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1. RESUM

El present treball pretén ser un estat de la qüestió sobre els diferents factors que envoltaren el

comerç marítim en el segle I dC, efectuat des d’una perspectiva transversal de: les rutes de

navegació que seguien les embarcacions, el tipus d’embarcacions que s’utilitzaven per a la

navegació d’alta mar, el ports principals del mediterrani occidental i les seves infraestructures

I, per últim, quin eren els principals aliments transportats, d’on provenien i com es

transportaven.

Paraules clau: comerç marítim, àmfores, rutes de navegació, ports, infraestructures

portuàries, annona.
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2. INTRODUCCIÓ

El present treball exposa els diferents factors que envoltaren el comerç marítim al segle I dC

en el mediterrani occidental, principalment com s’organitzava i quins eren els seus productes

principals . Tanmateix, per poder entendre l’organització del comerç per via naval en època

alt imperial, primer de tot cal exposar les rutes que seguien les embarcacions per poder

realitzar els diferents desplaçaments.

El treball s’estructura al voltant de quatre capítols que desenvolupen quatre temes

interrelacionats i bàsics per entendre l’estructura comercial altimperial. En el primer d’ells,

que s’ha titulat “Les rutes marítimes del mediterrani occidental”, s’ha considerat necessari

explicar els condicionants en la navegació del mar Mediterrani com són, la corrent general, la

força dels vents i la gran influència que tenen per poder definir rutes marítimes. Precisament

és sobre les embarcacions, que són un element clau per poder dur a terme aquest comerç

marítim, sobre les quals es centra el segon capítol d’aquest treball. S’expliquen detalladament

els diferents tipus d’embarcacions que hi havia durant el segle I dC i de quina manera

aquestes emmagatzemaven els productes dins de les seves bodegues. Es posarà èmfasi en

aspectes referents a la distribució de la càrrega ressaltant la importància de l’estiba per tal de

que les embarcacions no naufraguessin. Tot seguit, en el tercer capítol “Els ports i les

infraestructures portuàries”, s’explica el seu funcionament i els diferents oficis que hi havia

dins d’aquests, ja que aquests eren, i encara són en l’actualitat, un dels elements claus per

entendre el comerç d’època antiga. Per últim, en el darrer capítol, “El transport dels aliments

i el seu envàs”, es planteja una síntesis bibliogràfica sobre dos grans temes. En primer lloc,

per establir quins eren els productes alimentaris més transportats i el motiu del volum de

transport de cadascun. I en segon lloc, com a partir de les diferents produccions amfòriques i

la troballa d’aquestes en el turó de Testaccio a Roma s’ha pogut determinar d’on provenien

aquest aliments.

En aquest apartat introductori s’opta també per explicar, de manera breu, la metodologia que

s’ha seguit per a realitzar aquest treball. El treball s’havia plantejat inicialment entorn a la

importància del vi en època romana. Un cop iniciada la recerca bibliogràfica referent a aquest

tema es va fer patent de que era massa extensa pel marc de treball que aquí es planteja i es va

optar per centrar el tema en el desenvolupament del comerç en el Mediterrani occidental al

segle I dC, un tema molt més acotat cronològicament i geogràfica. Com es planteja en el
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format d’aquest treball es va procedir a fer una recopilació i lectura de tanta bibliografia com

fou possible per realitzar un recull bibliogràfic escaient a les necessitats del treball.

Em sembla oportú destacar també en aquesta introducció que aquest tipus de treballs són

certament difícils de fer sense un guiatge efectuat per un tutor i és per això que li agraeixo al

Dr. Josep Burch i Rius el temps que ha dedicat a corregir i retocar el present treball.
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3. LES RUTAS MARÍTIMES DEL MAR MEDITERRANI OCCIDENTAL

Per poder reconstruir les rutes de navegació en el Mediterrani occidental durant l’antiguitat,

és primordial l’estudi de la meteorologia antiga, ja que aquesta està estretament lligada als

vents dominants i a les corrents. Tanmateix, els experts argumenten que les direccions dels

vents i les corrents del Mediterrani han hagut de ser estables en els últims tres mil anys, la

qual cosa facilita l’estudi de les possibles rutes1.

Per una banda, en el Mar

Mediterrani hi ha molta

evaporació d’aigua i la que

retorna pels rius no és

suficient per compensar-la.

Per altra banda, entra aigua

procedent de l’Atlàntic a

través de l’estret de Gibraltar,

la qual, com que ve de l’oest,

tendeix a desviar-se cap al

sud, és a dir, es produeix una

circulació en sentit contrari a les agulles del rellotge, creant així una corrent general. Aquesta

corrent es dirigeix al llarg de la costa africana en direcció a Port Saïd. Allà gira cap al nord

vorejant Palestina i Àsia menor per endinsar-se dins del mar Egeu. Al nord de l’Egeu topa

amb una altra corrent intensa que travessa els Dardanels, procedent del mar Negre.

Combinades aquestes dues corrents se'n forma una de nova que es dirigeix al sud-oest per la

costa i les illes gregues. La corrent voreja el nord de Creta i el Peloponnès, resseguint a

continuació les costes adriàtiques, en sentit ascendent per la costa dàlmata i en sentit

descendent per la italiana. Per finalitzar, recorre la costa italiana occidental, travessant en

direcció oest l’arc de Ligúria i enganxada a la costa de la península Ibèrica, es dirigeix de nou

cap a l’estret de Gibraltar.2 (Il·lustració 1)

1 Ruiz de Arbulo,1990, pàg. 83.

2 Ruiz de Arbulo, 1990, pàg. 84.
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Arbulo, 1990, fig. 1, pàg. 82.
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Pel que es refereix als vents, les rutes marítimes estan estretament lligades als dominants.

Fins fa poc, era molt difícil navegar a sobrevent, contra el vent, o durant una tempesta, ja que

els vents no eren només el motor, sinó també la brúixola dels antics navegants, és a dir, la

navegació depenia d'ells. Per navegar fora de la vista de la terra necessitaven un cel clar, que

els permetés observar els estels i el sol, i un vent estable. Més que per la força del vent i un

mar agitat, la tempesta es caracteritza per la pèrdua de la direcció del vent i la presència de

núvols que oculten el cel i els fan perdre el seu sentit de la direcció. La calma és una altra

figura de la tempesta3.

Tanmateix, el vent favorable en una direcció es torna contrari per a aquells que volen navegar

en la direcció oposada. Per exemple, durant l'estiu, l'estabilitat dels vents del nord-oest entre

Sicília i Creta va permetre efectuar rutes molt ràpides d'oest a est i de nord a sud, però es va

convertir en un obstacle insuperable per aquells que volien navegar en direcció contrària

seguint les mateixes rutes. Per aquesta raó, l'estacionalitat era un factor essencial en el

desenvolupament de les rutes marítimes, que canviaven amb les estacions i aprofitaven la

variació de les condicions meteorològiques4.

És ben sabut que per als antics hi va haver dues temporades de navegació: les de mar obert i

les de mar tancat, és a dir, aquella en la qual es permetia la navegació i aquella en la qual es

suspenia. No es tractava de prohibicions formals de caràcter jurídic, sinó més aviat de

prohibicions consuetudinàries. Hi va haver, de fet, dues definicions de la noció mare
apertum: una llarga, del 10 de març a l’11 de novembre, i una altra més estreta, del 27 de

maig al 14 de setembre. Aquest calendari definitiu té tres períodes: estiu, hivern i períodes

intermedis5. De fet, gràcies el textos clàssics se sap que durant l’època romana l’inici de la

navegació es feia a partir de la celebració de la cerimònia del vaixell d’Isis6.

3 Arnaud, 2015, pàg. 35

4 Beresford, 2013, pàg. 30-66.

5 Arnaud, 2015, pàg. 37.

6 Ruiz de Arbulo, 1987, pàg. 83.
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L'estiu es caracteritza per règims

de vent molt més estables a alta

mar i règims de brisa tèrmica al

llarg de les costes. L'hivern,

d'altra banda, es caracteritza per

la inestabilitat de les direccions i

la força del vent. Durant els

períodes intermedis les

condicions solen ser menys

extremes, però no molt estables,

amb la presència de brises més

febles que les de l’estiu. Per

Il·lustració 2 Mapa de la ruta d'oest a est del mar Mediterrani
occidental: de Gibraltar al nord d'Àfrica, Sardenya o Sicília, segons
Ruiz de Arbulo, 1990, fig.2, pàg. 91.

tant, algun camí d'alta mar era possible a l'espera del vent favorable. Això explica perquè el

cost del risc (cobert pels anomenats "préstecs de fons") augmentava o disminuïa en funció de

si s’efectuava abans o després de l'estiu, fins al punt que a l'hivern només es navegava a

compte i risc del propietari. Per convèncer els mariners que transportessin càrregues durant

l'hivern a Roma, l'estat va haver d'assumir el cost del risc, fins i tot, en cas de pèrdua del

vaixell. No obstant això, com sabem per diverses fonts, navegaven fins i tot a l'hivern, però

d'una manera diferent. L'estiu era l'època de les travessies a alta mar, mentre que la resta de

l'any era més adequat al cabotatge, és a dir, les embarcacions anaven resseguint la costa de

port en port a l'espera de condicions favorables, ja que la navegació a mar obert durant

l’hivern era bastant difícil7.

Per arribar a Roma, les rutes de la Mediterrània occidental havien d'utilitzar cinc passos

possibles: cap de Còrsega, estret de Bonifaci, canal de Sardenya o canal de de Sicília8. De

fet, els experts han pogut establir unes rutes concretes que utilitzaven en època romana —i en
èpoques més antigues com l’hel·lenística— a partir dels derelictes trobats en el mar
Mediterrani occidental. Aquestes poden ser: d’oest a est, d’est a oest, de nord a sud o de sud a

nord9.

7 Arnaud, 2005, pàg. 37.
8 Arnaud, 2015, pàg. 38.
9 Molina, 1997, pàg. 211.
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La ruta d’oest a est (Il·lustració 2), tenia diverses possibilitats, ja que, si es parteix de l’Estret

de Gibraltar, costes de Màlaga o

d’Almeria, destacarien tres

derrotes10: en primer lloc, recórrer

el nord d’Àfrica per arribar a

Sardenya i des d’allà dirigir-se a

Itàlia o Sicília, o continuar per les

costes africanes cap el Mediterrani

Oriental. Aquesta derrota aprofita

la força de la corrent general que

circula pels canals de Sardenya i

Sicília. En segon lloc, n’hi ha una

altra que uneix les costes

d’Andalusia amb l’estret de Bonifaci, golf de Lleó, o el golf Lígur fent escala a la meitat

meridional de les illes Balears (Il·lustració 3). S’ha de destacar que l’estret de Bonifaci és la

derrota més ràpida i a la vegada més perillosa per circular en els dos sentits pel Mediterrani

occidental. Per últim, es poden recórrer les costes ibèriques en direcció a Catalunya i el golf

de Lleó, passant entre les Illes Pitiüses i Mallorca, evitant així els vents de nord-est que bufen

a les costes valencianes11.

La ruta d’est a oest també tenia

varies possibilitats de derrota.

En primer lloc, per tal d’evitar

l’acció de la corrent general i

dels vents de ponent convenia

aproximar-se més a la costa, al

contrari que a la ruta d’oest a

est. Si es volia anar des del golf

de Lleó, l’actual Catalunya,

Il·lustració 4 Mapa de la ruta est a oest del Mediterrani occidental, sortida
del Mediterrani, segons Ruiz de Arbulo, 1990, fig.4, pàg. 93.

l’estret de Bonifaci, les illes Balears o el nord d’Àfrica cap a l’estret de Gibraltar, no hi havia

10Derrota: Ruta  [IEC]
11Molina, 1997, pàg. 212.
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Il·lustració 3 Mapa de la ruta d'oest a est del Mediterrani occidental de
Gibraltar i costa del sud de la península ibèrica a les illes Balears i
Golf de Lleó , segons Ruiz de Arbulo, 1990, fig. 3, pàg. 91.
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tantes problemàtiques de navegació si és feia vorejant la costa. Cal destacar que, pel nord

d’Àfrica s’aconsellava evitar la navegació pel cap de Tres Forques i la costa del Rif, ja que,

hi havia risc de quedar-se encalmat si dirigien el rumb cap a les costes de la península

Ibèrica, més concretament al cap de Gata (Il·lustració 4)12 .

Des del golf  de Lleó  i

l’actual Catalunya, fins

l’estret de Gibraltar

s’aconsellava evitar el  golf

de València a causa del vent

que venia del nord- est, ja

que, la millor opció era

recalar a l’illa d’Eivissa,

abans que passar pel cap de

Sant Antoni. Després es

continuava per les costes de

la península Ibèrica fins a
Il·lustració 5 Mapa de la ruta d'est a oest del Mediterrani occidental, pels
canals de Sicília i Sardenya, segons Ruiz de Arbulo, 1990, fig.9, pàg. 98.

arribar a la sortida del Mediterrani per l’estret de Gibraltar (il·lustració 4). En segon lloc, una

altra alternativa de derrota era la de circular pels canals de Sardenya i Sicília cap a l’estret de

Gibraltar, recorrent la costa sud-oriental de Sicília. D’aquesta forma l’illa deté l’acció dels

vents nord-est i nord-oest després d’arribar al litoral de Sardenya, des d’on es pot navegar

directament cap a les costes de la península Ibèrica, les illes Balears o dirigir-se al nord

d’Àfrica13(Il·lustració 5).

En els anys de ponent14els vaixells que intentaven arribar pel nord d’Àfrica a l’estret de

Gibraltar, enllaçant amb la derrota que s’ha explicat amb anterioritat, els era molt difícil
arribar més lluny de les costes d'Orà o Algèria. Així doncs, els experts aconsellen dirigir-se a
Eivissa per tal d’enllaçar amb la corrent marina descendent cap a Gibraltar. No obstant això,
als estius en els que predominen els vents de ponent poden ocasionar el tancament de l’accés

a l’estret de Gibraltar i a la circulació d’est a oest a partir del Cap de Gata15.

12Molina, 1997, pàg. 214-215.
13Molina, 1997, pàg. 213.
14Ponent: Vent que ve de l’oest [IEC]
15Molina, 1997, pàg. 214-215.

11



El desenvolupament del comerç marítim en el  mediterrani occidental al segle I dC.

Pel que fa a la ruta de nord a sud (Il·lustració 6), s’aconsella travessar el Mediterrani

occidental passant per Mallorca per tal d’unir, el sud de França i les costes d’Algèria, i així

poder recolzar-se en els vents del nord i est. Per últim, la ruta que va de sud a nord hauria

d’evitar la corrent del Golf de Lleó per la qual cosa aconsellaven passar per l’oest de

Menorca o Mallorca en direcció el golf de Roses16 .

Il·lustració 6 Mapa de la ruta de nord a sud i de sud a nord del Mediterrani
occidental, segons Ruiz de Arbulo, 1990, fig. 7, pàg. 96.

16Molina, 1997, pàg. 217.
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4. LES EMBARCACIONS

Els vaixells d’època romana eren molt diferents entre ells, ja que aquests es diferenciaven per
la seva funció (guerra, pesca o comerç) o per l’espai en el qual navegaven (mar, riu o llac).
No obstant, en línies generals, és poden classificar en dos tipus: naus d'altura o vaixells

mercants grans i petites embarcacions o pots17. La seva existència i tipologia es coneix per

les seves representacions en mosaics, relleus i pintures i el seu nom s'extreu dels textos
clàssics però cap de les fonts explica amb exactitud els metres que feien les embarcacions en
època romana. No obstant, sabem que van aconseguir construir vaixells de dimensions molt

grans, ja que es coneixen les mides per les restes arqueològiques trobades18.

Els vaixells destinats al comerç (Il·lustració 7) que navegaven per alta mar, eren propulsats

exclusivament a vela, ja que necessitaven la major part de la bodega de l’embarcació per a la

carrega dels productes transportats. Aquestes naus es construïen amb les millors fustes que es

coneixien a Roma: alzines de la Gàl·lia i Hispània, xiprers i cedres del Líban i pins de

Anatòlia i Macedònia. Tanmateix, dins d’aquesta tipologia d’embarcació, les destinades a les

mercaderies es subdivideixen en tres tipus: Corbita, Phaselus, Pont19.

Les corbitas podien arribar a carregar més de 3.500 àmfores, unes 400 t. i arribar a fer fins a

40 m. d’eslora. El seu nom es deu al fet que portava un cistell molt característic, corbi -en

llatí-, a la part superior del pal major. Eren probablement els vaixells de majors dimensions i

d’un calat més gran. S’ha plantejat, per la seva forma bombada, que potser podien provenir

dels models nàutics fenicis i cartaginesos. Aquests vaixells es fabricaven habitualment amb

dos pals, casc encorbat i tant la proa com la popa finalitzaven en recte. Tenien quilla i,

habitualment, més d'un pont. És probable que una variant d'ells, potser més antiga, era el

vaixell fenici de càrrega anomenat Hippo pel cap de cavall que portava en la seva proa.

Els phaselus eren vaixells llargs i estrets, provenien dels vaixells mercants egipcis i es

construïen en una gran varietat de mides. El phaselus era, potser, el vaixell mercant més

17 Peña, 2001, pàg 1.

18 Ibidem

19 Peña 2017, pàg. 53.
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ràpid, cosa que el va portar a ser usat amb fins militars donada la velocitat que adquiria, la

seva fàcil maniobrabilitat i esperó a proa. Habitualment tenia dos pals i una terrassa a la

popa.

Els pontones eren els vaixells més coneguts en l'antiguitat. És probable que d'ells en
derivessin les coques i caravel·les medievals. La seva forma era semblant al phaselus, però
més ample i panxut, no tenien esperó i el seu nom, probablement, és degut al fet que van ser
usats pels grecs per comerciar en el mar Negre. Aquests també comptaven amb dos pals i una
terrassa a la popa. Quan les naus eren majors havien de traslladar els productes a naus
fluvials de mercaderia o de cabotatge, anomenades naves codicariae, que estaven disposades

amb un pal o dos i rems20.

La disposició de la càrrega dins d’un vaixell, l’estiba, és un factor molt important dins de les

embarcacions. Si no hi havia un bon equilibri de la carrega, la nau podia bolcar i és per això

que cal destacar com es posaven les àmfores o els diferents elements transportats dins de la

bodega. Aquests es disposaven de tal manera, que tot i que hi hagués mala mar o tempesta

tant el producte com l’embarcació no es malmetessin.

Tanmateix, segons Nieto, aquesta era una problemàtica que afectava sobretot a les
embarcacions de gran tonatge que transportaven milers d’àmfores i dolia, un exemple d’una

d’aquestes naus enfonsades és el derelicte Culip IV21. Les grans naus amb carregament d’oli

de la Bètica havien de passar per davant del port d’Empúries sense aturar-se, tot i que una
part d’aquesta carrega hagués de ser distribuïda en aquest port. D’aquesta manera les
embarcacions de gran tonatge anaven directament a ports principals, en aquest cas de la
Bètica a Narbo, per redistribuir el carregament en embarcacions més petites de cabotatge per
als ports més petits. Aquest fet evidencia que ja en època antiga hi havia la diferenciació

entre ports principals i ports secundaris22. A més, aquest autor, també destaca la importància

de la diferencia entre el carregament principal de la nau o el carregament secundari. El
carregament principal de la nau, era el motiu pel qual l’embarcació havia iniciat la travessia.

En segon lloc, es trobava el carregament secundari, on els navicularii i negotiatores,

20Peña, 2017, pàg. 53.
21Nieto, 1988, pàg.  379-395.
22Nieto,1996, pàg. 110.
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aprofitaven l’espai sobrant per carregar altres productes i així extreure el màxim rendiment

econòmic a la travessia marítima23.

Il·lustració 7 Sarcòfag romà en el que apareixen les tres tipologies de vaixells de dreta a esquerra: Ponto,
Corbita i Phaselus segons Peña, 2017, fig. 17, pàg. 53.

23Nieto, 1988, pàg. 379-395.
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5. ELS PORTS I LES INFRAESTRUCTURES PORTUÀRIES

Un port té com a finalitat donar abric a les embarcacions que vénen per mar i transporten

mercaderies o persones, facilitar el seu trasllat a terra i viceversa o el transbord a d'altres

embarcacions per remuntar rius, i ser, en definitiva, un nus d'enllaç entre dos modes de

transport marítim o terrestre. Els ports principals de mercaderies (Il·lustració 8)en el

Mediterrani occidental en el segle I dC eren els de Gades, Nova Carthago, Tarraco, Narbo,

Massalia, Ostia, Puteoli i Carthago24.

Il·lustració 8 Mapa dels ports principals: 1 Gades, 2 Nova Carthago, 3 Tarraco, 4 Narbo, 5 Massalia, 6 Ostia, 7
Carthago i 8 Puteoli; segons la Universitat de Southampton [recuperat de: http://portuslimen.eu/sites al
20/07/2019]

Per poder saber el funcionament dels ports i les seves infraestructures a l'antiguitat, primer de

tot hem d’entendre com coneixien els antics aquests conceptes. En el capítol nº XIII del llibre

V de Vitruvi, n’explica els coneixements d’aquest conceptes d’una manera molt concreta: “

No haig de passar en silenci els avantatges dels ports i de quina manera és possible fer-los

capaços perquè serveixin d'abric a les naus durant les tempestats. Aquests ports, quan la

naturalesa o el lloc els presta condicions favorables i tenen escullera, caps o promontoris

prolongats, i com conseqüència formen naturalment en el seu interior arcs o recolzades,

oferiran sens dubte els majors avantatges. N’hi haurà prou llavors construir al seu entorn

pòrtics, drassanes i magatzems per a les mercaderies, des dels carrers fins als mercats…”.

24Peña, 2007, pàg. 52.
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Així doncs, els romans sabien diferenciar perfectament entre els diferents tipus de ports —

naturals, artificials, etc.— i les seves infraestructures 25.

Els ports i les infraestructures portuàries formen part de les obres públiques i aquestes a

partir d’època romana s’anaren transformant molt profundament, adaptant-se a les necessitats

geogràfiques i polítiques de la ciutat. Tanmateix, no tots els ports importants durant l’alt

Imperi contenien les mateixes infraestructures ni es distribuïen de la mateixa manera. Tot i

així, es van anar aplicant noves tècniques constructives en els ports, d’entre les quals cal

destacar la invenció del formigó (opus caementicium) al segle III o II aC, les noves tècniques

constructives de vaixells i el desenvolupament de nova maquinària de càrrega26.

Les diferents parts dels ports estaven directament condicionades per les activitats i explotació

portuària general de cada lloc. Tanmateix, generalment, contaven amb una sèrie d’obres

auxiliars: els fars i balises, magatzems o pòrtics, varadors i grades, dics secs, capitania

portuària, sistema d'aiguada, magatzems interiors, mercat lliure o emporion control

d'accessos, equip i maquinària 27.

A partir dels textos clàssics, sabem que,fenicis, grecs i cartaginesos senyalitzaven les seves

costes i ports perquè fossin fàcilment identificables, tant de dia com de nit28. Aquesta
senyalització es pot diferenciar en tres tipus segons la seva funció: fars i balises portuàries,

fars costaners, senyals d'estrets i estuaris29.

Els fars i balises portuàries es trobaven a l'entrada del port. Podien ser només senyalitzacions

d’entrada, o també s’acompanyaven de boies de senyalització i fars d'aproximació. La

senyalització de l’entrada del port o senyals d’estrets estava formada per un far situat al costat

més exterior, cap al mar. Un dels ports on es té documentat aquest fet és el d’Alexandria, on

s’exemplifica molt bé aquest sistema de senyalització. Tanmateix, els experts no coneixen

exactament com distingien les senyalitzacions lluminoses: si per altura,

25Peña, 2002, pàg. 2.
26Peña, 2005, pàg. 1.
27Peña, 2001, pàg. 4.
28Plini, Història Natural, 36, 18.
29Peña, 2006, pàg. 49.
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per color, per intensitat o per altres factors30. D’altra banda el que sí se sap del cert és que les
balises portuàries no es trobaven a molta altura respecte del nivell del mar, mentre que els
fars costaners se situaven a una certa alçada, com succeïa amb els fars del port d'August

d'Òstia o del port d'Alexandria31.

Una altra part important del ports eren els molls, aquests estaven construïts com dics, encara

que també eren freqüents els molls fets de fusta. Davant dels molls de càrrega i descàrrega es

situaven els pòrtics o magatzems que, d'alguna manera, s'independitzaven de la zona de

càrrega i descàrrega portuària de la resta del port. Un exemple clar és el port d’August

d’Òstia que mostra un conjunt de pòrtics i magatzems al voltant del moll32.

Per altra banda, les drassanes, eren una part protegida dins de la zona portuària que també

servia com a embarcador per carregar i descarregar les embarcacions. Aquestes, normalment

es construïen al costat d’una rampa per tal de poder-hi accedir. Tanmateix, les drassanes

tenien unes galeries amb pòrtics de formigó i arcs de mig punt de maó que podien també

utilitzar-se com magatzems per a la reparació de vaixells i, de vegades, per al seu

emmagatzematge. No es coneix com eren exactament ja que només es posseeixen dades de

les drassanes que existien al Port de Trajà dins el Port August d'Ostia, que ha estat excavat

per un equip d'arqueòlegs de la Universitat de Southampton dirigit per Simon Keay.

Tanmateix, la profunditat de les galeries estudiades era d'uns 60 m i el front de les drassanes

es calcula que en mesuraria uns 150 m. L'altura dels arcs se situaria al voltant dels 12 m. El

conjunt d’aquest tipus de construcció és deia varador i un dels exemples d’aquesta estructura

la podem trobar al port de Cartago33.

En un punt visible des de l'interior de la dàrsena es trobava la capitania portuària, que en

ocasions es podia ubicar al mateix lloc que el far o balisa però el més freqüent era que fos

independent, ja que des d'allà s'aixecaven les banderoles que donaven permís d'entrada o

sortida dels vaixells. Aquesta havia d'estar disposada de tal manera que es veiés de totes les

30Peña , 2006, pàg. 51.
31Rickman, 1988, pàg. 257-277.
32Peña, 2007, pàg. 117-133.
33Keay, 2015, pàg. 54.
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parts del port per poder controlar els moviments dels vaixells, com així diu Apià a la famosa

descripció del port de Cartago que era l'edifici de l'almirall del port militar34.

Una altra de les obres públiques destinades a la construcció i reparació de vaixells eren els

dics secs. Blackmann va identificar aquest tipus d'obres en altres cultures com la cartaginesa

però no va ser fins que es va descobrir el dic sec de Stifone a Narni en Umbría, quan es va

poder constatar l'existència d'aquest tipus d'instal·lacions. L'estructura del dic sec era

senzilla35, ja que es tractava de construir un canal excavat en roca d'uns 280 m en un revolt

del riu Nera, llavors navegable, que és un afluent del riu Tíber. El canal començava riu amunt

i finalitzava riu avall. Estava construït en secció per uns encaixos en forma de “O” de 16,5 m

d'amplada i en les parets es deixaren buits per aguantar els suports del casc del vaixell. En

total se n’han trobat 30 d'ells al llarg de 13 m. Es construïen dues comportes d'entrada i

sortida. Tancades les comportes aigües amunt i avall, el dic romania en sec i en el canal es

construïa el vaixell; fet aquests, s'obria la comporta superior i s'omplia el dic sec i,

seguidament s'obria la comporta inferior i es treia el vaixell. Després es tancava la comporta

superior i es deixava que es buidés el dic sec, i es tancava llavors la comporta inferior. Annex

a les instal·lacions calia tot un conjunt d'edificis i les grues per poder dur a terme les

reparacions escaients. Quan el dic sec es trobés en els ports feia falta una desviació del riu

més proper per a l'obertura o tancament de comportes però també es podia buidar el dic amb

bombes de buidatge36.

Per als ports era imprescindible el subministrament d'aigua, conegut com a sistema de

aigualida. En ocasions era l'aqüeducte que abastia d'aigua a la ciutat però, en altres ocasions,

es construïa expressament per al port. El sistema de aigualida estava format per una

conducció i un dipòsit de regulació del que sortien fonts i tenia com a finalitat proveir d'aigua

fresca als vaixells que atracaven al port i als diferents serveis d'ell. És un elements que ve

perfectament identificat en el mosaic de Toledo en forma d'un canal de secció rectangular,

similar al que s'ha excavat al port de Kition a Xipre. Existia tant en ports petits, com el de

34Blakmann 2, 1982, pàg. 79-104.
35Blakmann 1, 1982, pàg. 185-211.
36Ibidem
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Bars, com en grans, com el port d'August d'Òstia o el port d'Òstia, que van requerir d'una

gran infraestructura37.

Dins el recinte portuari, separat de la zona de càrrega i descàrrega dels molls se situaven els

magatzems interiors o horrea que eren grans edificis compartimentats per al dipòsit de les

mercaderies d'intercanvi entre terra i mar, i podien ocupar grans extensions de terreny, com

va passar al port fluvial de Roma amb el pòrtic Emilio que era un immens edifici construït de

487 m de llarg i 60 d'ample, prop dels 30.000 m2, alineats en files de set columnes, formant

50 naus38.

Al port d'August

d'Òstia

(Il.lustració9),

Portus, hi havia

una gran zona de

magatzems. En

el famós mosaic

de Toledo

apareix un

d'aquests

magatzems, de

tres pisos amb Il·lustració 9 Obres auxiliars i zones d'un port romà segons Peña, 2017,  fig. 1, pàg. 44.

grues fixes per

elevar la mercaderia als diferents nivells del magatzem. Tot això indica la magnitud d'aquests

edificis i, per tant, la força que va tenir el comerç marítim i la seva transferència a terra39.

Dins el port hi havia una zona habilitada per l’intercanvi de mercaderies, tot i que estava

separada de la resta d'infraestructures portuàries, es tractava d’un mercat lliure anomenat

emporion. Aquestes mercaderies d'intercanvi que estaven en trànsit no tenien com a destí la

zona d'influència del port pel que no estaven subjectes als impostos de mercat. Per tant, es pot

37Ibidem

38Ibidem

39Keay, 2015, pàg. 55.
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afirmar que aquest emporion es podria entendre com la "zona franca" actual d'alguns ports.
Al capdavant dels emporia hi solien haver funcionaris portuaris, com així ho testifiquen

dades d'algunes ciutats40.

Els ports tenien control d'accés, tant des del mar com des de terra i, en algunes ocasions, fins i

tot per dàrsenes amb punts de control restringits. Se’n coneix l’exemple de la dàrsena de

Trajà del port d'August d'Òstia, on només s’hi podia entrar en determinats moments. A terra,

hi havia un control duaner estricte, portat per un gestor, que s'encarregava de la recaptació

d'impostos pel nombre de mercaderies que travessaven les portes del port, fet que implicava

que els ports estiguessin ben delimitats i vigilats41.

Les operacions portuàries es realitzaven amb ajuda de maquinària auxiliar que tenien els

ports romans. Per parlar d'aquesta maquinària que va permetre el moviment de grans volums

de mercaderies, cal parlar d'una sèrie d'operacions i oficis dins de l'explotació d'un port.

Aquestes professions relacionades amb la maquinària portuària es coneixen principalment a

través d’inscripcions especialment trobades a Roma. Aquestes inscripcions refereixen a

diverses professions força variades com per exemple operadors de grues, estibadors, barquers

portuaris, faroners, comptables i remolcadors42.

40Blackmann, 1982, pàg. 79-104.

41Peña, 2017, pàg. 51.

42 Martelli, 2013, pàg. 144.

21



El desenvolupament del comerç marítim en el  mediterrani occidental al segle I dC.

6. EL TRANSPORT DELS ALIMENTS I EL SEU ENVÀS AL SEGLE I dC

El comerç marítim en època altimperial, en un sistema econòmic com el romà, basat en

l'agricultura, no estava destinat a la comercialització de productes luxosos, sinó que es basava

en un comerç de productes bàsics per a l’alimentació com l’oli, el blat, el vi i productes

derivats del peix. Aquest comerç alimentari, era en gran part organitzat per l’estat, ja que,

estava destinat a garantir les necessitats bàsiques de l’exèrcit i la població romana. La

productivitat del subsòl, i l’augment de la població, dificultà l'accés als aliments bàsics a la

península apenínica i més concretament a la ciutat de Roma. Aquests productes, així com el

seu transport, eren garantits per l’annona. De fet, August, a l’inici de l’Imperi Romà, més

concretament l’any 8 dC., va crear la a magistratura de preafectus annonaes. Aquest era un

càrrec permanent i individual, amb jurisdicció per a totes les matèries pel que fa a la

distribució dels aliments bàsics.43 Columel·la, reconeix obertament l’existència d’una crisis

de l’agricultura a la península apenínica, que inquietava als personatges més importants de

Roma. Aquest mateix autor afirma que, més d’una vegada, els ha escoltat culpar la manca de

bones collites com a conseqüència de l'esterilitat del subsòl44.

L’àmfora o amphora, era l’envàs per excel·lència pel transport d’aquests aliments.

Etimològicament, el terme “àmfora” s’utilitzava durant l’antiguitat clàssica, per descriure un

recipient de terrissa ovalada amb dues nanses, per tal de facilitar l’adherència i l’elevació. La

seva forma ovalada respon a facilitar l’emmagatzematge i la mobilitat, dins de les bodegues

dels vaixells, prèviament omplertes (difussio), amb el vi o altres productes, mitjançant el

recobriment de les parets internes amb resina. Aquest tractament serveix per garantir la

impermeabilitat de l’envàs. Un cop plena amb el producte, l’àmfora es tancava amb un tap de

ceràmica o de suro, que finalment aquest era segellat amb una capa de cendra i guix. Quan

aquest era encara fresc es marcava amb un signaculum o sigillum, el qual informava sobre els

diferents aspectes productius o els agents que intervenen en la transacció de l’envàs.

Tanmateix, aquest envàs no tenia unes mesura estàtiques, és a dir, les seves dimensions i

forma depenien del lloc de producció i el contingut que transportaven45. Durant molt de

temps, s’ha associat exclusivament l’envàs àmfòric al vi com a únic contingut, però el cert

43Pavis d’ Esurac, 1976, pàg. 14-26.

44 Columela, re rustica,  I praef. 1

45 Pacetti, Vitti, 2015, pàg. 41.
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és que les àmfores no només transportaven vi sinó que, transportaven en general altres

líquids, semi líquids o sòlids com llegums, mel o fruita seca. Tanmateix, l’àmfora no era

l’únic envàs ja que n’hi havia d’altres com cullei, cupae o dolia.

Els dolia eren recipients amb més capacitat d’emmagatzematge i s'utilitzaven més

freqüentment pel transport d’aliments a granel i de producció massiva46, ja que, en línies

generals correspon a un contenidor de grans dimensions, que presenta la seva màxima
amplada a la panxa per permetre l'expansió del contingut.Aquests estaven fets de terrissa amb
una pasta poc depurada i, segons diferents fonts clàssiques, es tancaven amb tapadores,
opercula , generalment fabricades en ceràmica amb o sense nansa, o amb tapes que deixaven
passar l'aire com teules, etc. No és molt freqüent la seva troballa a les excavacions i
possiblement la seva absència s'explica en part perquè es devien fabricar majoritàriament en

fusta47.

El cullei o odre era una bota de cuir que servia per a contenir líquids, com vi, oli i aigua, i la

seva utilització era més freqüent pel transport terrestre. Aquests s'acomodaven sobre una

estructura còncava de fusta, similar a les costelles d'un vaixell i eren subjectats per diverses

corretges de cuir que es podien estrènyer a mesura que l'odre s’anava buidant. Sabem que

l’inici de la producció d’aquest tipus d’envàs es va fer a l’Orient i que amb el temps la seva

utilització es va escampar per tot l’Imperi romà. També existien els cupae o barrils aquest

estaven fets exclusivament per una superposició d’anelles de fusta. Exactament no se sap

l’inic de la producció d’aquest tipus d’envàs però si que se sap que aquest es va començar a

fabricar a la Britània. Aquest tipus d’envàs és molt còmode per tot tipus de transport, ja sigui,

naval, fluvial o terrestre.

Segons Nieto, a partir dels estudis dels materials ceràmics, per al mar Mediterrani (ja sigui ab

origene, materials estudiats que procedeixen del lloc de producció amfòrica o fligina; in

transito, materials estudiats que procedeixen de derelictes del tipus marítim o fluvial; ad

destinium, materials estudiat en dipòsits o magatzems situats en les àrees de recepció) s’ha

pogut fer un estudi global dels diferents mecanismes de producció, distribució i consum dels

béns transportats. Sabem que pràcticament tots els vaixells transportaven en més o menys

46Disantarosa, 2009, pàg. 122-123.

47Ibidem
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quantitat, productes alimentaris, ja que, el cost i el temps estimat de transportar-ho per via

marítima era molt menys que per via terrestre o fluvial. Els aliments dels que n’han quedat

més evidències són el vi, seguit, per l’oli i les conserves de peix. Tanmateix, en el grup

d’aliments transportats en grans quantitats també s’hi haurien d’afegir els aliments, que, pel

fet de ser transportats a granel, van surar o, com a conseqüència de l’enfonsament de la nau,

han desaparegut del registre arqueològic i, per tant, no se n’ha pogut fer un estudi tan

exhaustiu. L’autor fa referència especialment als cereals i les llegums, els quals sabem que es

van transportar en grans quantitats. Altres productes habituals en la dieta romana, com la mel,

en no estar envasada en recipients estandarditzats, també ha sigut molt difícil d’estudiar48.

Gairebé tots els productes alimentaris podien ser transportats per via naval o per via terrestre,

però també és cert que el transport imposava uns condicionants, com la conservació dels

productes. Els cereals i els llegums secs, no presenten problemes especials per conservar-los

durant el transport. De fet els experts expliquen que aquests eren transportats en horrea,

omplint la bodega dels vaixells. En canvi, pels productes frescos, el transport de llarga

distància era impensable en l’època romana. La carn es podia conservar amb procediments

senzills, com per exemple deixant-la assecar a l’aire i el sol, o fumant-la; l’existència de la

carn tractada així queda evidenciada per les lleis de Fania i Licinia, del 161 i el 97 a.C.

respectivament. Però el procediment més habitual per a conservar la carn fresca era salar-la,

sobretot en regions mediterrànies, on l’obtenció de sal no suposava cap problema. Se salava

pràcticament tot tipus de carn, fins i tot la d’animals salvatges com el cérvol, però sembla que

el consum de porc sobresurt del d’altres animals i és ben conegut l’èxit assolit pels pernils de

la Narbonesa i de la Cerdanya. De tota manera, cal recordar que les troballes d’ossos, prova

clara del transport de carn, són escasses entre els carregaments dels vaixells fins ara excavats

a la Mediterrània i, de fet, la seva importància quantitativa està molt lluny de la dels

productes majoritaris ja esmentats: el vi, l’oli i les conserves de peix. Com en el cas de la

carn, l’assecat al sol, el fumat i el salat eren tècniques més habituals de conservació del peix.

Per a aquest producte, sí que les proves arqueològiques són abundants, tant pel transport com

per a la seva elaboració en les factories de salaó49.

48Nieto, 1996, pàg. 108.

49Nieto, 1996, pàg. 109.
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6.1 El vi, els seus derivats i l’envàs

En el món roma, el vi i el seus derivats com el vinagre o acetum, presenten un valor molt

important com a beguda, formant part de la dieta bàsica alimentària, ja sigui d’un ciutadà, un

patrici o un plebeu; com a soldat, oficial o legionari ras; inclús també era consumit amb

abundància pels esclaus; en connotacions festives, essent omnipresent pràcticament en totes

les reunions i celebracions socials. A més, el seu consum també s'utilitzava amb connotacions

saludables i medicinals, el vinagre o acetum, es prenia com a beguda asèptica per les tropes

durant les campanyes militars, o com a remei curatiu de les ferides, infeccions, dolors i

malalties. També tenia connotacions religioses, ja que, s’utilitzava com element litúrgic d’una

manera simbòlica, present en els sacrificis fundacionals de les ciutats i en els ritus funeraris.

També estava associat al culte religiós en honor al Liber Pater i al déu Baco50.

Aquest caràcter sociocultural, fomenta la producció i comercialització d’aquest producte ja

sigui, com a bé de prestigi- produccions limitades, de gran qualitat, envasades en àmfores- o

bé de consum - associat a produccions massives i molt possiblement envasades i

transportades, a granel amb recipients de major capacitat51.

A partir de l’última dècada del segle I aC s'observen canvis en la producció d’aquest envàs.
De fet, d’una forma gradual va anar desapareixent la producció de les àmfores Dressel 1 i
Lamboglia 2, que van ser substituïdes per les Dressel 2-4 (Il.lustració 9) -de producció itàlica

i tarraconense- i en menor mesura les àmfores Dressel 6, de producció adriàtica52.

Tanmateix, en aquest moment cronològic hi ha també una eclosió en menor mesura d’altres
envasos extra itàlics i de manera especial, de la península Ibèrica, que demostren
progressivament el creixement de la producció hispànica i l’exportació d’aquest productes.

50Martín, 2015, pàg. 24-25.

51Wilson, 2009, pàg.229.

52Molina, 1997, pàg. 231.

25



El desenvolupament del comerç marítim en el  mediterrani occidental al segle I dC.

Aquest canvi de producció amfòrica, s’ha d’entendre, com l’indici d’una important

transformació en la producció a partir del canvi d’era, ja que, les exportacions itàliques es

veuen cada cop més degradades. Aquest fet es detecta no només a les províncies sinó també a

Roma. De fet, en època augusta les importacions

hispàniques cap a Roma superen el 57% davant de

les itàliques amb un 29% . En època flàvia, els

nivells de comercialització es van mantenir amb

un 27%. Van augmentar les importacions gales

amb un 28% però decaigueren les hispàniques

amb un 29%53 .

Després de l’erupció del Vesuvi, les importacions
són: 38.7% d’àmfores gales, 7.5% tripolitanes,
33% de italià central, 13.2% de la Tarraconense, i

un 1% de l’Egeu54. En aquest context, les

exportacions de vi, sobretot hispàniques, s’han
documentat per tot l’occident europeu: a la zona d’Aquitània, la Gallia, Britannia i en el
limes Germànic. Més concretament les àmfores tipus Dressel 2-4 s’han documentat als

campaments militars del limes i, a la ciutat de Roma entre d’altres55.

6.2 L’oli

Al món romà, l'oli no només s'utilitzava amb finalitats alimentaries, és a dir, també es

consumia en grans quantitats per a la il·luminació, la calefacció, la cosmètica, en el camp

mèdic i en els tallers artesanals. Per aquest motiu n’hi havia de diferents qualitats. En època

d'August l'oli africà gaudia de poca fama i era considerat, almenys per Plini, més que bo per a

les làmpades. Pel que fa a l'alimentació, però, els entesos en gastronomia, segons les fonts

clàssiques, van mostrar una clara preferència per l'oli italià: el que es produïa a Ligúria, o a

53Molina, 1997, pàg. 231.

54Panella,1981, pàg. 68-69.

55Martín, 2015, pàg. 31.
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Pacetti, Vitti, 2015, fig. 4. pàg. 45
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Istria, però sobretot el de Venafro. Aquest últim, segons Estrabó és el lloc d’on prové el

millor oli56.

No obstant això, a partir d’estudis arqueològics en el turó de les àmfores del Testaccio, un
abocador de fragments de milions d'àmfores apilades entre els segles I i III dC. prop de
l’Emporio de Roma, dóna testimoni d'una importació massiva d’oli de la Bètica i que la
producció amfòrica més utilitzada per transportar aquest oli era la Dressel 20. De fet, l’oli
hispà va dominar el mercat romà de consum popular, alimentari i no alimentari, al llarg del

primer segle de l’Imperi, per després unir-se i donar pas a l'oli africà durant el segle II dC57.

Els vaixells carregats amb l'oli de la Bètica, sortien des de Sanlúcar i posaven rumb als

diferents ports de la part occidental de l'Imperi. En primer lloc, resseguint la costa: Gades,

Carthago Nova, Narbona, Galia... etc. En segon,

també hi ha constància de que aquests vaixells feien

rutes directes capa a Itàlia, passant per les illes

Pitiusses, Sardenya, o l’estret de Bonifaci. Aquesta

ruta es dirigia cap al port de Puzzoli, port molt actiu

abans de les reformes fetes per Claudi i Trajà en el

port d’Ostia, on també s’hi ha trobat producció

amfòrica de la Bètica . Per últim, a una part de

Galia, Britannia i el limes Germànic. No obstant

això, segons Estrabó, on és dirigia el gran volum

d’exportacions de l’oli de la Bètica era la península

Itàlica i més concretament Roma.58

L’àmfora Dr. 20 (Il·lustració 10), es caracteritza per la seva forma globular, amb un coll curt

i amb nanses de secció circular petites i robustes amb un peu curt. Aquest tipus de forma,

denota un tipus únic i especial d’àmfora romana, ja que permet un gran emmagatzematge

amb el mínim de superfície de l’envàs.59

56Pacetti, Vitti, 2015, pàg.41.

57Pacetti, Vitti, 2015, pàg. 47.

58Ibidem

59Ibidem
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Il·lustració 10 Àmfora Dressel 20, segons
Pacetti, Vitti, 2015, fig. 6, pàg. 47.
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6.3 El gra

A partir de l’època tardo republicana, les dimensions de les ciutat cada cop eren més grans.

De fet, durant l’època cesariana es calcula que a Roma hi habitaven a prop de 800.000

persones i més d’un milió a partir del segle II dC. A conseqüència d’aquest augment de la

població, la ciutat de Roma va necessitar les importacions d’aliments com el blat d’altres

llocs de l’Imperi per poder garantir la base alimentaria dels seus ciutadans. El blat que es

consumia a Roma era importat de Sicília, Sardenya, l’Africa i Egipte60.

El transport del blat, en època altimperial, majoritàriament es feia amb sacs col·locats sobre

la coberta de l’embarcació, ordenadament en prestatgeries de fusta, per tal de que no

perjudiquessin l’estiba de l’embarcació. A més, també es transportava el gra a granel, ja sigui

en barrils o en horrea. A l’interior de les naus es vigilava la conservació d’aquest producte

per tal de que no arribes contaminat al port61.

6.4 Derivats del peix

El peix és un aliment que s’ha de consumir en un període de temps curt després de la seva

captura. En conseqüència, en època antiga deduïren que era necessari crear diversos sistemes

per a la seva conservació i així poder transportar-lo a llargues distancies. Un d’aquests

sistemes de conservació va ser el de la salaó. Es tracta d’un procediment de deshidratació del

peix, en el qual, aquest va perdent l’aigua, mentre la sal va penetrant al seu interior. A partir

de les dels investigacions arqueològiques sobre la producció d’àmfores en el sud peninsular,

els investigadors han pogut deduir que el comerç de la salaó es donava ja abans del domini

romà. De fet, hi ha evidències de producció i comercialització d’aquest procediment en el

segle V aC, tot i que el procediment es devia conèixer de molt abans62.

Aquest procés de salaó és feia a les cetariae, factories de salaó, ja que era necessari poder dur

a terme d’una manera conjunta tot el procés. D’altra banda, també eren imprescindibles les

cubetes o els dipòsits hidràulics on es deixava deshidratar i fermentar el peix. Hi han dos

60Pacetti, Vitti, 2015, pàg. 47.
61Pacetti, Vitti, 2015, pàg. 45.
62Tremoleda, 2014, pàg. 41.
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ingredients bàsics per a la producció de salaons: el peix i la sal63. Tanmateix, cal destacar

que, el govern romà mai va fer un monopoli dels comerç de la sal, però sí que tenia molt de
pes, ja que, en moltes ciutats romanes es construïen al costat d’una salina i també es van
construir infraestructures pel seu transport i comerç. La sal era necessària per les legions, els
cavalls, i la intendència militar, ..etc. De fet, en alguns moments els soldats eren pagats amb

sal, d’aquí prové la paraula “salari”.64 Plini tracta de la sal en el seu llibre 3165, la

considerava un element imprescindible per a la vida i la classificà de diverses maneres,
segons el seu origen (del mar, de llacs, de rius salats o de jaciments), el seu color (blanc,
vermell, porpra o safrà) i també la forma d’obtenir-la (espontàniament o de forma artificial).

Per a la cuina i la dieta romana hi ha un producte essencial, que és el liquamen, però és
coneix més el garum. Ho trobem escrit en diferents textos clàssics però sobretot, en l’obra

d’Apici del segle I dC.: De re cuquinaria66. Aquest és un recull de més de 500 receptes i

apareix aquest producte en més de 300. De fet, l’ús garum o del liquamen no apareix,
pràcticament, en les obres de Cató o Varró i aquest fet, per Tremoleda, pot evidenciar que
l’ús d’aquest producte es popularitzes més en època d’August i Tiberi, ja que és l’època en la
que va viure l’autor d’aquest recull de receptes que ens ha facilitat el coneixement de la

gastronomia en el món romà67.

D’aquest tipus hi ha diferents varietats i qualitats. En primer lloc, salsamenta que és peix en

salaó. En segon lloc, garum és una salsa feta de vísceres fermentades de peix, on podem

trobar diferents varietats dins d’aquest, com el oxygarum (barrejat amb vinagre) i meligarum

(barrejat amb mel). Segons Plini68, el primer garum només es preparava amb peix petit, el

gáros o garus, no se sap amb exactitud quin és però podria ser l’anxova o el seitó. El garum
de menys qualitat s’elaborava a partir dels residus de diferents peixos macerats amb sal. El de

més qualitat estava preparat amb verats frescos. A Cartagena, feien el més apreciat i

s’anomenava garum sociorum, el garum de la societat. En tercer lloc, liquanem salsa de peix

63Ibidem

64Tremoleda, 2014, pàg. 42.

65Plini, Història Natural, 31, 93.

66Tremoleda, 2014, pàg. 44.

67Tremoleda, 2014, pàg. 45.

68Plini, Història Natural, 31, 93.
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com a condiment derivat del peix fermentat. Per últim, allec que és el residu del garum.
Finalment, en algunes fonts clàssiques també apareix el muria que és la part greixosa que

sura del producte fermentat69.

Quan el procés de l’elaboració i conservació

d’aquest producte havia finalitzat, calia

envasar-lo per tal de poder-lo transportar.

Aquest producte necessitava un tipus d’envàs

específic. De fet, l’àmfora romana de salaó és

d’origen bètic i tenia les parts pensades per la

funció específica d’envasar aquest producte,

amb una base panxuda i una boca molt oberta,

en forma de campana invertida, que facilitava

tant la introducció del producte, com la seva

extracció  pel  consum.  Aquest  tipus  d’envàs Il·lustració   11   Àmfora   Dressel   7-11,   segons

tipològicament es coneix com àmfora Dressel Tremoleda, 2014, pàg. 49.

7-11 (Il·lustració 11), denominació que prové de la taula que Dressel va establir a partir de

l’estudi de les àmfores de Castro Pretorio, a Roma, publicada en el CIL XV. L’excessiva

diferenciació de tipus poc clars va fer que Lamboglia unifiqués en un de sol els tipus

compresos entre els números 7 i 11. Les formes bètiques més antigues són les que

procedeixen d’Oberaden, campament militar del limes germànic, i es daten cap a finals del

regnat d’August. L’arribada d’aquestes àmfores de salaó de la zona andalusa és habitual

durant tot l’alt Imperi70.

69Tremoleda, 2014, pàg. 45.

70Tremoleda, 2000, pàg. 126.
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7. CONCLUSIÓ

En aquest últim apartat i a mode de conclusió exposo que a partir d’aquest recull bibliogràfic

s’evidencia que durant l’antiguitat hi havia un coneixement clar de la meteorologia i les

corrents marines per tal d’establir unes rutes estables per a la navegació en alta mar. Aquestes

eren utilitzades pel transport de mercaderies, ja que, en primer lloc el cost és més baix en

comparació a les altres vies de transport: fluvials o terrestres; i en segon lloc, les

embarcacions tenien més capacitat d’emmagatzematge, és a dir, podien transportar més

productes en un període de temps més curt.

A més, l’avanç en les tecnologies en els diferents tipus d’embarcacions, adquirides com

herències d’èpoques més antigues, i el coneixement de la importància de l’estiba van fer

possible el transport i comerç dels productes. En aquest context, les embarcacions mercants

foren un element clau per a dur a terme el desenvolupament del comerç marítim. Aquestes,

com hem observat, eren de tipologies molt diferents, de les quals els autors en destaquen tres:

corbita, phaselus i pont.

Els ports principals i les infraestructures portuàries no només eren un punt d’arribada de

productes i d’embarcacions, sinó que eren els enllaços per fer possible la redistribució dels

productes transportats per via marítima a les diferents parts del territori, ja fos per via fluvial

o terrestre o cap a altres ports secundaris, realitzant la redistribució dels productes amb

embarcacions de cabotatge. De fet, perquè aquestes infraestructures portuàries funcionessin

era necessària totes les diferents especialitzacions com: operador de grues, estibadors,

barquers portuaris, faroners, comptables, remolcadors, comerciants i altres oficis relacionats

afins.

En el segle I dC, els principals productes transportats en el Mediterrani occidental per via

marítima, com a conseqüència directe del dèficit de producció per poder abastir a la població

de l’imperi romà però més concretament a la ciutat de Roma i a l’exèrcit, eren: el vi, els

derivats del peix, les diferents tipologies de gra i l’oli.

Com a conseqüència del estudi efectuats, s’ha evidenciat que els diferents envasos dels

productes alimentaris, especialment les àmfores, ens parlen d’història i economia durant
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l’antiguitat. Aquests objectes són els indicis principals d’una operació comercial. Moltes

vegades s’ha comès l’error d’associar només l’àrea de producció d’aquests amb el lloc de

consum deixant de costat, els altres factors que envolten el comerç. Tanmateix, en el segle I

dC com a resultat dels diferents estudis i derelictes localitzats s’ha evidenciat que durant

aquesta època el que més exportaven eren el vi, en primer lloc, i oli, en segon.

En síntesi, s’ha reunit un nombre considerable de bibliografia que ha servit de base per

conèixer el tema de manera genèrica, per tal d’entendre el desenvolupament del comerç en el

mar Mediterrani al segle I dC. De la mateixa manera cal tenir present que cadascun d’aquests

temes tractats individualment podrien ser treballs bibliogràfics complerts.
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