
LA BOBILA ROMANA D'ERMEDAS. 
UN PROJECTE ARQUEOLOGIC CONSOLIDAT 

Bobila romana, forn, producció, ceramica, amfora, material de const~cció 

Joaquim Tremoleda Pere Castanyer 

El alfar romano de Ermedas se localiza en un espacio natural que ofrecía magníficas condiciones, en un entorno 
plenamente romanizado. cercano a Gerunda. La invest~gación, sistemática desde el ano 7999, ha permitido poner 
al descubierto el complejo estructural y conocer las diversas producciones cerámicas que se realizaron entre los 
siglos 1 y 11 d. C. 
Alfar romano, producción, cerámica, ánfora. 

The Roman pottery kiln of Ermedas was located in a natural setting providing excellent conditions, in a fully Roma- 
nised environment near the Roman town of Gerunda The excavations, which hegan N, 7999, have uncovered 
workshop structures and made it possihle to identify the main areas where pottery manufacturing took place and 
to establish a typological index of that production between the 1st and 2nd centuries A.D. 
Roman pottery kiln. production, pottery, amphora. 

L'atelier céramique d'Ermedas se place dans un espace naturel, qui dispose d'excellentes conditions, dans un 
entouraga bien romanisée, tres proche a la cité romaine de Gerunda. La recherche archéologique du site, fouillé 
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depuis l'année 1999, montre le complexe structurel de cette industrie et permet de connaltre la production cera- 
mique, en activité le premier et le deuxieme siecle de ndtre ere. 
Atelier céramique, production, cérarnique, arnphore. 

L'actual recerca arqueológica a la bobila romana d'Er- 
medas s'insereix en un projecte, l'objectiu generic del 
qual és I'estudi de la dinamica del poblarnent d'epo- 
ca rornana a la comarca del Pla de I'Estany El propo- 
sit que persegueix aquest projecte és el d'arnpliar i 
aprofundir en el coneixement del procés historic que 
coneixern com romenització, des de la fi del rnón ibe- 
ric fins a la baixa romanitat, en un ambit geografic 
concret. Aquesta tasca, pero, no neix del no-res, sinó 
que es materialitza en una llarga tradició de recerca, que 
es concreta en les excavacions continuades a la vil.la 
rornana de Vilauba, els treballs a la bobila rornana 
d8Ermedas i la prospecció al territori de la comarca 
(Castanyer et alii 2000, 132-135). 
Pei que fa a la investigació dei món rural i de la dina- 
mica de poblarnent del territori, els resultats assolits a 
Vilauba son un punt de referencia obligat, ates que 
proporcionen una seqüencia historica continuada de 
mes de set-cents anys (dels segles 11-1 aC fins al segle 
Vil dC). 

Si bé les primeres noticies de I'existencia de la bobi- 
la romana d'Ermedas rernunten a I'any 1963, quan el 
Sr. Erundino Sanz i altres erudits de la comarca ven 
recollir material en superficie en el carnp on es troba 
el jaciment (aquest material arqueologic d'interés fou 
dipositat al Museu Arqueologic Comarcal de Banyo- 
les, la qual cosa facilita tant el coneixement de la 
seva existencia corn la seva ubicació), no fou fins 
I'eny 1982 que es va fer un primer sondeig sobre el 
terreny. 
Fou precisarnent en ei marc del projecte de la vil.la 
romana de Vilauba, el terme municipal de Carnos, a la 
primera rneitat de la dkada dels anys 80, durant eis 
anys de col~laboracio catalano-britanica, en la qual van 
participar les universitats de Bradford. Durham i Lon- 
dres (Jones et alii 1982, 245-282; Roure et alii 1988, 
19-24; Tremoleda/Roure/Castanyer 1987, 121 -1 45; 
Roure 1992, 18-38; Nolla/CastanyerTTremoleda 1992, 
173-1 83)- que es van realitzar diverses carnpanyes de 
prospecció arqueológica sisternatica a la comarca, pri- 
mer de la val1 on esta ubicada la vil.la i, mes endavant, 
en d'altres Arees de la comana. 
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Figura 1. Siluació d'Ermedas. al nord-es1 de la peninsula lberica, amb els principals nuclis de la zona 

El coneixement de I'existencia d'un jaciment roma on 
s'havia recollit material. a prop del veinat d'Ermedas. va 
permetre de fer-hi una actuació planificada durant la V 
campanya d'excavacions arqueologiques de la vil.la 
romana de Vilauba. el setembre de 1982. A més de la 
localització del camp. anomenat sovint de cal Menut o 
de can Ferranic, perla proximitat a aquests masos. s'e- 
fectua una prospecció superficial. amb recollida de 
materials, i una altra de geofisica. una de les primeres 
prospeccions electromagnetiques del pais, realitzada 
pel senyor David Jordan. que varen permetre localitzar 
de nou la bobila. Posteriorment. I'excavació d'un parell 
de sondejos de comprovació va posar al descobeit 
parcialment I'estructura d'un forn. 

La intewenció en aquest lloc va proporcionar. entre 
altres materials, diversos fragments de motlle per a la 
fabricació de terra sig;l/ata hispanica, amb una decora- 
ció en la paret interna de cercles concentrics decorats 
amb bastonets. A mes a mes. es trobaren tambe dos 
fragments de peces sortides ja del motlle, pero sense 
envernissar, la qual cosa corroborava I'existencia d'una 
fabricació de ceramica fina local. Del forn se'n va des- 
cobrir una part de la graella i es troba la boca d'entra- 
da a la carnbra de foc. 
Fins abans de I'excavació sistematica que s'ha des en^ 
volupat els darrers anys. era un jaciment molt poc 
conegut, tot i I'existencia d'una bibliografia relativament 
abundant CTarrús/Roure 1983: NollaICasas 1984. 174: 



L4 '3081L4 ROMANA D'ERMEDliS. UN PROJECTE AROUEOLOGlC CONSOLIDAT 

EMPURIES 55. 2037. Id?- l f i l  

Figura 2. Sitkiacio (le la b o b a  romana d'Errnedas. en la zoria al sud de l 'esta~iv rle Banyoles 

Trernoleda/Roure/Castanyer 1987; Casas et alii 1990: Així doncs. no s'havia estudiat mai de manera sistema- 
1995 104-106. fig. 4. 2-21: Tremoleda 1995, 79). Les tica aquesta bobila. fins que I'agost de 1999 va cornen- 
Uniqiies restes i els materials que havia aportat havien qar un programa d'excavacio que ha de perrnetre de 
estat producte de diverses troballes casuals i de la valorar I'abast i la importancia d'aquest centre (Trernole- 
campanya de prospeccio de I'any 1982. da 2000. 41 -43: CastanyerKrernoleda 2000. 210-21 3; 
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Castanyer et al¡¡ 2000, 132-135; 2005, 7-21; Tremole- 
da et al;¡ 2002, 179-183; 2004, 179-183; 2006a, 297- 
300 2006b, 477-4931, En la intewenció realitzada durant 
aquests set anys s'ha obert un espai superior als 3.000 
m2, a partir del qual podern entendre la distribució i els 
diversos elements que formaven part d'aquesta 
instal.lació industrial romana. 

SlTUACld I ENTORN NATURAL 

El jaciment d'Ermedas es troba situat a la part baixa del 
veinat d'Ermedas (coordenades UTM 4.84 i 46.59), rnok 
a prop de la divisoria entre el terrne municipal de Corne- 
lla del Terri, al qual pertany, i el de Palol de Revardit. 
Per les condicions topografiques i geologiques del Iloc, 
i a la llurn de les dades que disposern avui, sabem que 
ens trobern davant d'un extens centre artesanal d'epo- 
ca romana dedicat a la fabricació dels diversos reper- 
toris d'objectes de terrissa que estaven destinats a fun- 
cions diverses: vaixella i servei de tauia, arnfores pera 
I'envasat de productes agricoles i materials de rajoleria 
pera la construcció. 
El desconeixernent que es tenia d'aquest jaciment en 
concret, pero tarnbé de centres artesanals d'aquesta 
mena a Catalunya. fa que sigui de gran interes poder-lo 

144 veure en extensió, sense que estigui afectat per cons. 
truccions modernes, veure corn s'articulaven les diver- 
ses parts d'un complex industrial i donar resposta a 
múltiples preguntes sobre el funcionament i organització 
interna, la propietat, la seva explotació i les arees de 
mercat a les quals estava destinada la seva producció. 
La ubicació en aquest punt d'una bobila romana es 
troba plenament justificada atesa ['abundancia dels ele- 
ments basics que eren necessaris en una indústria d'a- 
questa mena (Fig. 1 i 2). Es tracta d'una fondalada 
orientada en sentit est-oest, rebleria amb un potentis- 
sim diposit d'argiia produit per I'erosió de les dues ban- 
des elevades que la delimiten a nord i a sud. D'aqui 
s'extreia la materia primera utilitzada per a I'elaboració 
de ceramica, una argila molt homogenia, caracteritza- 
da per tenir un color beix suau i una molt bona qualitat. 
Cexistencia d'una font d'aigua dolca que potser fou 
canalitzada fins al jaciment i el pas proper al lirnit sep- 
tentrional del camp d'una riera asseguraven I'abasta- 
ment d'aigua. Finalment, I'existencia d'una potent zona 
boscosa en aquest entorn perrnetia igualment proveir- 
se del combustible necessari pera la seva combustió a 
Sinterior dels forns. Tots aquest elernents, que propor- 
cionaven les materies primeres necessaries per a I'ela- 
boració de la ceramica, es cornplementaven amb una 
situació geografica que permetia una bona distribució 
dels productes tant en I'arnbit local com en I'ambit urba 
al qual s'accedia per la Via Augusta, que passava a 
poca distancia, a la banda de llevant, i una xarxa de 
vies que les posava en cornunicació. 

LA RECERCA ARQuEOLOGICA 

El plantejament de la recerca arqueológica havia de tenir 
en compte que ens trobavem davant d'un jaciment 
practicament intacte, a excepció de la petita intewenció 
comentada abans. Aquesta considereció fou essencial 
per plantejar, abans de I'excavació directa, un pla de 
prospeccions que podes aportar una informació que 
sena de gran interes, no només per coneixer la mkima 
concentració de rnaterials i d'estructures, sin6 especial- 
ment per guiar i planificar la futura recerca. 

LES PROSPECCiONS 

Previameni a I'excavació es realitzaren dos tipus de 
prospecció en el camp on es localitzaven les restes 
arqueologiques, en una superficie quadriculada d'una 
hectarea, partint de l'angle sud-oest del camp, la qual 
cosa perrnetria situar amb rnés precisió els resultats, 
en un espai que mostrava rnés elernents cer&rnics en 
superficie. Aixi es feu un reconeixernent geofisic i una 
exploració superficial per aconseguir, per una banda, 
determinar la presencia d'estnictures i, per I'altra, 
observar les concentracions i el tipus de material que 
a~areixia. 

Prospecció superficial 
Per a la seva realització i per fer els resultats compara- 
bles s'agafa la rnateixa divisió del camp utilitzada en la 
prospecció geofisica; és a dir, la partició del carnp en 
quatre sectors de 50 x 50 m, sumant un total de 100 x 
100 m, una hectarea. 
El metode utilitzat fou la divisió de cada un dels quatre 
quadres grans en quadres de 5 x 5 m (en total 100 
quadres de 5 x 5 m a cada quadre gran), donant-li a 
cada un una lletra i un número. D'aquesta manera tota 
aquesta part del carnp s'hauria dividit en 400 quadrets, 
cada un amb la lletra i el número corresponents (de I'A 
a la T i de 1'1 al 20) per a poder-los coordenar. 
Aleshores en cada quadre de 5 x 5 m s'hi situa una 
persona que durant un ternps fix recolli tot el material 
caramic que trobava en superficie. Aixo s'ana repetint 
successivament fins a completar la prospecció de tres 
dels quatre quadres grans, El material trobat a cada 
quadre de 5 x 5 es va inventariar i classificar. 
Els resultats de la prospecció superficial són sernblants 
als de la geofisica. Arnbdues presenten les rnateixes 
zones de concentració de materials i estructures, que 
segurament correspondria a la zona central de la bbbi- 
la (Fig. 3). 
El material recollit més abundant són els fragments de 
ceramica comuna oxidada, d'amfora, sobretot del tipus 
Dressel2-4 i també de teula. Tambe trobem, en menor 
nombre, fragments de ceramica de cuina a torn i de 
grisa comuna. Molts d'aquests fragments presentaven 
senyals deguts a l'exces de cocció. 
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Figura 3. Concentraclo de les troballes ceramiques situades sobre la graella realitzada durant a prospeccib de I'any 1999 

Pel que fa a la ceramica fina. s'han trobat diversos frag- 
rnents, molt trencats. de ceramica sigil.lada sud- 
gal.lica. 1 el mes irnportant és que s'han trobat frag- 
ments de cerarnica sigil.lada hispanica sense 
envernissar, que verificarien la hipotesi de la seva fabri- 
cació als forns d'Ermedas. 
Cal destacar la troballa d'un fragment de teula amb 
sigillum trobat en la prospecció superficial. La seva lec- 
tura perrnet documentar un personatge amb els tria 
nomia: C. IVLI. LAET (Caius lulius Laetus). 

Prospecció geofisica 
Aquest treball fou realitzat I'estiu de I'any 1999 per Lluis 
V. Bagan Nebot, sota la coordinac~ó del Dr. Albert 
Casas Ponsati. Ambdós perianyen al Departament de 
Geoquimica. Petrologia i Prospecció Geologica de la 
facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. 
Per la recol.lecció de les rnesures s'utilitza un rnagne- 
tometre de protons ENVI-MAG de la marca SCINTREX. 
En total es realitzaren 10.000 rnesures en una xarxa de 
100x100 m i amb una separació de mesura d ' l x l  m. 
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Despres de la recollecció de dades en el treball de 
camp i d'una fase d'estudi amb I'aplicacio de diversos 
filtres, el mapa resultant rnostra diverses anomalies que 
poden relacionar-se amb objectes arqueologics (Fig. 4). 
En total es trobaren vuit anomalies principals de les que 
no fou possible discriminar si eren originades per forns 
de ceramica o per concentracions de peces de cerami- 
ca; ja que les propietats rnagnetiques d'arnbdos rnate- 
rials són similars. A mes a mes, també hi pot haver altres 
tipus de materials com restes metal.liques d'epoques 
posteriors. que poden donar lloc a anornaiies semblants. 

No totes les anomalies senyalades tenen el mateix 
interes. Canomalia D. ja semblava que podia ser origi- 
nada per rnés d'un forn. Les anomaiies B. E i F tenen 
una estructura similar. Podrien estar originades per 
forns. pero no es pot afirmar amb tota seguretat. Ca- 
nornalia C podria pertanyer a aquest grup. ja que te 
una intensitat similar, pero a causa de que la seva 
estructura sembla principalment monopolar, no hi es 
inclosa. El fet de que sigui monopolar indica que la incli- 
nació de I'objecte que genera I'anomalia es diferent a a 
resta. 

MAPA DE ANoMAL~AS DEL CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE 

O Zonas recomendadas para la excavación 

Figura 4. Mapa d'anomalles del camp rnagnhtic terrestre resultant de la prospeccio elcctromagnetica realitzada al carnp on e+ 
localitza la bobila romana d Errnedas 
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Es coneix la posició d'un altre forn excavat anterior- 
rnent, i que possiblernent estigui relacionat arnb I'ano- 
rnalia H. que és rnolt debil i petita comparada arnb la D. 
Canomalia generada pel material refractar¡ d'un forn de 
ceramica depen de que es consemi la rnajor pari de la 
seva estructura i. principalment, les peces que han estat 
sotmeses a elevades ternperatures: és a dir. afectades 
pel fenornen de la polantzació rnagnetica temorema- 
nent. Un forn és rnolt dificil de detectar per metodes 
geofisics si no hi són presents aquests materials. 

Les anornalies englobades a la G, estan presents en 
molts punts de la zona prospectada. S'han seleccionat 
les que estan mes a prop de les anornalies mes grans 
i les que són rnés intenses. 
Canornalia A és una zona molt amplia i arnb una inten- 
sitat del carnp magnetic positiva respecte a la rnitjana 
de la zona. Es desconeix a que es deu aquest augrnent 
i potser caldria fer una o varies cales arnb I'objectiu de 
determinar-ne el seu origen. 
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Figura 5. Planta general de les estructures exhurnades durant les excavacions arqueologiques a la bobla romana d'Ermedas. 
anib indicacio des arnbits I dels diversos forns localilzats. 
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Figura 6. Aspecle general de I'excavacio des de I'ange nord-oest. on s'aprecia el pal obeil iriteror I les rn;iiis qlir 1;mrliieri 
I'espal. 

Cexcavacio realitzada fins ara ha posat al descobert 
una superficie superior als 3000 m' i ha permes docu- 
mentar una seqüencia estratigrafica i estructural que 
demostra I'existencia de fins a tres fases cronologiques 
successives. 
Cestratigrafia és relativament limitada, ja que sota una 
capa superficial general, que correspon al gruix de tre- 
ball del camp, apareixen ja els nivells arqueologics i les 
estructures que defineixen els diversos espais. La 
possibilitat de trobar mes o rnenys potencia en la sedi- 
mentació depen directament de la zona del jaciment 
on ens trobem. jaque si es traca d'una zona de circu- 
lacio separada per rnurs ia potencia es molt petita per- 
que el sol d'argila era apta per habilitar-lo com espai 
de circulació; en canvi, si ens trobem en una zona de 
treball com ara els forns per a la cocció de la cerami- 
ca, pel fet de ser estructures amb una part profunda, 
com son eis preafurnia o les cambres de combustió, 
els sediments que trobaren al seu interior seran molt 
potents. Per tant, el tipus d'estructura condiciona I'e- 
xistencia d'un tipus determinat d'estratigrafia i de 
sedimentacio. 

Les fases i I'estructura del taller 
De la primera fase només en coneixem I'existencia 
d'un petit forn que fou seccionat pel pas d'iin mur de 
la fase posterior (que separa els ambits 2 i 7) i possi- 
blement altres restes que foren arrasades per habilitar 
una zona de circulacio (ambit 5). En tot cas, es tracta 
d'una primera fase que correspon també a una 
instal.lacio. segurament modesta, que estava dedicada 
de bell antuvi a la fabricacio de ceramica. Per cronolo- 
gia relativa. hauria estat en funcionament fins a mitjan 
segle I dC. 
La segona fase és la més important i sernbla que 
correspon a una ampliacio I sistematitzacio de la bobi- 
la. Aquesta renovacio va comportar la total amortitza- 
ció de les restes de la fase anterior. Les estructures de 
la segona fase, per tant, presenten una ordenacio 
absolutament pensada i articulada. De fet. dins aqiies- 
ta fase hem de distingir el moment inicial. amb I'estruc- 
tura basica i diverses reformes que s'introdueixen en un 
rnoment posterior i que responen, basicament, a la 
incorporacio de diversos forns i altres elemenls a I'es- 
tructura inicial (Fig. 5 i 6). 
Cestructura que fonna el mornent inicial de la segona fase 
s'articula entorn una area central ave esta constit~iida 
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Figura 7 Vista zrria del iiric ceiitral forniat pels qiiatre forns que perfariyen a la fase 2 a fi!ial de la cainpanya de 'any 2001 

per un conjunt de quatre forns i un pati obert (ambit 13). 
Aquests forns es troben en I'ambit 2 (forns 1 a 4). Dos 
d'aqi~ests (forn 1 I forn 4) son de grans dimensions. 
tenen una estructura molt semblant, de planta rectan- 
gular, formada per un sol praefurnium. orientat cap al 
nord. i una cambra de combustio partida per un mur 
central que suporta I'entrega de dues alineacions 
d'arcs (sis en un cas i vuit en I'altre). com a sistema de 
s~istentacio de la graelia. que nomes s'ha conservat 
parcialment. Tots dos corresponen al tipus II c de 
Cuoino di Caprio. En un cas. el forn 4. de majors 
dimensions, s'observa que per a bastir-lo es va fer un 
rebaix al terreny i al seu interior es va constniir un gran 
mur de pedra seca. en forma d'U oberta cap al nord. 
Un cap aquest mur de contenció va ser construit. el 
forn es va aixecar a I'interior. Aquesta gran adequació 
sembla que era necessaria per resistir les pressions 
que exercia un subsol argilós en pendent. 
El tancament de la zona dels forns per la banda orien- 
tal es realitza amb un petit magatzem (ambit 1) i dos 
forns mes a l'extrem nord (forns 2 i 3). El magatzem es 
definia a I'oest pel mur que emmarca el forn 4 per la 
banda oriental, perla banda est per un mur continu que 
arribava fins als forns 1 i 2. que marcaven el seu tanca- 

ment nord. Era un ambit cobert i sembla que s'hi guar- 
daven dalia, com demostra I'enderroc excavat al seu 
interior. S'hi accedia pel sud, des d'un corredor que 
delimitava el cos delsforns (ambit 3), on es conserva un 
llindar fet amb I'aprofitament de peces de rajol amb 
encaixos. Els dos forns que es troben al nord de I'am- 
bit 1 són de dimensions mes modestes que els ante- 
riorj. El forn 2 és un forn d'una sola cambra. amb grae- 
Ila sustentada per dos arcs (tipus II b de Cuomo di 
Caprio), mentre que el forn 3 és de dues carnbres de 
combustio, amb doble filada d'arcs (tipus ll c de 
Cuomo di Caprio). pero presenta algunes particulari- 
tats: es de planta practicament quadrada i constructi- 
vament els murs que en marquen el perímetre estan 
formats per apilaments de tegulae. 
Aquests forns. amb la boca orientada cap a l'oest, con- 
flueixen amb els praefurnia dels altres forns (Fig. 7). 
Aquesta convergencia cap a una mateixa zona va per- 
metre fer un gran rebaix del terreny delimitat per un mur 
frontal. a la banda nord. Aquesta gran fondalada que 
permetia accedir a les boques dels forns estava farcida 
per dues menes de sediment: per una banda, per la 
terra abocada al seu interior pels mateixos romans amb 
la intenció d'inutilitzar aquestes estructures. Per sota 
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Figura 8. Aspecte de la cutna 1 el portic nord qiie tanquen la 
part central oberta de la bobila 

Figura 9. La potent canalitracio excavada davarit de la nau 
porticada i definida per una fllada de teules planes contra el 
perfil servia per recollir I'aigua de I'area oberia. 

d'aquesta aportacio antropica, feta de cop. i que ens 
parla de I'abandonament dels forns, trobein el sedi- 
ment acumulat com a resultat del periode en q ~ i e  
aquest taller va estar en funcionament. es a dir. les 
diverses capes resultants de la neteja dels praefiirnia 
dels forns, sobretot cendres i carbo. que s'anaven 
dipositant a I'exterior, crean! diverses capes que eren 
trepitjades pels mateixos treballadors de la ternsseria. 
Eis cos dels forns esta delimitat a la banda oest per un 
pati obert (ambit 13). Al nord dels forns trobem un espai 
de circulacio. en forma d'un corredor de 5 m d'ampla- 
da (ambit 5). que permetia I'accés de carruatges peral 
transport de llenya i d'altres materials. 
Caltra part que constituia I'estructura inicial d'aquesta 
bobila de la segona fase eren les naus cobertes, que 
devien ser usades per diverses funcions: allotjar els 
torns en els quals trebailaven els artesans, deixar asse- 
car les peces abans de I'enfornament, magatzems per 
a I'estocatge de inaterials acabats. depuració de I'argi- 

la. etc. Aquestes naus cobertes defineixen el tanca- 
ment en forma d'U de I'area central oberta i estan for- 
mades. en cada cas. per una nau coberta a doble 
vessant i perla cara interna per uns portlcats coberts a 
un sol vessant. Perla banda nord, i paral4el al corredor 

que tanca els forns trobem un porticat de 30 m de Ilar- 
gada i de tres metres d'amplada. obert cap al sud per 
un mur baix que sustentava la teulada amb pilastres i 
columnes i. per tant. era una mena de galeria coberta 
que obria cap al passadis i cap als forns (ambit 7). L'ex- 
trem oriental d'aquesta nau acabava amb una habita- 
ció quadrada de tres m de costat que servia de cuina 
(ambit 6). Tant al portic com a la ciiina es van localitzar 
els respectius nivelis d'us i circulacio. formats per una 
lleugera capa de cal$ (Fig. 8). Al primer, era especiai- 
ment evident i'us del foc formant petites llars de terra cre- 
mada directament sobre el paviment i un forat on hi havia 

estat clavada la par? baixa d'un dolium. un gran recipient 
ceramic que. escapcat. servia per guardar Iiquids. 
Cestructura del brac oest del poriicat es la mateixa i es 
comuniquen. pero es mes cur?. mesura 23 m (ambit 8). 
Tambe conserva restes del paviinent de calc I a la 
banda nord s'han trobat els forats que servien per c o i i ~  
tenir quatre recipients. tatnbé per a liquids. El pendent 
del terreny. en sentit sud-nord i est-oest, va fer que fos 
necessari habilitar un sistema d'evacuacio de les 
aigües pluvials per tal que no es nialinetés I'estructura 
(Fig. 9). Amb aquesta finalitat es vari ter dues canalitza- 
cions paral.leles als murs frontals del porticat. que con- 
duissin les aigües fins a la interseccio i en aqtiest piint 
una canal feta d'obra expulsava l'aigua tnes erilla de la 
zona construida, a la banda nord-oest (Fig. 10). 

Les estructures cobertes no es imiten. com hem dit. a 
aquest porticat, sino que per darrera de cadascun deis 
bracos hi havia unes naus adossades de 9 m d'arnpia~ 
da. amb una filada de basaments de pilars que servien 
per sustentar una coberta amb la teulada a doble ves- 
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Figura 10. Les cariatracions paraleies a ies naus nord I oest Figura 11. Una de es basses de dcc3ntaco. recnberta anib 
cíiiil~ieixen en una aitra canal. feta d'obra. que seweix per teuies planes, que sewia per a la dep~~rac~o de Iarglia. 
exp~ilsar les sigues a I'exterior de les naus cobertes. 
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sant. La nau que es troba a la banda oest (arnbit 9) 
tenia la porta en I'extrem sud-oest i. molt proper a 
aquesta, hi havia un forn inserit en I'estructura (forn 13). 
La nau que corre paral.lela al brac nord del porticat 
encara no esta ben definida (ambits 14 i 15). pero 
sabem que al seu interior s'hi van col4ocar altres 
estructures dedicades al treball i a la depuració de I'ar- 
gila. com ara dues basses de decantacio de I'argila 
(Fig. 11) 1 una bassa per a guardar-hi greda volcanica 
que era usada com a desengreixant pera barrejar amb 
i'argila del subsol. 
La pari que es troba al sud de I'estructura descrita que 
hauria estat ocupada per altres espais. tal i com sem- 
bla insinuar la continuacio en direcció est del mur que 
tanca I'ambit 8 pel sud, tot formant diversos angles 
rectes: i tarnbe el mur que tanca per I'est l'ambit 9, que 
es prolonga cap al sud. En tot cas, tot aquest sector 
ineridional de la bobila sembla que fou el mes afectat 
per diverses reformes. Aquestes reformes, pero. no 
modifiquen substancialment 'estructura i el funciona- 
ment d'aquesta fase. sino que es concreten especial- 
ment en I'afegito de nous forns de mesures més aviat 
modestes, de plantes diverses (quadrades, ovalades. 
circularsi sernpre d'una sola cambra. orientats amb la 
boca cap a I'oest. que sernblen destinats a elaborar 
produccions cerarniques especifiques. Aquests forns 
se situen especialment en els arnbits 4 I 11 que es deli- 
miten amb nous rnurs, corn seria el cas dels forns 5, 6 

i 8: mentre que en altres casos. la seva insercio va 
comportar la destrucció d'estructures del rnornent ini- 
cial. com succeeix amb els forns 9, 10 i 11 (Fig. 12). 
Aquesta subfase afecta tambe l'estructura anterior, 
amb petites reformes, com ara el tancarnent amb 
envans d'un petit espai al centre de 'ambit 8. Tambe es 
detecta I'afegito de dos murs nous. que defineixen un 
nou arnbit. clarament posterior (arnbit 101, un deis 
quais s'inicia just en mur rnitger entre eis arnbits 8 i 9 i 
tanca al sud amb un altre mur. per be que la seva ali- 
neació no coincideix amb la de la vella estructura. 
La tercera fase, la rnés moderna, torna a ser poc explici- 
ta i nornes es documenta per un terraple que cobreix 
una part de les estructures de la fase anterior i. a nivel1 
d'elements. conservava un fornet de planta lenticular, 
probablement dedicat a la reparacio d'eines metal.liques 
i una alineacio formada per les restes d'un mur i dos 
basament de pedra. Cal fer notar que la direccio d'a- 
questa estructura es divergent de les que perianyen a 
la segona fase. amb la qual cosa s'evidencia encara 
mes la seva diferenciacio. Cestat de conservació de les 
estructures d'aquesta darrera fase ha estat profunda- 
ment afectat pels treballs agrícoles del carnp. Ara per 
ara. la construccio de les estructures d'aquesta fase feu 
necessari el cobriment i, per tant, la inutilitzacio dels forns 
que estaven actius en la segona fase. De moment. no es 
possible afirmar que la tercera fase estigués dedicada. 
com les dues anteriors. a la fabricació de ceramica. 
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Figura 12. El corilLin1 foriiiat pels forns 9. 10 I 11 es una de les ieforines qiie snlrodiieixen en la fase 2 n~cul 

La modulació de I'estructura 
La distribucio de I'estructura interna de la bobila es va 
fer seguint una modulació. corrent a I'epoca, que usava 
el peu roma com unitat de mesura (29,6 cm) i aplicava 
sistematicament el modul de 10 peus romans. la qual 
cosa era equivalent a una mesura de gairebé 3 m. Aixi, 
veiem que de la superficie excavada fins ara. (entorn a 
uns 3.500 m2). hi ha 1.340 m' constru'its. Els espais 
coberts estan repartits en uns 300 m' ocupats pels 
forns. uns 500 m' per patis i corredors, i 850 m? de 
naus cobertes. 
Els espais centrals. formats per un pati i la zona de 
forns. es troben delimitats en els costats nord i oest per 
dues llargues naus coberies a dues aigües. que mesu- 
ren nou m d'amplada (30 peus romans), sustentades 
en la part central per una filada de basaments circulars. 
La separació entre els basaments és regular i corres- 
pon a la mesura de 10 peus. A aquestes naus, cober- 
tes a doble vessant. per la banda interior, s'adossen 
unes altres naus porticades. molí més estretes, cober- 
tes a una sola vessant. de només un modul (10 peus) 
d'arnplada, equivalent a uns 3 m, obertes cap al pati. A 
I'extrem oriental de la nau porticada s'adossa una peti- 
ta cuina quadrada d'un modul de costat. El tram nord, 
format per aquestes dues naus. mesura 100 peus de 

llargada (30 m). i el tram oest es mes curi. 70 peus de 
llargada. De forma semblant. I'amplada nord-sud, fa 
100 peus. incloent-hi la nau, i dos moduls mes de 10 
peus del corredor que separava iin altre cos. nomes 
Darcialment excavat. 

MATERIAL ARQUEOLOGIC 

La producció d'aquest taller estava centrada en una 
amplia garnma de productes ceramics. A manca d'un 
estudi definitiu. fem una primera aproximacio. en la qual 
intenten- definir els diversos grups funcionals docu~ 
mentats fins ara. 

VAIXELLA DE TAULA 

El gran grup format per la vaixella de taiila inclou una 
notable varietat de produccions, entre les quals hem 
de diferenciar la ceramica fina i la ceramica comuna. 
En el primer grup trobern que majoritariament es trac- 
ta d'imitacions de productes que s'imporiaven 
(sigil4ada hispanica. ceramica de parets fines) I que. 
pel fet de trobar-nos a I'interior del pais, relativament 
lluny de la linia de la costa, a Ermedas es van elaborar; 
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Figura 13. Materials procedents de I'excavacib d'ErmedAs. 1-5, motlle i ceramica hispanica de fabricacid local; 6-9, ceramica 
de parets bnes local: 10-20, gerres i ampolles en ceramica comuna oxidada. 
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dimensions molt grans, que tenen un diametre de 20 
cm els més petits fins al més de 30 en els més grans. 
En podem diferenciar dues formes pnncipals: una de 
més profunda, arnb el cos que esta format per la unió 
de dos troncs de con per les seves bases. Sovint la 
part superior és més curta i esta engruixida amb un 
apéndix que li confereix una forma vagament triangular, 
amb la vora lleugerament diferenciada (Fig. 14. 11 -1 2); 
altres vegades la vora esta formada per un engruixi- 
ment arrodonit, que pot ser motllurat. Aquest tipus de 
bols carenats són practicament identics a la producció 
del taller de Llafranc (Nolla/Ganes/Rocas 1982, 160-1 62, 
fig. 8-9; Barti/Plana/Trernoleda 2004, 98). L'altra variant, 
menys profunda, arnb la part superior del cos molt baixa 
i des de la carena, la part inferior és cónica, amb un 
descens molt rapid cap a la base (Fig. 14, 13-14), 
Els plats docurnentats són arnb la vara girada cap a 
fora, de perhl recte o oorbat. Com que són peces semi- 
profundes, poden tenir un perfil arrodonit i continu o 
una carena ben marcada (Fig. 14, 4-6). També hi ha 
una peqa sencera que mostra un plat de perfil simple, 
arnb una base molt gruixuda (Fig. 14, 7). També hi ha 
plats amb periil sinuós, formats per una paret concavo- 
convexa (Fig. 14, 8) o plats arnb vora a marli, visera 
arnb motllura ben marcada. 
També hi havia vasos o gots per beure, a rnés a rnés 
de les formes inspirades en els gobelets de parets 
fines, fets en ceramica comuna oxidada, de parets pri- 
mes i cos ovalat (Fig. 14, 9-1 0). 

CERAMICA DE CUINA 

La ceramica de cuina es reconeix perque eren peces i 
formes fetes per anar ai foc. per fregir, coure o bullir els 
alirnents, per ser cornplements d'aquesta funció; o bé 
per una qüestió tipológica, ja que són formes adequa- 
des a la funció que havien de desenvolupar a I'interior 
de I'ambit de la cuina. En coneixem diverses produc- 
cions que diferencien?: per una banda, hem de consi- 
derar un conjunt que si bé la qualitat és de la ceramica 
comuna, el repertori tipologic imita el de la ceramica 
africana de cuina. En segcn lloc, la ceramica de cuina, 
generalrnent de cocció reductora; i, finalment, diverses 
formes de cerarnica comuna oxidada dissenyades per 
a ser usades a la cuina. 

lmitacions de ceramica africana de cuina 
Una de les categories mes nombrases que trobem en 
aquest apartat és la de ies imitacions ocals de cerami- 
ca africana de cuina. Les formes que hi trobem són les 
del repertori clacsic: ¡es cassoles Hayes 23. fetes per 
anar al foc, la mes nombrosa és la variant Hayes 23 B, 
amb la vora interna ben marcada, i també hi és pre- 
sent la variant A, amb dues variants, una arnb la paret 
convexa, la carena ben marcada i de fons bombat; I'al- 
tra. de paret obliqua i fons mes pla (Fig. 15, 1-2). Una 

altra forma, arnb un perfil molt complet, és la cassola 
Hayes 197, de parets més altes que l'anterior, carena 
ben marcada, fons bombat i, sobretot, la vora ametlla- 
da (Fig. 15, 31, amb un nombre notable de variants i uns 
diametres que es troben entre els 20 i els 30 cm. 
Tarnbé és corrent la plata Hayes 181, de paret conve- 
xa. sense vora marcada i fons pla (Fig. 15, 5). La forma 
més freqüent, pero, d'aquestes imitacions és la tapa- 
dora, complement de les cassoles, arnb les vores de 
les quals s'encaixa per aconseguir una miilor cocció 
dels aiiments. Solen ser arnb vora diferenciada i repro- 
dueix diverses variants del repertori africa, entre ies 
quals especialment hi ha la Hayes 182 i 196 (Fig. 15, 4). 
Aquestes imitaoions de les formes de I'afncana de 
cuina les coneixíern fins ara en pocs tallers de casa 
nostra, especialment el de la zona costanera de Uafanc 
(Nolla/Canes/Rocas 1982, 166, fig. 10: Trernoleda 
2000, 79-82, fig. 61). 

Ceramica de cuina reduida 
Aquesta categoria cerarnica és molt característica per 
la qualitat d'acabat i la poca depuració de la seva pasta 
i la cocció generalment reduida, la quai cosa ha fe! que 
sovint s'hagi definit com a ceramica grollera, molt fun- 
cional i amb un repertori reduit i molt repetitiu. Les olles 
són una de les formes omnipresents destinades a la 
cuina. Trobem els habituals perfls en S, arnb doble 
nansa. Al costat de les olles trobem els ansats, molt 
similars al primer tipus d'olla, pero dotats d'una sola 
nansa vertical. Tant les olles com els ansats estan asso- 
ciats a bases sense peu, planes c amb el fons extern 
lleugerament alcat que, de vegades, són dificils de dife- 
renciar si no tenim les nanses. En tot cas, es tracta 
sempre de cossos de perfil sinuós, amb vores simples 
i exvasades, cossos de forma ovoide, que acaben amb 
bases planes i sense peu marcat. Eis diametres són 
rnés grans, d'entre 25 i 30 cm (Fig. 15, 9). 

Ceramica comuna oxidada 
A Ermedas trobem les olles elaborades arnb ceramica 
comuna oxidada, molt rnés que arnb cerarnica grollera, 
pero podríern dir que hi ha un rnódul petit, d'uns 12-13 
cm de diarnetre, amb el cos de perfil ovalat (Fig. 15, 8) 
i un rnodui rnés gran i rnassís, de parts més gruixudes 
i perfil rnés esferic. Les boques oscil.len entre diame- 
tres de 10 cm fins als que rnesures a prop dels 25 cm. 
Igual que amb les ceramiques grolleres, presenta 
també els ansats (Fig. 15, 6-7). 
Unes altres formes utiiitaries, no estnctarnent per anar 
al foc, pero si per feinejar a la cuina: per una banda hi 
ha els gibrells, amb parets més vefiicais i profundes; 
per I'altra, les gibrelles, en forma de palangana, obertes 
i de parets obliqües, generalment dotades de nanses 
horitzontals soldades sobre la vora (Fig. 16, 1-2). 
Els morters, usats per a trinxar aliments contra el seu 
fons, amb l'ajut d'una m3 de morter, gracies als grans 
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Figura 14. Materials procedents de I'excavacib d'Ermed&s. 1-3, gerres de boca trilobulada; 4-8, plats de ceramica comuna; 9- 
10. got de ceramica comuna; 11-14. bols de ceramica comuna. 
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que té en ei seu fons intern i que faciliten la funcio DOLlA 
abrasiva. Són rnolt freqüents i rnolt hornogenis, espe- 
ciaiment pel que fa a les vores oberles, de tendencia Coneixern diverses vores rnotllurades i grans fragrnents 
triangular i arnb diverses rnotliures a la part superior de de cosque perianyen a recipients de grans dirnensions, 
la vora, aquesta sol tenir una forma de visera tornbada de forma globular o ovaiada. Eren dolia que estaven 
cap a I'exterior i una base sense peu, de parets rnoit destinats a ia pari fructubia de les vii.ia, per ernrnagat- 
gruixudes ver facilitar-ne I'estabilitat (Fig. 16, 3). zernar la seva producció agrícoia. 

Figura 15. Materials procedents de I'excavacib d'Ermedas. 1-5. cassoles i tapadora que imiten la ceramica africana de cuina: 
6-9, olles i ansats de ceramica comuna i ceramica de cuina. 



Figura 16. Materials procedents de I'excavació d'Ermedas. 1-3, gibrelies i morier de ceramica comuna oxidada: 4-5. arntores 
dsi tipus Dressel 2-4: 6-7, vores d'hrnfora de base plana del tipus Dressel 28; 8, boca d'amfora, possiblement dedicada a 
i'envasament de salaons. 
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Entre les amfores que podem assegurar la seva fabri- 
ceció a la bbbila d'Ermedas, la més nombrosa és la 
Dressel2-4 i també l'amfora de base plana Dressel28. 
Possiblement es produiren també imitacions d'envasos 
més tardans, propis del segle ll dC. 
Les caracteristiques d'aquesta adaptació local de I'am- 
fora Dressel 2-4 són una vora massissa i, més que cir- 
cular, triangular, amb la part baixa sovint amb una con- 
cavitat ben marcada, una mica superiors als 15 cm de 
diametre; el col1 és Ilarg, obert a la pari alta on hi ha la 
vora i més clarament conic a la part baixa, sovint mar- 
cada per una incisió, per reaiitzar I'entrega amb la care- 
na. El pivot és massís i, en alguns casos. tenen una 
motllura i la par? final esferica. Les nanses enganxen al 
coll, per sota de la vora i per damunt de la carena. La 
par? alta de les nanses forma un colze pronunciat, pro- 
per a i'angle recte. La secció pot ser Mfida, pero més 
habituaiment hi trobem només una incisió ampla i pro- 
funda a la cara externa (Fig. 16, 4-5). 
Una altra variant propia de la producció tardana d'Er- 
medas es I'amfora Dressel 28. La vora es molt carac- 
teristica, d'altra manera es podria confondre amb una 
gerra. La boca és d'un diametre de 9 o 10 cm, les 
parets són primes i formen uns sinuositat fins a l'estran- 
gulament, a partir del qual comenca el coil. Les nanses, 
que s'enganxen just a sota de la vora, tenen una sec- 
ció molt estandarditzada, que consisteix en un pertil 
ovoide i dues incisions laterals i paral.ieles a la part 
supeior (Fig, 16, 6-7). Tot i que en aquest cas no en 
disposem, sabem que aquestes amfores acabaven 
amb un fons pla d'un diametre relativament gran. 
També és molt interessant constatar exemplars amb 
vores motllurades que ens semblen molt properes a les 
del tipus augustai Oberaden 74, com les que es fabri- 
caven al talier de I'Aumedina, a Tivissa. encara que en 
el nostre cas les vores són una mica més obertes (Revi- 
Ila 1993, fig. 25, 1-2). Més difícil es Satribució d'altres 
fragments amb la vora plegada i molt motliurada (Tre- 
moleda e? alii 2006b. fig. 16. 10). 
Finalment, hem d'esmentar unes vores molt exvasades 
i amb unes motllures molt marcades, que tenen un di&- 
metre superior als 20 cm (Fig. 16. 8). ES evident que 
uns periils com aquests ens porten a pensar en irnita- 
cions de formes produicles a la Betica i que sempre 
estan relacionats amb el transpori de salaons i sugge- 
reixen un tipus molt proper al Beltran II B. 

MATERIAL DE CONSTRUCCl6 

El material de rajoleria que es fabricava a Ermedas 
representa una part imporiant del total de la producció 
del taller, que podem estimar, pei material inventariat 
fins ara, entorn al 25%. S'elabora un ampii reperiori de 
productes: teguiae, Nnbrices, rajols quadrats, rajols per 

a construir arcs, peces irregulars amb encaixos, llosetes 
per ier paviments en spicatum, peces de conducció. 
bobines pera crear les concameratlones de les termes, 
possiblement antefixes per a decoració arquitectónica. 
peces per a canalitzacions obertes, canaiitzacions cir- 
cular~, etc.). Cal recordar que només en coneixem una 
marca de fabricant que aporta un tria nomina complet: 
C(aii) IVLl(i) LAET(i) (el cognomen expressat amb un qua- 
druple nexe). 

També es fabriquen elements diversos destinats a fun- 
cions especifiques, com ara pondera, pesos per als 
telers o un curiós vas o calze amb decoració aplicada, 
destinat a funció ritual. 

El material que hem pogut analitzar fins ara, procedent 
especialment dels conjunts que formen part de l'aban- 
donament de la segona fase del taller i que es va realit- 
zar cobrint bona part de I'estructura, en especial de la 
zona de les boques de grup dels quatre forns que tro- 
bem a la part central. i'aportació del sediment que les 
va cobrir procedeix d'algun abocador que devia for- 
mar-se en el darrer mornent de funcionament de la 159 

bobila. 
El penode de funcionament, amb les dades de que dis- 
posem, devia abastar des del segie 1, segurament des 
de la segona meitat, fins a la fi del segle ll dC, moment 
d'inutilització de les estructures que conformen la fase II. 

CONCLUSIONS 

Cexistencia d'una indústria dedicada a la fabricació de 
material ceramic i peces de rajolena és un dels índexs 
que permeten afirmar que el territori on s'ha establert 
ha assolit un alt grau de romanització. 
Cestructura que s'ha exhumat fins ara amb els treballs 
d'excavació mostran unes instal.lacions organitzades i 
concebudes per fer un treball en cadena, seriat i moit 
productiu. En aquest aspecte, la majoria de bobiles de 
les quals coneixem relativarnent bé la seva planta res- 
ponen a aquest mateixos criteris. Per proximitat podem 
citar ¡es de Fenals, a Lloret de Mar (Buxó/rrernoleda 
2002) i la del Coliet de Sant Antoni, a Calonge (Nolla e? 
al0 2004, 193-200). 
Si bé a nivel1 estructural i per I'articuiació i distribució 
dels espais són centres industrials molt similars, Erme- 
das té poc a veure arnb els que trobem en la linia de la 
costa, ja que aquests darrers estan lligats al fenomen 
de la viticultura especulativa que va coneixer el seu 
esclat entre el Principat d'August i I'epoca flavia i esta- 
ven orientats a crear una forta producció excedentaria 
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per ser venuda a l'exterior, especialment a la Gaklia i al 
limes germanio, en un primer moment, i a la zona ¡tal¡- 
ca i a Roma. més tard (Miró 1988; Revilla 1995; Tremo- 
leda 2008). L'inici de l'activitat del taller d'tmedas, 
com a minim de I'activitat forta, es posterior, es data 
entorna mitjan segle I dC i continua durant tot el segle 
II dC, més vinculat a la creació d'una xarxa de vil.les i 
d'assentaments orientats a l'explotació rural del territo- 
fi. A més a més, per las seves caracteristiques, pensem 
que és un taller que no esta iligat a cap fundus concret, 
si no una indústria independent, concebuda per assor- 
tiro aprovisionar un territori que compren, com deiem, 
diverses uillae de I'entorn immediat dins un espai deli- 
mitat pel triangle Emponae, Gerunda i Besalú (Tremoie- 
da, et alii 2007; Tremoleda et alii 2006b). 
No podem presentar encara conclusions definitives, ja 
que no tenim paral.lels clars a I'interior (Tiernoleda ef alii 
1996. 39-46), pero ens sembla prou interessant el fet 
de plantejar aquestes diferencies de ritme productiu i 
cronolbgic entre els centres terrissers. Mentre que 
unes, a la linia de la costa. les podríem definir, en gran 
mesura, com indústries parasitades, creades en funció 
d'una producció vinicola que es produeix de forma molt 
primerenca i .  en molts casos, s'abandonen a final del 
segle l dC, a I'interior del país no només comencen 
mes tard i perduren més temps, sinó que estan orien- 

160 tades cap a una producció mes diversificada, en la qual 
el material de construcció i les produccions de cerami- 
ques de cuina i de taula tenen una alta representació i 
responen a una demanda iocal. Si en un centre com el 
de la platja de Fenals (Lloret de Mar), ben quantificat, ia 
producció de les amfores representa un percentatge 
superior al 75% del total d'individus del material reou- 
perat, a Ermedas aquests envasos no comporten més 
del 3% del global. 
Un darrer aspecte, i no per aixo menys important, és el 
de la situació de la indústria, en relació a la sortida de 
produote. Mentre que les bobiles de la costa estan 
situades en petites cales, al peu d'una riera, amb 
embaroadors prou ben condicionats i disponibles per 
poder realitzar el transport del producte, especialment 
el vi, envasat en les amfores, per via maritima, la bobi- 
la d'Ermedas esta ben situada pel que fa al pas de vies 
de comunicacio, entre les vies de l'entofn i per anar en 
direcció a Gerunda o cap al nord, a Besalú. sempre per 
mitja terrestre. 
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