativarnent a prop dels an-
tenors; i el del Turó del Mujal o del Roser a Calella
de la Costa; Beltrán hi afegeix el d'Ocata a l'encreua-
ment entre l'autopista Montgat-Mataro i la carretera de
Teià (BELTRAN, Las dnforas... , citat, pàg. 332, nota 687).
Tchernia, per la seva banda, senyala el forn de la villa de
Torre Llauders a Mataró que va fabricar aquests tipus
d'àmfora amb la marca L. VOLTEI (TCHERNIA, Les am-
phores vinaires..., pàgs. 42-46, 55 i 60). Pascual, en un altre
article n'indica tres més a Platja dAro, Liavaneres i Reus,
perô sense precisar massa la informaciO i sense dades
massa segures (R. PASCUAL GUASCH, Algunos aspectos
del comercio antiguo segdn las dnforas, a Comunicaciones
a Ia I reunion de historia de la economia antigua de Ia
Peninsula Ibérica. Papeles del Laboratorio de Arqueologia
de Valencia, 5, 1968, pàgs. 67-79). També s'ha citat corn a
molt probable el de Tivissa, encara que amb alguns dub-
tes (PASCUAL, Centros de producciOn..., citat, pàg. 338,
i BELTRAN, Las dnforas.. , citat, pàg. 330).

(23) Amfores laietanes en forma de fus ("amphores
fuselées de la Léétanie>>). AixI les anomena Tchernia i
Zevi, nom molt valid i especialment indicat si be creiern
que l'adscripciO geogràfica limitada a la Laietània no és
massa afortunada. En efecte, a Tivissa mateix, lluny d'a-
questa comarca, és fabricar àmfores d'aquesta mena.

(24) AixI les anornenen Pascual, Beltrán, Aranegui-En-
guix, i nosaltres mateixos. Té l'avantatge d'ésser una de-
nominació clara i de no lirnitar a una sola cornarca el
lloc de procedència d'aquestes àmfores que, per altra
banda, sembla molt més ampli.

(25) Ha de cercar-se l'origen d'aquesta forma en proto-
tipus grecs i possiblement rodis, que es datarien a Ia
segona meitat del segle iii a. C. Copiades a Itàlia, refor-
mant lleugerament la forma, i fent-se més voluminoses,
conviurien amb les Dressel 1, a partir de les darreries del
segle ii a. C., a les quals anirien substituint al llarg del
segle i a. C. La seva pervivència ha de fer-se arribar fins
al segle ii d. C. Foren utilitzades en el transport del vi.

El treball de R. Pascual servI de base ferma per
a replantejar la qüestió de les relacions comercials
del sector nord-oriental de la Peninsula amb la
resta de l'Irnperi Romà a l'haver-hi la possibilitat
de determinar amb tota certesa l'origen <laieta>>
d'uns recipients amfórics ben caracteritzats, amb
totes les suggerències d'ordre historic, econàmic
i social que aquest let cornportava. Era, evident-
ment, un primer pas molt sàlid.

Al llarg dels anys que seguiren a l'estudi de
R. Pascual horn anà publicant troballes diverses
que anaren completant de mica en mica aquest
panorama. Aquest procés culmina amb l'aparició
l'any 1970 d'un treball monumental dedicat, de
forma monografica, a l'estudi de totes les amfo-
res romanes localitzades fins llavors als limits de
la Hispània antiga (26). Aquesta obra, deguda a
Miguel Beltrán, a part de fer referència a molts
altres aspectes del mon de les amfores, constituIa
un excellent estat de la qüestió de cadascuna de
les formes conegudes. Dins de l'apartat dedicat a
la forma Dressel 1 - Pascual 1, horn repetia bàsica-
ment l'esquerna proposat per Pascual afegint-hi
unes quantes dades noves que, de fet, no variaven
pràcticament gens el sentit general d'aquell (27).
En canvi, tot i assenyalant Ia troballa d'àmfores
Dressel 1 - Pascual 1 associades a d'altres assimi-
lables a Ia forma Dressel 2/4 (28), de la qual cosa
ja n'havia fet esment Pascual, no parlava de la
possible existència d'imitacions locals d'aquesta
darrera, i lent-se ressè de l'existència d'uns quants
<tituli picti>> trobats al damunt d'aquesta forma
localitzats a diversos punts d'Italia (29) amb Ia
inscripció LAUR o LAUR VET, no considerava que
es tractés de vi procedent de Ia regió de Lauro, de
situació incerta a l'area Peninsular, perà que fa
alguns anys horn ha localitzat pels voltants de
Llerona, al Vallès Oriental (30), i del qual, pon-
derant la seva qualitat excepcional, féu ja es-
ment Caius Plinius Secundus (Naturalis Historia,
XIV, 71), sinó d'un producte de Laurentum, co-
marca italica situada al sud d'Ostia (31). Cal dir,
perô, que en algun moment M. Beltrán insituava
una possibilitat llunyana d'irnitacions hispàniques
de la forma Dressel 2/4, sense, perô, creure-hi
massa (32).

Recentment, aquest mateix autor, segons hem
pogut esbrinar de forrna indirecta (33), ha docu-
mentat l'existència d'uns quants forns dedicats a

(26) BELTRAN, Las dnforas... , citat.
(27) BELTRAN, Las dnforas..., citat, pàgs. 329-338.
(28) BELTRAN, Las dnforas..., citat, pàg. 329.
(2) Coneixem tres casos a Roma, un a Ostia i un a

Pompeia.
(30) I. ESTRADA i L. VILLARONGA, La "Lauro " mo-

netal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona), a Ampurias,
XXIX, 1967, pàgs. 135-194.

(31) BELTRAN, Las dnforas ... , citat, pàgs. 372-373,
nota 786.

(32) BELTRAN, Las dnforas..., citas, pàgs. 192 i 608.
(33) C. ARANEGUI i R. ENGUIX, Taller de dnforas

romanas de Oliva (Valencia), València, 1977, Serie Traba-
jos Varios del S.I.P., n.° 54, pàgs. 27-28.



fabricar àrnfores d'aquesta forma a Andalusia (34),
la qual cosa és una indicació importantIssima pel
coneixement complet de les produccions agrIcoles
de la Bètica dedicades a l'exportació i que fins
ara quedaven limitades a l'oli i les conserves de
peix pel desconeixernent que horn té de quina hau-
na estat l'àmfora (o les àrnfores) contenidores del
vi (35).

Poc temps després aparegué un treball molt Va-
luós degut a A. Tchernia dedicat a les àmfores
per a contenir vi fabricades a la Tarraconense i
a la seva exportació a partir dels primers anys
de 1'Irnperi, on aportava una quantitat considera-
ble de noves dades sobre aquest terna (36). La
importància d'aquest article, que vingué posterior-
ment completat per una interessant comunicació
presentada al Primer Coioqui sobre Amfores Ro-
manes, organitzat per l'Escola Francesa de Roma,
i que fou redactada conjuntarnent per aquell autor
juntarnent amb F. Zevi (37), només pot ésser corn-
parada amb la que va tenir, al seu moment, l'es-
mentat treball de R. Pascual de l'any 1960.

L'estudi de Tchernia consta de dues parts ben
delimitades. Per una banda, Ia primera està dedi-
cada a l'anàlisi tipolôgica i epigràfica de les dife-
rents formes amfôriques fabricades en època ro-
mana al territori de l'actual Catalunya; per altra,
la segona part és la que versa sobre les conse-
qüències histôriques que horn pot extreure del
comerç del vi produIt al nord-est peninsular, l'ex-
pansió del qual ha estat localitzat en bona me-
sura a la GàIlia, a Itàlia, i al nord d'Africa, amb
una penetració més esporàdica al <<limes>> germà-
nic (38). Horn discuteix també algunes de les hi-
potesis més arrelades sobre l'economia agrIcola
dels segles i i ii d. C.

Limitant-nos a l'estudi tipolôgic, que és el que
ens interessa ara especialment, Tchernia l'estruc-
tura a través d'una anàlisi monogràfica de les
dues àmfores fabricades amb tota certesa a la
Tarraconense insistint especialment en les possi-
bles confusions de tipus i de forma concreta fent
esment de l'existència d'unes altres àmfores de la
mateixa forma produIdes amb tota seguretat al

(34) Els forns els localitza Beltrán Lions a Puente de
Carranque, el Rinconcillo de Algeciras i a Guadarranque
(San Roque), a les provIncies de Málaga i Cádiz, respec-
tivarnent. (M. BELTRAN LLORIS, Problemas de la morfo-
logIa y del concepto histdrico-geogrdfico que recubre la na-
cidn tipo. Aportaciones a La tipologla de Las dmforas be-
ticas, a Méthodes classiques et méthodes fornelles dans
l'étude des amphores, Collection a l'Ecole Francaise de
Rome, 32, Rorna, 1977, pàgs. 97-131),

(35) Cornencem a conèixer be alguns dels recipientes
bètics destinats al transport del vi corn la forma Hal-
tern 70 (D. COLLS, R. ETIENNE, R. LEQUEMENT,
B. LIOU, F. MAYET, L'épave Port-Vendres II et le com-
merce de la Bétique a l'époque de Claude, a Archaeonau-
tica, 1, 1977, pàgs. 33-38, 86-91 i 129-134) que comencem a
trobar arreu i amb una cronologia ben precisa.

(36) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàgi-
nas 38-85.

(37) A. TCHERNIA i F. ZEVI, Amphores vinaires de
Campanie et de Tarraconaise a Ostie, a Recherches sur les
amphores romaines. École Francaise de Rome, Roma, 1972,
pàgs. 35-67.

(38) Podeu veure el mapa de distribució de Tchernia
al seu article: TCHERNIA, Les amphores vinaires..., ci-
tat, pàg. 58, fig. 14.

sud d'Hispània, tal corn ho demostra l'existència
de forns (39), i Ia presència alli de nombrosos
exemplars que tenen certa semblanca amb la for-
ma Dressel 1 - Pascual 1, perô que ben analitzades
no poden menar-nos a l'error. L'autor, amb l'apor-
taciO de proves indiscutibles, afirmava per pri-
mera vegada que a la Tarraconense horn fabricà
també moltes vegades, i als mateixos forns que
produIden la forma Dressel 1 - Pascual 1, altres
envasos imitats de l'àmfora itàlica Dressel 2/4,
demostrant d'aquesta forma el que ja havia in-
tuIt R. Pascual un decenni abans (40).

•L'estudi epigràfic i l'establiment d'una crono-
logia per aquests materials, ultra una nombrosa
sèrie de suposicions i insinuacions que marcaven
el camI de Ia futura investigació, completaven
aquest interessant treball.

La cornunicaciO ja esmentada, presentada a
Roma per Tchernia i Zevi, arrodonI considerable-
ment el primer treball de l'autor frances al con-
firmar algunes suposicions all solament insinua-
des i al donar unes normes bàsiques per a co-
nèixer, mitjançant l'anàlisi de l'argila d'una am-
fora, l'atribució d'un fragment a les produccions
de la Tarraconnese (41). Per altra banda, l'estudi
d'algunes estratigrafies d'Ostia va permetre pre-
cisar el moment de la importació a Roma del vi
de l'est peninsular i, amb alguns dubtes, la seva
intensitat, confirmant moltes de les hipôtesis enun-
ciades per Tchernia al seu primer treball.

Darrerament aquest panorama s'ha anat clan-
ficant encara més i ja han estat assenyalats forns
a la Bètica on sembla que també es produIa la
forma Dressel 2/4, tal corn ja hem dit abans. L'e-
norme buit existent entre les produccions fetes
a terra catalana i les del sud de la Peninsula sem-
bla que caldrà omplir-lo lentament a base de tro-
balles esporàdiques, tal corn la que fa referència
al forn (o millot dit, escombrera) d'àmfores d'O-
liva a València on es produIen formes Dressel 2/4
de caracterIstiques diferents enserns amb àmfores
d'altres models (42).

III. ESTUDI DELS MATERIALS

3.1. La prospecció. Resultats I consideracions

L'interès que suposava per a nosaltres l'existèn-
cia d'un possible forn d'àmfores a Tivissa i la
manca de documentació directa sobre aquest tema,
i, per altra banda, les enormes possibilitats que
oferia documentar definitivament l'existència d'un
forn ceramic en aquell indret i Ia importància que
aquest let tindria per a una més gran coneixença
de les àmfores catalanes a època alto-imperial, i
de les produccions i exportacions agrIcoles d'una
considerable area rural del Principat, va dur-nos
a efectuar una prospecció molt completa per la

(39) Tal corn hem dit abans; vegeu notes 33 i 34.
(40) PASCUAL, Centros de produccidn..., citat, pàgi-

nes 335 i 337.
(41) TCHERNIA i ZEVI, Amphores vinaires de Cam-

panie..., citat, pàg. 37.
(42) ARANEGUI i ENGUIX, taller de dnforas..., citat,

pàgs. 13-26.



prirnavera de 1977 al Pla de I'Aurnedina, a Tivissa,
on se situava la localització del forn.

Aixà va permetre que recollissim, entre una
quantitat gran de fragments, un centenar de peces
trencades de les quals, un cop feta la tria n'hem
pogut estudiar cinquanta-nou.

Aquesta ràpida operació que, sens dubte, cal-
drà completar més endavant amb noves prospec-
cions i amb una excavació, ens ha perrnès destriar
uns quants elements totalment diferenciats: en
primer hoc, les àrnfores, el grup més nornbrós, de
formes diverses (Dressel 1 - Pascual 1, Dressel 2/4,
Dressel 7/11 i Dressel 28); seguides de grans reci-
pientes de rnagatzematge (dolia); d'elements de
construcció (tegulae); d'instrurnents utihitzats en
la vida dornèstica (pondera) i, finalment, de vasos
i d'un recipient de mides petites i mitjanes, d'üs
cornü. Aquests darrers elements son les üniques
troballes dubtoses, si be per l'anàlisi de les argi-
les i per altres caracterIstiques tèdniques cal con-
siderar-los corn fabricats in situ.

A continuaciO veurern les troballes separades en
grups i seguint l'ordre establert més arnunt.

3.2.1. Forma Dressel 1 - Pascual 1
Recipients caracterIstics i ben coneguts. El hiavi,

per regla general, molt alt, forrna corn un robust
collar quasi cihindric, arnb les parets més o rnenys
rectes. La part superior del cohl es presenta arro-
donida, i el punt d'unió forma, alguna vegada, un
graó pronunciat, mentre que altres vegades és suau
i arrodonit. Les nanses son de secció elIptica, arnb
un solc molt rnarcat a ha cara superior. Interna-
ment i corn a norma de caràcter general, el perfil
és més gruixut a la part alta de ha boca. A cops,
el ilavi intern és acanalat. Pel que hem pogut
veure, entre els exemplars recuperats les parets
no son d'un gruix excessiu.

1. Diàmetre de ha boca: 168 mm.; altura del
llavi: 82 mm.

Argila dura, ataronjada, de toriahitats vermello-
ses. Desgreixant a base de puntets blancs i al-
guns brillants. SuperfIcie interna roja i externa
ataronjada.

2. Diàmetre de ha boca: 152 mm.; altura del
hiavi: 75 mm.

Argila dura, ataronjada, amb puntets blancs. Su-
perfIcie de color roig ataronjat.

3. Diàmetre de ha boca: 130 mm.; altura del
llavi: 83,5 mm.

Argiha molt dura, de color vermellós i presència
d'infinitat de puntets blancs. Superffcie sense en-
galba, de color ataronjat.

4. Diàmetre de ha boca: 174 mm.; altura del
Ilavi: 63 mm.

Argila dura, bastant vermellosa i amb abundo-
sos puntets blancs. SuperfIcie de color taronjós.
Sense engalba (semblant n.° 3).

5. Diàmetre de la boca: 141 mm.; altura del
ihavi: 82 mm.

Argila dura, de color roig taronjós i puntets
blancs. SuperfIcie marronosa.

6. Diàmetre de ha boca: 150 mm.; altura del
llavi: 80 mm.

Fig. 1.— Amfores Dressel 1 - Pascual 1. Pla de 1'Aumedina.
Tivissa.



Argila dura, ataronjada i amb presència de pun-
tets blancs. SuperfIcie d'idèntic color, sense en-
galba.

7. Diàmetre de la boca: 164 mm.; altura del
Ilavi: 85 mm.

Argila dura, de color ataronjat, fina, amb pun-
tets de mides minüscules, blancs. La superfIcie és
d'un color molt semblant al de l'argila.

8. Diàmetre de la boca: 124 mm.
Argila dura, compacta, de color marronós clar,

amb l'ànima de la fractura, vermella. Puntets
blancs minüsculs. La superfIcie recoberta d'una
engalba blanquinosa, molt lleu i aigualida.

9. Diàmetre de la boca: 181 mm.
Argila roja i marró fosc, combinat, molt dura.

A Ia superfIcie presència molt aparent del des-
greixant, petits puntets blancs.

10. Diàmetre de la boca: 182 mm.
Fragment rebregat, deformat, massa cuit. Argi-

la molt dura, negra. Dins de Ia pasta son ben vi-
sibles els puntets blancs del desgreixant. La paret
interna presenta uns solcs continuats i poc pro-
funds. De color gris molt fosc.

3.2.2. Forma Dressel 2/4
Amfores dotades de caracterIstiques ben cone-

gudes, peró amb multitud de variants. Normal-
ment es distingeixen per tenir un llavi poc desen-
volupat, senzill i no massa alt, de formes arrodo-
nides, i per la presència de nanses de colze, bI-
fides.

11. Diàmetre de la boca: 155 mm.; altura del
llavi: 27 mm.

Argila dura, compacta, de color beige ataronjat
i presència ben visible de petits puntets blancs.

s possible observar-hi, a la paret externa, l'exis-
tència d'una engalba blanc-beige, rugosa. A i'm-
tenor marques ben assenyalades del torn.

12. Diàmetre de la boca: 142 mm.; aitura del
llavi: 22 mm.

Internament, el llavi presenta un marcat graó
a prop del pla superior de la boca. Argila roja,
molt dura, i amb nombrosos puntets blancs mi-
nüsculs. A la paret externa, a I'inici del coll, mdi-
cis d'una excessiva cocció.

13. Diàmetre de la boca: 135 mm.; aitura del
llavi: 19 mm.

Argila dura, fina, ben depurada, malgrat la pre-
sència de finIssims puntets blancs. Color ataron-
jat. Idèntiques caracterIstiques a les parets inter-
na i externa.

14. Diàmetre de la boca: 164 mm.; altura del
llavi: 23,5 mm.

Llavi motllurat, molt complex. Argiia ataron-
jada, molt fina i depurada, de gran duresa i pun-
tets blancs minüsculs. La superfIcie externa total-
ment recoberta d'una engalba de color ocre ver-
meilós.

A la part exterior del coil a uns 25 mm. del llavi,
dins d'un segell rectangular incomplet, la marca
TIBI(SI). Cada lietra mesura uns 12/14 mm. d'al-
tura.

15. Diàmetre de la boca: 166 mm.; altura del
ilavi: 22 mm.

Argila de color taronjós, fina, molt ben depu-
rada i dura. Presència de petits i molt abundosos
puntets biancs. La paret externa recoberta d'una

Fig. 2.—Amfores Dressel 1 - Pascual 1. Pla de 1'Aumedina.
Tivissa.



Fig. 3. - Amfores Dressel 2/4. N.° 15 amb marca TIBI(SI).
Pla de 1'Aumedina. Tivissa.

engaiba de color beige, ileugerament grogOs. A la
paret interna, reservada, son visibles algunes em-
premtes digitals.

16. Diàmetre de la boca: 134 mm.; altura del
ilavi: 22 mm.

Fragment deformat per un excés de temperatura
durant la cuita. Argila negra, durIssima. Idènti-
ques caracterIstiques a l'exterior.

3.2.3. Forma Dressel 7/11
Amfores de gran boca i liavi més o menys alt.

Distirigeix especialment aquest tipus, la part su-
perior del coll, de forma de campana capgirada,
tan caracterIstica. Les nanses son molt robustes,
especialment en el punt d'unió amb el coll, i pre-
senten dues o més crestes a la cara superior.

17. Diàmetre de la boca: 206 mm.; altura:
49 mm.

La paret interna del coil presenta un solc conti-
nuat i poc marcat. Argila dura, ben depurada, de
color vermellós ataronjat, de to viu i amb pun-
tets blancs i brillants, minüsculs i abundosos. La
superfIcie externa mostra l'existència d'una en-
galba de color groc blanquinós, rugosa al tacte.
A la paret interna és possible veure-hi alguns re-
galims deixats per l'engalba.

18. Diàmetre de la boca: 224 mm.
Argila dura, ben depurada, molt fina, de color

vermell ataronjat, i amb nombroses puntets
blancs i brillants. A Ia paret externa pot observar-
s'hi una engalba blanca groguenca de gran quali-
tat. Arreu son visibles les marques del torn. La pa-
ret interna solcada d'estries.

19. Diàmetre de la boca: 214 mm.
Argila fina, compacta, ben depurada, de color

taronja i ben cuita. Puntets petits biancs i bri-
llarits. A Ia superfIcie externa, magnifica engalba
de color groc molt clar, quasi beige, ben repar-
tida, fina i homogènia. Arreu, marques de torn
ben visibles.

20. Diàmetre de la boca: 194 mm.
Argila dura, fina, ben depurada, de color ta-

ronja vermellós i presència abundosa de petits
puntets blancs i brillants. La paret externa és de
color molt fosc, tal vegada per culpa d'una cuita
massa llarga o per unes temperatures massa ele-
vades. Es visible, malgrat tot, les restes d'una en-
galba groga molt clara, quasi beige.

21. Diàmetre de boca: 159 mm.
Argila fina, compacta, de color vermell intens a

la superfIcie i taronja a l'àriima. Puntets blancs
els uns i brillants els altres molt petits i nombro-
sos. MagnIfica engalba de color groc-beige, ben
repartida. A l'interior restes de calc, fragment re-
utilitzat (?).

22. Diàmetre de la boca: 216 mm.
Argila dura, ben depurada, de color vermell ata-

ronjat de to molt viu. Puntets blancs ben visibles.
Restes d'una engalba groga beige a la paret exter-
na. Arreu marques de torn ben visibles.

23. Diàmetre de Ia boca: 209 mm.
Argila fina, compacta, ben cuita de color roig

viu i amb abundosos punts blancs, minüsculs. En-
galba de color gris beige grogós, de qualitat, ben
repartida, cobrint la paret externa.

24. Diàmetre de Ia boca: 194 mm.
Argila ben cuita, dura, de color roig ataronjat,

de to molt viu. Petits punts blancs i brillants,
molt nombrosos. Restes d'una engalba groga bei-
ge, a l'exterior. A la paret interna, marques del
tornej at.

25. Diàmetre de la boca: 196 mm.
Argila dura, ben depurada, de color taronja ver-

mellós i puntets brillants, minüsculs. A l'exterior,
restes ben visibies d'una engalba groc-blanquinosa.

26. Diàmetre de la boca: 200 mm.
Argila compacta, fina, ben depurada, de color

vermellós taronja, molt viu, i amb presència de
puntets blancs. Restes d'una engalba de color
groc-blanc, de qualitat i tIpica. Paret interna amb
marques del torn.

27. Diàmetre de la boca: 222 mm.
Argila dura, fina, ben depurada, de color verme-

llós taronja i amb abundosos puntets blancs. En-



Fig. 4. - Amfores Dressel 7/11. Pla de 1'Aumediria. Tivissa.



Fig. 5.—Amfores Dressel 7/11. Pla de 1'Aumedina. Tivissa.



Fig. 6. - Amfores Dressel 7/il. Pla de l'Aumedina. Tivissa.

galba de qualitat, molt ben repartida, de color
blanc-beige, recobrint les parets externa i interna.
Marques de torn, arreu.

28. Diàmetre indeterminat.
Vora d'àmfora de ilavi alt i exvassat. Rebregada

per l'acció d'una cuita massa intensa. Argila dura,
compacta, ben depurada, de color morat. Les pa-
rets exteriors son grises, molt fosques, i a l'interior
clivellades.

3.2.4. Forma Dressel 28
Amfora de base plana. Es de mides més re-

duIdes que les citades abans. La part superior del
coll té forma de campana capgirada, perô en
aquest cas és recte i sense cap tendència a l'ex-
vassament. La part superior del llavi és recta o a
vegades solcada per una acanaladura ampla perà
poc profunda. Les nanses, paralleles al coll, son
de secciO quasi circular, amb una acanaladura a
la cara superior. El coil és sempre de poca a!-
cada.

Entre els diferents fragments és interessant ob-
servar-hi la gran varietat de ilavis: unes vegades
arrodonits, altres vegades, més complicats, for-
mant uria robusta visera, etc.

29. Diàmetre de la boca: 184 mm.
Argila dura, ben depurada, de color roig taron-

jós, molt viu, i presència de nombrosos puntets
blancs. L'engalba de color beige es conserva be
a la part externa del recipient, i n'hi ha restes a la
superfIcie externa. Arreu son visibles marques del
torn.

30. Diàmetre de Ia boca: 196 mm.
La cara superior del liavi presenta un solc molt

suau. L'argila, ben cuita, durIssima, de cOlor roig
molt viu. Puntets blancs molt visibles. La super-
fIcie interna i externa, recoberta d'una engalba
groga blanquinosa, espessa i ben repartida.

Fig. 7.— Amfora Dressel 7/11, rebregada. Pla de 1'Aumedina.
Tivissa.

Fig. 8. —Amfora Dressel 28. PIa de 1'Aumedina. Tivissa.



Fig. 9. - Amfores Dressel 28. Pla de 1'Aumedina. Tivissa.

Fig. 10. - Amfores Dressel 28. Pla de 1'Aumedina. Tivissa.

31. Diàmetre de la boca: 140 mm.
La cara superior del ilavi presenta un soic suau.

Argila dura, i ben depurada, de color ataronjat
vermellós i puntets minüsculs blancs. Internament
i externament podem veure-hi una engalba groga
blanquinosa, espessa i rugosa al tacte.

32. Diàmetre de la boca: 142 mm.
Argila dura, ben depurada, de color roig ataron-

jat, de tons molt vius. MagnIfica engalba grogosa-
beige, molt clara, recobrint ambdues superfIcies.

33. Diàmetre indeterminat.
La cara superior del ilavi, arrodonida, marcada

per un petit solc poc profund. Argila molt ben
cuita, ben depurada, de color taronja vermellós
de tons molt vius. La superfIcie externa recoberta
d'una magnIfica engalba groguenca, de tonalitats
suaus, quasi beige.

34. Diàmetre de la boca: 166 mm.
Argila ben cuita, fina, de color ataronjat ver-

mellós. Engalba caracterIstica, de color beige molt
clar, cobrint les parets interna i externa del frag-
ment.

35. Diàmetre de la boca: 170 mm.
Argila dura, compacta, ben depurada, sense des-

greixant, lievat d'alguna minüscula impuresa bri-
llant, de color rosat suau. L'engalba de color blanc
groguenc, molt espessa, i només visible a l'exte-
nor.

36. Diàmetre de la boca: 160 mm.
Argila dura, rugosa, compacta, amb el desgrei-

xant caracterIstic a base de puntets minüsculs
blancs. Color ataronjat a l'ànima i marrO fosc a
l'exterior. Engalba grogosa a Ia superfIcie externa
del fragment.

37. Diàmetre de la boca: 145 mm.
Argila dura, ben depurada, de color roig intens

a l'exterior i ataronjat al nucli. Puntets brillants
i blancs al nucli. Restes d'una engalba groga blan-
quinosa a la paret externa.

38. Fragment d'un coil, acanalat per dins, amb
dues nanses de secció elIptica amb la cara supe-
rior atravessada per un solc profund. Argila dura,
irregular, amb presència de puntets blancs de
dimensions considerables. Color vermell morat.
Les parets exteriors sOn d'un color marronós
brut, perô és possible veure-hi restes d'engalba.
Cal pensar que és una peca massa cuita.

39. Fragment de coil semblant al descrit ante-
riorment (n.° 38). Argila dura, compacta, ben de-
purada, de color roig intens i presència de pun-
tets blancs, molt petits. La paret externa és de
color marronós molt fosc, quasi morat. Es possi-
ble veure-hi restes d'una engalba blanquinosa.
Sembla un rebuig de fornada.

3.2.5. Pivots
Alguns peus d'àmfora presenten, quan cal clas-

sificar-los, dificuitats insolubles; altres, en canvi,
permeten una ràpida assimilació a una forma dc.
terminada.

Aixô passa entre els fragments recuperats al
Pla de l'Aumedina de Tivissa. En primer hoc cal-
drà parlar dels peus d'àmfora cilIndrics i massis-
sos, d'interpretació dubtosa i que tant poden per-
tànyer a la forma Dressel 1 - Pascual 1, que a ha
forma Dressel 2/4 i, fins i tot, a la forma Dres-
sd 7/11.



Fig. 11. - Pivots d'àmfora. N.° 40 i 41 atribuibles a les
formes Dressel 1 - Pascual 1, Dressel 2/4 1 Dressel 7/11;
els nüms 42 a 45, forma Dressel 28. Pla de 1'Aumedjna.

Tivissa.

40. Peu d'àmfora cilIndric, de punta arrodoni-
da i massIs, amb una empremta digital ben mar-
cada a prop de la superficie de repàs. Argila molt
dura, de color gris interriament i roig amarro-
nat a l'exterior. Fragment massa cult que caldria
assimilar a Ia forma Dressel 1 - Pascual 1 o, tal
vegada, a la Dressel 2/4.

41. Pivot cilIndric, massIs, de base arrodoni-
da, no diferenciada. Argila dura, ben depurada, de
color rosat, amb petits puntets blançs. La super-
fIcie externa recoberta d'una engalba blanquinosa
groga. Tipolàgicament, sembla que haurlem de
relacionar aquest fragment amb la forma Dres-
sel 7/11.

Menys dificultats ofereixen els exemplars amb
superfIcie de repès estable. Efectivament, aquests
peus arrodonits, no massa alts, de base elevada i
panxa ovoide, de parets poc gruixudes i diàmetres
redults, s'identificaven fàcilrnent amb les àmfores
de tipus Dressel 28.

42. Diàmetre de la base: 182 mm.
Argila ben depurada, de color ataronjat, molt

viu, i presència de petites partIcules blanques.
A la part externa, una engalba beige, de qualitat.

43. Diàmetre de la base: 160 mm.
Argila fina, compacta, de color roig ataronjat.

Engalba beige-groguenca, a la paret externa.
44. Diàmetre de la base: 134 mm.



Fig. 12. - Fragments de nansa. Nüms. 46 i 47, àmfora Dres-
Se! 7/11, possiblement; n.° 48, ámfora Dressel 1 - Pascual 1
o Dressel 2/4; n.° 49, Dressel 28. Pla de 1'Aumedina. Tivissa.

Argila rugosa, dura, irregular, de color morat.
La paret externa és de color gris fosc, perô és pos-
sible veure-hi restes d'una engaiga. Fragment mas-
sa cuit.

45. Petit fragment, rebregat i massa cuit, sem-
blant als nümeros descrits anteriorment (n.° 44).

3.2.6. Les nanses
La ciassificació de les nanses d'àmfora i Ia seva

reiació amb una forma determinada ofereix, a
cops, alguna dificultat, mentre que, en aitres Ca-
sos, és ben senziiia.

Per aixó només cal fixar-se, sempre que sigui
possible, en els grans coils on son visibies ies nan-
ses encara que sigui un petit fragment. D'aquesta
manera és fàcii assirnilar ies nanses de ia forma
Dressei 2/4, gràcies a ies trobalies, ja pubiicades,
de fragments d'aquesta forma suficientment grans,
i ies de ia forma Dressel 28, ben documentades
després d'aquesta prospecció el resultat de Ia qual
es motiu d'aquest estudi. Per les altres formes
hem de limitar-nos a l'anàlisi tipolôgic tradicio-
nal, relacionant les nostres trobalies amb formes
idèntiques d'altres indrets, amb els inconvenients
lôgics que aixô representa, donat que, en els ta-
hers locals, tal com s'ha vist moltes vegades, les
normes generals no son sempre estàtiques.

Les nanses de les àmfores Dressel 1 - Pascual 1,
normalment, son paralleles al coil, sense colze, i
amb la secció semi-elIptica o quasi circular, segons
els casos, amb un solc ample a la cara superior.

Les nanses de les àrnfores Dressel 2/4, molt ca-
racterIstiques i fàcilment classificables, presenten
un coize ben marcat i ha seva secció és bIfida, for-
mada com son per ha unió de dues tirahlongues
d'argila circulars. Altres vegades aquesta forma
inicial i clàssica es presenta desvirtuada, i de la
secció circular doble només en resta, corn un re-
cord llunyà, una acanaladura, més o menys pro-
funda segons ehs casos, a la cara superior.

També son de fàcil reconeixement les nanses de
la forma Dressel 7/11. Solen ésser molt robustes,
gruixudes, especialment en eh punt d'unió amb el
coil, on s'eixamplen considerablement, i mostren
a la cara superior, i a cops a la inferior, dues o
més crestes d'ahtura i dimensions variables perà,
sempre, ben marcades.

Les nanses de les Dressel 28 recorden lleugera-
ment i poden confondre's amb les Dressel 1 - Pas-
cual 1, perO pel que hem pogut veure son de mi-
des més reduIdes (secció circular o semi-elIptica
i acanaladura a Ia cara superior més o menys
fonda i marcada segons els exemplars).

46. Nansa robusta de secció elIptica, amb tres
crestes ben marcades i dos petits solcs, a la cara
superior. L'argila és dura, ben depurada, de color
vermell ataronjat, i amb presència de minüsculs
puntets bhancs. La superfIcie recoberta per una
engalba blanco-grogosa.

47. Fragment de nansa molt corvada, de sec-
ció elIptica, ampla, i que presenta unes crestes
suaus a ha cara superior i un sole ample i profund
a Ia inferior. L'argila és idèntica a la del fragment
nümero 46. Engalba de color groc molt intens.



48. Fragment d'àmfora de secció elIptica, poc
ampla, recta i amb un soic ben marcat a la cara
superior. L'argila, massa cuita, és dura, irregular,
i de color beige. El desgreixant, ben visible, és de
granets de sorra. La paret externa és de color
grisós fosc, totalment clivellada.

49. Fragment de nansa rebregat i malmès, molt
cremat, de secció circular i de poc diàmetre. Ar-
gila marronosa-morada, amb la superfIcie grisa
molt fosca. Peca massa cuita.

Per la forma i les mides d'aquests fragments hi
ha la possibilitat d'assimilar sense cap dubte el
fragment nümero 46 a la forma Dressel 7/11; en
canvi és bastant més difIcil precisar el tipus d'àm-
fora dels fragments nümero 47 i nümero 48, per
be que probablement s'haurien de relacionar amb
la forma Dressel 28 o tal vegada, especial-
ment el nümero 48, amb la forma Dressel 1 - Pas-
cual 1. Per la seva banda el fragment nümero 49
és totalment atIpic.

La forma general d'aquests fragments recorda
les bases de les àmfores Dressel 28, amb unes
quantes diferències, perO, ben notables: en pri-
mer Iloc, les mides. En efecte, els robustos frag-
ments de do/ia (l'anomenem aixI perquè creiem
que es tracta d'un gran recipient de magatzemat-
ge i, molt possiblement, d'un dolium) son d'unes
dimensions molt més grans que les de les àmfores.
Les parets son molt més gruixudes i Ia base és
quasi plana, ünicament una mica alcada, a dife-
rència dels fons alts de les àmfores Dressel 28. En
darrer Iloc, cal parlar de l'acabat exterior d'a-
quests recipients i del tractament de l'argila en-
front de la pasta de les àmfores. En el primer dels
casos, l'argila mostra un desgreixant enorme, molt
visible, de grossIssims grans de sorra, i les parets
externes no presenten cap mena d'acabat; les
àmfores, al contrari, tenen l'argila ben depurada i
fina i l'acabat exterior és ben apreciable (poli-
ments i engalbes).

50. Diàmetre de la base: 414 mm.
Argila rugosa, dura, de color vermellós, amb

presència de desgreixant de quars ben visible. Les
parets exteriors, rugoses, son de color beige ma-
rronós.

Fig. 13. - Nüms. 50 i 51, fragments de dolia; n.° 52, pondus
cremat. Pla de 1'Aumedjna. Tivissa.



51. Diàmetre indeterminat.
Argila vermella ataronjada, amb desgreixant

abundós a base de sorra, de gran duresa. Super-
ficie sense pour del mateix color.

3.4. Altres troballes

Entre els altres elements recuperats durant Ia
prospecció, i que amb tota seguretat foren fabri-
cats en aquest forn (existència de rebuig de forn
i peces massa cuites), hem d'anomenar especial-
ment un pondus i uns fragments de tegulae.

Aquest forn, doncs, hauria servit per a propor-
cionar a més de recipients pel transport i magat-
zematge dels productes agrIcoles de la zona, de
tegulae i possiblement in'zbrices per a la cons-
trucció.

52. Altura: 70 mm.; Ilargada: 54 mm.; ampla-
da: 35 mm.

Pondus de forma prismàtica, de sis cares no
massa iguals. A la part alta de les més grans pre-
senta la tIpica perforació. Una d'aquestes dues
cares, la principal, mostra una marca feta sobre
el fang tendre que no és sino una creu de sant
Andreu damunt d'una de normal, marca ben co-
neguda sobre pondera. L'argila és de color morat
marronós, i molt dura, i la superficie, rugosa i
de color gris fosc. Indubtablement es tracta d'una
peca excessivament cuita.

53. Petit fragment de tegula amb les caracte-
rIstiques tècniques idèntiques a les de les peces
descrites anteriormente i marques concretes d'una
cocció excessiva. Presenten desgreixant sorrós ben
visible.

3.5. Elements dubtosos

D'aquest mateix indret i recollits conjuntament
amb els fragments d'àmfora, hem de fer menció
d'uns quants fragments de ceràmica oxidada ati-
pica, vasos, gerros, bols, dels quals no tenim, ara
per ara, testimonis segurs (rebuigs de forn i pe-
ces massa cuites) per a documentar la seva fabri-
cació in situ si be tot sembla indicar-ho, tal com
podria deduir-se'n de l'anàlisi de les argiles i de
l'acabat final de les peces.

54. Diàmetre de Ia boca: 206 mm.
Plat de parets molt obertes i boca amplIssima,

del qual ens manca la base. L'ànima de l'argila és
de color gris i ataronjada la perifèrica. Es de gran
duresa, rugosa i sense desgreixant de cap mena.
La superfIcie és de color taronjós i s'hi veuen be
les marques del torn.

55. Diàmetre de la boca: 112 mm.
Broc d'un gerro de boca ampla, amb liavi molt

ben marcat i complicat. Argila dura, ben depura-
da, fina, de color ataronjat i amb presència de
petits punts blancs. La superfIcie externa és de
color beige ataronjat.

56. Diàmetre de la boca: 187,5 mm.
Recipient de gran boca, de parets obertes i llavi

vertical, diferenciat i poc alt. Argila fina, ben de-
purada,i dura, de color taronjós i desgreixant a
base de minüsculs punts blancs. La superficie ex-
terna presenta parcialment un color ocre ataron-
jat, s'hi pot observar també un fina engalba molt
aigualida.

57. Diàmetre de la boca: 114 mm.
Broc d'un recipient de parets obertes i llavi

motllurat i complex. Argila ataronjada, amb pun-
tets blancs, fina i dura, idèntica a Ia del fragment
nñmero 56. Fina engalba blanquinosa i transpa-
rent a la paret externa.

58. Diàmetre de la base: 134 mm.
Petit fragment d'un plat (?), de peu ben diferen-

ciat, alt, i probablement de parets obertes. L'ar-
gila, durissima, fina i ben depurada, es trenca for-
mant escates. De color vermell vinós, no presenta
aparentment cap tipus de desgreixant. SuperfIcie
molt Ilisa del mateix color.

59. Fragment d'una peca bitroncocónica. Argi-
la dura, ben depurada, de color roig ataronjat.
Engalba groguenca beige, de qualitat, a la paret
externa.

4.1. L'existència del forn de Tivissa

Si fins ara, i des de la publicació de l'excellent
article de R. Pascual (43), tots els estudiosos que
s'havien preocupat més o menys directament de
les àmfores fabricades a Catalunya, i, de passada,
de tota la costa oriental de la Peninsula Ibèrica,

(43) PASCUAL, Centros de producción..., citat, pàgi-
nes 334-345.



Fig. 14.— Fragments de ceràmica comuna oxidada. Pla de
lAumedina. Tivissa.



feien referència al tema d'un hipotètic forn d'àm-
fores a Tivissa (44).

Les proves a favor no eren massa sàlides i en
cap cas rnai definitives: un terreny, el Pla de l'Au-
medina, situat a poca distància del poble, on era
possible veure-hi i recollir-hi grans quantitats de
ceràmica romana; la recuperació d'alguns f rag-
ments d'àmfora de mides considerables, amb les
marques TIBISI i SEX.DOMITI (una sola vega-
da) (45); l'existència, ben documentada, d'alguns
fragments d'àmfora a diversos jaciments de la
Mediterrània occidental amb l'estampilla TIBISI,
a Empüries (46), al Vieux-Port de Marsella, a Saint-
Cyr-sur-mer, a Fos i a Pompeia (47). A Empüries,
Saint Cyr i Marsella sobre àmfores de Ia for-
ma 2/4, i a Fos sobre una variant de la forma Dres-
sel 7/11, i a la ciutat campaniana damunt d'un
exemplar de forma indeterminada ara per ara, al
restar perduda la peca als magatzems. Finalment,
i com a prova més concloent, la relació clara en-
tre Ia marca TIBISI i el nom de la vila actual:
Tivissa. Aquest fet i la troballa al Pla de 1'Aume-
dma de fragments amb el segell eren els docu-
ments més sàlids a favor de suposar l'existència
en aquell indret d'un forn ceramic.

Malgrat tot, per a poder confirmar alli la lo-
calització d'una terrisseria calien proves més Se-
gures, irrefutables. Aquesta darrera prospecció, el
resultat de la qual acabem d'exposar, ens ha pro-
porcionat documents abundosos i totalment fia-
bles per a poder provar l'existència d'aquest fet:
en primer iloc, la localitzaciO fIsica del forn, o
d'un dels forns, molt malmès i situat sota una
vinya conreada i d'una munió de pedres escaira-
des i, indubtablement, reutilitzades, crernades o
mig cremades per l'acció de les altes temperatu-
res que hagueren de soportar, pedres que, sens
dubte, van formar part del forn i que avui servei-
xen de paret de feixa als marges que delimiten el
camp pel seu costat ilevantI.

En segon lloc, per la presència de molts frag-
ments massa cuits, cremats o rebregats que per-
tanyen a fornades fallides i que habien anat a
parar, juntament amb les peces trencades o in-

(44) PASCUAL, Centros de produccidn..., citat, pàgi-
nes 338 i 343; TCHERNIA, Les arnphores vinaires..., ci-
tat, pàgs. 63-76; BELTRAN, Las ánforas..., citat, pàg. 194,
n.° 474, pàg. 376, fig. 146,5, pàg. 330 i pàg. 336; TCHERNIA
i ZEVI, Amphores vinaires de ta Campanie..., citat, pàgi-
nes 52 i 66-67; ARANEGUI i ENGUIX, Taller de ánforas...,
citat, pàgs. 27-31; J. M.' NOLLA BRUFAU, Las anforas ro-
manas de Ampurias, a Ampurias, 36-37, 1974-1975, pàg. 169,
n.° 72, fig. 16,2 i pàgs. 188-191.

(45) Coneixem tres grans fragments recollits al Pla
de I'Aumedina amb el segell TIBISI a! coil: un sobre Ufi
fragment informe, l'altre sobre un coil de la forma Dres-
sel 7/11 (TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pa-
gina 63, fig. 17,2), i un tercer inèdit fins ara 1 que publique
en aquest treball (fig. 14), sobre una àmfora Dressel 2/4.
Amb la marca SEX.DOMITI, un cas ünic sobre una Dres-
sel 28 (TCHERNIA, Les ainphores vinaires..., citat, pàgi-
na 169, n.° 72, fig. 16,2).

(46) M. ALMAGRO BASCH, Las inscripciones ampu-
ritanas griegas, ibéricas y latinas, Barcelona, 1951, Mono-
graflas Ampuritanas, 2, pàg. 208, n.° 206; TCHERNIA; Les
arnphores vinaires..., citat, pàg. 66, fig. 18,1; NOLLA, Las
ánforas... , citat, pàg. 169, n.° 72, fig. 16,2.

(47) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàgi-
nes 65-67, figs. 18,2, 18,3 i fig. 19.

ütils per qualsevulla raó, a les grans escombreres
que té tota terrisseria ben a prop. Curiosament
hem pogut recollir, tal corn ja s'ha dit, rebutjos
de forn de cada un dels recipients grans que s'hi
fabricaren.

AixI doncs aquests dos fets, i d'una manera es-
pecial l'enurnerat en segon iloc, proven de ma-
nera, creiem, definitiva, la localització, en aquest
punt, d'un forn. Una excavació cientifica, si fos
possible (48), aclariria Ia planta del forn, i la gran-
dana, i amb moltes possibilitats Ia situació dels
elements auxiliars, alhora que podria aportar no-
yes dades per a precisar cronolôgicarnent l'etapa
de funcionament de Ia terrisseria, que basem fins
ara en Ia tipologia de les àmfores fabricades alli.

Actualment podem dir que tot el material pro-
cedent del Pla de l'Aumedina recuperat des de les
prospeccions del seu descobridor senyor Màrius
Bru l'any 1920 (49), procedeixeride1s grans munts
d'exemplars inütils i fets malbé del forn de Ti-
vissa.

4.2.1. Tipus d'amfora i altres recipients
Horn pensava, per les troballes efectuades a Ti-

vissa i a les altres estacions que hem anat asse-
nyalant, que aquest forn produIa varies formes
d'àmfora: les Dressel 2/4, les variants pràpies de
la forma Dressel 7/11, i, tal vegada, les Dressel 1-
Pascual 1 (50). Sobre la producciO d'àmfores Dres-
sel 28, havent-ne estat trobats fragments al Pla de
L'Aumedina (51), tothom, o quasi, semblava estar
d'acord en considerar-los de procedència foras-
tera i estranya al taller, per culpa de la forma, con-
siderada bètica i de Ia marca SEX.DOMITI (52),
no obstant els resultats de Ia nostra recerca pro-
ven que aquesta forma fou produIda in situ.

Durant les nostres prospeccions, i tal corn hem
vist més amunt, recollIrern, sense fer cap tria es-
pecial, exemplars de quatre formes distintes d'àm-
fora, algunes ja conegudes i les altres intuIdes:
forma Dressel 1 - Pasqual 1, Dressel 2/4, Dres-
ser 7/11 i Dressel 28.

A més a més, localitzàrem alguns fragments de
grans recipients de magatzematge molt interes-
sants (dolia), d'elements d'üs quotidia (pondera),
fragments de tegulae i finalment fragments de
plats i gerros de mides modestes que anomenem
normalment vasos comuns oxidats (53).

De tots ells hem pogut localitzar fragments mas-
sa cremats o rebuigs de forn, lievat dels citats en
darner lloc.

(48) Les caracterIstiques especials del conreu de la
vinya fan dificil el dur endavant una excavació.

(49) BRU, Fulls d'História..., citat, pàgs. 76-77.
(50) No existia una prova definitiva de que aquest

forn hagués produIt àmfores d'aquesta forma; només I'e-
xistència d'algun gran fragment atIpic semblava insinuar-
ho (PASCUAL, Centros de producción..., citat, pàgs. 338
i 343; BELTRAM, Las ánforas..., citat, pàg. 336, nota 695).

(51) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pa-
gines 63-65, fig. 17,1.

(52) Sobre aixà podeu veure l'apartat d'aquest treball
dedicat al forn de Tivissa.

(53) Amb aquesta denominació, gran calaix de sastre,
hi situem tota la ceràmica no importada i suposadament
de fabricació local. L'dnic punt de contacte entre aques-
tes ceràmiques es el d'estar cuites amb un foc oxidat.



4.2.1.1. CaracterIstiques morfolàgiques
L'acurada descripció de cada un dels cinquan-

ta-nou fragments inèdits estudiats en aquest tre-
ball, ha servit per a determinar d'una manera ge-
nèrica les caracterIstiques de l'argiia i i'acabat de
cada tipus amfàric o de cada recipient:

4.2.1.1.A. Amfores Dressel 1-Pascual 1: Deis
deu fragments assimilats a aquesta forma, només
un (n.° 10) no pot proporcionar-nos cap informa-
ció pci fet de tractar-se d'un bocI massa cremat
i per tantatIpic.

El fang utiiitzat és sempre excellent, molt ben
depurat, i de gran duresa. Predominen els colors
ataronjats vermellosos, de tonalitats més o menys
vives, i cal fer notar un cas (n.° 8) amb el nucli
central de color roig i la perifèria de color ma-
rronosa fosca. En tots els fragments és possible de
veure-hi la presència d'uns minüsculs puntets
blancs molt fins.

Pci que fa a i'acabat exterior només detectàrem
en dues ocasions ci recobriment d'una engalba
molt lieu de color bianquinós (n.° 8 i n.° 9). Els al-
tres fragments presenten les parets exteriors for-
ça polides i del color del fang.

4.2.1.1.B. Arnfores Dressel 2/4: Unicament en
recuperàrem sis exemplars. L'argila és també molt
fina, dura, de qualitat, i pigallada de minüscules
partIcules blanques. Entre els colors dominen els
taronges de variades tonalitats perà cal assenya-
lar, també, els beige ataronjats i eis vermelis més
intensos.

La presència d'engaiba és més normal entre els
exemplars d'aquesta forma. Sol ésser de color ciar
(blanc beige o beige groguenc) perè a cops és més
fosc (ocre-vermeiiós).

4.2.1.1.C. Ainfores Dressel 7/11: En total son
dotze els fragments estudiats d'aquesta forma. El
fang utiiitzat, semblant al de les formes anterior-
ment descrites, és dur, ben depurat, amb pre-
sència dels caracterIstics puntets blancs acom-
panyats, de vegades, per d'aitres de briliants d'i-
dentiques mides. El color que predomina és ma-
joritàriament l'ataronjat vermeli, amb intensitats
i variants multiples. També cal recordar els colors
ataronjat, roig intens i una peca (n.° 21) amb ci
nucli taronjós i l'exterior vermeil.

Tots els fragments presenten Ia superfIcie exte-
rior (i de vegades la interna) recoberta d'una en-
gaiba de qualitat, espessa, a cops rugosa, molt
ben repartida, de color ciar (blanc, blanc beige,
beige groguenc, groc...), amb predomini del beige
blanc.

4.2.1.1.D. Amfores Dressel 28: Dels onze frag-
ments identificats, dos d'eiis son massa cremats
per a poder-nos servir. L'argila és molt dura, excel-
lent i majoritàriament de color ataronjat verme-
llós si be cal recordar alguns fragments de color
roig intens, d'aitres rosats pàllids, i un de nucli
ataronjat i perifèria roja (n.° 37). Hem localitzat
cinc fragments amb presència de puntets blancs
minüscuis; un, amb puntets blancs de mides con-
siderables; un altre, amb presència de puntets
blancs i brillants; un altre només amb puntets

brillants, i, finalment, tres exemplars sense cap
mena de desgreixant visible.

Es normal ci recobriment de ia paret externa i
de la interna (zona del liavi), per una engalba de
color clar (beige, blanc, groc o combinacions), a
vegades espessa i sempre ben repartida.

4.2.1.1.E. Dolia: En aquest cas l'argiia diver-
geix considerabiement. Es mes rugosa i ci des-
greixant de gra molt gros i ben visible. Els colors
predorninants son ci roig i ci vermeil ataronjat.

Les parets exteriors, rugoses i sense pour, d'i-
dèntic color de les pastes.

4.2.1.1.F. Tegulae: Recorda les argues descrites
anteriorment (4.2.1.l.E) perô amb els trets basics
més accentuats.

4.2.i.1.G. Pondera: Sense determinar. Una tro-
baila ünica i massa cuita.

4.2.1.1.H. Ceràmica comuna oxidada: Final-
ment caldrà parlar deis trets caracterIstics d'a-
quests vasos corn a grup, del qual se'n recoiliren
sis fragments.

La manca de peces cremades o rebregades no
ens perrnet assegurar amb absoluta claretat que
fossin cuits en aquest centre si be i'argiia i i'aca-
bat recorda molt ci de les àmfores descrites an-
teriorment. Per aitra banda hi ha un fet que cal
comentar: és ben curios que durant la nostra
prospecciO i en recoilides anteriors no s'hagi, pci
que sabem, recoilit un sol fragment de ceràmica
importada, cosa ben lôgica si tenim present que
aill hi havia una terrisseria i no una zona d'hà-
bitat. Aixô, doncs, ens fa sospitar que aquests
fragments de gerros i piats d'ds comü haurien es-
tat cuits aqul mateix per a ésser utiiitzats per la
comunitat veIna. Maigrat tot, és una hipôtesis que
haurà d'ésser confirmada més endavant, encara
que sembla reforcar la nostra opinió ci fet de què
al forn d'Oiiva, al Pals Valencià, també s'hi tro-
baren, entre les produccions, vasos comuns (54).

L'argiia sol ésser ben cuita, fina i ben depurada,
arnb presència, aiguna vegada, de puntets biancs
caracteristics. El color més representat és l'ata-
ronjat, ci vermeil i l'ocre taronja, amb un cas de
nucli gris i exterior taronjOs.

Les parets externes son polides i fines, del color
de l'argiia. Tres exemplars presenten una engaiba
molt aigualidà (n.° 56, n.° 57 i n.° 59), beige gro-
guenca o bianquinosa.

4.2.2. Consideracions generals
Resumint i aplegant totes aquestes dades po-

dem dir que l'argiia del forn de Tivissa és d'una
molt bona qualitat, dura, ben depurada, amb des-
greixant a base de puntets minüscuis blancs, de
vegades acompanyats d'aitres de brillants, o en
cert nümero de casos sense cap mena d'impureses
visibies.

El color predominant de les argues és l'ataron-
jat vermeilós, amb una gamma de tonalitats i ma-

(54) ARANEGUI I ENGUIX, Taller de ánforas..., citat,
pàg. 15, fig. 2,24 i 15.



tisos enorme, del vermell rajol, al rosat, etc.
La superfIcie pot estar recoberta d'una engalba

més o menys espessa, perô sempre ben repartida;
altres vegades, l'engalba és inexistent i les parets
externes no ofereixen un recobriment especial.
Predorninen, quan n'hi ha, els tons clars, blancs,
beiges, grocs i les tonalitats interrnitges.

Per altra banda, aquests trets generals s'avenen
perfectament amb les descripcions que Ia biblio-
grafia dóna a les àrnfores de TIBISI (55) i aixI
veiern àrnfores d'argila vermellosa ataronjada, amb
petites impureses blanques, d'altres amb el nucli
de color vermell i ataronjat clar a l'exterior i sen-
se desgreixant visible i també un exemplar, pro-
cedent d'Empüries, amb restes visibles d'una
engalba blanquinosa.

Aquestes caracterIstiques serveixen per a con-
firmar l'hornogeneItat d'aquests productes i la
gran sernblança, deixant de banda petites varia-
cions, entre tots els fragments ja siguin d'una o
d'una altra forma.

Resten, a part, els fragments de tegulae i dolia
on, pel que hem pogut veure l'argila utilitzada era
menys depurada, el desgreixant més gros i sense
un acabat exterior acurat, cosa ben raonable trac-
tant-se de teules i de grans recipients de magat-
zematge.

Aquestes qualitats tècniques de les argues del
forn de Tivissa fa que ens fixem amb especial in-
terès amb la definició de les caracteristiques tèc-
niques d'algunes de les àrnfores de la Tarraco-
nense que tan acertadament van descriure Zevi i
Tchernia: argila dura, de color roig, constant (ver-
mell de rajol), amb tonalitats diverses de més
clar a més forsc, segons els exemplars, a cops amb
l'ànirna grisa o marronosa, sense unes delirnita-
cions dares. En general sense engalba, malgrat
alguna excepció, i amb la superfIcie del color de
la pasta. Es un fet caracterIstic, la presència d'un
desgreixant a base de puntets blancs, en majoria,
brillants i grisos, de dimensions variables peró
generalment grossos, de més d'un millImetre i
fins a dos. De vegades aquestes partIcules daura-
des brillants son visibles a la paret externa (56).

La diferència entre els tipus identificats per
Zevi i Tchernia i les àmfores de Tivissa és forca
clar. En el nostre cas l'argila és de tonalitats va-
riades, si be és cert que predorninen els colors
vermells i taronges; en canvi el desgreixant és
sempre rninüscul, Ilevat d'algun cas alilat, i la
presència d'engalba, rnajoritària.

Es aquest un fet que ens interessa remarcar i
que té sens dubte importància a l'hora de classifi-
car fragments d'àmfora i d'intentar esbrinar-ne
l'origen de cada un. A partir d'ara sembla que
caldrà anar amb molta cura quan, corn veiern,
alguns tallers provincials fabricaren àmfores amb
argiles de gran qualitat i difIcils de classificar, tal

(55) ALMAGRO, Las inscripciones..., citat, pàg. 208, nü-
mero 206; TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pa-
gines 66-77; NOLLA, Las ánforas..., citat, pàg. 169.

(56) TCHERNIA i ZEVI, Amphores vinaires de la Cam-
panic..., citat, pàg. 37.

corn succeI a Tivissa o a Oliva, al Pals Valen-
cia (57).

La forma Dressel 1 - Pascual 1, fou la primera
coneguda entre les fabricades a Catalunya (58) i
si be s'indicava que possiblement havia estat pro-
duIda al forn de Tivissa no hi havia cap prova
definitiva, només alguns grans fragments de coil
i panxes de classificació quasi imposible, que van
relacionar-se amb aquest tipus.

Ara coneixem forca ilavis i, tal vegada, nanse i
pivots i alguns fragments rebregats i massa cuits,
indubtablement passats de forn. No posseIrn for-
rnes senceres ni fragments massa grans la qual
cosa impossibilita qualsevol intent per a delirnitar
els possibles trets caracteristics d'aquests exem-
plars en relació arnb els d'altres formes.

Els liavis, tal corn s'ha vist, son tIpics: alts i
quasi sernpre cilIndrics o, de vegades, més oberts
a Ia part superior. Aquest punt sol presentar-se
arrodonit i a cops amb una viva aresta.

La forma Dressel 2/4 és una altra de les usuals
entre les de fabricació local a Ia Tarraconense i
si be copia perfectament les formes dels models
italics, les argues son molt personals i fàcils de
reconèixer.

Era, corn s'ha pogut veure, una de les formes
produIdes pel forn de Tivissa i la forrna que, ara
per ara, presenta més vegades la marca TIBISI.

Entre les peces d'aquest taller conegudes, hi han
unes petites diferències en el tractament i aca-
bat clels llavis, i de les possibles diferències exis-
tents a les altres parts de l'àmfora, res no en
sabem. Hem d'assenyalar la presència de llavis
triangulars molt oberts, corn el de l'exemplar de
Marsella; Ilavis alts (altura relativa tenint en
compte el tipus d'àrnfora), poc oberts i quasi rec-
tes (exemplar d'Empüries); llavis arrodonits a
manera d'un robust anell; exemplars amb Ilavi
arrodonit a la part de dalt i rectes en la seva
continuació; llavis de secció triangular amb les
vores arrodonides...

Pel que hem pogut esbrinar, les nanses d'aquests
productes serien de colze pronunciat i bIfides, tot
i que no ens semblaria estrany l'existència d'exern-
plars amb nanses de secció eliptica i un solc més
o menys marcat a la cara superior.

Les àmfores de la forma Dressel 7/11 d'aquest
forn ja eren conegudes per dos grans fragments
amb el segell TIBISI imprès al coll, l'un proce-
dent del Pla de L'Aumedina i l'altre, de Fos (59).
Pel que fa referència a les relacions amb altres
àmfores d'aquesta mateixa forma, hi ha molts
punts de contacte, especialment en l'aspecte gene-
ral, tot i que els productes de Tivissa tenen una
marcada personalitat i algunes notables diferèn-
cies, almenys en les parts que coneixem be.

(57) ARANEGUI i ENGUIX, Taller de ánforas..., citat,
pàg. 17. (Argues rosades, pastes ben depurades, sense des-
greixant visible i cuita uriiforme.) També pàgs. 37-42.

(58) PASCUAL, Centros de producción..., citat, pàgi-
nes 334-345.

(59) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàgi-
na 63, fig. 17,2 i pàg. 67, fig. 19.



Per norma general solen tenir una gran boca,
i el liavi en forma de campana capgirada, molt
aplanada —les nanses son robustes amb tres o
més crestes a la cara exterior—. De l'aspecte ge-
neral, poca cosa podem dir.

Finalment caidria parlar de les àmfores Dres-
sel 28. Maigrat les troballes d'algun fragment fe-
tes al Pla de l'Aumedina (60), pràcticament tothom
que s'ha referit al tema ha defensat una proce-
dència bètica per aquests productes.

Es un recipient de base plana, no massa alta, ja
documentada a època tardo-republicana a Albin-
timilium i a l'enfonsament d'Albenga (61). El mo-
ment final hauria de situar-se, tal vegada, a la se-
gona meitat del segle ii d. C. per be que fins ara,
sense massa seguretat. Al llarg d'aquests anys, els
recipients evolucionen, en especial pel què fa als
llavis i a Ia unió de les nanses amb el coil. Sobre
ci seu origen, tal corn ja hem comentat abans en
aquest mateix treball, s'ha insinuat, basant-se en
uns tituli picti, una procedència hispànica i pro-
bablement bètica, on, per altra banda, sabem que
foren fabricades (62), encara que arnb molts
dubtes (63).

Pd fet d'haver estat localitzades tres estampilles
sobre àmfores d'aquest tipus al Conventus Tarra-
conensis i cap a la Bètica, Tchernia adoptava una
posició prudent a l'espera de l'aparició de noves
proves (64). Per la seva banda, molt recentment,
Beltrán Lloris, sense explicar les seves raons d'una
rnanera clara, ha considerat que aquest tipus fou
fabricat almenys a Tivissa (65).

Actualment, tal corn ho demostren els fragments
que hem estudiat en aquest treball (nüms. 29 a 39
i 42 a 45), amb fragments de coil, bases, peces
massa cuites, rebuigs de forn i algun fragment
rebregat, podem suposar, amb tota certesa, que
aquesta forrna també fou fabricada a Tivissa (66).

(60) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàgi-
na 63, fig. 17,1.

(61) N. LAMBOGLIA, La nave romana di Albenga, a
Rivista di Studi Liguri, XVIII, 1952, pàgs. 165-166; IDEM,
Sulla cronologia delle anfore romane di eta repubblicana
(Il-I secolo AC.), a Rivista di Studi Liguri, XXI, 1955,
pàgs. 265-266.

(62) AixI sembla demostrar-ho el carregament de la
nau de Port-Vendres II, procedent d'Andalusia i ben da-
tat a època claudia, amb àmfores Dressel 20, Haltern 70,
Dressel 7/11 (Pompeia VII) i àmfores de base plana Dres-
sel 28 (uns pocs fragments, 10 exemplars?) tot i que p0-
drien haver estat carregades en una hipotètica parada del
vaixell a les costes catalanes (COLLS, ETIENNE, LEQUE-
MENT, LIOU, i MAYET, L'épave Port-Vendres II..., citat,
pàgs. 43-47).

(63) BELTRAN, Las dnforas..., citat, pàgs. 497-508, fi-
gures 200-201.

(64) TCHERNIA Les amphores vinaires..., citat, pàgi-
nes 64-65.

(65) M. BELTRAN LLORIS, Cerdrnica romana. Tipolo-
gIa y clasificacidn, Saragossa, 1978, pàg. 172.

(66) Fragments d'aquest tipus d'àmfora han estat lo-
calitzats en forns que eren coneguts per produir altres pro-
ductes. Aixi al forn L. VOLTEILUS a Mataró amb un frag-
ment d'un exemplar del tipus Dressel 28 amb estampilla
PHILODAMUS (TCHERNIA, Les amphores vinaires..., ci-
tat, pàg. 65). A Oliva, entre una enorme quantitat de frag-
ments, dos bocins de base assimilables als de la forma
Dressel 28 (ARANEGUI i ENGUIX, Taller de anforas.
citat, pàg. 18).

Aquests fragments presenten un liavi robust, no
massa alt, amb la cara superior plana o amb un
solc suau, nanses de secció eliptica amb una estria
a la cara externa, unides al coil forman un arc
d'un quart de cercle i baixant després rectes a
unir-se amb l'espatlia. El coil no és massa alt i
la base mostra un peu anullar petit perô ben mar-
cat i el fons aixecat. Aquests recipients ofereixen
una perfecta estabilitat.

4.4. La multiplicitat de formes

Entre els forns d'àmfora ben documentats al
nostre pals, és quasi sempre un fet constant la
fabricació alhora de més d'un recipient, normal-
ment la forma Dressel 1 - Pascual 1 i la Dres-
sel 2/4 (67), encara que no obligatàriament, tal
corn passa al forn amb rnarca ANTH(IUS) que Si-

tuem de rnanera provisional a Empüries i que
produIa àmfores de la froma Dressel 2/4 i, molt
més abundoses pci que sabem fins ara, àmforcs
d'una variant amb molta personalitat de la for-
ma Dressel 8 (68). En altres ocasions un sol taller
fabricà més de dos tipus d'àmfora tal corn s'es-
devé al forn de L. VOLTEILUS, localitzat prop de
Mataró i a Sant Vicenc de Montalt, arnb exem-
plars de la forma Dressel 1 - Pascual 1, Dressel 2/4
i una variant molt personal de la forma Dres-
sd 10 (69), i tal vegada també al Pals Valencià,
on possiblement horn fabricà més de dos tipus (70).

Aquest ventall de possibilitats s'obre especial-
ment amb les troballes del Pla de l'Aumedina on
hem pogut iocalitzar, tal com hem tingut ocasió
de veure anteriorment, quatre tipus d'àrnfores
ben diferents (Dressel 1 - Pascual 1, Dressel 2/4,
Dressel 7/11 i Dressel 28) a més d'altres productes
d'ñs local.

Aixà planteja, a la nostra manera de veure, un
problerna molt interessant que ja han intentat de
solucionar abans altres investigadors (71); ci per-
què de la dualitat de recipients per un mateix
producte o l'existència d'un policultiu important
capac d'una certa exportació.

Sobre ci contingut de la forma Dressel 1 - Pas-
cual 1, no sembla que pugui haver-hi discussions
malgrat l'absència d'inscripcions pintades fent
referència al productc transportat; tant per la for-
ma, evoluciO clara d'exempiars italics d'època
tardo-republicana utilitzats per a exportar a les
provIncies occidcntals ci vi del Laci, de la Campà-
nia i de totes les altres comarques productores

(67) Sobre els forns localitzats podeu veure: PASCUAL,
Centros de producción..., citat, pàgs. 334-345; IDEM, Nue-
vos aspectos..., citat, pàgs. 67-79; TCHERNIA, Les ampho-
res vinaires... citat, pàgs. 42-70; BELTRAN, Las dnforas.
citat, pàgs. 329-338; ARANEGUI i ENGUIX, Taller de an-
foras..., citat, pàgs. 27-31; BELTRAN, Cerdnzica romana...,
citat, pàg. 172.

(68) TCHERNIA, Les arnphores vineires..., pàgs. 65-69;
NOLLA, Las dnforas..., pàgs. 175-183 i 11-192.

(69) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pa-
gina 60.

(70) ARANEGUI i ENGUIX, Taller de dnforas..., citat,
pags. 13-26, amb altres fragments associats tal vegada
també cuits en aquest mateix hoc.

(71) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàgi-
nes 67-69, nota 76; ARANEGUI i ENGUIX, Taller de an-
foras..., citat, pàgs. 28-31.



d'aquella peninsula, corn per altres proves mdi-
rectes ben conegudes, perà prou dares (72).

També tenim ben documentat l'ds de les àmfo-
res Dressel 2/4 corn a contenidor de vi, ens ins-
cripcions pintades forca nombroses fins i tot
sobre recipients fabricats a la Tarraconense i a tall
d'exemple cal que recordem les àmfores trobades
a Roma arnb Ia inscripción Laur(onense) (73).

Les àmfores del tipus Dressel 7/11 produIdes al
forn de Tivissa, les pseudo-Dressel 10 del taller
L. Volteilus del Maresme, i les Dressel 8 empo-
ritanes arnb marca ANTH(IUS), en el cas hipotè-
tic de què fossin fabricades en aquesta ciutat del
golf de Roses, ja presenten més problemes. Els
exemplars originaris d'aquesta forma (Dres-
sel 7/11), fabricades quasi exclusivament al sud
d'Hispània, servien per a transportar conserves de
peix molt variades tal corn ho documenten es-
plèndidament les troballes del Testacció i del re-
ompliment del fossat dels Castra Praetoria amb
una gran quantitat d'exemplars amb tituli picti.
De primer moment, potser podria pensar-se arnb
una idèntica utilització per a les variants de Ia
Tarraconense. En tot cas no seria cap problema
pels productes de L. VOLTEILUS i ANTH(IUS),
del Maresme i d'Empüries, respectivament, situats
a la costa, perô no és possible imaginar que a
Tivissa, terra endins, tinguessin aquest rnateix
servei ni cal pensar que, fabricades al Pla de l'Au-
medina, baixessin Ebre avall i servissin d'envàs
dels productes d'unes hipotètiques factories situa-
des vora la mar, encarint enormement el producte.

Sobre aquest punt és interessant recordar les
suggerents insinuacions fetes per Tchernia i se-
guides per un de nosaltres (74), quan senyalava la
possibilitat de què el contingut d'aquests exem-
plars relacionats només llunyanament amb la for-
ma Dressel 7/11, no fossin obligatèriament les
conserves de peix, sinó un altre producte del pals
corn podria ésser el vi o l'oli. Era una hipOtesi ben
interessant perô que calia confirmar o rebutjar
amb proves més determinants. Ratificada amb tota
seguretat Ia fabricaciO d'àmfores d'aquesta forma
al Pla de l'Aumedina podem comencar a rnoure'ns
sobre un terreny més ferm.

Pel que fa a la darrera forma, Ia Dressel 28, no
gaire gran i de base plana, no tenim massa ele-
ments per a determinar el seu contingut, en alguns
casos s'ha insinuat que podria servir per a trans-
portar oh perô sembla molt més probable un
relacionat amb el vi o les conserves de peix (75). En

(72) PASCUAL, Centros de produccidn..., citat, pàgs. 339
i 343-345; TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pa-
gina 46; BELTRAN, Las dnforas..., citat, pàgs. 336-338.

(73) C.I.L., XV, 2, 4577-9.
(74) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pa-

gines 67-69; NOLLA, Las dnforas..., citat, pàg. 192.
(75) COLLS, ETIENNE, LEQUEMENT, LIOU, i MA-

YET, L'épave Port-Vendres II..., citat, pàg., 47, nota 126.
La presència comprovada d'un recobriment interior (pega
resina?) fa pensar que el contingut ha d'ésser vi o conser-
ves de peix. En el nostre cas, evidentment, es tractaria del
primer dels productes anomenats, per-a en el cas especial
de Tiviss podria ésser finalment un tercer contingut tot i
no ésser gaire probable.

aquest cas, doncs, les Dressel 28, fabricades al
Pla de l'Aumedina, haurien envasat vi (76).

Centrant-nos en els productes amfàrics de Ti-
vissa, dels quatre recipients identificats, dos d'ells,
les formes Dressel 1 - Pasclal 1 i Dressel 2/4 ser-
vien per a contenir vi, mentre que la forma 28 és
molt dubtosa tot i que els indicis semblen recol-
zar aquesta mateixa possibihitat. Sobre el contin-
gut de la forma Dressel 7/11, només podem fer
suposicions. Les fonts antigues, corn molt be s'ha
senyalat, confirmen l'existència d'un conreu de ha
vinya important a l'àrea que ocuparia bona part
de l'actual Catalunya ja des dels primers anys de
l'Imperi. Per altra banda Tivissa i Ia seva comarca,
Ribera d'Ebre, son terres amb ilarga tradició vi-
nIcola, amb la qual cosa cal imaginar, sense pensar
en equivocar-se, que ja en les darreries del Se-
gle i a. C., almenys, i en el segle següent, aquesta
contrada produIa un excedent suficientment im-
portant per a poder ésser exportat. Sobre el con-
reu de l'olivera, en canvi, les referències clàssiques
relatives a la nostra terra sOn rares i molt tarda-
nes en ha major part dels casos, encara que, p0-
dem pensar, aquest cultiu degué estar introduIt i
tindria certa importància com a producció secun-
dana. Tot, perô, sembla assenyalar el vi corn a pro-
ducció prioritària i l'dnica capac de promoure Un
comerç intens.

Malgrat tot, la multiplicitat de recipients dins
d'un mateix taller per a contenir un mateix pro-
ducte, continua essent un fet difIcil de compren-
dre i d'exphicar, car no pensem que pugui defen-
sar-se, sense matisar, que dins d'una terrisseria
cada tipus amfôric equivalgui a un producte di-
ferent; sOn innombrables els forns ben coneguts
del Vahlès i del Maresme on es fabricaren conjun-
tament àmfores Dressel 1 - Pascual 1 i Dressel 2/4
i no sembla que pugui dubtar-se que tots dos reci-
pients eren utilitzats per al transport del vi. Més
dubtosos son els casos de les terrisseries L. VOL-
TEILUS, amb tres tipus documentats distints, a!
taller d'Oliva, i a Tivissa, on, tal vegada, algun
dels recipients hauria estat utilitzat per a h'envàs
d'algun altre producte. Candrà esperar l'aparició
de nous documents que permetin noves preci-
sions.

4.5. Els segells de les àmfores de Tivissa

De moment en coneixem ünicament dues tro-
bades al llarg d'aquests anys: SEX.DOMITI i TI-
BISI.

La primera d'aquests marques ens és coneguda
per un fragment de coll de mides considerables
hocahitzat al Pla de 1'Aurnedina pel Dr. Vilaseca
durant les seves recerques i del qual en podem
veure una bona fotografia a! treball d'André
Tchernia (77). Sobre els punts de localitzaciO d'a-
questa estampilla i els problemes que comportava

(76) Evidentment Iluny del mar no pot pensar-se de
cap manera en conserves de peix.

(77) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàgi-
na 63, fig. 17,1.



l'origen de Ia forma Dressel 28 ja n'hem parlat (78),
i, si be durant un temps semblà que un origen
bètic era indubtable, després Tchernia suggerI la
possibilitat de que aquesta forma també hagués
estat fabricada a diferents forns de Ia Tarraco-
nense (79) i més recentment Beltrán Lions ha do-
nat per segura la seva fabricació a Tivissa (80).

La prospecció efectuada per nosaltres ha per-
mès demostrar que al Pla de l'Aumedina es van
coure exemplars d'aquest tipus tot i que cap dels
exemplars recollits presentava un segell.

Ara que sabem de cert que al Pla de l'Aumedina
hi hague una important terrisseria on, entre al-
tres exemplars, s'hi fabricaren mfores Dressel 28,
i després d'haver pogut observar les semblances
que hi ha.entre el fragment segellat SEX.DOMITI
i els fragments estudiats per nosaltres (nüms 29
al 39), no tenim cap dificultat en considerar que
l'una i l'aitre son producció d'un mateix forn; per
altra banda, en un iloc on només s'hi troben re-
buigs de forn, peces massa cuites i peces trenca-
des, sense cap fragment de ceràmica importada,
fa de molt malt pensar, imaginar que hi hauria
arribat una àmfora estranya procedent d'un altre
lloc. AixI doncs cal creure que les marques SEX.
DOMITI i TIBISI compartiren el forn amb unes
relacions i una dependència que se'ns escapa corn-
pietament.

Pel què fa a la marca TIBISI, l'hem pogut lo-
caiitzar varies vegades i sobre dos tipus d'àmfora
distints: en dues ocasions durant les prospeccions
del Dr. Vilaseca al Pla de I'Aumedina, una damunt
d'una àmfora 7/11 de Tivissa i l'altra sobre un
fragment de coil no assimilable, amb seguretat, a
cap forma (81); a Empdries sobre un coll d'àm-
fora Dressel 2/4 (82); al Vieux-Port de Marsella,
sobre un coll Dressel 2/4; al Museu de la vila de
Lecques a St. Cyr-sur-mer, també damunt d'una
Dressel 2/4; al golf de Fos, sobre un coil d'una
àmfora Dressel 7/11; a Pompeia sobre un reci-
pient de forma no coneguda (83), i finalment sobre
un fragment de coil trobat al Pla de l'Aumedina
per nosaitres mateixos, amb l'estampilla fragmen-
tada perô prou clara (n.° 14).

En total doncs son vuit casos, dos sobre exem-
plars de forma indeterminada, dos sobre àmfores
Dressel 7/11 i quatre sobre àmfores Dressel 2/4.
Les marques son sempre molt semblants dins d'un
cartutx rectangular amb lletres idèntiques impres-
ses al coil sempre a poca distància del llavi, carac-

(78) Marca SEX.DOMITI sobre àmfores Dressel 28, a
més del fragment del Pla de i'Aumedina un exemplar a
Oberaden (M. H. CALLENDER, Roman Amphore, Lon-
dres, 1965, ri. 0 1602, p1. IVb); TCHERNIA, Les amphores vi-
naires..., citat, pàg. 64, nota 63).

(79) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàgi-
nes 64-65.

(80) BELTRAN, Cerámica romana..., citat, pàg .172.
(81) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàgi-

na 63, fig. 17,2.
(82) ALMAGRO, Las inscripciones..., citat, pàg. 208, nu-

mero 206; TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pa-
gina 66, fig. 18,1; NOLLA, Las dnforas... , citat, pàg. 169,
n.° 72, fig. 16,2.

(83) Aquests exemplars a TCHERNIA, Les amphores
vinaires..., citat, pàg. 65, figs. 18,3, 18,2 i 19, respectivament.
L'exemplar de Pompeia actualment extraviat.

Fig. 15. - Amfora de Tivissa procedent d'Empüries. Segeil
d'aquest recipient amb la marca TIBISI. Museu Monografic

d'Empüries.

teristiques que també es donen en ei cas de la
marca SEX.DOMITI.

Unicament desconeixem l'existència d'estampi-
lies sobre exemplars de la forma Dressel 1 - Pas-
cual 1, perô és molt possible que si s'explorés a
consciència el forn del Pla de l'Aumedina se'n tro-
baria alguna.

Sobre la possibilitat de què els exemplars amb
ia marca TIBISI assenyalessin àmfores de vi i
que la marca SEX.DOMITI servIs per a transpor-
tar altres productes, preferim no avancar hipàte-
sis, encara que estem totalment convençuts de
l'intima relació entre els dos segells.

4.6. La importància del comerç del vi
de la tarraconense

D'ençà de la identificació d'aquestes produccions
locals a la Tarraconense i especialment des de la
individualització de les caracterIst'iques tan pecu-
liars de les argues de ia majoria dels forns del
pals, aportació de Zevi i Tchernia, s'ha pogut anar
seguint amb certa intensitat la importància del
comerç del vi d'aquestes tenres, a les Gàilies, a
Itàiia i fins i tot a zones més allunyades dunant
els darrers anys del segie i a. C. i sobnetot du-
rant la centdria següent. AixI han estat localit-
zades àmfores Dressel 1 - Pascual 1 a les Gàllies,
especiaiment a estacions de Ia costa mediterrània,
de les ribes del Garona i del Rome, i amb tro-
balles més allunyades del limes germanic (84). Zevi
i Tchernia, per altra banda, senyalen la seva pre-
sència a Ostia, segons ho han demostnat les estra-
tigrafies de la Casa de les Parets Grogues i de les
termes de Neptü, des d'època de Tiberi fins a

(84) Podeu veure el mapa de distribució d'aquesta for-
ma a TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàg. 58,
fig. 14.



època deis flavis (85), presència que es compie-
menta amb la localització a Roma d'àmfores Dres-
sel 2/4 amb la inscripció pintada Laur i amb mar-
ques prôpies de Ia Tarraconense.

Davant d'aquestes suposicions, o millor, perfi-
lant-les, s'alca la veu de R. Etienne (86) que, ba-
sant-se en l'anàlisi dels textos classics (Estrabó,
Plini el Veil, Marcial...), sembla demostrar que el
coneixement i la popuiarització a Roma i a tota
ia Peninsula Itàlica deis vms de la Tarraconense
(de la Laietània, de Tarragona, de Lauro...), no
podria ésser anterior, de cap manera, a l'arribada
al govern de la dinastia flàvia insistint que, per
tant, és impensable suposar un canvi de les direc-
cions comercials durant el principat d'August,
amb el focus principal d'irradiació comercial cen-
trat a la Campània.

Menyspreant la importància numèrica dels forns
retrobats a Catalunya, i interpretant d'una manera
curiosa la tipologia i la cronologia de les àmfores
produIdes al nostre pais, intenta rebatre la possi-
bilitat de i'existència d'un cert comerc del vi en-
tre Ia costa catalana (i probablement també de
bona part del Pals Valencià) i Itàlia, principal-
ment des d'època d'August.

Pensem que algunes de les argurnentacions ad-
duldes per R. Etienne, poden ésser considerades
perà no sense uns matisos. Deixant de banda
les troballes estratigràfiques d'stia, sobre les
que aquest autor sembla mostrar-se escèptic, i que
situen l'inici de les exportacions, quant a nom-
bre, sota el principat de Tiberi hem de fer esment
de troballes d'àmfores indubtablement originàries
de la Tarraconense abans de l'arribada al poder
de Vespasià, no solament a Itàlia sinó en aitres
contrades; aixi les àmfores del reompliment del
fossat dels Castra Praetoria, amb la inscripciO
Laur; la peca del segons mur amfôric de Cartago,
d'idèntica forma i inscripció; la troballa d'àmfo-
res Dressel 1 - Pascual 1 a les Gàllies en contextos
propis de les darreries del segle i a. C. (87); la
localització a Oberaden d'un exemplar d'àmfora
Dressel 28 amb la marca SEX.D(OMITI), que com
hem vist és molt probablement un producte del
forn de Tivissa, datable a època d'August (88), jun-
tament amb altres exemplars d'aquest tipus de
cronologia molt semblant perà d'origen incert.
A tot aixè calciria afegir la troballa de diversos en-
fonsaments de naus davant la costa catalana, prova
irrefutable d'un comerc marItim organitzat i im-

(85) TCHERNIA i ZEVI, Amphores vinaires de Cam-
panie..., citat, pàgs. 41-67.

(86) R. ETIENNE, A propos du yin pompéien, a Neue
Forschungen in Pompeii, Deutsches Archäologisches Ins-
titut, pàgs. 309-315.

(87) TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàgi-
nes 52-54.

(88) CALLENDER, Roman Amphore..., citat, n.° 1602,
P1. IVb; TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pàgi-

64, nota 63.

portant, amb dates, en algun cas, que es situen
be a la primera meitat del segle i d. C. (89).

Aquests fets poden lligar-se perfectament amb
les insinuacions d'Etiennes, fetes a través de ies
interpretacions de les referències escrites, i no
creiem que calgui pensar en un canvi radical de
direccions comercials ni de focus d'exportació. Es
molt possible que el gran comerç sigui ocupat du-
rant l'època d'August i la primera meitat del Se-
gle i d. C., pel vi de la Campània, cosa que no es
contraposa obiigatôriament amb una certa expor-
tació, més o menys minoritària, de produccions
de la Tarraconense, la importància dels quals s'a-
nina fent més gran coincidint amb l'arribada a!
poder de la dinastia fiàvia.

Aquest comerç, fet des d'una munió de petits
forns adscrits a modestes villes agricoles, expli-
caria la diversitat de marques i les grans diferèn-
cies tipolègiques entre aquests productes i tal ye-
gada algun problema que plantegen unes poques
inscripcions on coincideixen noms de transportis-
tes bètics sobre àmfores de procedència dubtosa,
tal vegada catalanes (90).

Durant el segle i d. C., aquest comerc i la seva
importància queden testimoniats per la iocalitza-
ció de fragments procedents amb tota seguretat
del nostre pals. Només cal citar corn exemple les
troballes amb el segell TIBISI, d'origen prou co-
negut, fetes a molts punts de la Mediterrània occi-
dental.

Pel que fa al comerç local, fet amb tota possi-
bilitat mitjancant una navegació costanera, estern
bastant ben informats sobre algunes estacions, les
més interessants, del sector nord-est del Principat.
Aqul hem pogut estudia} i coneixem força be els
materials arqueolôgics d'Empdries i de Girona, i
també els d'altres petits jaciments de la zona, ben
datats abans de la ràtzia dels franco-alamans a la
segona meitat del segle iii d. C. Hem observat que
als nivelis superiors d'Empüries i al reomplirnent
de la torre romana de Casa Pastors a Girona (91),
és especialment massiva la presència de fragments
d'àmfora assimilables ais productes fabricats al
llarg de la costa. També és interessant d'assenya-
lar que almenys durant els dos primers segles de

(89) Enfonsaments de Can Culip i de Cala Cativa on,
juntament amb el carregament d'àmfores s'hi localitzaren
uns plats de ceràmica aretina de la forma Dragendorff 18
i 24/25 que sembla que haurien de datar-se a època ti-
berio-clàudia (M. OLIVA PRAT, Arqueologia submarina en
Ia Costa Brava, a Atti del II Congresso Internazionale di
Archeologia Sottomarina, Mbenga, 1958, pàgs. 233-237.

(90) Corieixen una àmfora Dressel 28 amb una inscrip-
ciOn, pintada fent referència a! conegut exportador bètic
AULI ATINII (C.I.L., XV, 4700). El seu nom el trobem a
Roma sobre àmfores Dressel 7, 8, 9, 10, 13, 39 1 20. Sobre
els problemes plantejats: TCHERNIA, Les amphores vi-
naires..., citat, pàgs. 64-65; COLLES, ETIENNE, LEQUE-
MENT, LIOU 1 MAYET, L'épave Port-Vendres II..., citat,
pàg. 47.

(91) NOLLA, Las dnforas... , citat, pàgs. 188-191; TDEM,
La ciudad romana de Gerunda, Tesi Doctoral mecanogra-
fiada, Universitat Autônomà de Barcelona, 1977, pàgi-
nes 349-352.



l'era cristiana (92), el comerç del vi en aquests ja-
ciments es centrava en els productes locals encara
que s'irnportaven, en algunes ocasions, tal corn ho
demostren troballes fetes a Empüries (93), pro-
ductes campanians, de la mateixa manera que aill
hi arribaren vms de Ia nostra terra (marca TIBISI
a Pornpeia; inscripció Laur a Roma i Ostia, etc.).

4.7. Cronologia

Sobre aquest punt no podem adduir proves mas-
sa vàlides donat que fins ara les exploracions efec-
tuades al Pla de l'Aumedina no han proporcionat
cap importació datable, per la qual cosa hem de
basar les nostres apreciacions cronológiques, en
arguments tipolàgics i en les mInimes referències
que proporcionen la troballa d'àmfores TIBISI i
SEX.DOMITI en altres jaciments.

La peca ben datada més antiga és un fragment
d'àmfora Dressel 28 procedent d'Oberaden d'època
d'August. Tal corn hem anat veient, sembla que
podem considerar aquesta marca corn una de les
utilitzades a la terrisseria del Pla de l'Aumedi-
na (94). Pel què fa a la marca TIBISI només tenim
una certa informació complementària que ens pro-
porciona l'exemplar de Pompeia que evidentment
cal situar abans de la destrucció de la ciutat
l'any 79 de l'era cristiana. Els altres recipients
recuperats a Empüries, Lecques, Fos, Marsella i
Tivissa no han proporcionat indicis vàlids; son
troballes aIllades fora de tot context.

No creiem que sigui arriscat pensar que aquest
taller treballà durant bona part del segle i d. C.,
tal corn ho indiquen elements circumstancials i
la tipologia dels productes del forn, encara que
resten imprecisos el moment inicial i el final.
Aquests problemes de tan difIcil soluciO només
quedaran resolts amb noves troballes i amb Ia
realització d'una excavació cientIfica del forn del
Pla de l'Aumedina.

Finalment, i per acabar, podria discutir-se la
possibilitat de que les marques SEX.DOMITI i
TIBISI no haguessin fet la seva aparició simultà-
nia i una fos més antiga que l'altra. De moment
no hi han elements de cap mena per recolzar una
o una altra hipàtesi i que caldrà esperar noves i
més sèlides aportacions que aniran solucionant
tot el seguit de punts obscurs que envolten encara
l'estudi del forn ceramic de Tivissa.

Girona-Barcelona, gener de 1978

Lliurat a impremta aquest article, hem tingut
ocasió de consultar uns nous treballs dedicats es-
pecIficarnent a estudiar alguns forns de la Tarra-
conense i de la Narbonense, fent referència, algun
cop, a la terrisseria de Tivissa, i que cal que co-
mentem tot seguit.

El més interessant per a nosaltres està dedicat
al forn d'àmfores del Pla de l'Aumedina i n'és
autor A. Tchernia (95). Es el resultat d'una vi-
sita efectuada a aquesta localitat de Tarragona
l'any 1972, on pogué recollir nova documentació
sobre aquell forn d'àmfores. En aquest article ar-
ribava, bàsicament a les mateixes conclusions a
què hem arribat nosaltres. En primer lloc, les
prospeccions al Pla de l'Aumedina amb la localit-
zació de fragments nombrosIssims de teules i am-
fores, trencats, cremats i rebregats, demostraven
clarament l'existència, en aquell indret, d'una ter-
risseria. Per altra banda, les àmfores recollides al
llarg dels anys pel senyor Brull en aquest indret,
li van permetre establir amb seguretat que allI
s'havien cuit, almenys, quatre tipus d'àmfores di-
ferents, les Dressel 1 - Pascual 1, les Dressel 2/4,
les Dressel 7/11 i les Oberaden 74 (variant molt
personal de les Dressel 28 de base plana). Possi-
blement també si havien cuit tegules i altres pro-
ductes.

Pel què fa a les marques, quedava ben clar que
n'hi ha dues de segures: la TIBISI, documentada
amb tota seguretat sobre àmfores de la forma
Dressel 1 - Pascual 1(96), Dressel 2/4 i Dressel 7/11;
i la marca SEX.DOMITI, sobre la marca Obera-
den 74 (97). Finalment insistia sobre la gran ho-
mogoneItat i qualitat de les argiles fetes servir,
amb desgreixant finIssim (puntets blancs o grisos)
i els colors de les pastes, vermellosos-taronja i
marronoses.

AixI doncs, aquest interessant article comple-
menta la major part de les conclusions que hem
anat desenvolupant més amunt i confirma, amb
noves proves, algunes de les hipôtesis insinuades,
alhora que algunes de les indicacions que apunta
Tchernia han estat ben provades per nosaltres.

També fa referència al forn de Tivissa d'una
manera indirecta, el treball de Tchernia i Villa (98)
on s'insisteix, amb molta raó, en la presència d'u-
nes variants de la forma Dressel 28, anomenades
Oberaden 74, molt caracterIstiques i d'origen in-
dubtablement català.

(92) El moment final d'aquestes produccions està per
precisar mancats corn estem de bones estratigrafies. S'ha
insistit molt (TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat,
pàgs. 52-54 i 76) en situar el moment final dins del se-
gle ii d. C. coincidint amb el principat d'Adrià. No obs-
tant els nivells superiors d'Empüries i el reompliment de
Casa Pastors a Girona semblen indicar que caidria elevar
aquesta data. Es un dels punts que cal aclarir.

(93) Aixi podem citar la marca L. EUMACHI, porn-
peiana, a Emptlries (ALMAGRO, Las inscripciones..., ci-
tat, pàgs. 201-202, n.° 184).

(94) CALLENDER, Roman Amphore..., citat, n.° 1602,
P1. IVb; TCHERNIA, Les amphores vinaires..., citat, pa-
gina 64, nota 63. Podeu veure també les conclusions finals
d'aquest rnateix treball.

(95) A. TCHERNIA, L'atelier d'amphores de Tivissa et
la marque <<Sex. Domiti>> a Mélanges offerts a Jacques
Heurgon, Collection de l'Ecole Francaise de Rome, 27,
Roma, 1976, pàgs. 973-979.

(96) TCHERNIA, L'atelier..., citat, pàg. 974, fig. 3,7.
(97) Per la distribució d'aquesta marca: TCHERNIA,

L'atelier..., citat, pàg. 975, nota 7.
(98) A. TCHERI4IA J. P. VILLA, Note sur le materiel

recueilli dans la fouille d'un atelier d'amphores a Velaux
(Bouches-du-Rhdne), a Méthodes classiques et méthodes
formelles dans l'étude des amphores, Collection de 1'Ecole
Francaise de Rome, 32, Roma, 1977, pàgs. 231-239.



Per acabar citarem el gran article de conjunt de
R. Pascual dedicat a les àmfores de la Laietà-
ha (99), amb un completIssim repertori epigràfic
i un catàleg de forns localitzats al Baix Llobregat,
Vallès i Maresme, nombrosIssim i molt ütil (100).

(99) R. PASCUAL GUASCH, Las ánforas de Ia Layeta-
nia, a Méthodes classiques et méthodes formelles dans
l'étude des amphores, Collection de l'Ecole Francaise de
Rome, 32, Roma, 1977, pàgs. 47-96.

(100) Per acabar cal que diguem que l'Institut d'Ar-
queologia i Prehistària de la Universitat Central de Barce-
lona ha efectuat una campanya d'excavacions al Pla de
L'Aumedina que, cal suposar, aclarirà molts punts foscos
i complementarà tot el que s'ha anat dient en aquest ar-
ticle (Memória, Institut d'Arqueologia i Prehistôria. Uni-
versitat de Barcelona, Barcelona, 1978, pàg. 22).
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