
I ESTUDI PRELIMINAR: LES AMFORES 
DE LA VIL-LA DE LA SALUT (SABADELL) 
M' TERESA CASAS 1 SELVAS 

La vil.Ia romana de la Salut es localitza als terrenys 
que avui ocupa el Santuari de la Mare de Déu de la 
Salut, situat a la Serra de Sant Iscle, al nord-est de 
I'actual nucli urbi (lamina 1, 1). 

Geomorfol6gicament, aquest jaciment reposa so- 
bre nivells mioceniu de conglomerats grisos de ma- 
triu sorrenca sense cimentar, alternats amb argiles gro- 
gues amb sorres i c6dols típics deis aqüífers de la 
zona.' 

La seva existencia és ben coneguda. Citada ja a 
finais del segle passatq2 hi foren practicades les prime- 
res excavacions a principis d'aquest segle (1912-1916) 
sota la direcció de J. Vila Cinca.' Continua els treballs 
amb dues campanyes més V. Renom, la primera entre 
els anys 1913 i 1935, la darrera entre 1948 i 1949.4 

El material procedent de les campanyes d'exca- 
vació dipositat al Museu d'Hist6ria de Sabadell és 
molt divers: restes arquitectoniques. material agríco- 
la, cerimiques fines: campaniana, sigil.lada aretina, 
sud-gil.lica, hispiniques produides a la mateixa vil.la, 
vidres, el mosaic de Neptú, etc... i ha estat parcialment 
estudiat. Tan sols el mosaic,' les marques sobre si- 
gil.ladesb i les produccions locals de sigil.lades hispi- 
niques7 han estat analitzades pet estudis recent~.~ 

El present treball de les imfores de la vil.la ro- 
mana de la Salut, vol contribuir a rnriquir les dades 
que d'aquesta important vil.la es tenen i fer-ne més 
comprensible e1 funcionament, l'organització i la re- 
lació dins el marc del món rural roma al nostre terme. 

El motiu pel qual es presenten les amfores i no 
un altre material 6s el que segueix. En el col.loqui d'ar- 
queologia romanaQelebrat a Badalona, en la ponen- 
cia presentada per Montserrat ComasIo es va presen- 

' I.G.M.E., Mapa geofógico de España. Sabadefl(392/36-U), ' Eulilia MORRAL, Cecília LLOBET, Sigif,iata con mrcas de 
(Madrid 1975). Arragona. Actas de C.N.A. (Vitoria 1971). ps. 973-978. 

Josep SALVANY i OUER. Reflexiones críhca~ sobre fa anti- ' Merce ROCA ROUMENS. Producció de sigif,fata a fa #$/a de 
güedad de fa Parroquia de Sabadeff. (Sabadell. 1888). fa Safut, eArrahonau, 6 (Tardor 1978), ps. 5-30. 

' Juan  VEA CINCA, Memoria de los trabaloor redizados en las a El material arqueol6gic procedent de les excavacions de la 
excavaciones de iax cercanías del Real Santuario de N? Sra. de La vil-la romana de la Salut és el tema de la tesi de Llicenciatura de 
Salud (Sabadell 1923), p. 14. M. Teresa Casas. 

. ~ , . 
del1 f910). ps. 93.116. 1981). 

Xavier BARRAL i ALTET, Les Moiaiquei mmaines el médié- 'O Montserrat COMAS, importació i exportació de vi a Bae- 
vafes a fa Regio Lzietana. «Publicaciones eventuales.. 29 (1978). tzfo: e~ tud ide  les amfores. Actes del Col-loqui d'Arqueologia Ro- 
Institut d'Arqueologia i Prehistaria de la Universitat de Barcelona. mana (Badalona 1985). ps. 161-174. 
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LAMINA 1. 1 - Plantu de les rester mmaner de /u ui/.la de la Salur Font: Renom-Mas 1950. pr. 93-116. 2 - btograf i  del forn d;imfores 
excavut perj. Vila Cinca (1912-1916). (A& Caruñas MHSj 



tar un nou tipus d'imfora. la Laietana 1. En el torn 
d'inteivencions, S. Keay vaanunciar I'existencia d'un 
probable centre productor d'aquesta imfora a la vil.la 
romana de la Salut. de la qual recordava molts exem- 
plars al Museu d'Hist6ria de Sabadell." Efectivament, 
la revisió de totes les imfores procedents de les dife- 
rents excavacions ha perm5s identificar 34 exemplars 
del tipus Laietana 1 i de confirmar I'existencia d'un 
centre productor, l'únic fins al moment, a la vil.la ro- 
mana de la Salut,12 i reafirmar una vegada més el ca- 
ricter important d'aquest nucli. 

Segons el registre de les restes arqueol6giques de 
les excavacions. el forn és de planta rectangular amb 
doble passadís a la cambra de combustió. mitjancant 
la construcció d'un mur divisori tot al llarg de I'eix 
central, per tal d'augmentar-ne la capacitat i la potencia 
termica. Es correspon amb el tipus 4b de la tipologia 
de Fletcher Valls" i BeltranI6 i amb el tipus IIb esta- 
blert per Cuomo di Caprio" pera  I'irea italiana. En 
aquest tipus, la graella, element divisori entre la cam- 
bra de combustió i la superior, de cocció, és aguanta- 
da per un complex sistema d'arcs i murets ortogonals, 
i se'ls atribueix la cocció de material de construcció o 
peces de gran volum. 

EL FORN 

El coneixement que tenim d'aquesta estructura 
ens arriba a través dels diaris d'excavacions de J. Vila 
Cinca," de fotografies de I'excavació (Iirnina 1. 2) i 
de la planta general de les excavacions feta en la dar- 
rera etapa (Iimina 1. 1). En les notes de I'excavació, 
J. Vila Cinca ens explica: eEn Mayo de 1914 se reanu- 
daron por cuarta vez las excavaciones de la Salud, ha- 
llándose hacia la parte N. cimientos de pared que a/ 
quedar descubierta, se uió que estaba continuada por 
.kn horno destinado a cocer cerámica, en el qua/ ha- 

" Simon KEAY va visitar el Muscu d'Hist6ria de Sabadell 
acompanyat per R.  Ten i Eulilia Morral l'any 1971 (aprox.). 

" M. Teresa CASAS. Montsernt COMAS. Nueva aporfrlciones 
puru e/ conocrmiento del ánfora Laierana 1: Cronología, difusión 
y producción. Actes del Col.loqui d'Arqueologia Romana: Anfo- 
re mmane e sforia economicn. un decennio áincenhe (Sienna 1986) 
(En premsa). 

-- 
2 

l 3  Joan VILA CINCA. o). cit.. p. 14 

llamos dos monedas de cobre delcónsulAgn;bpa, gran 
cantidad de y ;rnuchosfiagmentOs de ánforas FIGURA l .  Amforer Dressel 1; 1- Dressel IA (L.S.619) 2- D r e ~ ~ e l  

y d~l iomra. '~ I B  Laietana ( ~ . ~ . 4 9 ) .  

" Joan VILA CINCA. op. cit.. p. 14. 

La datació d'aquesta estructura ve donada per la 
localització de les imfores Laietana 1 en el seu inte- 
rior, que segons la cronologia facilitada per les peces 
de Badalona1" ocupen la primera meitat del segle 1 
aC i perduren fins el canvi d'era, moment que són subs- 
tituides per tipus Dressel llPascual 1. Desconeixem, 
pero. si el forn fabrica altres tipus cerimics així com 
el moment que deixi de fer-los. 

Per a I'estudi del material amforic ens hem cen- 
trar en els fragments als quals es pot donar atribució 

" Domingo FLETCHER VALS. Tz)ología de lo, hornor cerú- 
micos en Epalíu. Archivo Español de Arqueología. Vol. XXXVlll 
(Madrid 1965). ps. 170.174. 

'"iquel BELTRAN LLORIS. Anforas romanas en Espana (Za- 
ragoza 1970). 

" Ninnina Cuo~o DI CAPRIO. Pmposfa dic/ass~ficnzione de- 
//efornaci per ceramica e /a:erici nellbrea Italiana. Della prehir- 
lona a tutta /'epoca romana. aSibrium. 11 (1971-1972). 

'* Montserrat COMAS. Baetulo: les Ümfores (Badalona 1985). 
ps. 65-66. 
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LBMINA 2.  1 - Fragrnent de /lavi; DresreL IB. laieiana amb marca M COS. 2 - Anfira Lietana 1 (L.S.648). 

formal segura; se n'han comptabilitzat un total de 56. 
dels quals 2 tenen marca. A més a més, nou pivots pre- 
sentaven marques, les quals han estat descrites pero 
no s'han pogut classificar dins de cap tipus d'imfora 
concret. Tot seguit passem a descriure-les. 

És una h f o r a  de procedencia itilica. Els seus trets 
morfologics es caracteritzen per un col1 molt alt i ci- 
lindric. nanses Ilargues, rectilínies i de secció oval. El 
llavi evoluciona de més curt a més llarg (de 3,8 cm a 
7 cm) i defineix les tres variants establertes: A, B, C. 
La seva cronologia compren tot el segle 11 aC fins el 
final del segle 1 aC-comencaments de 1'1 dC. segons 
els autors. El seu contingut era el vi, de la Campinia 

i del Laci. comercialitzat a I'occident de I'imperi roma 
en epoca republicana."' 

La vil.la romana de la Salut conserva 5 exemplars 
d'aquest tipus, dels quals, pero, tres presenten unes ca- 
racterístiques en la seva pasta que fan dubtar del seu 
origen itilic. Les partes d'aquest tipus itilic presenten 
unes característiques molt clares: color vermell-rosat. po- 
rositat i abundant desgreixant de mica negre. Els tres 
exemplars de la Salut, un d'ells amb marca al llavi (fi- 
gura 2.2). presenten unes pastes molt similars. gairebé 
identiques. a les produccions del forn de la vil.la. a la 
Laietana 1. L'estudi recent d'un conjunt d'imfores lo- 
calitzades a la regió Laietana, pertanyents al tipus Dres- 
se1 1 pero amb pasta típicament atarraconense* fa que 
ens decidim a incloure-les en aquest darrer g r ~ p . ? ~ '  

"' Miqucl BELTRAN LDRIs, op. ci t .  ps. 301 i SS. pmducció Laierano, .Documcnrs dc rrcball a Jornadrs Inrernacio- 
"'Monrscrrar COMAS, ef. u/., Un tipur d'2mfÓra Dresrell de nals d'Arqueologia Romanas (Granollcrr 1978). pr. 372-378. 
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FIGURA 2. 1 i 2 Amfirer Dressef IB foielaner (L.S.617 i 694). FIGURA 3. ~7nfores Loiefana l .  (L.S. 648 i 600). 
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La cronologia avancada per aquest envis se centra en- 
tre el 80-70 aC i el 70-40 aC segons les estratigrafies 
de Burriac (Nivel1 11-1) i Badalona.2n b's 

Dreisel' 1 Italica 

(L.S.619) Fragment de vora, pan del col1 i arren- 
cament de nanses. Llavi de 3,6 cm d'alcada i secció 
triangular. Pasta de color marró ataronjat. Desgreixant 
petit negre. Presencia d'engalba verdosa a la superfí- 
cie. 0 13 cm. Variant A (figura 1, 1). 

(L.S.618) Fragment devora, part del col1 i nansa. 
Llavi alt i lleugerament triangular. Pasta de color ver- 
me11 ataronjat amb abundant desgreixant negre. Va- 
riant B. 

Dreisel 1 Laietana 

(L.S.617) Fragment de coll, vora i nanses. Llavi alt 
de secció triangular. Pasta de color vermell-marró ben 
cuita. Desgreixant abundant de quars. Nanses de sec- 
ció oval. Grafit al coll. (figura 9 ,  11). 0 1 8 , 4  cm. Va- 
riant B (figura 2.1). 

(L.S.694) Fragment de vora. Pasta de color beix- 
marró. Abundant desgreixant de quars blanc de gran 
volum. Al~ada llavi, 5 cm. Marca: M .  COS (figura 2.2 
i figura 9.5). Variant B (lamina 2.2). 

(49) Fragment de Ilavi, coll i arrencament de les 
nanses. Pasta de color marró-beix. Desgreixant de quars 
i mica. Alcada Ilavi: 6,2 cm. 0 17 cm. Variant B. 

Laietana 1 

D'aquest model d'hfora se'n conserven 34 exem- 
plars fragmentats. La major part presenten una vota 
exvasada amb una alcada de llavi que oscil.la entre 4 
i 5 cm. La part superior engruixida i en la seva unió 
amb el col1 forma una aresta pronunciada que en al- 
guns tipus és menys visible, seguida d'un canal o cor- 
dó. El col1 és curt i robust. Les nanses de secció oval, 

a la seva cara externa tres o quatre estries, 
segons el cas, mentre que la cara interna és sempre Ili- 
sa. El cos s'insinua ovoide (figura 3,  1 i 2). Excepte dos 
exemplars, les pastes presenten unes característiques 

Ibídem. 
M. Teresa CASAS. Montserrat COMAS. an. cit. (Sienna 

1986). (En ptemsa). 
22 Montse~rat COMAS. op. cit. (Badalona 1985), p. 65. 
'' PLINI, FIN. XIV, 71. 

molt homogenies. El color és marró-beix i la textura 
és farinosa i tova. El desgreixant és abundant amb pre- 
domini del quars blanc. Dos exemplars presenten pases 
ben cuites, pasta dura de color vermell ataronjat i abun- 
dant presencia de desgreixant de q u a ~ s . ~ ~  

Algunes de les peces són d'execució molt basta 
amb considerables deformacions, fet que en un prin- 
cipi sernblava que es tractés de rebuigs de forn. 

La cronologia per aquest tipus quedi establerta, 
en el treball de M. Comas,22 en un moment anterior 
al 40-30 a. de J.C. segons les estratigrafies de les exca- 
vacions de Badalona, dades que es relacionen amb les 
referencies del forn fetes per J. Vila Cinca, amb la lo- 
calització en el moment de I'excavació de dues mone- 
des del consol Agripa. La producció d'aquest tipus per- 
durara fins l'epoca d'August, pero disminuiri la seva 
presencia enfront del tipus Pascua1 1. 

Es pensa que el seu contingut, el constituien les 
primeres produccions de vi laieti descrit pels autors 
clissics," i l'estudi de les marques que sobre aquest 
tipus s'han fet apunta directament cap a aquest 
p~oduc te .~~  

La difusió d'aquest tipus es coneixia a Empúries, 
Matar6 i Palamós. Recenunent se n'ban localitzat exem- 
plars a Santa Perpetua de Mogoda, Gavi i Matar&>> 
A la Gal,lia han aparegut a les restes de Cap Bear, a 
Vienne i a L y ~ n . ~ ~  

(L.S.648) Fragment de coll, vora i nanses. Llavi 
lleugerament exvasat i formant un doble graó en el coll. 
Nanses curtes i ovalades amb tres canals a la part exte- 
rior. Pasta de color vermell ataronjat. Desgreixant de 
quars molt fi, Alcada llavi 4,3 cm. 0 13 cm. Laieta- 
na 1 (figura 3.1) i (lamina 2.1). 

(L.S.600) Fragment de vora, col1 i nanses amb tres 
estries a la cara externa. Pasta de color marró ataron- 
jat. Desgreixant de quars de gran volum. 0 12 cm. 
Laietana 1 (figura 3.2). 

També formen part d'aquest tipus els exemplars: 
L.S.464, 601, 602, 604, 605, 606, 608, 616, 620, 621, 
624, 627,626,627,628, 629, 630, 633,634. 635,636, 
641, 642, 643, 644, 649, 656, 657, 83.6, 83.7 i 186. 

Montserrat COMAS, op. cit. (Badalona 1985), ps. 155-156. 
" Agraim als representatsdels respectius museus les facili- 

tats ofertes per revisat-ne els fons. 
Intetvencions de B. Liou i A. Desbat respectivament en el 

Col.loqui d'Arqueologia Romana de Badalona citat. 
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FIGURA 6 .  ~ m f i r e r  Drerref 7/11. (L.S.601, 623 i I3J). FIGURA 7 .  1 - Amfora Drer~el 20 (L.S.603) 2 - ~ m f o r a  Drerref 
30 (L.S.637). 3 - Amfora D r e d  23 (L.S.639). 

Pascual l 

És el tipus d'imfora individualitzat per R. Pas- 
cual Guasch.': inspirada. com la seva predecessora, en 
models itilics i originaria de la Laietiinia. 

Es caracteritza per presentar un llavi molt alt i rec- 
te, com un collarí, d'alcada variable i marcant un graó 
en la seva unió amb el col1 segons els exemplars. Les 
nanses rectes amb acanalat central i exterior. El pivot 
Es massís. Les pastes solen ser de color ocre-beix en la 
majoria dels exemplars i rogenca en d'altres. amb ahun- 
dant desgreixant de quars blanc. Com els tipus que 
la precediren, Dressel 1 i Laietana 1. aquesta amfora 
s'utilitzi per a contenir el vi laieti, produit a la zona, 
i transportar-lo a diferents punts, bé de la mateixa re- 
gió o de fora. 

La cronologia d'aquest tipus ha quedat establer- 
ta a partir dels primers moments de I'Imperi. de I'ú1- 

tim quart del segle 1 aC fins a I'epoca de Neró. i al- 
guns autors la fan arribar fins a la fi del segle 11 dC.'X 

(L.S.6J2) Fragment de vora, col1 i nanses. Llavi 
recte i alt. molt engmixit a la part superior. Nanses 
amb estria central. Pasta de color beix-ocre. Desgrei- 
xant abundant de quars i mica. 0 12,4 cm. Pascual 1 
(figura 4.1). 

(L.S.6J3) Fragment de vota i col1 amb nanses. Coll 
recte i nanses amb estria central i exterior. Llavi recte. 
Pasta vermell fosc. Desgreixant de quars i mica fi. Pas- 
cual 1 . 0  10 cm. 

(L.S.6J4) Coll recte i nanses amb acanalar simple 
a la part exterior. Arrencament del llavi. Pasta de co- 
lor vermell fosc. Desgreixant abundant i gros de quars 
i mica. Pascual 1 (figura 4.2). 

(L.S.6JJ) Exemplar gairebé sencer, excepte el Ila- 
vi. Nanses amb estria a la part exterior. Pasta de color 
vermell ataronjat. Pascual 1. 

" Ricard PASCUAL GUKH. Gentmr deproducción y a'/un¿ín de Arqueología (Barcelona 1961. Zaragoza 1962). ps. 334-331. 
grogrúfiico de un tt/>o de ánfora. Actas del Vlll Congreso Nacional Montscrrat COMAS. op, cit. (Badalona 1985). ps. 66-67. 
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Aquesta imfora presenta un cos cilíndric, col1 no 
massa Ilarg, llavi de secció circular i nanses de colze, 
bífides. Originaria d'ltilia, fou I'envis que substituí 
I'imfora Dressel 1. Va ser imitada a les províncies de 
I'Imperi i a la Tarraconense hi són presents centres pro- 
ductor~ amb exemplars que presenten unes pastes molt 
característiques: color vermell amb abundant desgrei- 
xant de quars blanc, molt e~ident.~7 

Són forca freqüents a occident des del segle 1 aC 
fins a principis del segle 11 dC. 

El contingut es relaciona amb el vi de la regió a 
partir de l'examen dels «titul¡ pictin trobats sobre exem- 
plars d'aquest tipus a Roma i Pompeia.jo 

A la Salut, se'n comptabilitzen tres exemplars amb 
pastes típicament tarraconenses. 

(L.S.644) Fragment devora, col1 i part de la nan- 
sa amb estria central a la cara externa i interna. Pasta 
vermella amb abundant desgreixant de quars. Llavi 
arrodonit arnb una alcada de 2,3 cm. 0 8,7 cm. Dres- 
se1 214 (figura 5.1). 

(L.S.62;) Fragment de vora, col1 i arrencament de 
nansa. Llavi de 2,4 cm d'alcada. Pasta de color marró, 
desgreixant abundant de quars molt visible a la 
superfície. 0 6,5 cm. Dressel 214 (figura 5.2). 

(L.S.632) Fragment de Ilavi. Pasta color marró- 
vermell. Abundant desgreixant de quars. Alcada del 
Ilavi: 4.2 cm. 0 indeterminat. Dressel 214. 

És una hnfora de cos allargassat i esdevé ovoide 
vers la base. El col1 és curt i el llavi exvasat. Les nanses 
de secció oval i estriades per la cara externa. General- 
ment són rectilínies amb una lleugera inflexió que es 
ranca prop del Ilavi. La pasta, gairebé sempre, és de 
color ocre verdós. 

És originaria de la Betica i el seu contingut era 
probablement el salaó. Darrerament s'han localitzat 
forns d'aquest tipus d'imfora a la Tarraconense, Ti- 
vissa i Empúries." Aquestes troballes han fet diversi- 
ficar les opinions referents al producte que contenien, 

salaó o vi. La localització dels forns de Tivissa, lluny 
de la costa, fa pensar en la possibilitat que aquest ti- 
pus d'imfora transportés vi. 

Cronoldgicament inicia la seva producció a finals 
del regnat dilugust, en epoca de Claudi assoleix una 
gran expansió per tot 1'Imperi romi i perdura fins a 
la meitat del segle 11 dC. 

La Salut presenta quatre exemplars d'aquest tipus. 

(L.S.6;l) Fragment de vora i nanses. Llavi exva- 
sat i penjant, nanses de secció oval. Pasta molt recre- 
mada, de color ocre verdós. Poc desgreixant i fi. 0 
16 cm. Dressel 7111 (figura 5.1). 

(L.S.622) Fragment de vora, col1 i arrencament de 
nanses. Llavi alt i penjant. Pasta de color be&-groc. Des- 
greixant abundant, Engalba groguenca. 0 13 cm. 
Graó pronunciat a I'inici del coll. Dressel 7111. 

(L.S.623) Fragment de Ilavi. Pasta ocre-beix. In- 
terior vermell rosat. Desgreixant de quars. Engalba gro- 
guenca a l'exterior. Graó pronunciat a l'interior. 0 
15.3 cm. Dressel 7111 (figura 5.2). 

(13;) Frag. de vora. Llavi penjant enfora. Pasta de 
color ocre-beix amb desgreixant de quars, Engalba més 
clara a l'exterior. 0 13,7 cm. Dressel 7111 (figura 5.3). 

És una imfora esferoidal, molt estesa i comuna 
per tot 1'Imperi romi. El col1 6s curt i estret. Les nan- 
ses, de perfil circular són corbes i curtes. El pivot, pe- 
tit i robust. Les pastes, molt variades, presenten gene- 
ralment un color ocre-groc per les peces més tardanes 
i vermellós per les mes antigues. És freqüent que la 
marca es localitzi en una de les nanses, a la.part supe- 
rior i molt a la vora de I'arrencament del coll. 

El contingut per aquest envas era I'oli de la Beti- 
ca, ben demostrat per les troballes epigrafiques del res- 
tacc~o.)~ La seva distribució agafa tota la zona occiden- 
tal de 1'Imperi roma, amb grans quantitats, on també 
va ser imitada. 

La cronologia oscil.laria entre la i ?  meitat del se- 
gle 1 dC i finals del segle 11 dC-comencaments del se- 
gle 111 dC. 

2 9  Andrée TCHERNIA, Les ampbores vinaires de tamconaise " Josep M. Noi.1.~ BRUFAU, Lai án/orar romanas de Ampu- 
el  leurexportation au debut de I'Empire, Archivo Español de  Ar- riar ~Ampuriass, 36-37 (Barcelona 1974), ps. 147-197. 
queología, 44 (Madrid 1971). " Miquel BELTRAN LLORIS, o p  cit., ps. 487 i SS. 

j0 Montserrat COMAS SOLA, op. cit. (Badalona 1981), p. 70. 
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q I O  r 9 1 , ,  
FIGURA 8. 1 ~ m f o m ~ l m ~ r o  IO (L.S.164). 2 - ~ m f b m ~ e l t r a n  IG FIGURA 9. Marque, 1 n 11 (L.S.69S. 692. 696, 612. 694, 662. 119I. 

(L.S. 640). 1190. 200. 617, 69I). 

A la Salut s'han identificat dos exemplars d'aquest 
tipus (figura 7.1). un dels quals és una nansa amb marca 
(figura 9.6). 

(L.S.603) Fragment de vora, col1 i nanses de sec- 
ció circular, Llavi de secció arrodonida a la part supe- 
rior. Pasta de color vermell-marró, ben depurada amb 
desgreixant negre i quars. 0 10 cms. Dressel 20. 

Dressef 23 
És una M o r a  de grosses parets, cos abombar amb 

nanses circulars enganxades al coll, molt curt. que es 
tanca al mateix Ilavi. La boca presenta un llavi gruixut 
amb un angle ben marcat a la seva cara externa, o bé 
de secció arrodonida segons el tipus." 

És una perduració de I 'hfora Dressel 20, que cro- 
nologicament abastar2 fins el final del segle 111 dC, 
moment que decau el comerc de I'oli betic. 

Un exemplar ha estat identificat a la Salut. 

(L.S.639) Fragment de vora, col1 i nansa. Pasta de 
color vermell marronós. Restes d'engalba ocre a la su- 

" Miquel BELTRAN LUJRIS, op. nt. ps. 116 i sr. 
" Josep M. NOLLA BRUFAU. art. cit.. ps. 193-194 

perfície. Poc desgreixant. Nansa de secció circular. 0 
6 cm. Dressel 23 (figura 7.3). 

Dressef 30 

És un tipus d'imfora de base plana, col1 molt curt 
i estret. Les nanses en semicercle aplanades i amb un 
acanalat a la superfície externa. El perfil del llavi té 
forma arrodonida. més o menys acusar segons I'epoca. 

Les diferents variants tipologiques que presenta 
no s'adscriuen de moment a cap evolució cronologica 
concreta. 

Sembla que és origin2ria de  la Gil.lia i probable- 
ment contenia vi. Alguns autors creuen que podria 
transportar algun altre producte." 

Cronologicament, apareix a mitjan segle 1 dC i 
perdura durant el segle 111 que les formes esdevenen 
més voluminoses. 

A Empúries és fotca evident i esdevé una de les 
formes més característiques del segle 111 i IV dC." 

" Montserrat COMAS. op. cil. (Badalona 1985). p. 86 
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(L.S.637) Fragment de vora, col1 i nansa. Canal 
central a I'exterior, color rosat-beix. Nansa de cinta 
(oval). 'Llavi petit i engruixit. 0 8 cm. Dressel 30 
(figura 7.2). 

ES de cos cilíndric, coll troncoc6nic arnb nanses 
de secció aplanada i encorbades al mateix coll. El llavi 
és alt, recte i lleugerament arrodonit. La pasta, com- 
pacta pero molt porosa, de color marró rogenc i arnb 
presencia de desgreixant petit negre. És d'origen afri- 
c i  i varen ser individualitzades a partir de les troballes 
d'ostia. El seu contingut és discutit. Uns autors pen- 
sen en el transport d'oli africi, d'altres en el de salses 
de peix.i6 

La cronologia per a aquesta forma ha quedat es- 
tablerta entre la primera meitat del segle 111 dC i el 
segle V dC.j' 

A la Salut s'ha identificar tan sols un exemplar 
d'aquest tipus. 

(L.S.640-137) Fragment devora. coll i arrencament 
de nanses amb llavi llarg i arrodonit a la part supe- 
rior. Pasta de color roig ataronjat. Desgreixant de pe- 
tits punts negres. Possible engalba a la superficie 
externa. 0 12 cm. Alcada del llavi: 4,5 cm (figura 8.2). 

És un tipus d'imfora de cos cilíndric i molt allar- 
gada amb un lleuger estrenyiment a la meitat de la 
panxa. El col1 és curr i robust, amb vora angulosa i ben 
gmixuda. Les nanses surten del llavi i són de secció cir- 
cular. Generalment les pastes són clares de color gro- 
guenc amb una engalba del mateix to.j8 

Se n'han localitzat exemplars a Empúries, Tarra- 
gona, relacionades, gairebé sempre, arnb irees se- 
pulcrals. 

La cronologia per a aquest tipus es centra en el 
segle 111 dC i la segona meitat del segle IV dC.39 

(L.S.640-164) Fragment de vora, col1 i nansa. Pasta 
de color marró groguenc, dura, molt ben cuita i fina. 
Desgreixant de quars. Nansa de secció circular.@ 
10,4 cm (figura 8.1). 

16 Montserrat COMAS. op. cit. (Badalona 1985), p. 87. 
)' Montserrat COMAS. op. cit. (Badaluna 1985), p. 87. 
)"Mique1 BELTRAN LWRIS. op. c i t .  p. 540. 
)' Josep M. NOLLA, art. cit., p. 195. 
'"Miquel BenRnh. LLORIS. op. cit.. p. 99. 

Les marques 

Les marques sobre les imfores poden aportar da- 
des molt interessants que les tipologies dels envasos 
no arriben a facilitar mai. 

La impressió de la marca sobre I'envis podia fer- 
se de dues maneres: arnb segell sobre I'envis en cru, 
grafitada arnb un objecte punxant o bé pintada. 

Aquestes inscripcions poden referir-se a diferents 
aspectes del procés productiu de I'envis segons la seva 
composició ilo segons la posició que hi ocupen: segons 
cada cas, doncs, indicara si es tracta del propietari de 
I'envis, del terrisser, del producte a contenir, o del vist- 
i-plau del transportista, el pes o la quantitat del pro- 
ducte a contenir, etc. .. 

Les opinions dels diferents autors que han tractat 
aquest tema són molt diverses i no ens permeren, de 
moment, relacionar cap de les marques arnb una altra 
a t r i b u ~ i ó . ~ ~  

Del total d'onze marques recollides entre les 2m- 
fores de la Salut, una es localitza al llavi (figura 9.5), 
una altra a la nansa (figura 9.6) vuit al pivot (figura 
9. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) i una al col1 (figura 9.11). 

(196) (figura 9.1) 
CA. Rectangular, horitzontal sobre pivot. Desco- 

neguda. 

(194) (figura 9.2) 
CE. Circular, vertical sobre pivot amb la C i la E 

unides. Marca apareguda a les excavacions que es por- 
ten a terme a la vil.la romana de Can Feu (Sant Quir- 
ze del Vall?~). In+dita.41 

(194) (figura 9.3) 
LA. Rectangular, vertical sobre pivot, completa 

pero il.legible. Probablement sobre imfora betica 
(Dressel 20?). 

(197) (figura 9.4) 
MAA. Rectangular, horitzontal, sobre pivot, amb 

les tres lletres unides. 

Semblant a una localitzada a Mataró amb caric- 
ters arcaics sobre un tipus d'imfora indeter~ninada.'~ 

" Excavació en curs. codirigida prrJ. Foleh, J. Manínez, M T  
Casas. 

" Miquel BtrrIlAN LLORIS, op. c i t .  p. 160, núm. 263 i fig. 
53, 152. 
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QUADRE 1. Dudes de /es dmf¿ores de /a talla de La Saiut. 

Tipus d'amfora 

1 pascua1 1 1 4 / vi 1 Tarraconense / 25 aC - Neró / 7,14 / 

Dressel 1 Laicrana 

1 Dressel 214 1 3 / vi / Tarraconense 'h S. t dC - S. II dC / 5.35 / 

Nombre d'cxernp. 

/ Dressel 7111 1 4 / saiaóivi? 1 BetiraiTarra. 1 >O dC - 150 dC / 7.14 / 

Laierana 1 34 4- 
3 

Conringur 

Dressel 1 ttalica 

(196) (figura 9.5) 
M COS. Rectangular, fragmentada, horitzontal so- 

bre llavi d'imfora Dressel l laietana. 
Desconeguda. 

Italia 

VI 

Dressei 20 

Dressel 23 

Dresset 30 

Betrran 56 

Almagro 50 

(176) (figura 9.6) 
Q.I.C.SEG. Rectangular, horitzontal sobre la part 

superior de la nansa d'una imfora Dressel20. Beltran 
la IocaIitza a Malpica (Betica) i Callender a Segontium, 
Stoke Prior, Roma, August, Vindonissa, Moulins, Eion. 
Segolati apareix citar en un «titulipziti» del Ertaccio 
i datat el 161 dC.4' 

(513) (figura 9.7) 
V M. Rectangular, horizontal, sobre pivot. 
Desconeguda. 

Procedencia 

2 

Grafits 

(195) (figura 9.8) 
T M ? Vertical, sobre pivot, feta arnb instrument 

punxant, en cru. Desconegut. 

(514) (figura 9.9) 
H ? Vertical, sobre pivot, feta arnb punxó en cru. 

Desconegut. 

S. 11, aC vi 

Tarraconense 

2 

1 

1 ---- 
1 

1 

(200) (figura 9.10) 
Línia vertical recta arnb dues inclinades i conver- 

gents ~ e r  l'esquerra. Feta anib punxó en cru. Desco- 
negut. 

Cronologia 

3,57 

(617) (figura 9.11) 
Tres linies paral.leles incises després de la coc- 

ció. Sobre imfora Dressel 1B laietana, al coll. Desco- 
negut. 

% 

80170 aC - 70140 aC 

oli 

oli 

v i  

olilsalaó 

Les dades aportades per les imfores de la Salut 
són forca limitades. D'una banda, les excavacions an- 
tigues no han deixat registres estratigriifics clar~ com 
per poder-hi associar el material que es conserva, cosa 
que ens obliga a prendre marcs cronoldgics molt am 
plis. Un segon punt a tenir en compte a I'hora de I'ei- 
tudi, és la selecció del material que degué fer-se en 
el moment de l'excavació, ja que es conserven moltes 
imfores, cossos arnb col1 i boca, i molts pocs fragments 
petits de vota ilo atipics. Aixb ens fari prendre arnb 
molt de compte els valors estadistics del conjunt del 
material estudiat i presentar les conclusions arnb ca- 

5,35 

" Miquci BELTRAN LLORIS, op c t t .  p. 182. núm. 403 i fig 
56, 225. 

Betica 

Betica 

Ga1.iia 

50 dC - 250 dC 

150 dC - S. 111 dC 

50 dC - 250 dC 

3.57 
- 

1,78 

1,78 

 frica 

S. 111 dC-S. IV dC 1,78 
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ricter provisional fins que noves excavacions no apor- 
tin dades rnés concretes.44 (Quadre 1) 

Tipologicament, pero, les imfores rnés antigues 
representades en aquesta vil.la aporten dades molt va- 
luoses. Els exemplars de Dressel l Itilics justifiquen 
el consum del vi del Laci i la Campinia, exportar a les 
províncies. Aquest envis 6s freqüent en els jaciments 
de cronologia republicana. 

Les h fores  locals, pero, reflecteixen l'inici d'una 
activitat agrícola adrecada a I'explotació de la vinya en 
una data forp alta. Els exemplars del tipus Dressel 1 Iaie- 
tans, un d'ells amb marca al llavi (lamina 9.5) i els 34 
exemplars del tipus Laietana 1 localitzats en aquesta 
vil.la, amb el mateix tipus de pasta i ambdós possi- 
blement relacionats amb el mateix forn, evidencien 
I'inici en la producció del vi local en un moment cro- 
nologic que tan sols es coneixia el seu consum per les 
importacions d'envasos d'altres mercats: Cronologica- 
ment, s'iniciaria la producció entorn el 80-70170-40 aC. 

Aquesta producció degué assolir el seu moment 
ilgid el darrer quart del segle 1 aC, moment que el 
forn prndueix amb quantitat els envasos del t$us Laie- 
tana 1 que perduraran fins al canvi d'era. Es el mo- 
ment que també es documenta la seva difusió. Es lo- 
calitzen exemplars d'aquest tipus tant a la zona de 
l'interior (Santa Perpetua de Mogoda) com a la zona 
de la costa (Gavi). Aquests centres costaners degue- 
ren assumir el paper d'intermediaris entre els centres 
de I'interior i altres mercats, GiI.lia i Itilia principal- 
ment. Un recorregut directe garantia la vinculació dels 
punts de la zona interior a importants vies naturals de 
comunicació amb el litoral: el riu Ripoll per la vil.la 
de la Salut i la Riera de Caldes per Santa Perpetua de 
Mogoda, ambdós convergents al  beso^.^' 

Amb el canvi d7Era, les imfores vinateres de la 
Salut reflecteixen una activitat decreixent. amb exem- 
plars típics d'epoca Imperial, pero tan poc represen- 
tats (Pascual 1 - Dressel 214) que no deixen entreveu- 
re la continuitat en I'explotació de la vinya ni en la 
producció dels envasos. Tan sois ens permeten justifi- 
car la seva presencia per al consum de vi local. 

4 9 1  mes d'ahril de  1986 es va practicar una intemenció 
d'urgencia al local del transformador de  FECSA adossat a I'habi- 
ració on Vicens Renom va localitrar el mosaic. Tor i registrar 10 
nivells estratigrifics i posar al descobert una estructura inedita, no 
es va poder datar Codirigida per R. Enrich i T. Casas amb la col.la- 
horació de i! Forrellad, R. Marín i A. Herrero. 

4' M. Teresa CASAS, Mon~er ra t  COMAS, art. cit. (Sienna 
1986). (En Premsa). 

Les dades de que disposem ens permeten fer ex- 
tensiva la mateixa hipotesi als exemplars de salaó i oli 
betics presents a la vil.la. 

Aquestes dades no s'adiuen amb les facilitades per 
les produccions de T.S. Hisphica. Aquesta inicia la pro- 
ducció al forn de la vil.1; a l'entoin de I'any 5 0 d ~  
i perdura fins a comencaments del segle 11 
dC,"%oincidint amb I'entrada important de cerimica 
fina italica i del sud de la Gi1.1ia.47 Tampoc no con- 
corden amb les dades facilitades a I'irea costanera de 
la regió Laietana, on s'ha evidenciat en el canvi d'era 
el gran desenvolupament de la viticultura, ben repre- 
sentada per la producció laietana i la difusió vers les 
províncies de I'Imperi, del tipus d ' h f o r a  Pascual 1, 
mentre que a la Salut, aquest exemplar és escis, així 
com el tipus Dressel 214 de la Tarraconen~e.~" 

Podria atribuir-se aquest declivi prematur al pas de 
la Via Augusta. Segons E PalIí,41 la via principal passa- 
va pel Maresme, pero accepta una bifurcació entre les 
mansions d'Aqua Voconis i Ad Fines, una ruta passaria 
per I'interior, I'altra per la costa del Maresme. Segons 
M. Mayer,'O la via principal era la Via Augusta de 
I'interior que passava per Sabadell (la Salut), pero creu 
en la revalorització de la ruta del litoral, en un mo- 
ment anterior a l'establiment dels municipis al Valles, 
al final de la república i a l'epoca d'August." 

Es fa difícil pensar que una variació del trinsit per 
la zona afectés el conreu de la vinya i la producció del 
vi a I'interior de la Laietinia, pero és una dada a tenir 
en compre. No podem afirmar que es produís un can- 
vi en I'activitat economica de la vil.la, pero sí que la 
producció d'imfores decau i les dades de que dispo- 
sem apunten cap a aquesta suposició. 

Cal esperar que noves excavacions i estudis de la 
zona que ens ocupa facilitin rnés dades per poder con- 
siderar amb rnés fermesa aquesta hipotesi. 

El moment fmal de la vil.la és representat per qua- 
tre exemplars (Dressel 23, Dressel 30, Beltran 56 i Al- 
magro 50) que juntament amb les cerimiques més tar- 
danes deixen entreveure la perduració de la vil.la, amb 
molt poca activitat, fins un moment avancat del segle 
111 dC i principi del segle IV. 

" Eulilia MORRAL, Cecília LLOBET, art. cit., ps. 973-778. 
Merce ROCA RO'MENS. art. cit., ps. 5-30. 

'%ontserrat COMAS SOi.A, op. cit (Badalona 1981), p. 1'18. 
'"dederico P A L ~  AGUILERA, La Ka Augusta en Glaluña, 

*Faventia Monografiasu. 3 (UAB 1985). 
' O  Marc MAYER, Isabel RODA, La romanització del &i/2s se- 

gons l'epepigraj'ia (Sabadell 1984) p. 41. 
" Ibídem, p. 48. 


