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INTRODUCCIÓ 

 

L’any 1959 en Federico Foerster Laures, submarinista soci del CRIS (Centro de 

Recuperaciones i Investigaciones Submarinas), enviava una carta al Dr. Oliva, cap de 

l’arqueologia gironina i director del Museo Arqueológico Provincial de Girona, on li 

notificava la descoberta, a les aigües del Massís del Montgrí, d’un derelicte amb una 

gran quantitat de plats, que podrien de ser de gran interès per la realització d’un 

estudi arqueològic. Aquí va començar un treball que es perllongà fins l’any 1970 i que 

ha donat peu a diferents publicacions i estudis, a vegades contradictoris, sobre el 

jaciment que es coneix amb el nom d’Illa Pedrosa.  

 

Aquesta tesi doctoral que presentem és un estudi aprofundit del carregament que 

transportava el derelicte d’Illa Pedrosa en el moment del seu enfonsament. Aquest 

jaciment subaquàtic excavat per F. Foerster entre els anys 1959 i 1970, tot i que la 

direcció científica correspongué al Dr. Oliva,  es pot considerar el primer derelicte 

excavat amb una metodologia amb intenció científica a les costes catalanes (Foerster 

1975, 114). Els estudis preliminars del carregament del jaciment li donaven una 

cronologia al voltant de l’inici del segle I aC (Foerster 1975). Posteriorment altres 

autors li han donat cronologies més detallades i més antigues, com Morel, el qual el 

situà entre el el 150-140 aC. (Morel 1981, 63) o bé Sanmartí que l’inclou entre el 140-

130 aC. (Sanmartí 1985, 155).  

 

Fins i tot hi ha autors que han vist en aquest jaciment una superposició de vaixells de 

diverses cronologies (Roman 1987). Aquestes divergències posen de manifest la 

necessitat d’un estudi aprofundit del derelicte, així com una revisió  a fons dels seus 

materials.  
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MARC GEOGRÀFIC 

 

El derelicte d’Illa Pedrosa es troba enfonsat a la costa empordanesa (Girona), al terme 

municipal de Torroella de Montgrí.  En aquest terme s’aixeca un promontori calcari, el 

massís del Montgrí, que s’estén des del port de l’Estartit fins el port de L’Escala, format 

per grans penya-segats que poden arribar a assolir els 80 m. d’alçada. Entre l’Estartit i 

Cala Montgó el penya-segat forma un arc irregular limitat pels caps de Castell i Utrera, 

on la sorra acumulada forma una petita platja, davant de la qual s’alça un petit illot 

anomenat Illa Pedrosa. Aquesta illa protegeix les embarcacions refugiades a la platja 

dels vents del nord-est (Gregal), l’est (Llevant) i sud-est (Xaloc). 

 

Just a uns 300 m. al sud-est de l’Illa Pedrosa, en un fons rocós que assoleix els 40 m. de 

fondària, s’erigeix una punta rocosa que arriba als 14 m. de profunditat i que els 

pescadors de la zona coneixen amb el nom de Puig de la Sardina. En els peus d’aquesta 

espigada punta és on es van documentar les restes arqueològiques que estudiarem en 

el present treball. 

  

El derelicte es troba a una profunditat respectable, la qual cosa ha condicionat 

enormement els treballs subaquàtics1

                                                        
1 Degut als canvis de pressió que suporta el submarinista a tanta profunditat, aquest necessita fer parades 
més o menys llargues de descompressió per evitar les embòlies o barotraumatismes, que produeix el canvi 
sobtat de pressió en l’organisme. Aquestes poden arribar a causar danys irreparables en el cos humà. Per 
donar uns exemples pràctics, les taules de descompressió publicades en el B.O.E., de data 18 de Febrer de 
1999, Resolución 4137, de 20 de enero de 1999, estableixen que un submarinista treballant a 40 m. de 
profunditat, per 20 minuts de treball haurà d’estar 6 minuts fent una parada de descompressió a 3 m. Així 
mateix si augmenta a 25 minuts de treball haurà de parar 2 minuts a 6 m. i 14 minuts a 3 m. Amb aquest 
exemple queda reflexada la complicació dels treballs a aquesta profunditat. Simplement 5 minuts de 
treball impliquen 10 minuts més de parada de descompressió. A aquest problema baromètric, s’hi ha 
d’afegir el fet que a aquesta profunditat, una vegada s’ha realitzat un treball subaquàtic,  es conserva dins 
de l’organisme el que s’anomena nitrogen residual, que penalitza amb més temps la parada de 
descompressió de les següents immersions que es facin en la resta de la jornada. Així doncs les segones 
immersions encara seran més curtes que les primeres i amb parades més llargues. 

. Els 40 m. de profunditat  són mínims en 

comparació a les profunditats que el mar assoleix al mateix massís del Montgrí, on 

poques milles mar en dins es pot arribar fàcilment a cotes de 300 i 400 m. Tot i això, 40 

m. representen una profunditat més que considerable, ja que es tracta d’una cota on 
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l’aire comprimit, que els submarinistes porten a les seves ampolles,  pot produir en el 

cos una certa narcosis, que és coneguda amb el sobre nom de “borratxera de les 

profunditats”.  

 

Cal no oblidar que per portar a terme una actuació a aquestes profunditats cal un 

equip de treball preparat i amb força experiència de treball subaquàtic i a la vegada, 

una important infraestructura i plans de treball detallats per evitar la pèrdua 

innecessària de temps, a més de la previsió de plans d’emergència per a qualsevol 

contratemps que es pugui presentar en el transcurs de les excavacions. Això encara 

dóna més mèrit a la feina realitzada pel Sr. Foerster i el seu grup de col·laboradors, i 

permet entendre el perquè diferents aspectes del treball subaquàtic es van dur a 

terme d’una determinada manera descartant-se d’altres que a priori podrien semblar 

més adients. 
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Fig 1.  Mapa de la situació geogràfica del jaciment d’Illa Pedrosa. 
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Fig 2. Fotografia amb l’Illa Pedrosa en primer terme. 
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INTRODUCCIÓ HISTÒRICA DEL CARREGAMENT DEL DERELICTE D’ILLA 

PEDROSA 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El derelicte d'Illa Pedrosa (L'Estartit, Baix Empordà) va ser excavat entre els anys 1959-

1970 sota la direcció tècnica del senyor Frederic Foerster i sota la supervisió i direcció 

arqueològica del Dr. Miquel Oliva. El Sr. Foerster, que amb el temps seria anomenat 

“Comisario de Excavaciones Submarinas de la Costa Gerundense”, fou un dels pioners 

de l’arqueologia subaquàtica catalana. Submarinista aficionat, es va bolcar vers 

l’arqueologia subaquàtica degut  a les dificultats que l’administració patia per protegir i 

salvaguardar els vestigis submergits de les nostres costes. Des de la seva vinculació al 

primer club de submarinisme d’Espanya, i amb gran tradició a Catalunya, el CRIS de 

Barcelona (Centro de Recuperaciones y Investigaciones Submarinas), aconseguí 

col·laboradors que el van ajudar en les seves tasques arqueològiques, i a la vegada va 

utilitzar assíduament  la revista editada per aquest centre per la publicació de petites 

notícies del desenvolupament dels seus treballs submarins.  

 

ELS DESCOBRIDORS 

 

El jaciment fou descobert gràcies a uns corallers de la zona que treballaven en les 

aigües properes a l’Estartit. Si bé Foerster en la seva publicació a Inmersión y Ciencia 

(Foerster 1975, 114) ja fa un recull dels noms dels descobridors, creiem oportú tornar-

los a citar, ja que sense la seva aportació i la seva actuació posterior s’hagués perdut el 

jaciment, com va passar en molts altres casos, degut a l’espoli sistemàtic. Els 

descobridors, o en tot cas les persones que donaren la valuosíssima informació, foren 

els senyors Campos, Cantalejo, Mateu, Blas i els seus caps els senyors Ordi i Clapera. 
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La localització del jaciment es va donar directament al Dr. Juan Eugenio Sala Matas, 

especialista en malalties hiperbàriques, durant un reconeixement mèdic anual. Ja des 

d’un primer moment la informació dels corallers fou la de “cierto lugar del fondo en el 

que habían platos colocados en estanterías y ruedas de molino más o menos 

esparcidas” (Foerster 1975, 114). En cap moment van parlar de grups d’àmfores entre 

els diferents elements del vaixell, cosa excepcional, quan normalment els derelictes es 

reconeixien sempre per la seva composició d’una càrrega més o menys gran d’àmfores 

barrejades amb materials diversos.  

 

L’estiu del 1959 Foerster i el Dr. Sala van realitzar la primera inspecció al jaciment. 

Aquesta fou ràpidament comunicada al Delegat d’Excavacions de la Província de 

Girona, el Dr. M. Oliva amb una carta que fou la primera aproximació al món de 

l’arqueologia  del precursor de l’arqueologia subaquàtica a Catalunya.  

 

“Muy señores mios: 

 

 Me permito comunicarles que en compañia del Dr. Juan Eugenio Sala Matas, de 

Barcelona, (...) y siguiendo indicaciones recibidas del grupo de pescadores de coral (...) 

he realizado una exploración submarina en las cercanias del punto denominado Isla 

Pedrosa, entre Estartit i la Escala, localizando el emplazamiento de lo que pueden ser 

restos  de un pecio de la edad romana.” 

 

La primera immersió la va fer Foerster acompanyat dels corallers que havien localitzat 

el jaciment. Sortint del Puig de la Sardina, punta que anava des dels -14 m. fins a una 

cota de -42 m., s’arribava a l’acumulació de material arqueològic, especialment rodes 

de molí. En el tall de la roca que formava la punta del Puig de la Sardina, entre les 

escletxes longitudinals, apareixien gran quantitat de plats, donant la sensació que 

aquests plats estaven formant prestatgeries submarines. Aquestes apreciacions les 

donava el mateix Foerster en l’article que publicà juntament amb Oliva a la Revista de 
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Girona, l’any següent del descobriment (Foerster 1960, 49; Oliva 1960,). Durant l’estiu 

de 1959 es van seguir fent immersions, però degut a la importància del descobriment, 

es va intentar portar els treballs amb la màxima discreció, sent només el propi Foerster 

i el seu company d’immersió Jorge Canals, els que van realitzar tot el treball d’extracció 

i documentació.   

 

 

EL TREBALL ARQUEOLÒGIC DUT A TERME  A ILLA PEDROSA 1959-1970 

 

Des del mateix moment de l'excavació, el jaciment va ser ja reconegut com a 

excepcional per la quantitat i varietat del seu carregament.  A més tenia com a 

al·licient ser una de les primeres excavacions amb una metodologia científica que es 

realitzaven sota les aigües de  la costa catalana.  

 

L’excavació es va dur a terme gràcies a la constància i tenacitat del Sr. Foerster, el qual 

dedicava els seus caps de setmana a realitzar la tasca arqueològica en el fons marí 

d’Illa Pedrosa. Amb mitjans materials força limitats va anar documentant tot el 

material que avui podem estudiar del derelicte, en una tasca que durà més de 10 anys. 

En aquests anys de treballs subaquàtics va comptar amb l’ajut dels socis del CRIS, així 

com també dels arqueòlegs subaquàtics italians de l’equip de Nino Lamboglia, i la nau 

Daino. Aquests van fer un campanya a Catalunya, on es van realitzar les primeres 

prospeccions sistemàtiques a les costes catalanes, així com les primeres excavacions 

amb mànegues d’aire a Illa Pedrosa, per succionar el sediment dipositat en el fons marí 

que cobria parcialment les restes del carregament del vaixell. 

 

En un primer moment, Foerster va adonar-se de la importància que revestia saber amb 

exactitud quina era la planimetria del fons d’Illa Pedrosa, per poder situar en un mapa 

tots els elements de la càrrega del vaixell que s’anaven descobrint en el fons marí. 

Gràcies a la seva meticulositat, avui comptem amb un plànol acurat en el que es 
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reflecteix on i com es van trobar les restes del derelicte, en un fons especialment 

abrupte i amb un ampli radi de disseminació del material arqueològic. La confecció de 

la planimetria del fons es va dur a terme per triangulació amb cintes mètriques de 22-

24 m. fixades al fons amb ploms, evitant així que les corrents o els estris de pesca, 

poguessin moure-les del seu emplaçament original. Aquests ploms a la vegada 

portaven números correlatius amb la finalitat de poder-se orientar fàcilment amb 

aquestes cintes. Al final es van establir 11 triangles de medició que van permetre 

aixecar el plànol que coneixem del jaciment (Foerster 1975, 116).   

 

El material que formava el derelicte d’Illa Pedrosa estava disseminat en una superfície 

de 3850 m2 (110 x 35 m.) (Foerster 1975, 116). El fons de la zona es rocós i tot i que 

abunden superfícies planes de sorra, aquestes estan envoltades d’esquerdes i parets 

tallades a pic que poden arribar als 4 m. d’alçada. La resta del fons està format per 

grans esplanades de sorra gruixuda i llots, situades en mig de les parets rocoses dels 

sectors sud i central, i un fons de sorra gruixuda a la zona nord. 

 

El fons del jaciment fou  estructurat a partir de les dues puntes rocoses que s’aixequen 

fins als -14 m., i fins als -20 m. Aquestes dues grans muntanyes submarines van ajudar 

a situar el jaciment en tota la seva extensió, establint els límits de dispersió que 

presentava el material i poder-ho situar en un mapa del fons sense comptar amb un 

treball topogràfic modern. 

 

Degut a la gran extensió del jaciment i la profunditat a la que es trobaven les restes 

arqueològiques, després de realitzar la topografia de la dispersió i recuperar una sèrie 

de mostres, tant de ceràmiques com molins, es van realitzar tres sondeigs en aquelles 

zones on es va descobrir una acumulació important de material i que podien donar uns 

millors resultats. 
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La primera zona que va ser objecte d’un sondeig fou el sector anomenat “grieta sur”2

                                                        
2 Aquesta zona pot veure’s detallada al mapa aixecat per Foerster, Fig 3. 

 

(Foerster 1975, 118). Aquesta estava situada en una de les llengües en que es 

bifurcava la gran esquerda central que articula el jaciment. Es tracta d’un esquerda 

extremadament estreta (en la qual hi cabia només una persona per torn de treball), 

situada a -40 m. i amb un fons sorrenc, que juntament amb les parets escarpades que 

l’envolten dificulten en gran mesura els treballs d’excavació,  especialment tenint en 

compte les eines emprades. Per l’excavació d’aquest sector es van utilitzar una 

piqueta, una barra per fer palanca, pala curta, una cista i una petita mànega de succió 

alimentada amb un bibotella amb el qual donar l’aire que necessitava per funcionar. 

Amb aquests elements tècnics propis de l’època ens podem fer una idea de la dificultat 

que suposava la realització d’una excavació sistemàtica en la totalitat del jaciment. És 

per això que es van fer aquesta sèrie de sondeigs per veure quina era la distribució del 

material, i quina podia ser l’estratigrafia del jaciment, en especial destinada a 

comprovar fins quina cota es podien recuperar els vestigis arqueològics i a quina 

profunditat de sorra apareixien els nivells estèrils. D’aquesta “grieta sur” es van 

recuperar diversos fragments d’àmfores, però principalment fragments de 

campaniana, peces totalment senceres, així com el lot de 16 monedes del jaciment. 

 

Una vegada documentat tot el material d’aquest sector, es va obrir un altre sector en 

una esquerda poc profunda que es trobava al peu de la punta de -20 m., en el límit 

nord del sector central. En aquesta zona es van recuperar principalment, gran part de 

les peces de molí que estudiarem en aquest treball. Entre les grans pedres que 

formaven el carregament de molins també es van trobar peces de ceràmica, 

generalment trencades, tot i que també es van poder recuperar diversos plats sencers. 

Les rodes de molí estaven disposades unes sobre les altres, inclinades en posició 

vertical les peces superiors, i en posició horitzontal les peces que es trobaven a menor 

profunditat. Aquesta zona se la va denominar com el “canal norte”. 
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Un cop excavat aquest sector es va procedir a l’estudi del barranc nord, lloc on 

s’havien documentat les primeres peces del jaciment. Aquesta zona es va treballar 

amb l’ajut de la infraestructura de la nau Daino, i de la seva tripulació. Especialment es 

van utilitzar les mànegues de succió d’aire que portava l’embarcació. Es van realitzar 

sondeigs que arribaren als 40-50 cm de profunditat. En aquesta zona també 

aparegueren rodes de molí i fragments tant de ceràmica campaniana com d’àmfores, 

entre els quals es va documentar algun fragment de ceràmica grisa emporitana i 

ceràmica comuna itàlica. Juntament amb tot aquest material també es va documentar 

un motlle de pedra calcària d’una eina de ferro (Foerster 1975, 123). 

 

En aquesta zona es va recuperar una gran part del carregament de molins, els quals 

estaven disposats sobre una gruixuda capa d’argila que en aixecar-se, dificultava els 

treballs subaquàtics degut a la pèrdua de visibilitat. Juntament amb la resta de molins 

es va documentar en aquesta zona l’únic molí de l’excavació que no estava destinat a 

un ús individual, sinó més aviat a una producció massiva de mòlta, ateses les seves 

grans dimensions.  

 

L’excavació es va donar per finalitzada al 1970, amb l’inventari de gran part del 

material que havia anat sortint durant el procés d’excavació. Durant aquest procés es 

van haver de lamentar un seguit de robatoris, cosa força corrent en els jaciments 

subaquàtics, entre els que destaquen 5 colls d’àmfora, i més de 30 rodes de molí. Tot i 

l’impressionant treball realitzat en aquests 10 anys d’excavacions, ja el propi Foerster 

advertia que es tracta d’un jaciment força complicat, tant per la seva extensió, com per 

la seva fondària, i remarca que seria bo que en anys successius es poguessin realitzar 

immersions de control per poder contrastar que ha estat extret tot el material, ja que 

seria probable que poguessin quedar encara petites restes per descobrir. Finalment 

Foerster va establir el total dels seus treballs en 10 anys d’excavació, 253 dies de 

treball i 370 immersions  (Foerster 1975, 128).  
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Fig 3. Mapa de les excavacions d’Illa Pedrosa realitzat per F. Foerster (1975). 
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EL TREBALL ARQUEOLÒGIC DUT A TERME  A ILLA PEDROSA 2002 

 

A l’estiu del 2002, el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya va realitzar una 

campanya d’excavació per poder donar resposta a un seguit de qüestions que havien 

sorgit a partir de l’estudi dels materials documentats per Foerster.  

 

Aquesta es va dur a terme entre els dies 3 al 14 de juny de 2002, sota la direcció de 

Xavier Nieto i Toni Palomo. Juntament amb ells hi van participar dos arqueòlegs 

col·laboradors del CASC, Jesús Alonso i l’autor d’aquesta tesi. Amb l’equip d’arqueòlegs 

hi va col·laborar el grup del GEAS de l’Estartit (Grupo especial de actividades 

subaquàticas de la Guardia Civil), que es van fer responsables bàsicament de la 

seguretat dels treballs i control de les immersions. 

 

Els treballs es van centrar en la realització de sondeigs per tal d’avaluar les zones i el 

seu potencial arqueològic després dels treballs de l’equip de Foerster.  

 

Es van dur a terme els sondeigs en tres sectors diferents del jaciment (Fig.4). 

L’estratigrafia general d’aquests sectors on es va treballar es caracteritzava  per un 

gruix variable de sorra neta de matèria orgànica i un segon estrat caracteritzat per una 

fracció llimosa, molt compacte i de color gris fosc. El material arqueològic es localitzava 

en la zona de contacte entre els dos estrats.  

 

Sector 1. Al sud del Puig de la Sardina. Es tracta d’una esquerda de 7 m. de llargada per 

una amplada màxima de 2,40 i mínima de 1 m. Les parets d’aquesta esquerda 

s’aixequen en vertical al nord de 39,5 m. fins als 20 m. i al sud de 39,5 fins a 30 m. La 

fondària màxima era de 39,5 metres i mínima de 37,5 m.  
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L’excavació va permetre documentar 4 metae, i 1 catillus de molí rotatori i algun 

fragment de ceràmica campaniana i àmfora. Cal destacar la presència d’algun fragment 

de vas sota les rodes de molí.  

 

Sector.2  A l’oest del Puig de la Sardina, apareixia una zona àmplia amb dues 

esquerdes més o menys paral·leles (6x2 m.), poc marcades en la roca. Aquests sector 

es localitzava a l’oest  de l’esquerda del sector 1. 

 

L’excavació va permetre documentar dos fragments de vasos de Campaniana A 

pràcticament sencers i algun fragment d’àmfora. 

 

Sector 3. Al nord-oest del puig de la Sardina, existia una zona àmplia entre roques de 

7x10 m. aproximadament, amb gran quantitat de sorra, a una fondària de 35 m. 

 

En aquets indret va aparèixer 1 meta de molí rotatori, un fragment de vas de 

Campaniana i altres fragments ceràmics. Aquests era l’indret amb major potència de 

sorra acumulada. Malgrat el gruix de sorra, la presència de material arqueològic fou 

escassa.  

 

Finalment cal destacar, la presència de material dispers sobre la superfície de la roca al 

voltant de tots els sectors excavats, apareixent especialment fragments de campaniana 

informes en un número força considerable. Cal pensar que en les excavacions portades 

a terme per l’equip de Foerster no es va recuperar cap fragment informe de vaixella 

campaniana. 

 

L’excavació va permetre constatar l’evident manca d’àmfores dins del conjunt del 

carregament. En aquest sentit es va valorar la hipòtesi que el carregament hagués 

estat espoliat anys abans que Foerster es dediqués a la seva excavació. Aquesta seria 

una  explicació per la manca d’elements amfòrics dins del conjunt del derelicte. Sabem 
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de primera mà que hi van haver espolis dins del carregament del vaixell (Foerster 

1975) i no seria gens estrany que s’hagués produït un acte de pillatge, que explicaria el 

perquè  d’aquest carregament. Es va partir de la idea que l’equip de Foerster, mogut 

per una praxis en sintonia amb l’època de l’excavació, va recuperar especialment 

aquells fragments ceràmics que presentaven algun tipus de forma dispersos en la zona 

del jaciment. Aquesta idea ha sigut àmpliament contrastada amb el material més 

abundant del derelicte, la ceràmica de vernís negre Campaniana A. Així doncs es va 

deixar “in situ” gairebé tot el material informe, doncs no representava cap dada 

cronològica, i sí que representava una feina extra a realitzar en un derelicte ja “per se” 

difícil de treballar degut a la important profunditat. A partir d’aquesta dada es va 

plantejar una hipòtesi de treball basada en que uns espoliadors haguessin buidat el 

vaixell d’àmfores i s’haguessin endut tot el material amb forma.  

 

Quan un jaciment pateix un espoli, els saquejadors s’enduen aquelles peces que per 

les seves característiques morfològiques poden tenir algun tipus de valor comercial. 

Alhora existeix un altre tipus d’espoli degut a l’afluència de submarinistes, que si bé no 

s’emporten el material per la seva posterior comercialització, sí que s’enduen peçes 

més o menys senceres com a simple record de l’immersió. Posteriorment a aquestes 

actuacions sempre resten en cada jaciment un gran conjunt de fragments que si bé 

tots són informes representen molt bé el que hauria estat el carregament del vaixell.  

 

Així durant el reconeixement acurat de la zona d’excavació es va documentar un gran 

volum de material ceràmic informe de vernís negre, escampat per tot el perímetre del 

jaciment (Fig.4). A la vegada en la mateixa zona no es va documentar gairebé cap 

element amfòric informe. Així doncs la idea de l’espoliació va caure pel seu propi pes. 

Gràcies a aquesta actuació directa sobre el jaciment es va poder arribar a una 

conclusió important a l’hora de definir amb seguretat quin seria el carregament 

principal de la nau, i per tant quin valor comercial representava aquest vaixell. 
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Pel que fa a la ceràmica documentada durant el procés d’excavació, va seguir les 

mateixes pautes que la resta del carregament. La millor representada fou la 

campaniana A, de la qual es va recuperar 1 individu complert  de Lamb. 27c (Fig 5. 1), 

dos individus complerts i un fragment de vora de Lamb. 55 (Fig 5. 2), dos individus 

complerts i un fragment de vora de Lamb. 36 de talla mitjana (Fig 5. 3), un fragment de 

vora de Lamb. 27 Ba (Fig 5. 5), un fragment de vora de Lamb. 33 (Fig. 5.4), un vora molt 

malmesa de Lamb 31. També es va trobar un únic individu de Campaniana B, un fons 

de Lamb 31 (Fig 5. 6), forma no documentada encara en el jaciment en aquesta classe 

ceràmica. 

 

També es va documentar una vora de ceràmica comuna ibèrica (Fig 5. 7), 3 fragments 

de comuna itàlica, així com una vora d’àmfora possiblement tripolitana antiga (Fig 5. 

8). A la vegada un peu de Dr 1 A de transició, dues nanses d’àmfora itàlica 

possiblement Dr 1 A, i 3 fragments informes d’àmfora itàlica. 6 Fragments d’àmfora  

indeterminada i 2 fragments de plom. 

 

D’altra banda el procés d’excavació va permetre recuperar 6 peces de molí, 5 metae 

(Fig 6. 1-5), i 1 catillus (Fig 6. 6). La tipologia presentada per aquests molins és B2-

C3.4.1.d  pel catillus i B2-M3.3.3.2 per les metae seguint la tipologia d’Alorda Park 

(Asensio et al. 2001, 65). Es van realitzar les proves de procedència en aquests molins i 

a la vegada en uns altres escollits entre la resta del carregament de molins dipositats 

als magatzems del CASC. Les proves de composició van donar resultats idèntics 

afirmant amb seguretat la mateixa procedència dels molins.  

 

 



Illa Pedrosa 
 

 Pàgina 24 
 

 
Fig 4. Mapa de les zones excavades durant la campanya de l’any 2002. 

SECTOR 1 
SECTOR 2 

SECTOR 
      3 
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Fig 5. Material ceràmic documentat al jaciment d’Illa Pedrosa durant la campanya de 2002.  1-5 
Campaniana A, 6 Campaniana B, 7 ceràmica comuna,  8 àmfora tripolitana antiga. Extret  de 
Vivar 2004b. 
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Fig  6. Molins extrets durant la campanya d’excavació de 2002. Extret  de Vivar 2004b.  
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EL CARREGAMENT D’ILLA PEDROSA 

 

El carregament del derelicte d’Illa Pedrosa estava format principalment per centenars 

de vasos de vernís negre, així com gran quantitat de pedres de molí; a això caldria 

afegir algunes àmfores, vasos de ceràmica grisa emporitana i de ceràmica comuna i 16 

monedes de diferents punts del Mediterrani occidental. Tot i l'interès i la importància 

que va revestir des del primer moment tots els treballs relacionats amb el derelicte, 

diferents motius, entre d'ells la súbita mort del Dr. Oliva, responsable científic de 

l'excavació, van fer que l’estudi global mai s'arribés a realitzar. Si bé els treballs 

arqueològics no es van aturar mai, especialment per la voluntat personal del Sr. 

Foerster, fins que no es va donar per finalitzat el jaciment, el que sí va quedar força 

mancat fou el resultat dels anys de treball reflexats en una publicació monogràfica.  

 

Durant el transcurs de les excavacions van anar sorgint notícies puntuals a la revista 

del CRIS, i articles en revistes especialitzades com Zephyrus (Barberá 1959), Revista de 

Girona (Foerster 1960, Oliva 1960) o Inmersión i Ciencia (Barberá 1975), on es 

mostraven unes síntesis, especialment del material recuperat, però sense donar el 

context arqueològic i històric que el vaixell requeria. 

 

Aquestes publicacions preliminars van aportar una primera visió del conjunt a la 

comunitat científica, però a la vegada van crear una lleugera confusió, tant del seu 

carregament, com del seu objectiu comercial. El derelicte d’Illa Pedrosa es va excavar 

en una època en la qual l’arqueologia subaquàtica estava en els seus inicis, i encara no 

es tenien suficients evidències arqueològiques per poder comparar les troballes. Això 

ha suposat que encara avui la comunitat científica no es posi d’acord per donar una 

data clara del moment de l’enfonsament del vaixell, o encara ara no es tingui una idea 

determinada del paper que va jugar aquest vaixell dins del complexe món del comerç 

marítim d’època republicana. 
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L’interès del seu estudi aprofundit resideix en el fet que el carregament  del derelicte 

és heterogeni no tant sols pels tipus de materials (i.e. ceràmica de vernís negre, 

àmfores, molins), sinó també per la diversitat de les seves àrees de producció, Itàlia 

centroccidental, Catalunya i Golf de Lleó, presentant per tant una gran idoneïtat per 

establir hipòtesis raonades sobre l’estructuració del comerç de l’època.  

 

En relació als estris de la tripulació, tot i ser quantitativament una part molt menys 

nombrosa, posseeixen una informació potencial molt valuosa ja que al costat de 

productes típicament emporitans n'apareixen d'altres de pràcticament totes les àrees 

del Mediterrani  nord-occidental.  

 

 

Els molins rotatoris manuals 

 

Entre el carregament del derelicte es va documentar i recuperar un elevat nombre de 

molins, exactament 130 peces, que correspondrien a almenys 70 exemplars 

complerts3

 

. La troballa d’elements de mòlta en els jaciments subaquàtics no és cap 

novetat, sinó més aviat un element molt corrent, degut a que entre la tradició 

marítima de l’antiguitat es solien embarcar estris de mòlta per moldre el gra durant la 

travessa, ja que a l’hora de garantir la conservació dels productes en un ambient marí 

era molt més fàcil fer-ho si es transportaven sense transformar (Beltrame, Boetto 

1997,167; Amouretti 1986). Tot i això, el fa diferent que el carregament estigui format 

per un número tant elevat de molins, ja que no es coneix cap derelicte amb un número 

similar d’elements de mòlta entre la seva càrrega.  

 

 

 

                                                        
3 Cal destacar que s’han documentat 70 peces que correspondrien a la part inferior del molí (“meta”) i per 
tant es probable que les parts superior (“catillus”) que falten  encara estiguin en el fons marí. 
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La ceràmica de vernís negre. 

 

La càrrega del vaixell també estava formada, com ja hem esmentat, per 1216 

fragments amb forma de ceràmica de vernís negre, entre la qual s’han pogut 

comptabilitzar 365 individus complerts. Aquesta càrrega, homogènia amb només 10 

formes representades, és clau per poder entendre com es comportaven els grans 

carregaments de ceràmica campaniana destinats al comerç marítim. El conjunt de 

ceràmica ja estudiat per Oliva (1960), i Barberà (1959, 1975), no es pot considerar una 

producció local, com bé apuntava aquest últim (Barberà 1975, 84), sinó com a 

procedent de la regió campana d’ Ischia-Nàpols, com bé reflexa Morel en la seva obra 

(Morel  1981, 63). 

 

Aquest carregament de vernís negre estava format principalment per ceràmica del 

tipus Campaniana A, tot i que també portava un petit lot format per tres peces de 

Campaniana B. 

 

Les àmfores. 

  

Juntament amb aquest conjunt de ceràmica de taula, hi havia un carregament petit i 

heterogeni d’àmfores de diverses procedències. Ja en el seu moment Pascual havia 

advertir del poc nombre d’àmfores present al jaciment, i que excepte algun tipus amb 

diversos individus representats, la resta serien més aviat elements d’ús de la pròpia 

tripulació (Pascual 1975a). Trobem les àmfores ovoides, ja citades en les diferents 

publicacions anteriors, i que avui coneixem i tenim ben caracteritzades com àmfores 

Tripolitanes Antigues. Juntament amb aquestes apareixen àmfores Dressel 1 A. També 

un exemplar d’àmfora ibèrica, i una peça complerta corresponent al tipus CCNN 

(Sanmartí 1985b, 155). Durant la campanya d’excavació es va trobar una Lamboglia 2, 

que  es va presentar com aliena al jaciment. Molt possiblement ho sigui, ja que es va 

trobar en una zona allunyada del conjunt del material.  
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Els estris de la tripulació. 

 

Respecte a altres elements que conformaven la càrrega també hauríem de parlar d’un 

conjunt important de ceràmica comuna de cuina d’origen itàlic, que molt 

probablement formaria part dels estris de cuina de la tripulació, i un conjunt força 

petit format per 8 individus de ceràmica grisa de la costa catalana, molt possiblement 

de producció emporitana. Juntament amb tota la resta de material comú es van 

recuperar un morter itàlic i un ungüentari, que no es va conservar sencer. 

 

Conjunt de monedes. 

 

També es va documentar un important conjunt de 16 monedes de diversa cronologia i 

procedència, les quals ens donen una important visió de les relacions comercials entre 

el Nord-est Peninsular i la resta del Mediterrani occidental. Aquest lot va aparèixer en 

una zona molt delimitada del jaciment, fet que fa suposar que anaven juntes en el 

moment del naufragi, probablement en una bossa o saquet.  
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METODOLOGIA DE TREBALL 

 

L’objectiu d’aquest estudi ha estat la documentació i coneixement del conjunt del 

carregament del derelicte d’Illa Pedrosa, i a la vegada la seva interrelació amb el 

conjunt comercial del Mediterrani occidental dins de l’època coneguda com a període 

tardorepublicà. 

 

Per aconseguir aquests objectius  necessitàvem començar per l’estudi aprofundit de 

cada un dels elements que conformaven el carregament del derelicte, i a la vegada 

saber al seva disposició dins de la pròpia excavació. Com que es tractava d’una 

excavació antiga, realitzada entre el (1959-1970), el primer que es va començar a 

estudiar foren els quaderns i notes d’excavació. Primer es volia saber quins materials 

havien aparegut realment a Illa Pedrosa, i quins materials procedien de diversos 

magatzems i s’havien inclòs entre el carregament d’aquest derelicte, i podien ser 

atribucions posteriors errònies.  

 

Per evitar confusions i malentesos inicials, es va deixar de banda en un principi el propi 

material que estava identificat com Illa Pedrosa, i es va cercar en les publicacions del 

jaciment, especialment en les publicacions firmades per Foerster, així com en la seva 

correspondència sobre el jaciment. 

 

En aquest cas vam tenir la gran sort que anys abans de començar aquesta recerca, la 

vídua del Sr. Foerster, va donar al CASC, tota la documentació i material gràfic que el 

seu marit havia acumulat durant tots els seus anys de recerca. A la vegada va donar 

també tota la biblioteca privada, que feia referència a l’arqueologia subaquàtica. 

 

Aquest és un fet cabdal per aquesta investigació, ja que F. Foerster era un home 

metòdic, amb una gran capacitat de reflexió i ordenació, que ajudat per la seva 

secretaria, posava per escrit tot allò que ell realitzava en el camp de l’arqueologia 
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subaquàtica. Així doncs, no només del cas d’Illa Pedrosa, sinó de totes les actuacions 

que va fer al llarg de la seva vida, hi ha una referència en aquets arxiu, de  les seves 

actuacions sota l’aigua. D’aquesta manera es pot trobar una descripció del treballs que 

duia a terme diàriament, i a la vegada un inventari de les peces, també diari, que 

extreia de l’aigua, i que enviava al Museu de Girona.  

 

Aquests escrits els redactava amb la intenció de portar un control de les seves 

actuacions, i a la vegada descriure els seus treballs al Dr. Oliva. Entre aquest dos 

personatges es va generar una correspondència molt important que ha estat clau per 

poder identificar amb claredat quins eren els veritables objectes arqueològics que 

provenien del derelicte d’Illa Pedrosa. 

 

La informació continguda en aquests arxius personals de Foerster es va veure de 

seguida com una eina fonamental per entendre l’arqueologia subaquàtica dels anys 60 

i 70. Es per això que Xavier Nieto, director del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de 

Catalunya, va prioritzar la ordenació d’aquest arxiu i el va classificar per jaciments on 

havia treballat Foerster. Gracies a aquesta feina realitzada des del CASC, tota la 

documentació relativa al jaciment d’Illa Pedrosa s’havia separat en tres volums 

diferenciats. 

 

Mitjançant l’estudi d’aquestes fonts es va poder entendre la idiosincràsia del propi 

jaciment, i les raons que van impulsar a Foerster a adoptar les solucions tècniques 

emprades en cada situació i, el més important, quins eren realment els objectes 

extrets d’Illa Pedrosa i la seva ubicació. Això fou un punt important en el procés de la 

recerca, sobretot, per trobar diversos molins que no es localitzaven, o fins i tot per 

trobar la parella de molins rotatoris, de mida més gran que la resta del conjunt, dels 

quals ja parlava Foerster en la seva documentació, però que no havien arribat mai al 

magatzem del CASC. Aquests molins es van acabar trobant en els magatzems del 

jaciment ibèric d’Ullastret (Girona). 
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A la vegada aquests documents també van servir per demostrar que en el jaciment 

d’Illa Pedrosa, mai es va documentar un molí amb pedra ígnia, cosa que si es pensava 

que havia succeït, i per això es van analitzar una sèrie de molins ignis, en l’estudi de 

Williams-Thorpe i Thorpe (1987), on 12 molins de roques ígnies es van identificar com 

a procedents d’Illa Pedrosa. Avui sabem que aquesta dada no era correcta, i que 

l’estudi petrogràfic tot i ser acurat i científic, correspon a uns molins que procedeixen 

d’un altre jaciment. 

 

Una vegada estudiades les fonts, es va procedir a l’estudi pormenoritzat de cadascun 

dels elements que conformaven aquest carregament. 

 

Es va crear una base de dades, i per cada objecte es va fer una fitxa descriptiva on 

apareguessin els principals aspectes formals i tècnics, per poder establir posteriors 

relacions i comparacions. 

 

Degut a la varietat del carregament es va fer una fitxa específica per l’estudi dels 

molins i una fitxa específica per l’estudi de la vaixella de ceràmica. Per les àmfores 

també es va fer una fitxa individualitzada de cada element, afavorit pel seu escàs 

nombre. 

 

Cal dir però que en el cas del molins, durant l’excavació només es van extreure peces 

senceres, o aquelles que estaven gairebé senceres, desestimant els fragments 

informes. Això fou degut en part a la poca fragmentació que van patir aquets elements 

durant l’enfonsament, i durant el procés post-deposicional. Cal veure que es tracta 

d’elements molt sòlids, amb un pes important, i que el fons del mar, en la zona de 

l’enfonsament, no pateix el moviment dels temporals  degut als 40 m. de fondària. 

Segurament si aquest elements arqueològics s’haguessin trobat a menys profunditat 

els temporals haguessin actuat sobre ells d’una manera ben diferent.  
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En el cas de la ceràmica de vernís negre, les restes documentades també són en la seva 

gran majoria fragments amb forma, quan no són individus sencers, o gairebé sencers, 

o si més no presenten un perfil sencer. El número de vores o peus aïllats és 

excepcionalment reduït en comparació amb els objectes sencers. Això també bé donat 

per la mentalitat de l’època en que es va fer l’excavació, on es prioritzava l’objecte vers 

la documentació de la totalitat dels elements que conformaven el carregament. Tots 

els fragments informes resten encara a l’indret del jaciment. 

 

El cas de les àmfores és també paradigmàtic. En general en època romana ha estat el 

contenidor marítim per excel·lència. En el cas d’Illa Pedrosa, no només gairebé no 

s’han conservat àmfores senceres, sinó que els fragments amb forma són gairebé 

inexistents i ens fan suposar que el número màxim de contenidors no arribaria als 20. 

Això és extraordinàriament baix per qualsevol derelicte contemporani a Illa Pedrosa. 

En els seus arxius Foerster no fa al·lusió a l’aparició de cap zona amb àmfores, i només 

les troba allunyades del jaciment i molt fragmentades.  

 

El present treball ha tingut des dels seus orígens una sèrie d’objectius claus que han 

estat la base de la recerca:  

 

- Donar una idea global del conjunt del carregament, amb nombres concrets tant 

de fragments, com d’individus, i alhora fer un estudi aprofundit de tipologies i 

formes.  

 

- Definir quin tipus de vaixell era el que transportava aquest carregament. 

 

- Entendre la ruta comercial d’aquest derelicte, esbrinant el seu possible port 

d’orígen, especialment gràcies l’estudi de provinences dels materials del seu 

carregament així com dels diferents estris de la tripulació, sense deixar de 

banda el possible port de destí. 
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- Finalment hem volgut incloure aquest jaciment dins de la seva època històrica, 

en dos vessants. En primer lloc donant-li una cronologia concreta i precisa, 

decantar-nos per una de les diferents apostes cronològiques que sobre aquest 

jaciment s’han donat en els darrers anys.  En segon lloc aconseguir entendre 

l’evolució i dinàmica comercial del transport marítim, a partir de l’estudi dels 

diferents derelictes contemporanis al jaciment d’Illa Pedrosa, que es troben en 

l’arc del Mediterrani Occidental. Donat que és un camp molt extens ens hem 

centrat únicament en el període cronològic comprès entre finals del primer 

quart i inicis del tercer quart del segle II aC.  i sempre amb les evidències del 

Mediterrani Occidental. Dins d’aquets marc cronològic, reduint-lo encara més a 

la part nord d’aquest arc, doncs els treballs dels jaciment subaquàtics de la part 

sud, especialment la relacionada amb el mon del Magreb encara no han 

avançat prou com per poder afegir-los a una estudi global d’aquest tipus. 
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ESTUDI DEL CARREGAMENT D’ILLA PEDROSA  

 

 

  

LA CERÀMICA DE VERNÍS NEGRE. 

 

 

Una part fonamental del carregament del derelicte d’Illa Pedrosa estava format per 

ceràmica de taula de vernís negre en la seva majoria Campaniana A i tres peces que 

corresponen a la producció de Campaniana B. 

 

 

CAMPANIANA A 

 

Introducció 

 

La Campaniana A és una de les tres classes ceràmiques anomenades “universals” per 

Lamboglia en la seva obra “Per una classificazione preliminare della ceramica 

Campana” (Lamboglia 1952), juntament amb la Campaniana B y C. Aquesta producció 

fou la primera i la més important de les ceràmiques d’exportació anteriors a la nostra 

era, tant pel seu volum de producció, com per la seva distribució per tot el Mediterrani 

central i occidental. Les seves característiques les va definir Lamboglia com una 

ceràmica amb una “Argilla rossa assai’viva, a frattura netta e regolare, con vernice 
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nero metallica assai brillante, iridescente e spesso sfumata di rosso attorno al piede” 

(Lamboglia 1952, 4). 

 

Un dels seus tallers va ser localitzat a Nàpols, tot i que possiblement la seva producció 

va ser realitzada a tot el Golf de Nàpols. Les argiles provenen de la Illa de Ischia i per 

aquesta raó es coneix amb el nom de producció de la regió Ischia-Nàpols (Sanmartí 

1978; Morel 1981; Bats 1988; Principal-Ponce 1998; Sanmartí, Principal 1998; Vivar 

2005). 

 

La història de la investigació de la Campaniana A presenta dos assaigs fonamentals de 

tipologia que descriurem en breus línies. 

 

Al 1952 Lamboglia va publicar “Per una classificazione preliminare della ceramica 

campana”, essent el primer intent per part d’un arqueòleg de sistematitzar les 

produccions de vernís negre. A aquesta primera classificació va intercalar les formes de 

Campaniana A, B i C, comprenent-les com un conjunt global. Aquesta característica es 

fa evident quan repassem la numeració tipològica de la Campaniana A on es pot 

advertir que no existeix cap tipus ceràmic que estigui recollit pels números 7 y 20, els 

quals Lamboglia va reservar per les altres produccions (B i C). 

 

Aquesta primera classificació, tot i que ja definida pel propi autor com a preliminar, ha 

restat fortament arrelada entre els investigadors, i encara avui es segueix utilitzant 

com a classificació de referència d’aquesta producció. 

 

El segon gran assaig tipològic va ser publicat al 1981 per J.P. Morel. Es tracta de la 

“Ceramique campanienne: Les formes” on s’exposa una nova  ordenació tipològica del 

conjunt de produccions de ceràmica de vernís negre. Aquesta classificació està 

ordenada a partir d’aspectes morfomètrics i pretén ser, com diu el seu autor, 

explicativa i descriptiva.  A diferència de l’anterior es tracta d’una tipologia oberta, a la 
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qual es pot afegir correlativament i sense desvirtuar la classificació, les noves formes 

que vagin apareixent. La intenció era realitzar una tipologia en la qual pogués reflexar-

se qualsevol diferència formal que es pogués donar al conjunt de les produccions de 

vernís negre englobant les produccions de vernís negre àtic, fins a les darreres 

produccions de Campaniana A, B i C. Tot i això, i malgrat el complert repertori 

representat, aquesta classificació no ha suplantat  a la realitzada per Lamboglia. 

 

A nivell de cronologia aquesta ceràmica perviu des del segle IV aC., fins a mitjans del 

segle I aC. S’han realitzat esquemes de periodització dins de l’activitat d’aquesta 

producció distingint 5 etapes fonamentals (Morel 1981; Bats 1988; Principal-Ponce 

1998; Sanmartí, Principal 1998): 

 

• La primera etapa anomenada Campaniana A Primitiva (IV aC.), es caracteritza 

per una ceràmica que imita les produccions de tradició hel·lenística i que no es 

comercialitza fora de la immediata regió napolitana. 

 

• La segona etapa o Campaniana A Arcaica (280-220 aC.), es caracteritza per 

l’incursió d’aquests productes en petites quantitats a mercats exteriors 

especialment al Golf de Lleó. En aquesta època es documenten les formes 

derivades de les produccions de vernís negre àtic. 

 

• La tercera etapa o Campaniana A Antiga (220-180 aC.) evidencia l’inici del 

veritable motor de l’exportació d’aquesta classe ceràmica trobant-se ja 

freqüentment als jaciments tant terrestres com subaquàtics. Aquesta fase 

presenta cert grau de qualitat en els processos de producció, sense arribar en 

cap cas a la qualitat de la ceràmica àtica. Les pastes són d’unes tonalitats 

pròximes al castany vermellós, ben depurades i amb finíssimes partícules de 

mica. Els vernissos es caracteritzen per la seva qualitat respecte a les èpoques 

posteriors, predominant el vernís de color negre intens, espès i adherent. 
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• La quarta etapa o Campaniana A Mitja/Clàssica (180-100 aC), presenta l’apogeu 

d’aquesta classe ceràmica. Serà quan s’assoleixi el major número 

d’exportacions i es consolidi  com la ceràmica d’importació predominat a tos els 

ports del Mediterrani central i occidental, arribant fins i tot a alguns punts del 

Mediterrani oriental. A nivell tècnic, es tracta d’una ceràmica amb pastes roges 

ataronjades, granuloses, amb finíssimes partícules de mica, dura i rugosa al 

tacte, amb fissures i vacuoles ocasionals. El vernís és negre, a vegades amb 

tonalitats blavoses, primes, diluïdes, que es desprenen amb facilitat a les 

arestes. 

 

• L’última etapa o Campaniana A Tardana (100-50/40 aC.), presenta la 

decadència en tots els sentits d’aquesta producció, que es veurà suplantada 

per la rellevant aparició dels següents tipus de “Campanianes Universals”. 

Aquesta decadència es deu en gran part a un canvi en les estructures i els 

processos productius, basats en aquest moment en la optimització dels 

recursos i cercant una major estandarització. Respecte a l’etapa precedent 

presenta una pèrdua de qualitat del producte traduïda en qüestions formals i 

decoratives com parets o peus engrossits, i el fons extern generalment sense 

vernís, o bé només envernissades parcialment. A aquesta última etapa els 

vernissos es caracteritzen per ser molt metàl·lics, brillants, iridescents, gairebé 

mai de color negre intens, fent gradacions de to de grisos, verds i marrons. Les 

pastes són de color vermell més intens, arribant al grana, i més poroses que a 

les etapes anteriors.  
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Cadascun d’aquests períodes es poden determinar pel següent repertori de formes: 

 

La Campaniana A Arcaica es caracteritza per les formes: 

 Lamboglia 23/ F 1120-11221

 

, Lamboglia 26/F 2762, Lamboglia 27 a-b/ F 2784, 2787-

2788, 2984, Lamboglia 28 a-b/ F 2612-2614, 2641-2648, 2654, Lamboglia 42 Bc/ F 

4150, 4153  y Lamboglia 59/ F 5422. 

 

La Campaniana A Antiga es caracteritza per les formes: 

 Lamboglia 23/ F 1120-1122, Lamboglia 27 a-b/ F 2784, 2787-2788, 2984, Lamboglia 

27Ba/ F 2843,  2912, Lamboglia 27Bb/ F 2812, 2823, 2825, Lamboglia 27c/  F 2822, 

2825, Lamboglia 28 a-b/ F 2612-2614, 2641-2648, 2654, Lamboglia 31a/ F 2574, 

Lamboglia 33a/ F 2152-2154, Lamboglia 33b/ F 2973, 2977-2978, Lamboglia 34a/ F 

2737, Lamboglia 34b/ F 2744, Lamboglia 36/ F 1312-1314, Lamboglia 42 Bc/ F 4150, 

4153, Lamboglia 42/49, Lamboglia 45/ F 8121, 8151, Lamboglia 48A/ F 3155, Lamboglia 

48B/ F 3153, Lamboglia 49A/ F 3221, Lamboglia 49B/ F 3311, Lamboglia 55, Lamboglia 

59/ F 5422, M. 68bc/ F 3131, F 1311 y F 3421. 

 

A la Campaniana A Mitja/Clàssica es donen les formes: 

 Lamboglia 5/ F 2250-2252, Lamboglia 6/ F 1431-1452, Lamboglia 8B/ F 2855, 2941- 

2943, Lamboglia 25/ F 2767, 2784, 2788, Lamboglia 27 a-b/ F 2784, 2787-2788, 2984, 

Lamboglia 27Ba/ F 2843,  2912, Lamboglia 27Bb/ F 2812, 2823, 2825, Lamboglia 27c/  F 

2822, 2825, Lamboglia 28 a-b/ F 2612-2614, 2641-2648, 2654, Lamboglia 31a/ F 2574, 

Lamboglia 31b/ F 2951-54, 2977-78, Lamboglia 33a/ F 2152-2154, Lamboglia 33b/ F 

2973, 2977-2978, Lamboglia 34a/ F 2737, Lamboglia 34b/ F 2744, Lamboglia 36/ F 

1312-1314, Lamboglia 42/49, Lamboglia 48A/ F 3155, Lamboglia 55/ F 2234, M. 68bc/ 

F 3131, F 1311 y F 3421. 

 

                                                        
1 Hem utilitzat primer la tipologia de Lamboglia (1952) seguida per  la forma de la tipologia de Morel 
(1981). 
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La Campaniana A Tardana es caracteritza per les formes: 

 Lamboglia 5/ F 2250-2252, Lamboglia5-7/ F 2282-2284, Lamboglia 6/ F 1431-1452, 

Lamboglia 8B/ F 2855, 2941- 2943, Lamboglia 27Bb/ F 2812, 2823, 2825, Lamboglia 

27c, Lamboglia 31b/ F 2951-54, 2977-78, Lamboglia 33b/ F 2973, 2977-2978, 

Lamboglia 36/ F 1312-1314, M. 113/ F 2983, F 2632, F 2943, F 2974 y F 2983. 

 

Exceptuant rares excepcions, el conjunt de la producció respon a un servei de taula on 

es documenten els vasos per beure (amb o sense nanses), per servir i per menjar (plats 

i bols). 

 

Les decoracions que es poden trobar a la Campaniana A responen a tres tipus ben 

diferenciats: impreses, pintades i incises. 

 

En primer lloc tenim les decoracions impreses que poden ser de diversos tipus: es 

documenten palmetes sempre impreses en relleu, normalment envoltades per una 

orla d’estries a rodeta. Generalment es presenten 4 palmetes disposades de manera 

radial. Aquesta decoració és característica de les fases antiga i mitja/clàssica, i tendeix 

a desaparèixer als voltants del 100 aC. 

 

També trobem rosetes impreses al centre del fons intern dels vasos. Solen donar-se  

dibuixos complexos, especialment a les fases arcaica i antiga, essent molt més simples 

a la fase mitja/clàssica. Es poden donar tres tipus de rosetes: 

a/ Rosetes amb pètals separats, les quals poden arribar a tenir 5, 6, 7 i 8 pètals amb 

botó central. Poden combinar-se amb punts que separen els pètals, radis separadors, 

anells centrals o bé senzillament sense botó central. 

b/ Rosetes de pètals junts, formant una sola unitat, generalment de 8 pètals, de 

disseny acurat. 

c/ Estrelles que poden ser amb punta aguda i petites barres separades, o bé una 

varietat de puntes agudes que firmen un  mateix conjunt 
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També es poden trobar com a decoració impresa d’aquesta producció les fulles 

d’heura al fons intern dels vasos. Es situen sempre formant una disposició radial de 

quatre individus, generalment emmarcats per una orla d’estries a rodeta. Aquestes 

decoracions són pròpies de meitat del segle II aC.   

 

J. P. Morel va apuntar a partir dels materials documentats a Cartago que es podia 

establir una correlació entre les palmetes de dissenys el·laborats i moments antics de 

la producció des de finals del s. III aC. fins el primer quart del s. II aC. A la vegada també 

va matissar que a partir de la primera meitat del segle II aC. es podia documentar un 

predomini important de les decoracions estampillades en fulles d’heura. Així les 

decoracions de fulles d’heura envoltades per una orla d’estries a rodeta es poden 

considerar pròpies de la variant mitja/clàssica, especialment a partir del 150 aC. (Morel 

1981). No obstant, les impressions en forma de rosetes formaran part de la decoració 

dels vasos d’aquesta producció durant tota la seva existència, fent-se cada vegada més 

representatius a mitjans del segle II aC.  

 

En segon lloc es poden trobar les decoracions pintades, que es documenten tant en 

color blanc com en color marró vinós. Els motius més emprats són les bandes 

horitzontals sota la vora interna, així com els cercles-circumferències concèntriques al 

fons intern del vas. Aquest tipus de decoracions pintades es presenten en les formes 

Lamboglia 31 b i Morel 68 bc perdurant al llarg de tota la producció. Aquesta decoració 

pintada també es pot presentar formant composicions complexes amb guirnaldes en 

fris, generalment de tall incís sinuós, en zig-zag, alternant petites fulles d’heura i punts 

o agrupacions de tres punts en color blanc, tot això emmarcat entre bandes blanques 

horitzontals, en solitari o bé per parelles en paral·lel. Aquestes decoracions es 

presenten sota les vores internes de les formes Lamboglia 33a i Lamboglia 31a. Aquest 

tipus de decoracions complexes són pròpies de la variant antiga i mitja/clàssica inicial, 

tendint a desaparèixer al llarg de la primera meitat del segle II aC.  
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En tercer lloc es poden documentar les decoracions incises, les quals es caracteritzen 

pels cercles concèntrics al fons intern dels vasos. Aquests cercles poden anar 

acompanyats d’altres decoracions impreses com palmetes, rosetes o fulles d’heura. 

 

 

L’estudi del vernís negre d’Illa Pedrosa 

 

Com ja s’ha dit anteriorment aquesta no és la primera vegada que es realitza l’estudi 

del carregament d’aquest derelicte. La primer publicació fou en la revista Zephyrus, X, 

1959, on es donaven les primeres notícies del carregament de vernís negre.  

Posteriorment Oliva publicà al 1960 “Avance al estudio de  los materiales 

arqueológicos de Isla Pedrosa” a la Revista de Girona. Finalment es va publicar un 

monogràfic en la revista “Inmersión y Ciencia nº 8-9, 1975”. En el primer i l’últim cas  

l’estudi de la ceràmica de vernís negre va córrer a càrrec de J. Barberà. 

 

Cal tenir present que una primera publicació dels resultats d’Illa Pedrosa per part, en 

un primer moment del Dr. Oliva i posteriorment del Dr. Barberà, van servir al propi 

Morel per donar un seguit de individualitzacions a formes que es documenten en 

aquest jaciment. Així gairebé totes les formes d’Illa Pedrosa tenen un número propi 

dins del volum de classificació de Morel. Aquest autor va  realitzar la seva obra sense 

tenir accés de primera mà a les peces, basant el seu treball en els estudis dels 

derelictes que anaven sortint en les publicacions especialitzades. En aquest cas el 

carregament d’Illa Pedrosa és trobava als magatzems del Museu d’Arqueologia de 

Catalunya, a la seu de Girona. Degut a un reglament intern d’aquesta institució, els 

dibuixos de les peces que hi estaven dipositades els devia fer una persona del Museu i 

posteriorment es feien arribar a aquelles persones que els poguessin demanar. El 

derelicte es va excavar principalment als anys seixanta, i els dibuixos es van fer segons 

la metodologia emprada en aquella època, la qual no seguia els criteris científics 
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respecte a mesures i objectivitat en les formes que avui imperen en qualsevol dibuix 

arqueològic. El resultat fou que els dibuixos que fins ara s’han publicat del jaciment 

tenen poc a veure amb les peces reals, i si bé totes i cada una d’elles tenen el seu 

respectiu dibuix, encara conservats en les dependències del CASC, la seva utilitat per 

publicacions modernes està totalment obsoleta.  

 

Per aquest motiu l’obra de Morel entra en contradiccions que són fruit de les maneres 

de fer de l’època. Així doncs es donen casos en que formes individualitzades en la 

classificació de Morel, i que tenen com exemple el derelicte  d’Illa Pedrosa, no és 

corresponen a les peces reals que es troben en el magatzem. Això és especialment 

problemàtic degut a la natura formal d’aquesta tipologia. Cal destacar que diferents 

formes de Campaniana A d’Illa Pedrosa és poden equiparar a altres individus dins de la 

tipologia de Morel. Per regla general aquestes peces són equiparables a les trobades al 

derelicte de Punta Scaletta (Giannutri, Itàlia) (Lamboglia 1964b) com ja es veurà en el 

conjunt de l’estudi específic de cada una de les formes. 
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Fig 7. Publicació de la Campaniana d’Illa Pedrosa per J. Barberà a la Revista Zephyrus X, 1959. 

 

 
Fig 8. Publicació de la Campaniana d’Illa Pedrosa per J. Barberà a la Revista Inmersión y Ciencia 

8-9, 1975. 
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Metodologia de treball 

 

A continuació analitzarem cada una de les formes representades en el derelicte Illa 

Pedrosa, intentant mostrar d’una manera individualitzada, tota la seva problemàtica. 

Per dur a terme aquest estudi hem realitzat una base de dades on s’han recollit totes 

les informacions relatives a cada un dels fragments de ceràmica Campaniana A que 

formaven part del carregament. En total s’han estudiat 1216 fragments, tots amb 

forma. De cada fragment s’han estudiat tant les característiques pròpiament formals, 

com les pastes i vernissos a nivell macroscòpic. També s’han tingut en compte les 

decoracions,  així com els discs d’apilament i les possibles marques dactilars presents 

en alguns peus. Cal tenir present que durant els treballs arqueològics es van recuperar 

només aquelles peces que tenien el valor “arqueològic” de l’època. Per tant tota la 

informació que nosaltres treballarem està associada a formes. 

 

Per plasmar tota aquesta informació em volgut fer-ho en diferents passos. En primer 

lloc hem establert l’estudi de pastes i vernissos, donat que és homogeni a tot el 

carregament i per tant serveix per totes les formes. Posteriorment hem entrat en 

l’estudi morfològic de cada una de les formes presents en el jaciment. Primer amb la 

descripció genèrica de la forma, i seguidament amb una descripció particular de les 

formes representades en aquest jaciment, on també s’ha incidit en els processos de 

producció que es poden apreciar. Pas seguit hem detallat les decoracions, en els casos 

que sigui necessari, així com aquells elements diferencials o únics.  
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Estudi de pastes i vernissos 

 

En aquest cas hem pogut observar una gran homogeneïtat dins de la composició tant 

de pastes com de vernissos de totes les formes del jaciment. Cal matitzar però un 

detall abans de començar el desenvolupament d’aquest apartat. L’excavació del 

derelicte d’Illa Pedrosa, com ja hem explicat extensament a l’inici d’aquest treball, no 

es pot deslligar de la seva època. I això és especialment problemàtic a l’hora de parlar 

de sistemes de conservació de les peces, una vegada abandonaven l’ambient marí. 

Aquests processos que avui són de vital importància en la planificació de qualsevol 

actuació d’arqueologia subaquàtica, aleshores eren completament desconeguts per 

aquells pioners.  

 

Avui sabem que el material ceràmic quan està en contacte durant llargs períodes de 

temps amb aigua de mar, absorbeix gran quantitat de les sals que es troben dissoltes 

en aquest medi (Zornoza-Indart et al. 2011, Zornoza-Indart et al. 2012, Lopez-Arce et 

al. en premsa). També sabem que quan major és el temps que les restes estan en 

contacte amb les sals major és la seva absorció. A la vegada també es coneix que la 

profunditat a la que es troben les restes també té un efecte important en aquesta 

acció. A major profunditat existeix una major pressió exercida per la columna d’aigua 

que està sobre el material arqueològic. La pressió actua afavorint l’absorció d’aquestes 

sals. En el cas del jaciment Illa Pedrosa, els materials arqueològics van aparèixer a una 

profunditat compresa entre els 35 i 45 metres. Això equival a 4,5 i 5,5 atmòsferes de 

pressió és a dir 5 vegades més pressió que la que hagués patit estant en la superfície 

terrestre. Aquesta absorció també ve molt condicionada per la salinitat del mar on es 

troben les restes; no és el mateix les sals que acumula un objecte ceràmic al 

Mediterrani, com les sals que pot tenir un objecte enfonsat al mar del Nord.  

 

Una vegada el material ceràmic ha absorbit les sals, aquestes resten solubles en les 

parets de l’argil·la cuita, fins que l’objecte surt del medi aquàtic. En aquest moment les 
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sals tornen al seu estat sòlid cristal·litzant-se. Aquest és el mateix procés que es 

produeix en l’evaporació de l’aigua del mar en les salines. Aquest efecte té unes 

conseqüències nocives per la conservació de la ceràmica, ja que al cristal·litzar, les sals 

alteren de forma visible el cos de l’argil·la, arribant a desmembrar part dels 

components de la mateixa. En els casos extrems arriben a produïr-se importants 

exfoliacions de les parets, deixant com a conseqüència els efectes coneguts com a 

“pastís de milfulles” on la peça ceràmica pateix un exfoliament progressiu. Aquests 

efectes són irreversibles i és comencen a produir en el mateix moment que s’inicia el 

procés d’assecatge de la peça arqueològica. 

 

Per aconseguir una correcta conservació del material arqueològic subaquàtic de 

procedència marina s’ha de realitzar a un procés de dessalatge controlat. És un sistema 

senzill que elimina les sals que es troben dissoltes en les parets de la ceràmica. 

Posteriorment es practica un assecatge controlat per evitar les tensions que poden 

ocasionar danys estructurals en la peça durant el procés d¡’evaporació de l’aigua, i 

finalment es realitzen aquelles tasques de conservació específiques que requereixi 

cada individu en particular, abans de passar a la restauració. 

 

Tots aquest processos no es van dur a terme amb les peces d’Illa Pedrosa, i per tant 

totes conserven encara les sals que durant els anys que van estar al fons del mar van 

anar absorbint. Cal dir que no es tracta d’un procés homogeni, ja que si bé totes 

estaven en el mateix indret i a la mateixa profunditat, també són molt importants els 

processos post deposicionals. Així no absorbeixen tantes sals aquells objectes que van 

estar ensorrats o coberts per llots poc després del naufragi. Quan més temps passen 

enterrats és menor la seva absorció de sals i a la vegada millor la seva conservació. 

 

Aquest procés és molt important per l’estudi de les pastes, però a la vegada és cabdal 

per l’estudi dels vernissos, ja que com hem explicat aquesta degradació del material 

ceràmic comença exfoliant les parets de l’argil·la, i sempre comença afectant les capes 



  II. El Vaixell 
 

 Pàgina 51 
 

externes. En aquest cas les primeres capes estaven formades per vernís el qual queda 

molt degradat o és inexistent. Així trobem moltes peces que han perdut completament 

tota resta de vernís, tot i que sabem per la forma i la pasta que seguien formant part 

d’aquest carregament homogeni de Campaniana A. 

 

Una altre procés que s’ha de tenir en compte en aquest estudi són els efectes que té la 

vida marina en el material arqueològic. Especialment cal remarcar els processos de 

degradació donats per la creació de concrecions que fan malbé tota la primera capa de 

la peça i alteren les característiques macroscòpiques de la pasta ceràmica. En força 

casos arriben a menjar-se tant de gruix ceràmic que es fa gairebé impossible apreciar si 

aquella forma ceràmica portava decoració incisa o no. Aquesta degradació també és 

irreversible i afecta especialment a l’estudi dels vernissos, ja que els malmeten de tal 

manera que no poden servir com a elements de comparació. Igualment en certs casos 

les pastes arriben a canviar totalment la seva fisonomia, inclús el color fins al punt que 

es podrien arribar a confondre les pastes entre Campaniana A i Campaniana B. És 

gràcies a les formes i al coneixement que posseïm d’aquestes alteracions que podem 

descartar aquells individus molt alterats dins del gruix de l’estudi. 

 

En el gran conjunt del carregament les pastes de Campaniana A es comporten d’una 

manera molt regular. Es tracta de pastes de color vermell ataronjat, amb un ampli 

ventall de tonalitats degut a l’ambient marí i als processos post deposicionals. La pasta 

és molt depurada amb un desgreixant finíssim, poc numerós i presenta poques 

vacuoles. 

 

El vernís és de color negre intens, força dens, molt adherent, inclús en aquells 

exemplars degradats.  Presenta craquelacions en les zones de curvatura de les formes. 

Està aplicat per immersió i en cap exemplar hi han aparegut zones de reserva. En 

gairebé totes les peces es pot apreciar un cercle d’apilament interior propi del procés 
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de cocció. Forces exemplars presenten un canvi de color en el vernís, de negre a 

vermell intens, en la zona del cercle d’apilament intern. 

 

Estudi de formes 

 

En línies generals, i com ja hem esmentat anteriorment, per a la denominació dels 

diferents vasos de Campaniana A es segueix utilitzant la nomenclatura de Lamboglia, 

recorrent a la tipologia de Morel per denominar aquelles formes que han anat 

apareixent des de la primera classificació. Diversos autors han escollit un punt 

intermedi donant a la vegada la numeració tant  d’una, com de l’altra en els casos que 

això es possible. Nosaltres seguirem amb aquest punt intermedi per donar  la 

classificació de les peces de Campaniana A del carregament del derelicte d’Illa Pedrosa 

(donat en primer lloc la referència de Lamboglia i posteriorment la referència de 

Morel). Aquest conjunt de formes l’hem ordenat alfanumèricament per facilitar la 

consulta al lector. 

 

Respecte a les formes hem fet també la diferenciació, en els casos que s’ha pogut, de 

la forma de realització dels peus en els exemplars ceràmics. Hem pogut documentar 

l’existència de dos maneres d’acabar els peus. Una a partir d’un peu ja realitzat, el qual 

s’enganxa a la peça com si fos un additament. Es caracteritza per ser un peu estilitzat, 

amb major diàmetre, fi i sense punt de torna a la cara interna del peu. També solen ser 

peus poc profunds, tot i que hem documentat exemplars que no segueixen aquesta 

tendència, presentant gran profunditat. La seva distinció és pot fer a simple vista, ja 

que mostren un acabat més cuidat i gràcil. 

 

L’altre sistema de realització del peu consisteix en deixar argila acumulada en el fons, i 

aquesta es modela o torneja quan s’ha acabat la resta de la peça. Els peus creats 

d’aquesta manera són de diàmetre més reduït, amb un gruix considerable, pesats i 

generalment presenten una forma característica en angle a la part inferior. 
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FORMA  LAMBOGLIA 6/  MOREL F 1431  

 

Aquesta forma va ser definida per Lamboglia com “... forme caratteristiche sopratutto 

del II secolo e che continuano anche nel I. L’orlo, apiattito, presenta due varietà 

fondamentali: una (che dev’essere la più antica, imitata nella campana C) ad orlo flesso 

e rovesciato all’infuori, presente ad Entremont e nelle stesse tombe di Saint-Rémy (...) 

e frequente in generen ei giacimentgi del II secolo a.C.; l’altra, più rara, imitata dalla 

campana B, presente anche negli strati del I secolo a Ventimiglia, conm orlo piano a 

bordo rialzato” (Lamboglia 1952, 168-169). 

 

Morel defineix aquesta forma amb el número 1400 “bords ondulés”:  “Bords à faces 

sensiblement parallèles (et en tout état de cause ne marquant pas, du moins sur la 

majeur partie de leur largeur, un épaississement notable au raport à la paroi), dont la 

face supérieure présente au moins un secteur à profil concave de façon plus o moins 

accentuée, se réduisant parfois à un retroussis vers le haut. Ces bords ne prolongent 

pas directament la paroi, à laquelle ils se raccordent par l’intermédiaire d’un angle, 

d’un ressault ou d’une dénivellation. Ce genre de bords est particulièrement fréquent 

dans l’aire étrusquisante.”  (Morel 1981, 109).  

 

Aquest autor distingeix set espècies. La que correspon als exemplars d’Illa Pedrosa rep 

el nom de variant 1430: “Pied non haut; bord très ondulé, dont la face supérieure 

commence par une convexité marquée pour se terminer par une partie à profil 

concave.” (Morel 1981, 109). Dins d’aquest distingueix la serie 1431.- “Raccord vasque-

bord marqué par un ressaut.” (Morel 1981, 112). 

 

Morel dóna com exemples d’aquesta sèrie 1431 els dos dibuixos de les publicacions 

d’Illa Pedrosa. Fa la distinció entre 1431a degut al dibuix publicat per Oliva (Oliva 1960, 

52), i la 1431b pel dibuix que representa la forma Lamboglia 6 en l’estudi tipològic de 

Barberà (Barberà 1975, 80). 
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Com a resum, aquesta forma és un plat o font caracteritzat per una vora motllurada i 

replegada cap a dalt. Es presenta amb tres mòduls ben diferenciats; un mòdul petit al 

voltant de 16-18 cm de diàmetre, un mòdul mitjà de 25-26 cm, i un mòdul de gran 

format, no massa freqüent, que pot arribar fins als 35 cm de diàmetre. Aquest tipus de 

forma no sol presentar decoració, i en tot cas només s’ha documentat d’una manera 

molt puntual amb cercles concèntrics incisos en el fons intern. A nivell morfològic tot 

sembla indicar que aquest plat es va adaptar del repertori formal de la ceràmica del 

cercle de la Campaniana B, donant-li una cronologia d’aparició de mitjans del segle II 

aC., perdurant fins al moment final de la producció. Així doncs, la trobem en la fase 

mitja de la Campaniana A mitja/clàssica, arribant fins a la fase tardana (Bats 1988; 

Principal-Ponce 1998; Sanmartí, Principal 1998; Vivar 2005, 29). 

 

La forma 6 documentada a Illa Pedrosa es caracteritza per ser un plat o font amb llavi 

penjant motllurat, però sense replegar-se cap a dalt. El peu no presenta motllures i és 

lleugerament inclinat i cap individu presenta decoració. S’han documentat un total de 

40 peces inscrites a aquesta forma, de les quals 9 són peces senceres i 31 vores.  

 

Aquesta forma presenta majoritàriament un diàmetre de vora intern de 22 cm i un 

diàmetre de vora extern comprés en un interval de 26 i 28 cm, tot i que la gran majoria 

de vores responen a un diàmetre de 27 cm. Per tant estaríem parlant d’una talla mitja. 

Pel que fa als diàmetres dels peus tots són de 8 cm, exceptuant un cas puntual que 

respon a un diàmetre de 6 cm (Fig. 9).  

 

L’alçada total de les peces oscil·la entre els 4 i 6 cm. Cal veure aquí una important 

sistematització de l’alçada d’aquest plat, ja que les desviacions són mínimes, i més 

tenint en compte que es tracta d’un producte manufacturat. Pel que fa a les alçades 

interiors es mouen entre els 2 i 3 cm  (Fig. 9). 
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Fig 9. Gràfiques de les mides de la Forma Lamboglia 6. 
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Segons aquestes taules podem dir que la peça estàndard de la forma Lamboglia 6 del 

carregament d’Illa Pedrosa, tindria un diàmetre de vora intern de 22 cm i un diàmetre 

de vora extern de 27 cm, amb un peu de 80 cm de diàmetre. Una alçada total de 5 cm i 

una alçada interior de 3 cm. 

 

Cal veure que aquesta forma és molt propera a la forma Lamboglia 36, de format gran. 

A Illa Pedrosa la forma Lamboglia 6 no presenta la típica motllura en el llavi penjant, 

sinó que més aviat sembla un llavi de Lamboglia 36 el qual s’ha resseguit amb un 

punxó o element similar per dotar-lo d’una acanaladura que doni una reminiscència a 

les típiques formes motllurades que Lamboglia anomenava 6. Realment es fa difícil 

comparar les formes d’Illa Pedrosa amb les típiques motllures ben treballades i amb 

formes realment complexes de la forma 6. Els diàmetres d’aquestes peces són idèntics 

a les Lamboglia 36 de gran format, però existeix una diferència de profunditat entre 

ambdues. Les Lamboglia 6 són fonts de servei més planes i poc profundes, vers les 

Lamboglia 36 les quals presenten una profunditat de l’espai intern molt més acusada. 

 

Pel que fa  a les formes documentades a Illa Pedrosa l’única diferència rau en la forma 

del peu, però com es pot veure en el dibuix, és mínima (Fig. 10). Aquest tipus de vora 

penjant també es documenta en el jaciment de Punat Scaletta (Giannutri) (Lamboglia 

1964b). 
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Fig 10. Relació de formes Lamboglia 6 del carregament d’Illa Pedrosa 
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FORMA  LAMBOGLIA 6/  MOREL F 1431 DE TALLA MITJANA 

 

Dins del conjunt d’Illa Pedrosa trobem un únic exemplar de forma Lamboglia 6/ Morel 

F1431, però de dimensions inferiors a les que acabem de descriure. Aquesta forma si 

presenta una vora gairebé horitzontal pròpia de les formes de Lamboglia 6. A la vegada 

presenta el peu amb motllura. Aquesta peça presenta un diàmetre extern de 18,8 cm, 

un diàmetre intern de 15,5 cm, i un diàmetre de peu de 6,8 cm. La seva alçada total és 

de 3,6 cm, i la seva alçada interior és de 2,1 cm.  

 

 
 

 

Fig 11. Única peça de la forma Lamboglia 6 mitjana del carregament d’Illa Pedrosa 
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FORMA LAMBOGLIA 27BA / MOREL F 2912a 

 

Lamboglia no va distingir en la seva tipologia cap diferenciació per la forma 27. Va 

entendre com a similars tots els bols que es podien definir com: “Coppa di minori 

dimensioni della forma precedente (forma 26), con orlo analogamente rientrante e 

piede sempre obliquo. Compare probabilmente nel IV secolo avanzato ed è di largo 

uso in tutto il III i II secolo, constituendo probabilmente “sevizio” con le patere di 

forma 5, 6, 21 e 36. Il piede è già stretto ed obliquo in tutti gli esemplari noti. Sul fondo 

ricorrono constantemente, nella produzione della migliore epoca, stampi a rossetta o a 

palmette entro cartiglio circolare.” (Lamboglia 1952, 177). 

 

Serà uns anys més tard amb l’estudi del derelicte de Giannutri, també conegut com 

Punta Scaletta, que Lamboglia establirà la definició de la forma 27B: “ Esiste in molti 

esemplari e in tre formati ben distinti per le dimensioni (diam. Cm. 14, 19, 24). Il 

formato piccolo, con carena poco accentuata, ha sempre sul fondo, sensibilmente 

umbilicato all’esterno, una rosetta in rilievo, a punti e trattini alternati, assai 

decadente. Il formato medio si avvicina alla seconda variante del precedente ed ha le 

stesse palmette staccate con cartiglio triangolare. Il formato grande presenta a sua 

volta due varianti, una con pareti più spesse curvilinee, l’altro con pareti più sottili e 

rette; e la prima ha sempre sul fondo quattro palmette a rilievo entro cartiglio 

circolare, la seconda quattro palmette analoghe ma con cartiglio triangolare, entrambe 

entro un cerchio di striature a rotella più marcate nel primo e più fini nel secondo, e 

con un cerchio interno marrone dovuto alla cottura in pile” (Lamboglia 1964b, 245). 

 

Es tracta junt amb la forma Lamboglia 27Bb, de les dues “27B grans”, que així va 

definir Lamboglia degut al seu tamany en comparació amb la resta de la producció. 

Aquest vas presenta un cos amb una corba continuada finalitzant amb una vora 

vertical o lleugerament reentrant. Els diàmetres de la vora compresos en aquesta 

forma es situen entre els 18 i 30 cm mostrant un predomini entre els 24-26 cm. Les 
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decoracions més freqüents d’aquesta forma són les impressions de 4 palmetes radials 

o 4 fulles d’heura disposades de la mateixa manera, envoltades per una orla d’estries a 

rodeta. La seva cronologia és molt àmplia, apareixent a finals del s. III aC i perdurant 

fins al finals de la producció de Campaniana A. 

 

Morel estableix la F 2912a  a partir de la forma d’Illa Pedrosa publicada per Barberá a 

Zephyrus ( Barberá 1959, 173, nº 6), i la defineix com: “Bols très larges (rapport diam. 

Du bord/ prof. De la vasque < 5 et ≥ 4); paroi s’infléchissant vers le haut de façon non 

anguleuse, mais restant assez peu bombée; bord quasi vertical; pied assez large 

(rapport diam. Du bord /diam. Du haut du pied < 3)” (Morel 1981, 235). 

 

Aquesta forma està molt ben representada a Illa Pedrosa, doncs s’hi han recuperat un 

total de 85 fragments repartits en 67 vores, 18 formes senceres, però no és comuna 

dins dels jaciments del Nord-Est de Catalunya.  

 

La forma 27 Ba documentada a Illa Pedrosa sempre presenta decoració de quatre 

fulles d’heura disposades en quadre i envoltades d’un cercle incís d’estries a rodeta 

que generalment dona dues voltes,  podent-ne presentar una o tres voltes. 

 

Pel que fa a l’estudi de les mesures presenta valors situats entre els 18-24 cm pel que 

fa als diàmetres de vora (Fig. 12), tot i que la gran majoria -fins a 52 vores- es troben en 

els 23 cm. En comparació amb la definició general d’aquesta forma, estaríem davant 

d’uns bols de petites dimensions, ja que com s’ha vist abans generalment oscil·len 

entre 24-26 cm i en el cas que ens ocupa només un exemplar arriba a 24 cm. Pel que fa 

als diàmetres de les bases oscil·len entre els 9 i 10 cm, sent els primers els més 

nombrosos (Fig. 12).  
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L’alçada total i l’alçada interior només s’ha pogut documentar en les peces senceres, 

així que en les següent taules només s’han utilitzat aquestes com a elements de 

referència. 

 

 

Fig 12. Gràfiques de les mides de la Forma Lamboglia 27Ba. 

 

 

L’alçada total presenta una variabilitat important entre 6-8 cm, sent 7 cm la mesura 

més representada (Fig. 12). Pel que fa a l’alçada interior l’interval és més reduït anant 

entre els 4-5 cm, sent la primera la millor representada.  

 

La forma estàndard de Lamboglia 27Ba al carregament d’Illa Pedrosa tindria un 

diàmetre de vora de 23 cm, un diàmetre de base de 9 cm, una alçada total de 7 cm i 

una alçada interna de 4 cm. 
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Els individus documentats a Illa Pedrosa presenten una forma molt similar pel que fa al 

cos de la peça. En canvi presenten petites diferencies en les característiques dels peus. 

Tot i això les diferències no són tan marcades com en altres formes d’aquest mateix 

carregament. 

 

En primer lloc tenim la forma 27 Ba 1, ipl.- 463, que presenta el peu unitari amb la 

peça. Es tracta d’un peu massís amb punt de torn central, i completament vertical, 

amb lleugera inclinació en la part inferior interna. El cos mostra l’abombament 

característic d’aquesta forma. 

 

La forma 27 Ba 2, ipl.- 151, respon també a un peu unitari amb la peça, però en aquest 

cas, el peu no és tan vertical, sinó lleugerament exvasat. Segueix presentant un punt 

de torn central. També cal veure el poc gruix de la paret en el fons de la copa.  El cos 

superior segueix presentant les mateixes característiques que l’anterior. 

 

La forma 27 Ba 3, ipl.- 1681, és similar o gairebé idèntica a la forma 27 Ba 1, però amb 

la diferència que el peu està  afegit amb posterioritat. En aquest cas el peu és vertical, 

però no hi trobem el característic punt de torn. A més trobem clarament marcada la 

zona d’inclusió del peu amb la peça.  

 

La forma 27 Ba 4, ipl.-216, segueix les pautes de la forma 27 Ba 2, però amb un peu 

afegit amb posterioritat. En aquest cas la paret del fons de la copa s’aprima d’una 

manera molt important en la zona d’unió del peu i el cos. La resta del cos segueix els 

patrons de tota la forma 27Ba d’Illa Pedrosa. 

 

Aquest aprimament en el fons de la copa arriba al seu punt àlgid a la peça ipl,. 72, la 

qual respondria a la forma 27Ba 3 i on podem apreciar en el dibuix la subtilesa 

d’aquest fons. Aquest aprimament es deu a l’actuació durant el procés d’unió del peu i 
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el cos de la peça. La reducció està clarament marcada des de l’últim terç de la paret de 

la copa fins el moment que s’arriba pròpiament al fons de la peça. 

 

En aquesta forma al carregament d’Illa Pedrosa podem veure com s’intenten 

aconseguir dos models estàndard de la forma 27Ba, i que a  aquests dos models s’hi 

arriba mitjançant dos tècniques diferents; una amb peu afegit amb posterioritat i una 

altra amb peu unitari a la peça. Però tot hi haver-hi dos models de fabricació, els 

estàndards de forma de la peça són molt clars i només presenten la petita variant de la 

forma final del peu,  o bé totalment vertical, o bé exvasada. 

 

Pel que fa a individus característics, dins d’aquest conjunt trobem la peça ipl- 1070. En 

aquesta encara es conserva, a la marca de vernís del disc d'apilament, restes de 

ceràmica del peu de la peça que hi anava a sobre. Aquesta va quedar totalment 

enganxada durant el procés de cocció al forn. Una vegada s’acabà el procés les van 

separar i no es van cuidar de netejar les restes de ceràmica que hi havien quedat degut 

a aquest error en la cocció. Això ens mostra la classe de ceràmica que s’estava 

transportant en aquest vaixell, així com el grau de cura i qualitat del taller on es va fer.  
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Fig 13. Relació de formes Lamboglia 27Ba del carregament d’Illa Pedrosa. 
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 Fig 14. Relació de formes Lamboglia 27Ba del carregament d’Illa Pedrosa. 
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Fig 15. Peça que mostra un fons especialment prim en comparació a la resta de formes del 
carregament. A sota detall de la decoració. 
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FORMA LAMBOGLIA 27Bb/  MOREL F 2825e 

 

Aquesta forma, similar a l’anterior, es diferencia per la presència d’un lleuger angle en 

la part mitja del cos i d’una vora exvasada en major o menor grau. Diversos autors  han 

vist aquesta forma com un simple canvi de mòdul de la forma Lamboglia 27c, ja que la 

morfologia de les dues peces és molt similar. El primer en documentar-ho fou 

Lamboglia en la publicació del derelicte de Punta Scaletta a Giannutri, (Lamboglia 

1964b, 246), i posteriorment Bats  va continuar defensant aquesta hipòtesi (Bats 1988, 

117). La denominació de 27Bb s’utilitzaria per aquells mòduls que presenten uns 

diàmetres de vora compresos entre els 24-26 cm o inclús superiors.  Aquesta forma 

acostuma a presentar una decoració impresa de 4 palmetes radials o bé 4 fulles 

d’heura disposades en forma de creu i envoltades per una orla d’estries a rodeta. La 

seva cronologia, similar a la Lamboglia 27 c, és molt amplia i s’emmarca entre inicis del 

segle II aC., fins a finals de la producció de la Campaniana A.  

 

Tot i la diferència entre la forma 27Ba i 27Bb no serà fins la publicació del Dicocer que 

no es veurà la necessitat de marcar-la (Py 1993, 148). Abans la lletra B majúscula era la 

que diferenciava entre els mòduls grans i petits. Py serà el primer que establirà les 

variacions existents i proposarà la nomenclatura 27Bb i 27Ba. Cal destacar, com es pot 

apreciar als respectius dibuixos, que les formes de Lamboglia 27 Bb i la 27c no deixen 

de ser una mateixa forma però amb diferent mòdul. Simplement es tractaria d’una 

mateixa idea de servei però amb una funcionalitat diferent. Mentre que la 27c es va 

crear com a bol/escudella d’ús individual, la seva germana gran va ser confeccionada 

com element d’ús col·lectiu o amb una funció de font o plat per servir. 

 

Morel no dóna a les formes d’Illa Pedrosa una nova tipologia o numeració i les 

equipara a les ja existents. Caldria destacar que les més similars a aquestes formes són 

les F 2825, descrites com “ Bols larges  (rapport diam. max./ prof. de la vasque  < 4,6  
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et  > 3); La paroi, dont la partie inférieure a un profil à pleine bombé, voire rectiligne, 

se redresse assez nettement de façon à formes un bord évasé mais formant avec la 

verticale un angle inférieur à 28º; inflexion anguleuse ou subanguleuse.” (Morel 1981, 

229).  

 

Segons Morel “Aquesta forma figura entre les mes antigues d’aquesta producció i 

arriba al menys  fins als voltants del 120 aC.” (Morel 1981, 229) El seu punt àlgid 

sembla situar-se al voltant de la meitat o tercer quart del segle II aC. 

 

Morel recull el “Type” 2825e de Lamboglia en la seva publicació del derelicte de Punta 

Scaletta a Giannutri “Forme 27 B de gran format” (Lamboglia 1964b, 246; Morel 1981, 

229). 

 

La forma 27 Bb documentada al derelicte d’Illa Pedrosa està representada per un total 

de 23 fragments, dels quals 6 són peces senceres i 17 són vores. Aquesta forma  

presenta un diàmetre de vora molt regular ja que 22  individus es troben emmarcats 

en la mida dels 25 cm, i només 1 presenta un diàmetre diferent de 22 cm (Fig. 16). Pel 

que fa als diàmetres dels peus, només s’ha documentat la mesura de 8 cm en el total 

dels 6 individus estudiats (Fig. 16).  

 

Pel que fa a les alçades totals també tenim una similitud entre tots els exemplars els 

quals presenten 8 cm (Fig. 16). Pel que fa a les alçades interiors, gairebé totes les 

peces, 4 en total presenten 6 cm, tenint una desviació a banda i banda d’aquesta mida 

mitja. Per un canto tenim 1 individu amb 5 cm, i per l’altra banda tenim un individu 

amb 7 cm d’alçada interior. En tots els casos estem parlant de copes profundes (Fig. 

16).   
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Així per tant, les mesures de la forma estàndard del derelicte d’Illa Pedrosa estarien 

formades per una vora de 25  cm, peu de 8 cm, alçada de 8 cm, i alçada interior de 6 

cm. 

 

 

 

Fig 16 . Gràfiques de les mides de la forma 27Bb. 

 

 

Aquestes mesures molt similars, venen acompanyades d’una forma molt 

estandarditzada en aquest carregament.  Com es pot apreciar en els dibuixos gairebé 

no podem fer diferències formals, ja que les petites variants venen donades per les 

característiques pròpies de la producció artesanal a la qual s’han d’inscriure. Així tant 

la peça ipl.- 462 i ipl.- 73 ens mostren com és la desviació de la forma 27 Bb dins del 

jaciment. Totes les peces estudiades porten el peu afegit amb posterioritat. Només 

podem apreciar diferències de gruixos en les parets. Cal veure que la peça ipl.- 481 

presenta una forma similar a les anteriors, però es diferencia per un aprimament 
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important en el cos, molt marcat tant en el fons de la peça, com en el peu. Aquest tot i 

ser molt més prim, presenta la mateixa forma exvasada de la resta de les peces. 

 

Cal destacar que moltes formes d’Illa Pedrosa tenen un paral·lelisme força clar amb el 

derelicte de Giannutri, podent arribar a parlar d’un mateix moment productiu i 

principalment d’un procés de distribució i transport similar (Lamboglia 1964b, 246). 

 

És destacable que d’aquesta forma només es conserven en el jaciment 6 exemplars 

complerts, els quals segueixen sempre la mateixa decoració, amb quatre fulles d’heura 

envoltades per una banda incisa d’estries a rodeta. Les fulles són fetes amb els 

mateixos punxons a totes les peces, però canvia notòriament la banda d’estries. En 

algunes és una banda en dos cercles, molt acurada amb incisions fines, i en altres 

variant entre una o dos voltes, però amb incisions gruixudes i grolleres. És possible que 

s’utilitzessin dues rodetes diferents, o bé que es tractés de la diferència en la pressió 

de l’eina vers la pasta encara tova. En tot cas el que presenta és una realització d’un 

mateix lot per diverses mans. Cal remarcar que totes les peces presenten marca 

d’apilament intern, i en alguns casos també amb canvi de color, tot i que no es pot 

posar en relació amb la decoració, ja que trobem totes les possibilitats combinades. 

 

El nombre tan reduït de peces d’aquesta forma contrasta amb la dilatada freqüència 

que en el jaciment trobem la forma 27c, una de les millor representades juntament 

amb les formes 36 i les 55. 

 

Aquesta diferència ens podria donar certa informació de la funció que aquesta forma 

tenia dins del servei de la taula republicana. Fins i tot es pot arribar a establir quines 

peces composarien un servei típic de l’època, i quantes peces el compondrien de mitja, 

i si realment es pot entendre la comercialització d’aquesta vaixella com a venta de 

serveis, o si bé s’ha d’entendre com la compra de determinats plats o escudelles que 

es venen per separat posseint cada una d’elles un valor determinat i individual. 
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Com a detall important destaquem que la peça ipl.-462, presenta la decoració més 

acurada de la forma i no presenta les marques o incisions del torn a la cara externa. 

Unes incisions que en major o menor grau es presenten en totes les altres i també en 

bona part de les formes representades en aquest jaciment. 
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Fig 17. Relació de formes Lamboglia 27Bb del carregament d’Illa Pedrosa. 
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Fig 18. Relació de formes Lamboglia 27Bb del carregament d’Illa Pedrosa. A sota detall de la 
decoració de la forma ipl-481. 
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FORMA LAMBOGLIA 27c / MOREL F 2825b 

 

Aquesta forma segueix la definició de Lamboglia per la forma 27 en general, ja citada 

en la definició de la forma 27Ba ( Lamboglia 1952, 41). Es tracta d’una copa/ bol amb 

paret corba que presenta sobre la vora exvasada una important inflexió, mes o menys 

angulosa, i amb un peu anular. Presenta dos tipus de mòduls, un comprès entre els 12 i 

15 cm de diàmetre de vora, i un altre una mica major amb uns diàmetres de vora 

compresos entre els 18 i 20 cm. El primer mòdul sòl presentar una decoració de roseta 

impresa al centre del fons intern, i el segon mòdul presenta una decoració de 4 

palmetes radials o 4 fulles d’heura estampillades envoltades per una orla d’estries a 

rodeta. Totes les formes documentades al derelicte d’Illa Pedrosa responen a aquest 

segon mòdul establert per Lamboglia. 

 

Aquesta forma està íntimament relacionada amb la forma Lamboglia 27 Bb, amb una 

morfologia idèntica. Aquestes formes responen a una mateix vas ceràmic i les seves 

diferències són simplement de mòdul. Així doncs per  Lamboglia 27c entenem els 

mòduls petit i mitjà, deixant la denominació de Lamboglia 27 Bb pel mòdul de gran 

format. La cronologia d’aquest vas és extremadament àmplia, apareixent a finals del s. 

III aC, i pervivint fins al final de la producció de Campaniana A.  

 

Morel també recull el “Type” 2825b de Lamboglia (1964b, 245) en la seva publicació 

del derelicte de Punta Scaletta a Giannutri “Forme 27 B moyenne” (Lamboglia 1964b, 

245; Morel 1981, 229). 

 

La forma Lamboglia 27c del derelicte d’Illa Pedrosa està representada per 205 

fragments dels quals 59 són peces senceres i 146 són vores.  

 

Pel que fa a les mesures, els diàmetres de la vora són molt homogenis presentant un 

total de 178 individus una mesura de 18 cm mentre que trobem 1 individu 17 cm, i 15 
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individus de 19 cm. Pel que fa al diàmetre dels peus trobem 52 individus amb 6 cm, i 

només 7 amb 7 cm. Pel que fa a l’alçada total tenim 43 peces amb 6 cm i només 15 

amb 5 cm. La homogeneïtat en aquesta forma és molt gran tot i la quantitat 

d’individus que la representen. Pel que fa a l’alçada interior es documenten tres mides, 

3, 4 i 5 cm, sent 4 cm la millor representada amb un total de 50 exemplars. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 19. Gràfiques de les mides de la Forma Lamboglia 27c. 
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La forma 27c  estàndard del jaciment d’Illa Pedrosa tindria 18 cm de diàmetre de vora i  

6 cm de diàmetre de base. Presentaria una alçada total de 6 cm i una alçada interior de 

4 cm. 

 

Totes les peces documentades en aquest jaciment porten decoració de 4 fulles d’heura 

radials amb banda d’estries a rodeta. En alguns exemplars que es troben molt 

malmesos degut a l’atac de les concrecions marines en la part interior, es fa difícil la 

seva visualització complerta. 

 

La forma 27c presenta una gran homogeneïtat pel que fa a les mesures generals de la 

peça, però a la vegada també mostra una variabilitat important pel que fa a les seves 

formes. Hem representat 8 formes característiques, per mostrar aquesta variabilitat, 

però això no significa que totes les formes 27c d’Illa Pedrosa es puguin incloure dins 

d’aquests formats. En gran part les peces es poden incloure en aquestes 8 formes, tot i 

que el més usual és trobar individus en espais intermitjes d’aquestes formes base.  

 

En primer lloc tenim la forma 27c 1, ipl.- 64. Es caracteritza per presentar un cos molt 

abombat pel que fa a la forma clàssica de 27c. Seria una forma molt propera a una 

Lamboglia 27a-b, tot i que presenta inequívocament la característica pròpia de la 

Lamboglia 27c amb la vora exvasada, amb inflexió. Presenta una paret molt prima, 

especialment al punt final de la vora, donant-li aparença gràcil, i a la vegada de 

fragilitat. El peu està realitzat com a facció unitària, és massís, i presenta punt de torn 

en la cara interna. La seva paret presenta un lleuger abombament vers l’exterior. El 

gruix de la paret del fons del bol que contrasta amb les parets primes de la zona de la 

vora. 

 

La forma 27c 2, ipl.-155 segueix aquesta tendència d’abombament de la part superior 

del cos del bol similar a la forma anterior. En aquets cas, però el gruix d la paret de la 

vora no és tan prim. El peu està afegit amb posterioritat al cos, i presenta una 
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inclinació vers l’exterior. Igual que l’anterior té una alçada interna major que la resta. 

Aquesta peça concretament es caracteritza per presentar una decoració de fulles 

d’heura de mida inferior al conjunt i per una orla d’estries de factura fina i acurada, 

que fins i tot pot passar desapercebuda degut a que les concrecions l’han malmès. Està 

composta per dos voltes de línies que es noten més per la incisió total del punxó o 

rodeta, que per les estries característiques.  

 

La forma 27c 3, ipl.-1021, es caracteritza per tenir un cos típic de la forma 27c, tot i que 

presenta una alçada interior notable. Les parets són primes especialment en el punt 

central del cos de la peça. El peu afegit amb posterioritat és exvasat i presenta una 

petita motllura a la part final. 

 

La forma 27c 4, ipl.-65 té un cos similar a l’anterior. La gran diferència és 

l’engruiximent de la paret del bol en el moment que s’ajunta amb el peu. Aquest 

també és afegit amb posterioritat al tornejat de la part superior. El peu és molt curt en 

relació a la resta de les formes de 27c, amb un bombament vers l’exterior. Degut a la 

implantació d’aquest peu es produeix un aprimament notable del fons del bol. 

 

La forma 27c 5, ipl.- 672 també presenta un engruiximent del cos en la zona d’unió  

amb el peu. Aquest destaca per l’aprimament de la paret al segon terç del cos, just 

després de la inflexió cap a la vora exvasada. Presenta un peu afegit, amb un 

aprimament important de la paret del fons de la peça. Aquest peu té una forma 

exvasada vers l’exterior. El peu resulta curt degut a aquest engruiximent de la paret del 

bol. 

 

La forma 27c 6, ipl.-67 es tracta d’una forma similar a l’anterior, però en aquets cas les 

parets conserven el mateix gruix al llarg de la peça. El peu, afegit amb posterioritat, és 

prim i exvasat vers l’exterior. La vora en aquesta forma no exvasa tant, i gairebé puja 

en vertical, tot i presentar una acusada inflexió. 
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La forma 27c 7, ipl.-914 presenta un cos que es va aprimant a mida que arriba a la 

vora, la qual és exvasada amb forta inflexió. Presenta un peu a “bourrelet” (Morel 

1981, 226), afegit amb posterioritat, amb motllura al mig del cos del peu. El fons del 

bol és també prim en relació a altres peces degut a la implantació del peu. Tot 

l’aspecte d’aquesta peça és més acurat que la resta. 

 

La foma 27c 8, ipl.-1041 és la forma amb una alçada total menor, la qual es reflexa 

també en l’alçada interior, i li dóna un aire ala peça que sembla més petita que la 

resta, tot i que el seu diàmetre és similar. El cos es va aprimant a mida que s’arriba a la 

vora igual que la forma anterior. En aquest cas el peu és unitari, i abombat vers 

l’exterior 

 

Totes les peces d’aquesta forma porten una decoració similar de quatre fulles d’heura 

radials envoltades per una banda d’estries a rodeta. Les fulles tenen un mateix tamany 

i gairebé un mateix disseny. Canvia com a norma general en totes les peces del 

carregament la facció de la banda d’estries, essent en algunes molt acurada i en altres 

força grollera. Tot i això no es pot posar de manifest un relació directa entre la 

diferència en la decoració (principalment la banda d’estries) i la forma o factura del 

peu.  

 

En la forma 27c d’Illa Pedrosa podem apreciar grans similituds amb les formes 

documentades al derelicte de Punta Scaletta a Giannutri (Lamboglia 1964b), les quals 

Lamboglia definia com a 27B de format mitjà.  
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Fig 20. Relació de formes Lamboglia 27c del carregament d’Illa Pedrosa. 



El Vernís Negre 
 

 Pàgina 80 
 

 
 
Fig 21. Relació de formes Lamboglia 27c del carregament d’Illa Pedrosa. 
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Fig 22.  Relació de formes Lamboglia 27c del carregament d’Illa Pedrosa. 
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FORMA LAMBOGLIA 31b / MOREL F 2952a 

 

Aquesta forma la defineix Lamboglia com “Coppa di forma conica, assai profunda ed a 

apreti più o meno convesse, con orlo non sagomato e assottigliato verso l’estremità, di 

medie dimensioni. Il suo termine d’inizio deve trovarsi probabilmente agli inizi del III 

secolo, poichè è assenten ella ceramica attica e precampana e si trova invece 

frequentemente munita della decorazione a festoni sovradipinta in bianco, sotto l’orlo 

interno (stile convenzionalmente detto <di Gnazia>), identica a quella del crateri di 

forma 40. () Questa peculiare decorazione si sviluppa largamente, nel III e nel II secolo, 

assumendo nella fase piu recente l’aspetto di una semplice o doppia linea biancastra 

sovradipinta, a uno o due centimetri sotto l’orlo, con o senza foglioline staccate; 

mentre in quella più antica è normale la presenza di una linea ondulata, graffita dopo 

cottura, che le collega e forma festone. Con la stessa tecnica si crea il motivo di uno o 

più cerchietti sovradipinti sul fondo interno: motivo pure largamente imitato, nel II e 

anche nel I secolo a.C., nelle contraffazione ed imitazioni provinciali.” (Lamboglia 1952, 

181) 

 

Es tracta d’un got/bol destinat al consum de líquids, generalment profund, amb unes 

parets primes i una vora lleugerament inclinada vers l’exterior. La forma Lamboglia 31 

s’ha documentat al llarg del temps en dues variants 31a 31b i la seva diferència és 

principalment decorativa i cronològica. La variant Lamboglia 31a presenta una 

decoració pintada en colors blanc o marró vinós. Els motius d’aquesta decoració solen 

ser complexes amb guirnaldes en fris, generalment en tall incís sinuós, en zig-zag, 

alternant petites fulles d’heura i punts o agrupacions de tres punts de color blanc, tot 

emmarcat entre bandes blanques horitzontals, en solitari o bé en parella, paral·leles, 

situant-se just a sota de la vora interna.  També acostumen a  presentar  cercles 

concèntrics pintats en el fons intern de la peça. La forma Lamboglia 31b amb la 

mateixa morfologia es documenta únicament amb decoracions pintades simples, 
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també  en color blanc o marró vinós. Els motius utilitzats són les bandes horitzontals 

sota la vora interna, així com els cercles-circunferències concèntriques en el fons intern 

del vas. (Lamboglia 1964b, Principal-Ponce 1998, Vivar 2005, 33 ) 

 

Aquesta forma es comença a produir a finals del segle III aC. I perdura fins el final de la 

producció. Tot i això la variant 31a és molt abundant en els dos primers quarts dels 

segle II aC., disminuint considerablement a partir de mitjans del mateix. En canvi  la 

31b és minoritària en els primers compassos del segle II aC., aconseguint una major 

presència a partir de mitjans del mateix segle. No es pot parlar d’un pas evolutiu de la 

31a vers la 31b, doncs ambdues conviuen.   

 

Morel a la seva tipologia estableix la Espèce 2950 com : “Léger inflechissement vers le 

haut dans les deux cinquièmes inférieurs (4º et/ou 5º cinquièmes)  de la hauteur de la 

paroi; bord nettement évasé; bols tronconiques (rapport diam. du bord / prof. de la 

vasque ≥ 2,5)” (Morel 1981, 238). D óna a la forma d’Illa Pedrosa el qualificatiu de F 

2952 a: “Courbure du bas de la paroi assez accentuée, et située très bas; fons interne 

du vase plutôt plat, rapport diam. Du bord / prof. de la vasque  ≤ 2,3 et  >1,9.” (Morel 

1981, 238)  

 

Aquesta forma està molt ben representada a Illa Pedrosa, doncs s’han recuperat un 

total de 152 fragments, repartits en 107 vores, 18 peus i 26 formes senceres. Com que 

es tracta d’una forma amb característiques molt particulars ha sigut relativament 

senzill poder adscriure fragments  de peus a aquesta forma. 

 

La 31b documentada sempre presenta decoració de bandes pintades en color blanc. 

Una banda a la part superior just a sota de la vora, i un cercle intern al fons del bol.  

Només la vora ipl. 996, (Fig. 26 i 27) presenta una decoració diferent basada en quatre 

acanaladures en forma de  cercles concèntrics a l’exterior de la peça. Les peces que en 

el dibuix no presenten decoració és perquè l’han perdut degut a l’acció de la corrossió 
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marina, o de concrecions que han fet desaparèixer el vernís i, amb ell, la decoració 

pintada. Tots els exemplars que han conservat el vernís en bon estat han conservat 

també la decoració pintada. 

 

Pel que fa a l’estudi de les mesures, aquesta forma presenta una forquilla entre els 14 i 

18 cm pel que fa als diàmetres de vora (Fig 23), tot i que la gran majoria, fins a 69 vores 

es troben en els 15 cm. Pel que fa als diàmetres de les bases, oscil·len entre els 5 i 6 

cm, sent el primer el més nombrós (Fig 23).  

 

 

 

 

 

 
Fig 23. Gràfiques de les mides de la Forma Lamboglia 31b. 
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Pel que fa a l’alçada total són bols molt regulars amb un predomini dels 8 cm, amb 20 

exemplars, amb només 4 amb 7 cm i 2 de 9 cm d’alçada. Respecte a l’alçada interior 

segueix la mateixa regularitat i predominen amb 18 exemplars els 6 cm (Fig 23). 

 

La forma tipus 31b al jaciment d’Illa Pedrosa tindria 15 cm de diàmetre de vora, 5 cm 

de diàmetre de base, una alçada total de 8 cm i una alçada interior de 6 cm. 

 

El primer problema sorgeix, pel fet que hi ha un cert número de vasos que si es poden 

associar amb aquesta forma i les característiques tècniques expressades per Morel, 

mentre que uns altres estan fora d’aquests paràmetres. En aquests cas les peces 

poden associar-se a la F 2954 b, identificada amb la forma Lamb. 31a documentades al 

derelicte de Giannutri (Lamboglia 1964b).  

 

Aquesta forma té una variabilitat important en el conjunt d’Illa Pedrosa per que fa a les 

formes dels peus. Per una banda tenim exemplars amb peus amb punts de torn,i 

clarament tornejats i per altra banda tenim peus afegits amb posterioritat a la 

realització de la part superior de la peça. 

En primer lloc tenim la forma 31b 1, ipl.-46 (Fig 24) que presenta un clar apuntament 

en la base, amb un peu gros i massís, amb forma de “bourrelet” (Morel 1981, pl.226) a 

l’estil de la vaixella àtica, amb un esglaó just al final de la carena de la copa i una 

convexitat fins al final del peu.  

La forma 31b 2, ipl.-56 presenta un peu similar, però aquesta vegada sense  el punt de 

torn inferior. En aquests dos casos el bol superior és molt similar.  

La forma 31b 3, ipl.- 354 , presenta la mateixa forma de peu però més estilitzada i amb 

punt de torn intern. Aquestes tres formes es presentarien amb peu no afegit. 
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La resta presentarien peus afegits amb posterioritat. La forma 31b 4, ipl.- 1409, 

presenta encara un disseny de peu amb forma de “Bourrelet”, amb un aprimament 

considerable del fons del bol. Aquesta peça també mostra una engruiximent important 

del darrer terç de la part superior just al límit d’unió amb el peu.  

La forma 31b 5, ipl.- 720 presenta un peu bombat, sense punt de torn i aquí veiem un 

altre cop un fort engruiximent de l’últim terç de la part superior igual que l’exemple 

precedent. El fons de la copa té un aprimament important que dóna fragilitat a la 

forma.  

La forma 31b 6, ipl.-47 segueix els paràmetres de l’anterior, però sense un 

engruiximent tan fort, i amb lleuger punt de torn. El peu continua abombat.  

La forma 31b 7, ipl. 876- té un peu estilitzat, que ja no mostra curvatura però si que 

està exvasat. No s’observa punt de torn.  

L’última forma és la 31b 8, ipl.-1750, de la qual només conservem el peu. Aquest ja és 

gairebé recte, i presenta uns petits abombaments que es deuen a una realització poc 

acurada. Es pot veure un lleuger punt de torn intern. 
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Fig 24. Relació de formes Lamboglia 31b del carregament d’Illa Pedrosa. 
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 Fig 25. Relació de formes Lamboglia 31b del carregament d’Illa Pedrosa. 
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Fig 26. Relació de formes Lamboglia 31b del carregament d’Illa Pedrosa. 
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Fig 27. Detall de les estries exteriors de la peça ipl.-996. 
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Fig 28. Detall de les decoracions de la forma 31b. Peça superior, ipl-472, amb decoració de 

banda blanca sota el llavi i cercle en el fons. Peu ipl- 995, que presenta un cercle en el fons de 

color negre. 
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FORMA LAMBOGLIA 33b / MOREL F 2974a;  F 2985c  

 

Forma vinculada a la Lamboglia 31, amb un peu complert i un bisell amb angulació 

marcada a la part interna de la vora, que la fan fàcilment identificable. Es tracta d’una 

forma de talla mitjana amb diàmetres de vora compresos entre els 15 i 20 cm. No 

presenta decoració, trobant-se en casos molt excepcionals bandes blanques pintades 

de per sota del llavi intern. Cronològicament segueix els esquemes exposats per la 

Lamboglia 31 b, apareixent a finals del segle III aC., tot i que documentant-se d’una 

manera molt escassa. És a partir de mitjans del s. II aC quan la seva producció presenta 

un augment espectacular, perdurant fins el final de la Campaniana A. 

 

Lamboglia la va definir com “Coppa di forma conica come la precedenti (31), ma a 

pareti più aperte e completamente rette, come nella corrispondente forma sud-gallica 

della terra sigillata. Anche su questa forma ricorre, in un esemplare di Ampurias, la 

decorazione interna a festoni graffiti sovradipinti in bianco, che riporta al III secolo; e 

possono pure ravvicinarsi ad essa altri fragmenti di Ventimiglia del I secolo a.C. Pure 

presente  ad Ensérune, negli strati del III e II secolo, in genere senza alcuna 

decorazione nel fondo e con vernice talora assai degradata” (Lamboglia 1952, 182). 

 

Morel distingeix dos formes per la Lamboglia 33b d’Illa Pedrosa. Primer dóna la forma 

2974 definida: “Espece 2970. Pas d’infléchissement nettement localisé de la paroi 

(paroi à profil tendu ou très régulièrement bombé); bols peu larges (rapport diam. du 

bord / prof. de la vasque < 4) ; bord nettement évasé : bols fondamentalement 

« tronconiques » (de réellement tronconiques à tronconiques-bombés.)”  i propiament 

la forma 2974 :“Comme F 29732

                                                        
2 Morel defineix la forma 2973 “ Bols assez profonds (rapport diam. du bord / prof. de la vasque < 3,2 et 
≥2,8) ; pied étroit ou très étroit (rapport diam. du bord /diam. Du haut du pied ≥2)  ; paroi à profil 
extrêmement tendu, sauf éventuellement à proximité immédiate du pied. ” (Morel 1981, 242)  

, mais paroi un peu bombée. Sourtout campanienne A, 

vers le troisième quart du II s.” (Morel 1981, 242). En aquest cas la forma que dona 



  II. El Vaixell 
 

 Pàgina 93 
 

com exemple és la 2974a la qual extreu de la publicació d’Oliva Prat  (Oliva 1960, 52, 

figura 1). 

 

Després dóna la forma 2985 que defineix com : “Espèce 2980 Pas d’infléchissement 

nettement localisé de la paroi (paroi à profil tendu ou très régulièrement bombé); bols 

peu larges (rapport diam. du bord / prof. de la vasque < 4) ; bord peu ou pas évasé : 

bols fondamentalement « hemisphériques » ” La Forma 2985 : “Bols assez profonds 

(rapport diam. du bord / prof. de la vasque < 3,3 et > 2,25) ; pied étroit (rapport diam. 

du bord /diam. Du haut du pied ≥ 2,4)  ; paroi peu bombée ; bord un peu évasé. 

”(Morel 1981, 243). En aquest cas estableix la forma 2985c la qual extreu de la 

publicació de Barberá (Barberá 1975, 80, fig. 1,e). 

 

Tot i això cap dels dibuixos exposats en ambdós publicacions semblen vàlids per 

classificar les peces del derelicte d’Illa Pedrosa. La F2974a 1 és la que tipològicament 

s’assembla més, tot i que s’hauria de matisar la forma del peu, especialment a la cara 

externa, en la seva unió interior amb el fons extern. Tot i això les mides no són 

correctes doncs els vasos d’Illa Pedrosa són d’un tamany major del representat en 

aquests dibuixos. 

 

La F 2985c mostra les dimensions acurades dels vasos d’Illa Pedrosa, però el problema 

que presenta és la tipologia. El vas està representat amb una marcada curvatura en el 

segon quart de la carena, tot i que les peces originals no presenten aquesta inflexió, 

sinó més aviat s’exvasen d’una manera molt més gradual fins arribar al llavi, 

especialment a l’últim quart del vas. En aquesta forma cal destacar una perfecta 

representació del peu. 

 

Les peces d’Illa Pedrosa presenten totes una relació del diàmetre de la vora/ 

profunditat interna de 3,1 i 3,2 amb el que podrien incorporar-se perfectament a la 

forma 2974.  
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La forma 33b té 166 fragments dels quals 124 són vores i 42 peces senceres, sent una 

de les millors representades. 

 

Pel que fa a les mides els diàmetres de vora es mouen entre 18 i 20 cm, sent 19 cm la 

mida millor representada amb 65 exemplars (Fig. 29). Els diàmetres de la base estan 

entre els 6 i 7 cm, molt igualats (Fig. 29). L’alçada total és molt homogènia amb 7 cm, i 

33 individus, tot i que 6 presenten 6 cm i 2 exemplars 8 cm. (Fig. 29). Pel que fa a 

l’alçada interior segueix aquesta regularitat amb 5 cm 32 exemplars (Fig. 29).  

 

 

 

 

 

Fig 29. Gràfiques de les mides de la Forma Lamboglia 33b. 
 

 

32

6

0

10

20

30

40

5 6

Alçada Interior F. 33b

22

20

19

20

21

22

23

6 7

Diàmetres Base F. 33b

17

65

22

0

20

40

60

80

18 19 20

Diàmetres Vora F. 33b

6

33

2
0

10

20

30

40

6 7 8

Alçada Total F. 33b



  II. El Vaixell 
 

 Pàgina 95 
 

Així la forma 33b al derelicte d’Illa Pedrosa tindria 19 cm de diàmetre de vora, 6 cm de 

diàmetre de base, una alçada total de 7 cm i una alçada interior de 5 cm. 

 

De la mateixa manera que moltes de les formes del jaciment, un equiparable força 

precís dins de la tipologia de Morel és el derelicte de Giannutri  (Lamboglia 1964b).   

 

En el cas del derelicte d’Illa Pedrosa les formes de 33b són molt similars, només 

existeix una variabilitat important pel que fa a la factura dels peus, i al gruix de les 

parets de les peces. En tot el jaciment no s’ha conservat cap exemplar amb decoració 

així que podem dir que aquesta forma no en portava. 

 

La forma 33b 1, ipl.- 1020, es tracta de la peça amb les parets superiors més primes. Té 

una factura molt cuidada, amb peu afegit amb posterioritat. Es tracta d’un peu  a 

“bourrelet” (Morel 1981, 226), ben acabat, i sense punt de torn a la cara interna. 

 

La forma 33b 2, ipl. 45, presenta un peu com l’anterior però més allargassat i menys 

acurat. El peu també es afegit  tot i que mostra punt de torn intern. Les parets 

segueixen sent molt primes, i tot el seu aspecte és gràcil.   

 

La forma 33b 3, ipl.-410 presenta unes parets primes, amb un peu abombat i fi. No s’hi 

observa punt de torn inferior i el peu també és afegit posteriorment.  

 

La forma 33b 4, ipl.- 55 ja presenta una paret més gruixuda, i la forma del peu 

s’assembla molt a la forma anterior, però amb un aspecte menys acurat, i s’exvasa, 

sense tenir l’abombament de la forma precedent. 

 

La forma 33b 5, ipl.- 1019, és de característiques similars a l’anterior, però el peu en 

aquest cas és per la part externa exvasat, però la interna té un abombament important 
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marcat pel torn i el punt de torn intern. Aquest peu no seria afegit, sinó que formaria 

part de la mateixa peça. 

 

Per últim la forma 33b 6, ipl.- 815 presenta unes parets força gruixudes en comparació 

amb les primeres formes, amb un peu petit i prim. Amb un punt de torn marcat que 

gairebé té la mateixa longitud que el propi peu. El peu és marcadament exvasat amb 

una inflexió en la part inferior. 
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Fig 30. Relació de formes Lamboglia 33b del carregament d’Illa Pedrosa. 
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Fig 31. Relació de formes Lamboglia 33b del carregament d’Illa Pedrosa. 
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FORMA LAMBOGLIA 36 / MOREL F 1312d 

 

Es tracta d’un plat caracteritzat per una vora vertical o reentrant amb un llavi abombat 

vers l’exterior. Es tracta d’una herència del repertori de vernís negre àtic, i es 

convertirà en una de les formes més corrents de la Campaniana A durant tot el segle II 

aC. No acostuma a presentar decoració. S’han documentat tres mòduls corresponents 

a 16-20cm, a 25-27cm, i un més gran que presenta uns diàmetres de vora de 36-40cm; 

aquest últim pot presentar-se amb una decoració de 4 palmetes radials. Aquesta 

forma apareix a finals del segle III aC, i serà una de les formes més documentades 

d’aquest tipus al llarg de tot el segle, i sense desaparèixer del tot, anirà disminuint 

considerablement la seva producció a partir de l’inici de l’últim quart del segle II aC.  

 

Lamboglia a la seva “Classificacione preliminare” diu “Patera ad orlo orizzontale 

ricurvo, che è la forma di gran lunga piú frequente nei giacimenti del III e supratutto 

del II e I secolo, e si può presumere che sia tra quelle perdurate più a lungo. Sul fondo 

si notano nel II secolo palmette staccate, oppure il cerchio marrone come nelle forme 

5 o 6, con cui  è spesso accoppiata. Deve aver origine da forme greche del IV secolo, 

con un graduale allargamento dell’orlo, appena accennato negli esemplari più antiqui. 

Si può inoltre notare l’esistenza di tipi a carena più obliqua e a carena più rialzata, ma è 

per ora dubbio se possa attribuirsi a tale particolarità un valore cronologico” 

(Lamboglia 1952, 183). 

 

A Illa Pedrosa només tenim una forma definida per Morel de Lamboglia 36, la F 1312d. 

La Forma 1312 la defineix aquesta autor com : “Patères; bord relativament étroit 

(rapport diam. de la vasque / largeur du bord > 5), non franchement relevé, sans sillon 

ni gorge. Bord modérément incurvé, séparé de la vasque très nettement, soit par un 

ressault, soit par un surplomb, soit par une inflexion très marquée ; vasque assez 

profonde (rapport diam. du bord / prof. de la vasque < 7) ” (Morel 1981, 103). 
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Els dibuixos de Morel s’assemblen molt amb les peces del carregament i l’únic que se li 

pot retreure és la forma de la vora interna. Si ens hi fixem bé el dibuix de Morel (en 

aquest cas recollit directament de la publicació d’Oliva (Oliva 1960) presenta un bisell a 

la part que uneix la paret amb el llavi. Aquest bisell queda poc definit a la gran majoria 

de peces, i es presenta com un simple facetat de la vora a l’hora de fer la curvatura del 

característic llavi penjant de la Lamboglia 36. 

 

La forma 36 està representada al jaciment d’Illa Pedrosa per 244 fragments dels quals 

167 són vores i 77 són peces senceres. Sent la forma més abundant en fragments 

adscrits. 

 

Pel que fa a les mides la forma 36 presenta un ampli ventall de diàmetres de vora 

situant-los entre els 14 i 19 cm (Fig. 32). Tot i això cal veure que la major proporció 

d’individus es troba entre els 15 i 16 cm. Pel que fa a la vora externa també hi ha un 

ventall important entre 16 i 20 cm, però en aquest cas la gran majoria (110 exemplars) 

mesuren 19 cm (Fig. 32). Els diàmetres de la base són regulars a 6 i 7 cm (Fig. 32). Pel 

que fa a l’alçada total la gran majoria responen a 4 cm, sent 1 exemplar de 3 cm i 14 de 

5 cm (Fig. 32). L’alçada interior bé representada per 2 i 3 cm, amb la primera mesura 

una mica millor representada (Fig. 32).  

 

Així la forma 36 tipus tindria un diàmetre de vora de 16 cm, amb un diàmetre extern 

de 19 cm, una base de 6 cm de diàmetre. Una alçada total de 4 cm i una alçada interna 

de 2 cm. Aquesta alçada interna ens indicaria que no es tracta d’un plat gaire fondo, 

tot i que la forma del llavi penjant podria semblar que es tractés d’un bol.  
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Fig 32. Gràfiques de les mides de la Forma Lamboglia 36. 
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En línees generals la forma Lamboglia 36 d’Illa Pedrosa presenta una realització força 

homogènia. Les vores penjants són molt similars en tots els exemplars, així com el seu 

cos. No s’ha documentat cap tipus de decoració en tot el carregament del jaciment. 

 

Les principals diferències venen donades pel gruix de les seves parets, especialment en 

el terç inferior del cos, i per la formació dels peus.  Es pot apreciar a partir de tots els 

individus estudiats que hi han 2 tipus de peus diferents. Un amb un punt de torn, de 

diàmetre més petit, més gruixut i a la vegada més llarg. L’altre tipus de peu es 

caracteritza per ser més prim i més curt, tot i que presenta un diàmetre superior. 

Aquests peus es troben entre els exemples que hem pogut documentar de plats 

profunds.  

 

Podem destacar la forma 36 1, ipl.-164, que presenta en tota la paret externa una línea 

suau i gradual fins arribar a la vora penjant. En canvi en la cara interna es presenta un 

canvi sobtat, molt marcat a l’arribar a la vora interna. El peu es caracteritza per ser 

exvasat i bisellat. 

 

La forma 36 2, ipl.- 84, presenta una carena externa similar a l’anterior, suau i regular, i 

també presenta una important secció a la cara interna del cos, abans d’arribar a la 

vora. El peu presenta un marcat punt de torn i la cara externa del mateix és exvasada. 

El conjunt inferior és  més prim que l’anterior. 

 

La forma 36 3, ipl.- 474, es caracteritza per un cos massís, gruixut i poc acurat, amb 

curvatura suau del cos a l’arribada a la vora penjant, tant a la cara interna com a  

l’externa. Una vora penjant també massissa, amb un lleuger bisell final. El peu és 

exvasat amb bisell marcat realitzat juntament amb el cos. 

 

La forma 36 4, ipl.- 91 té un cos molt fi, amb línees suaus, sense trencaments, ni a la 

cara externa ni a la interna. Té una profunditat de 2 cm i presenta un peu estilitzat, 
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afegit amb posterioritat a la realització de la part superior de la peça, inclinat vers 

l’exterior, petit i curt. La vora penjant presenta un lleu bisellat en la cara externa. 

 

La forma 36  5, ipl.- 910, es caracteritza per una profunditat de 3,3 cm  i presenta un 

peu gruixut, inclinat vers l’exterior amb punt de torn.  En aquest cas la cara externa del 

cos presenta una inflexió destacada en la unió amb la vora penjant. També queda 

reflexada aquesta inflexió en la cara interna.  

 

La forma 36 6, ipl.- 102 presenta un cos molt similar a la forma precedent, però amb 

més gruix. En aquest cas la inflexió de la part superior del cos és molt marcada, 

especialment a la cara externa, i no tant a la interna. El peu inclinat lleugerament vers 

l’exterior, presenta un treball en la part inferior,com una petita motllura. També té un 

petit bisell a la cara externa de la vora penjant.  

 

La forma 36 7, ipl.- 58, té un cos prim i arrodonit, especialment a la cara externa, amb 

una inflexió important en la cara interna en la unió del cos amb la vora penjant. 

Presenta un peu curt i vertical, amb un lleuger bisell a la cara interna del peu. 

  

Dins d’aquesta forma 36 d’Illa Pedrosa cal destacar 3 peces per la seva singularitat.  La 

ipl.- 1017 (Fig. 35), es tracta d’una forma sencera on es pot apreciar quina era la 

tècnica emprada per la realització dels peus. Es tracta d’un peu estilitzat, aplicat amb 

posterioritat. La peça té tot un cantó trencat però el peu queda intacte. Així hi podem 

observar quines són les parts d’unió del peu amb el fons del plat. Aquesta peça 

presenta una profunditat de 3 cm. 

 

Un individu que requereix un estudi apart és la ipl.- 191 (Fig. 35). En ella podem 

observar una total manca de cura a l’hora de la seva realització. Ens trobem davant 

d’un objecte que en altres circumstàncies es podria considerar com rebuig de forn o 

fins i tot, una peça poc representativa de la forma que estem estudiant. Es tracta d’una 



El Vernís Negre 
 

 Pàgina 104 
 

forma  36, però presenta molt poca cura a l’hora de la realització de la vora, la qual no 

té la mateixa alçada en tot el seu contorn, sinó alts i baixos, i sense seguir una forma 

circular. Tot i això la zona pitjor realitzada és la part del peu. Semblaria com si encara 

manqués acabar de fer-li els retocs al torn. Té un gran cúmul d’argila i el peu no 

presenta una forma típica del repertori de la Campaniana A. Tot i això cal destacar que 

presenta el punt de torn intern. Sembla més aviat un descuit que, una vegada seca, la 

peça es va considerar bona, se li va donar el vernís i posteriorment va passar a la 

cocció. Aquest individu té unes característiques úniques dins de tot el carregament i 

podria demostrar que entre els grans lots de ceràmica fina de taula es podia 

transportar qualsevol cosa, i no necessariament en aquesta època la qualitat de la 

ceràmica responia a una gran cura a l’hora de la realització de les peces. Es tracta 

d’una democratització de l’ús de la vaixella fina i ens mostra una producció totalment 

extensiva basant-se en la quantitat i no en la qualitat. Una producció en sèrie que 

simplement cercarà la disminució dels costs. 

 

Una altra peça singular és la ipl.- 1048 (Fig 35). Aquesta presenta una incisió que indica 

un problema en el moment de distribució de la vaixella dins del forn. En aquest cas, 

aquesta seria la peça inferior dins de la pila de vaixella, i degut al pes de la resta 

d’objectes havia cedit, quedant esclafada. Cal destacar que la peça va patir aquest 

defecte en el moment de la cocció, i per tant ja l’havien donat per acabada. 

Segurament es van extreure del forn tota la pila de plats d’una sola vegada quedant 

camuflat aquest defecte. Aquest plat tot i la seva imperfecció va entrar dins del mercat 

i es va vendre amb el conjunt de ceràmica. Es tracta per tant d’un altre exemple que 

ens mostra la recerca de la quantitat en contra partida de la qualitat. 
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Fig 33. Relació de formes Lamboglia 36 del carregament d’Illa Pedrosa. 
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Fig 34. Relació de formes Lamboglia 36 del carregament d’Illa Pedrosa. 
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Fig 35. Peces especials dins de la Forma Lamboglia 36. 
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FORMA LAMBOGLIA 36 FORMAT GRAN/  MOREL F 1312 FORMAT GRAN 

 

La forma 36 de format gran no té una representació exacta a la tipologia de Morel. 

Tampoc valdria la pena donar noves formes ja que seria més lògic parlar d’una 

diferència de mòduls dins de la mateixa forma. Un cas molt similar al que passaria en 

aquest mateix jaciment per les formes ja estudiades Lamboglia 27 c i Lamboglia 27 Bb. 

Aquesta forma seguiria la definició de la  Forma 1312  de Morel ja explicada en la 

forma precedent (Morel 1981, 103).  

 

Es caracteritza per ser molt semblant a la forma 36 de format petit, tot i que no 

presenta gran variabilitat del peu. En aquest cas tots els exemples presents al derelicte 

d’Illa Pedrosa tenen el peu afegit amb posterioritat a la conformació del cos central de 

la peça.  

 

Pel que fa a la forma 36 de format gran està representada per un total de 48 

fragments, dels quals 35 són vores i 13 són peces senceres. 

 

Pel que fa a les mides, la forma 36 de format gran presenta dos únics  diàmetres de 

vora interna, 22 i 23 cm (Fig. 36). Cal veure aquí una gran homogeneïtzació d’aquest 

forma. Pel que fa a la vora externa només hi ha tres mesures, 25, 26 i 27 cm, essent la 

millor representada la de 26 cm amb 25 individus (Fig. 36). Els diàmetres de la base són 

regulars i presenten una desviació mínima de 8 i 9 cm (Fig. 36). L’alçada total es troba 

representada per tres mesures, 4, 5 i 6 cm (Fig. 36). L’alçada interior segueix el mateix 

paràmetre representada per les mesures, 2, 3 i 4 cm (Fig. 36). Les alçades estan 

representades de la mateixa manera, amb la major part dels individus representats 

amb la mesura intermitja, i les altres dos representades en tots dos casos per tres 

individus. 
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Fig 36. Gràfiques de les mides de la Forma Lamboglia 36g. 
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La forma 36 de format gran tindria un diàmetre intern de vora de 22 cm, amb un 

diàmetre extern de 26 cm i una base de 8 cm. L’ alçada total de 5 cm i una alçada 

interna de 3 cm. Igual que documentem amb les formes 36 de format petit, l’alçada 

d’aquestes peces no és gens considerable. Podem afirmar que són plats petits. 

Igualment la seva fondària no és gens elevada, i s’haurien d’entendre amb una funció 

de font, i no gaire apropiada per contenir líquids.  

 

La forma 36 de format gran, és una de les més homogènies dins del conjunt de 

Campaniana A. Només hem pogut realitzar dues distincions, les quals només es poden 

diferenciar per la factura de treball de la cara externa del peu: 

 

Forma 36 de format gran 1, ipl.-88. En aquest cas el peu presenta una forma quasi 

vertical, amb peu afegit. L’acabat general de tota la peça és molt acurat. 

 

Forma 36 de format gran 2, ipl.-98. En aquest cas el peu també es afegit amb 

posterioritat a la conformació del cos de la peça, però presenta en la cara exterior un 

bisellat característic, que també es dóna en les formes 36 de format petit. 

 



  II. El Vaixell 
 

 Pàgina 111 
 

Fig 37. Relació de formes Lamboglia 36g del carregament d’Illa Pedrosa. 
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FORMA LAMBOGLIA 55/ MOREL F 2233a 2 

 

Aquesta forma va ser definida per Lamboglia com “Patera a pareti oblique, che ha 

affinità con la forma 36, constituendone forse un precedente. L’òrlo è constituito da un 

semplice ispessimento dell’estremità, che può essere o no rialzata. Non ne conosco 

finora esemplari in Occidente, mentre si purò rilivare nei musei dell’Italia meridionale e 

della Sicilia: un esemplare figurato a Minturnae  da atribuire al IV o III secolo.” 

(Lamboglia 1952, 197). 

 

Plat amb perfil rectilini molt exvasat i acabat en una vora engruixida i regirada vers 

l’interior. Presenta diversos diàmetres de vora que van dels 17 als 29 cm, agrupant-se 

entorn als 25-26 cm. Normalment presenta decoracions impreses de 4 fulles d’heura 

disposades de forma radial amb orla d’estries a rodeta. La data d’aparició d’aquesta 

forma seria un moment no anterior al segon quart del segle II aC. i el seu final, l’últim 

quart del mateix segle, segurament a causa de la popularització del plat Lamboglia 5. 

Tot i la seva davallada es pot seguir trobant aquesta forma d’una manera puntual fins a 

finals de la producció de Campaniana A.  

 

Morel recull la forma 55 d’Illa Pedrosa com F 2233a 2. La descriu com Espèce 2230 

“Fond sans accident; paroi à profil très tendu, souvent presque rectiligne, sans 

inflexion accentuée, sinon parfois à proximité immédiate du bord; pied étroit ou assez 

peu large (rapport diam. Du haut du pied/diam. Max ≤ 0.55).” (Morel 1981, 148). La 

sèrie la defineix com 2233 “bord comportant sur sa face supérieure une facette plate 

et biseautée, rentrante, anguleuse, et/ou un épaissement; paroi à profil rectiligne ou 

extrêmement tendu” (Morel 1981, 150). 

 

Al jaciment d’Illa Pedrosa es documenta la forma 55 amb 223 elements dels quals 110 

són vores i 113 són peces senceres. Aquesta forma és la que té més peces senceres de 
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tot el jaciment. Inclús és major el nombre de peces senceres que de peces 

fragmentades.  

 

La forma 55 té un ampli ventall en diàmetres de vora, que van dels 17 als 20 cm. El 

major nombre d’individus està però en els 18 cm, amb un total de 165 peces. Cal veure 

també un subjecte diferent a la resta de majors dimensions, amb una vora de 25 cm 

(Fig. 38). Els diàmetres de la base són regulars entre els  6 i 7 cm, amb només un 

exemplar amb 8 cm (Fig. 38). En referència a l’alçada total, aquesta forma es mou entre 

els 3 i 4 cm, d’una manera molt equilibrada entre els seus exemplars (Fig. 38). L’alçada 

interior presenta una altra realitat marcada per una acumulació d’exemplars en els 2 

cm, i només d’una manera molt residual, 3 exemplars en 1 cm, i 1 exemplar en 3 cm. 

Presenten així una gran homogeneïtat en aquesta alçada interior, molt petita, i que 

dóna la idea d’un plat pla (Fig. 38).  

 

La forma 55 tipus tindria un diàmetre de vora de 18 cm,  amb un diàmetre de base de 

7 cm. Una alçada total de 3 cm i una alçada interna de 2 cm.  

 

En el cas de la forma 55 la decoració té una importància rellevant, que no es presenta 

en les altres peces decorades. En aquest cas tots els individus estan decorats amb 4 

fulles d’heura radials, encerclades per una orla d’estries a rodeta. Aquestes fulles són 

relativament més petites que les decoracions de la resta de formes documentades al 

vaixell, però a la vegada són més acurades i estan millor impreses.  
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Fig 38. Gràfiques de les mides de la Forma Lamboglia 55. 
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Aquesta peça té una important ditada al bell mig del fons del plat, recoberta per 

vernís.  

 

La forma 55 3, ipl.- 662 es caracteritza per  un cos  poc gruixut, que agafa una lleugera 

curvatura vers la vora reentrant. Segueix sent un plat principalment pla, com la resta 

de la producció. Presenta un peu quasi vertical, alt, afegit amb posterioritat i sense 

punt de torn. La part externa del peu presenta un canvi en la tonalitat del vernís degut 

a la creació dins del forn d’una atmosfera oxidant. La decoració d’aquesta peça és 

acurada, amb fulles d’heura petites i ben definides. 

 

La forma 55 4, ipl.- 239, és un plat amb un cos gruixut i rectilini, amb peu vertical que a 

l’interior presenta un clar punt de torn. La seva decoració és molt acurada, on les fulles 

d’heura presenten perfectament les tres línees a l’interior de la fulla, un aspecte que 

en la resta de decoracions del derelicte  només s’intueix. 

 

La forma 55 5, ipl.- 545, presenta un cos rectilini però la carena s’aixeca més vertical 

donant-li al vas un aspecte una mica més profund que la resta. A aquesta característica 

cal afegir un peu diferent, inclinat vers l’exterior i amb un motllurat en la cara externa i 

un punt de torn a la cara interna. La decoració d’aquesta peça també és característica 

ja que si bé porta les 4 fulles d’heura radials, en aquest cas no estan envoltades de 

l’orla d’estries a rodeta. En el cas d’aquest exemplar les fulles estan unides per una 

el·lipse, que sorgeix del punt central de la cara interna del plat i que s’aixeca agafant 

les 4 fulles vers la part superior de la peça. 

 

La forma 55 6, ipl.-86 també respon a les característiques de la forma anterior. 

Presenta un cos lleugerament vertical, el que fa que sigui un plat una mica més fondo 

que la resta. Aquesta peça presenta un engruiximent del cos a la zona del peu. Aquest 

és motllurat com l’anterior, i presenta un important i ressaltat punt de torn. Però en 
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aquest cas el peu és vertical i es va modelar al mateix temps que el cos. La vora és poc 

acurada i no té curvatura en la seva cara interna, pujant gairebé en vertical. 

 

Finalment  la forma 55 7, ipl.- 1038 és la que més s’allunya del paradigma de la forma 

55 d’Illa Pedrosa. Presenta les parets gruixudes i rectilínies, en vertical gairebé des de 

la part inferior de la cara interna. El cos adquireix major gruix a l’alçada de la vora, que 

no presenta curvatura a la cara interna. Presenta un peu vertical amb motllura i punt 

de torn. 

 

Dins del conjunt format per la forma 55 trobem l’exemplar ipl.- 705 (Fig. 41). Es tracta 

d’una vora que presenta un diàmetre molt superior a la resta. Segurament es tracta 

d’una forma de talla gran, i de la qual no hem trobat més que un exemplar. Cal no 

descartar que podria formar part de la vaixella de la tripulació. 
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Fig 39. Relació de formes Lamboglia 55 del carregament d’Illa Pedrosa. 
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Fig  40. Relació de formes Lamboglia 55 del carregament d’Illa Pedrosa. 
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Fig  41. Relació de formes Lamboglia 55 del carregament d’Illa Pedrosa. 
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Fig  42. Detall de la decoració de la peça ipl-662. Les dues fotografies són de la mateixa peça, 
però amb diferent joc d’ombres, i obertura de diafragma  per poder veure millor la decoració i 
poder-la dibuixar amb exactitud. 
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ALTRES PECES DE CAMPANIANA A DEL DERELICTE. 

 

Juntament amb les peces que acabem de presentar hi ha diversos individus que no es 

poden agrupar en cap de les forma anteriorment descrites. 

 

Per una banda hi ha un conjunt de peus els quals no es poden adscriure clarament a 

una tipologia. Podem veure si són de format gran o petit, i per les decoracions que 

mostren podem acotar les formes a les quals es poden adscriure. Però no es pot 

establir amb seguretat si són d’una o altra forma concreta. També hi ha alguns peus 

que degut a la concreció marina que porten adherida és gairebé impossible saber si 

portaven o no decoració. A més, en diversos casos, aquesta concreció ha afectat a la 

pasta i el vernís, menjant-se la part superficial de la peça.  El més habitual ha estat que 

una vegada extreta aquesta concreció tampoc s’ha pogut acabar de veure la decoració. 

 

En total tenim 31 fons sense adscripció formal. Amb un diàmetre de  6 cm tenim 2 fons 

amb decoració i 1 sense. De 7 cm de diàmetre tenim un fons sense decoració. Amb un 

diàmetre de 8 cm tenim 6 fons amb decoració i 2 sense. De 9 cm de diàmetre tenim 15 

fons decorats i 2 sense decoració. Amb un diàmetre de 10 cm tenim 2 fons sense 

decoració.  

 

Els fons millor representats són els de 9 cm de diàmetre. Donat que porten decoració 

podrien ser de la forma 27Ba, ja que és la única que reuneix aquestes característiques. 

Tot i això algun podria ser de la forma 27Bb. En aquest cas tots els peus localitzats són 

de 8cm, però amb només 6 exemplars, i per tant podria haver algun amb 9 cm de 

diàmetre.  
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Els peus més petites amb decoració poden ser de 27c  o 55. Les bases sense decoració 

no són clares i podrien haver-la perdut degut la concreció marina. Es per això que 

preferim mantenir-les a banda i no adscriure-les a cap forma, per no entrar en errors. 

 

Dins del carregament hi ha també un fons que no es pot incloure amb claredat dins de 

les formes estudiades, el qual porta un grafit en la cara externa del peu.  Aquesta peça 

fou estudiada per Pascual en la Revista Inmerisión y Ciencia (Pascual 1975b, 93-94). 

 

El grafit és clar i mostra les lletres “NOSTRO”, de tipus capital. Sembla gravat  amb un 

punxó. Es pot veure clarament com els caràcters queden marcats en l’argila vermella 

una vegada s’ha fet la incisió, fent saltar tot el vernís. Aquestes lletres no estan soles 

sinó que presenten un allargament de la “T”, vers el final del peu, així com un línia 

paral·lela a la “T” que surt de la lletra “O”. També hi ha una línia que sortint de la 

punta de la “R” arriba fins a la part superior de la “N” (Fig. 43). 

 

Aquest és l’únic grafit documentat en tot el jaciment d’Illa Pedrosa. A l’hora d’intentar 

una interpretació d’aquest grafit, ens trobem amb el gran inconvenient que no està 

complert. Si bé està clar que aquesta peça pertanyia a la tripulació i així ho van fer 

saber marcant la peça per no confondre-la amb la resta del carregament. Com apunta 

Pascual degut a l’estat incomplert del grafit no s’ha de descartar la lectura del datiu 

possessiu “nostrum” (Pascual 1975b).  

 

En tot cas si que podem dir que es tractava d’un element diferenciador, el qual és molt 

habitual trobar en les restes dels derelictes d’aquesta època. Ben al contrari, es fa 

estrany que en la quantitat de material de la tripulació que s’ha documentat en aquest 

jaciment, només tinguem un únic grafit en tot el conjunt.  
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Fig 43. Fotografia del grafit. 
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CAMPANIANA B 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La Campaniana B és una altra de les tres classes ceràmiques anomenades “universals” 

per Lamboglia en la seva obra “Per una classificacione preliminare della ceramica 

Campana” (1952), juntament amb la Campaniana A y C. Les seves característiques les 

va definir Lamboglia com una ceràmica amb una “Argilla assai pallida, con vernice 

molto nera e sensibilmente più opaca ed uniforme, a frattura più irregolare” 

(Lamboglia 1952, 4). 

 

FORMA PASQUINUCCI 127 

 

Dins del conjunt de la Campaniana B del derelicte trobem un exemplar complert de la 

forma Pasquinucci 127. Aquesta vas té un origen Calè. Es pot apreciar per la tonalitat 

marronosa del vernís (marronosa en comparació amb els vernissos etruscos, en cap 

cas amb els vernissos campans.) També és important la rugositat de la pasta, amb un 

cúmul d’intrusions que dista d’una pasta depurada pròpia de les produccions 

etrusques. En aquest cas presenta petites inclusions de mica, difícils de trobar en les 

pastes etrusques. El vernís també mostra una lleugera granulació en la cara externa, 

característica d’aquesta producció. Aquesta forma presenta vernís per immersió, 

deixant en reserva la part externa del peu, que queda trencada per gotes de vernís de 

la part superior. 

 

Es troba en molt bon estat de conservació, i no creiem que estigués formant part del 

carregament, sinó ben al contrari, formaria part dels estris de la tripulació. Només hem 

conservat un exemplar d’aquest tipus, i no s’han trobat ni tant sols fragments que es 

puguin adscriure a aquesta tipologia. 
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Aquesta forma fou originalment definida per Pasquinucci (Pasquinucci 1972). Es tracta 

d’una copa amb nanses, verticals i bífides, amb la terminació superior en forma de 

bucle. Les parets són lleugerament exvasades, i el peu és curt i presenta una motllura 

en la cara externa. 

 

Les mides que presenta són un diàmetre de la vora de 14,5 cm. Un diàmetre de peu de 

4,7 cm. Una alçada total de 6,9 cm i una alçada interior de 5,5 cm. Les nanses 

presenten una alçada de 4,2 cm i una amplada de 4,1 cm. 

 

 

 

 
Fig 44. Forma Pasquinucci 127. 
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Fig 45. Fotografia de la forma  Pasquinucci 127. 
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FORMA MOREL F 2553a 

 

L’altra forma de Campaniana B trobada al del derelicte d’Illa Pedrosa és una vora de la 

forma caracteritzada per  Morel com F 2553a. Aquesta també té un clar origen calé, no 

només per les característiques pròpies del vernís, sinó també per la pasta, clarament 

rugosa i amb un color ataronjat proper al groc, distant de les pastes grogues etrusques.  

 

Aquesta pasta també presenta intrusions de mica, pròpies de la producció calena. En 

aquest cas el vernís no és tan depurat com la forma Pasquinucci 127, i es tracta d’un 

vernís brillant, amb iridescències, i la part externa presenta unes rugositats pròpia de 

la Campaniana B de Cales. 

 

Aquesta forma fou definida per Morel com “série avec inflexion très marquée, 

anguleuse ou quasi anguleuse, dans la partie médiane de la paroi; bord évasé; partie 

superieure de la paroi à profil légèrement concave, amorçant comme une contre-

courbe” (Morel 1981, 184). Morel posa com a forma d’aquesta sèrie un exemplar 

documentat a la ciutat de Cosa publicat per Taylor  (Taylor 1957). 

 

La vora és exvasada i amb unes motllures just per sota de la vora en la cara externa. 

Només se n’ha documentat una vora d’aquest tipus en tot el jaciment. Presenta un 

diàmetre de 25,5 cm. 

 

Juntament amb l’anterior, aquesta peça formaria part de la vaixella de la tripulació, 

constituint possiblement els plats de la persona que ostentes major jerarquia dins de la 

embarcació, si es pot parlar en aquests termes dins d’una embarcació de mitjans del 

segle II aC. 
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Fig  46. Forma Morel 2553a.  
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FORMA LAMBOGLIA 31b / MOREL F 2952 a 

 

Durant la campanya d’excavació realitzada pel CASC l’any 2002 es va documentar un 

fons de forma Lamboglia 31,  ipl-02-11, el qual estava realitzat en pasta assimilable a 

Campaniana B. En aquets cas es pot recollir tota la informació referent a aquesta 

forma explicada en el corresponent capítol. El diàmetre del peu d’aquesta peça única 

en tot el carregament és de 4,8 cm. No presenta decoració. 

 

 

 

  

 

Fig 47. Forma Lamboglia 31b. 
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CONCLUSIÓ 

 

Per finalitzar aquest capítol hem volgut  fer u8na làmina en forma de recopilatori de 
totes les peces de vernís negre que es van documentar en el derelicte d’Illa Pedrosa. 

Per una banda hem representat cada una de les formes, en la seva variant més 
nombrosa, fent una làmina de les formes tipus del jaciment (Fig. 48).  Aquesta làmina 
la hem acompanyat d’una fotografia on es pot apreciar cada una de les formes 
representades, així com el color del vernís i el canvi de color en el centre de les peces, 
degut l’ error en el moment de la cocció amb el disc d’apilament  (Fig. 49). 

Per una altra banda hem fet una taula recopilatoria de les  mides tipus de les formes 
del jaciment. En primer lloc hem posat el nombre total de fragments amb forma i 
peces senceres , per després fer una taula amb les mesures estandard de cada una de 
les formes, per tenir tota la informació tipus del vaixell en una mateixa taula (Fig 50).   

Finalment hem fet una gràfica on es pot apreciar el percentatge d’aparició de cada una 
de les formes que formen el carregament del derelicte  (Fig. 51). En aquesta gràfica es 
pot apreciar el predomini de les formes petites, respecte a les grans, i especialment de 
la forma Lamboglia 36, la Lamboglia 55 i la Lamboglia 27c. 
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Fig 48. Làmina recopilatoria de les formes de vernís negre del jaciment d’Illa Pedrosa.  
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Fig 49. Conjunt de formes de Campaniana A del vaixell d’Illa Pedrosa. 
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Fig. 50. Relació de mesures de les peces de vernís negre documentades a Illa Pedrosa.               
1.- mesures expressades en cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma 

Nº 
Fragments 
amb forma 

Peces 
senceres 

Diàmetre 
Vora1 

Diàmetre 
Vora 

Externa1 
Diàmetre 

Peu1 
Alçada 
Total1 

Alçada 
Interior1 

Campaniana A 

Lamboglia 6 40 9 22 27 8 5 3 

Lamboglia 6 m. 1 1 15,5 18,5 6,8 3,6 2,1 

Lamboglia 27Ba 85 18 23   9 7 4 

Lamboglia 27Bb 22 6 25   8 8 6 

Lamboglia 27c 205 59 18   6 6 4 

Lamboglia 31b 152 26 15   5 8 6 

Lamboglia 33b 166 42 19   6 7 5 

Lamboglia 36 244 77 16 19 6 4 2 

Lamboglia 36g 48 13 22 26 8 5 3 

Lamboglia 55 223 113 18   7 3 2 

Campaniana B 

Pasquinuci 127 1 1 14,5   4,7 6,9 5,5 

Morel F 2553a 1   25,5         

Lamboglia 31b 1       4,8     
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Fig 51. Gràfica de percentatge d’aparició de cada forma dins del conjunt del carregament d’Illa 
Pedrosa. 
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LES ÀMFORES DEL JACIMENT 

 

 

 

 

Les àmfores del derelicte van ser estudiades per Pascual, i publicades a la revista 

Immersión y Ciencia (1975a). En aquest article establia que el conjunt d’àmfores que 

conformava el carregament d’Illa Pedrosa era heterogeni, format per àmfores Dr 1 A, 

àmfores ovoides, un exemplar de Dr. 1 B i un exemplar de Lamboglia 21

Quan un jaciment pateix un espoli, els saquejadors s’enduen aquelles peces que per 

les seves característiques morfològiques poden tenir algun tipus de valor comercial. 

Juntament existeix un altre tipus d’espoli degut a l’afluència de submarinistes, que si 

. Tot el grup el 

situava en un horitzó cronològic proper al 100 aC. 

 

Com ja s’ha explicat a la introducció d’aquest treball, un dels objectius de la campanya 

d’excavació realitzada pel Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya al juny del 

2002, fou la comprovació de primera mà de la problemàtica de les àmfores en aquest 

derelicte, descartant un possible espoli massiu d’un hipotètic carregament amfòric. En 

el perímetre del jaciment l’únic que s’ha pogut documentar és la resta d’abundant 

material informe i fragmentat de ceràmica de vernís negre, així com de diverses peces 

de molins. Però el que gairebé no s’han pogut documentar han sigut fragments 

informes de continents amfòrics.  

 

                                                        
1 Des d’un principi aquesta àmfora es va trobar allunyada del jaciment i tots els autors coincideixen a 
tractar-la com una intrusió. 
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bé no s’emporten el material per la seva posterior comercialització, sí que s’enduen 

una o altra peça més o menys sencera com a simple record de la immersió. 

Posteriorment a aquestes actuacions sempre resten en cada jaciment un gran conjunt 

de fragments que si bé tots són informes representen mol bé el que hauria estat el 

carregament del vaixell. En el nostre cas, a les profunditat d’ Illa Pedrosa només vam 

recuperar un coll i un fragment informe d’àmfora tripolitana, i no hi havia ni rastre 

d’altres fragments informes. 

L’estudi de les àmfores del derelicte l’hem realitzat individualitzant cada una de les 

produccions documentades en el carregament. S’ha estudiat cada una per separat, ja 

que es tracta d’un carregament heterogeni, amb pocs exemplars de cada una de les 

diverses variants i amb una problemàtica específica a cada una d’elles. 

 

Degut a l’estat fragmentari de les peces nos ‘han pogut fer estudis comparatius de 

capacitat. Cal tenir en compte que veure que les restes documentades són 

principalment colls, pivots i nanses, que aporten informació tipològica, però no 

aporten informació de volums, i per tant no podem parlar de ratios de transport. 
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ÀMFORES DRESSEL 1 A ITÀLIQUES 

 

En el derelicte d’Illa Pedrosa es van documentar un conjunt d’àmfores de la forma Dr. 

1 A.  En el primer estudi de les àmfores de l’embarcació, Pascual va fer una distinció 

entre formes Dr. 1 A i Dr. 1 B. Sanmartí, a partir de l’estudi de les àmfores del Camps 

Numantins, va fer un acurat anàlisi  de les formes dels llavis, fins llavors els màxims 

elements per destriar entre una forma o l’altra i va individualitzar la forma de Dr 1 B 

d’Illa Pedrosa coma Dr. 1 A (Sanmartí 1985a). En aquest cas veient la gran diferenciació 

de la forma de llavis que apareix als conjunts numantins creiem encertada la inclusió 

d’aquest àmfora sencera en la forma Dr. 1 A2

                                                        
2 Aquesta àmfora no hem pogut identificar-la dins dels magatzems del CASC ni dins de les col·leccions, 
d’altres seus del MAC. Per afegir-la a aquest estudi l’hem reproduït a partir dels dibuixos localitzats en 
els dossiers del CASC. 

.  

 

A banda d’aquest forma sencera es van recuperar 3 cossos més, trencats a l’alçada del 

coll. Pel que fa a les formes, tenim 10 vores de les quals 7 són complertes i tenen el coll 

i l’arrencament de les nanses – 2 són colls amb nanses complertes-, 8 nanses i 15 

pivots. Aquest pivots responen tots a les formes típiques de les Dr. 1 A, inclús podem 

matisar que alguns amb formes molt relacionades amb els pivots típics de les àmfores 

grecoitàliques. En aquest cas podem parlar d’un grup format per un número mínim 

d’individus de 15 exemplars, comptabilitzats pels pivots. Es van recuperar també 92 

fragments informes d’àmfora itàlica. 

 

Pel que fa a les mides les vores presenten uns diàmetres compresos entre 15,5 i 18 cm, 

amb una alçada de la motllura de la vora entre 3 i 4,5 cm. Els pivots presenten un 

diàmetre entre 4,5 i 6 cm, i una alçada fins al punt de ruptura entre 6 i 7,5 cm. Les 

peces amb el cos més sencer tenen un diàmetre màxim d’espatlla de 30-31 cm, i una 

alçada fins a la carena de 50-52cm (comptabilitzant la part conservada.)  
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Aquesta forma és una de les millors representades en tots els ports de la Mediterrània 

occidental, a partir de mitjans del segle II aC. fins a mitjans del segle I aC. Evoluciona a 

partir de les àmfores grecoitàliques, i a mitjans del segle II ac. es dona un moment de 

transició, en el qual és molt difícil poder diferenciar quines àmfores responen a una 

tipologia i quines a un altra. Sistemàticament s’ha emprat en tots els jaciments amb 

aquest horitzó cronològic el mètode establert per A. Hesnard (Hesnard, Lemoine 

1981).  

 

Aquesta autora va crear un sistema per diferenciar aquestes dues tipologies a partir de 

la morfologia de les vores. “Les lèvres dont le rapport Hauteur de la lèvre/Epaisseur 

maximale de la lèvre est inferior o égal à 1 sont classés dasn les gréco-italiques, celles 

pour qui ce rapport est supérieur à 1 sont des Dr 1” (Hesnard, Lemoine 1981). 

 

Fig 52. Figura extreta de Hesnard, Lemoine 1981, on s’explica la diferenciació entre el llavi 

d’àmfora  grecoitàlica i el de Dressel 1. 
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En els nostre cas, les vores documentades responen totes a la tipologia de Dr. 1 A. Cal 

tenir present la gran variabilitat que es pot arribar a donar en aquesta forma en el cas 

de les vores. Es per això que certs autors comencen a parlar d’una família i no d’una 

forma concreta, o fins i tot del grup de la forma Dr. 1 A.  

 

Pel que fa a les vores gairebé totes responen a la Dr.1 –bd1 apuntat per Sanmartí 

(Sanmartí 1985a), i continuat per Py et al. (Py et al. 2001). Es tracta d’una vora amb 

llavi triangular, o oblic amb la base del llavi còncava. Només la vora ipl.-1583  presenta 

la vora Dr. 1 A- bd-3, la qual es defineix com a vora amb llavi triangular o oblic amb la 

base del llavi obliqua. Aquest és un petit fragment del qual no hem pogut extreure el 

diàmetre. Aquestes diferències formals no responen a criteris cronològics ja que totes 

les formes les va apuntar Sanmartí a partir de l’estudi dels diferents campaments que 

actuaren en el cerc de la ciutat de Numància, i per tant amb un període cronològic 

molt curt, just abans del 133 aC.  

 

Aquestes àmfores són força homogènies pel que fa a les seves pastes. Presenten un 

color vermell ataronjat amb desgreixant volcànic i partícules de quars. Aquestes pastes 

són les més comunes entre les àmfores itàliques republicanes d’origen de la Campània, 

Laci i Etruria Tirrènica (Sanmartí 1985a, 131).  

 

En un dels cossos s’ha documentat l’únic segell del conjunt d’àmfores d’Illa Pedrosa. Es 

tracta d’una “A”, sense cartel·la. Al jaciment de Bibracte (Mont Beuvray, Borgoña, 

França) s’hi han recuperat 10 segells similars, sempre amb cartela, bé quadrada o bé 

rodona (Olmer 2003, Domínguez et al. 2003, 90). També s’ha trobat a La Lagaste-Camp 

del Ker (Pomas, França) (Rancoule 1980, fig.47.14), i al jaciment subaquàtic de Mateille 

C (Gruissan, França), (Solier 1981). Aquest segell encara no està atribuït a cap centre 

productor d’àmfores Dr. 13

  

. 

                                                        
3 Informació extreta de la Base de dades CEIPAC http://ceipac.ub.edu. 
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Fig 53. Formes de Dr. 1 A del jaciment d’Illa Pedrosa. 
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Fig 54. Colls de Dr. 1 A recuperats al jaciment d’Illa Pedrosa.
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Fig 55. Vores i pivots de Dr. 1 A del jaciment d’Illa Pedrosa. 
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ÀMFORA DRESSEL 1 A DE PETIT TAMANY 

Ja en la publicació de Pascual es feia referència a la troballa d’un cos de petit tamany 

que podria tractar-se d’una àmfora d’escala reduïda (Pascual 1975a). Durant l’estudi 

de materials es va localitzar una vora que tenia les mateixes característiques i la 

mateixa talla que el cos. Es tracta d’una àmfora amb la forma Dr. 1 amb les mateixes 

característiques de pasta que les esmentades per les formes més grans, de color 

vermell ataronjat amb desgreixant volcànic i partícules de quars i fins i tot amb el peu 

idèntic als de les formes d’Illa Pedrosa (Fig 55). 

Presenta un diàmetre de peu de 2,5 cm, una alçada del peu de 2, 5 cm, una alçada 

conservada de 29 cm i un diàmetre màxim de 20 cm. La vora està massa trencada per 

poder saber el seu diàmetre.  

Està ben documentada l’existència d’aquestes àmfores en talles tant petites. Tot i això 

no es coneix encara la seva funció, i no s’ha pogut realitzar un estudi comparatiu per 

poder associar-les al mateix bloc d’àmfores dins del transport. De manera que no 

sabem si  el seu contingut seria el mateix que la resta d’àmfores transportades. O per 

contra podria tractar-se d’un contingut diferent, potser de major qualitat i per això es 

transportava en menor quantitat.  
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Fig. 56. Àmfora Dr. 1 A de petit tamany del jaciment d’Illa Pedrosa. 
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ÀMFORES TRIPOLITANES ANTIGUES 

 

En la primera publicació de les àmfores d’Illa Pedrosa, Pascual els hi va donar el nom 

d’àmfores ovoides (Pascual 1975a). Tot i que efectivament tenen el cos amb aquesta 

forma, avui podem classificar-les tipològicament com Tripolitanes antigues. Es tracta 

d’un conjunt format per un número mínim d’individus de 10 àmfores. En total tenim 

dos peces senceres, 7 parts superiors complertes fins a l’arrencament de la carena, 

amb vora, coll i dues nanses, 1 vora, 3 pivots i 46 fragments informes.  

La forma Tripolitana antiga fou definida per Empereur i Hesnard (Empereur, Hesnard 

1987), i especialment al “Dicocer”(Py et al. 1993; Py et al. 2001) com a forma 

procedent de la província de la  Tripolitana, tot i que podrien existir centres de 

producció a la zona veïna de Cartago. El seu contingut era oli i la seva cronologia 

comença al segle II aC. i es troba documentada fins al darrer quart del segle I aC 

(Pascual, Ribera 2002, 305). 

Les àmfores d’Illa Pedrosa presenten un cos ovoide amb llavi curt. La vora està 

formada per un engruiximent en la part superior, que pot ser més o menys ample. 

Aquest pot acabar en una motllura i enganxar-se amb el coll, o presentar un llavi 

penjat formant un triangle.  Les dues nanses surten directament del final de la vora 

engruixida, formant una circumferència mes o menys estilitzada depenent de cada 

individu. Presenten principalment secció el·líptica i s’afegeixen al cos a l’inici de la 

carena. Tot el cos de l’àmfora forma una figura ovoide, cosa que ha fet que durant 

molt temps aquestes àmfores portessin aquet nom. Finalment el peu és molt petit, 

afegit al cos, en forma de botó. És significatiu que els tres exemplars de peus 

documentats a Illa Pedrosa siguin idèntics. 

La pasta d’aquest tipus amfòric es caracteritza per tonalitats ocres i beig, arribant a 

tonalitats vermelloses. Aquestes pastes són rugoses al tacte, dures, amb  petits punts 
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de desgreixant blancs.  Tenen la superfície externa recoberta per un engob de color 

groc pàl·lid. 

Les formes presenten uns estàndards clars, amb vores de 12,5 a 14 cm de diàmetre, 

amb una alçada de la vora de  3 a 3,4 cm . El diàmetre dels peus és de 4- 4,7 i una 

alçada de 2,5 cm. Els exemplars més sencers tenen una alçada de 75 cm , i un gruix 

màxim de cos de 36-37  cm. 

En el cas d’Illa Pedrosa trobem una gran varietat en la forma de les vores, 

documentant exemples de dues de les tres vores que es diferencien en el “Dicocer” (Py 

et al. 2001). Aquestes vores poden ser simples engruiximents en forma de faixa en la 

part superior, que són els més comuns, o amb la vora penjant en forma de triangle del 

qual tenim 2 exemplars. En el cas de les nanses també hi ha una gran diferenciació 

entre el conjunt trobat a Illa Pedrosa. En tot cas sempre presenten la mateixa 

disposició, arrencant just en el coll on acaba la vora, i finalment s’adhereixen just on 

comença el cos de la peça. Tot i això la forma de les nanses canvia en gairebé tots els 

exemplars documentats. 

Aquesta àmfora està present en tots els ports importants de la Mediterrània 

occidental, tot i no presentar mai un volum considerable d’individus. Per època 

tardorrepublicana la trobem a la costa catalana, especialment als jaciment d’Alorda 

Park (Calafell) (Asensio 1996), Baetulo (Badalona) (Grau et al. 2000), Campaments 

Numantins (Sanmartí, Principal 1998, 201), València (Ribera 1982, 84), així com a 

Cartagena (Pascual, Ribera 2002, 309). Cal esmentar que el fragment més antic s’ha 

recuperat precisament a les excavacions del pàrking de la ciutat d’Empúries. En aquest 

jaciment s’han anat documentant aquest tipus de material d’una forma assídua durant 

tot el període de producció d’aquest envàs (Pascual, Ribera 2002, 308). 
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Fig 57. Els dos únics exemplars complerts d’àmfora Tripolitana antiga d’Illa Pedrosa. 



Les Àmfores 
 

 Pàgina 148 
 

 

 Fig 58. Resta de fragments d’àmfores de la forma Tripolitana antiga d’Illa Pedrosa.  
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ÀMFORA CAMPS NUMANTINS 

D’aquesta forma només coneixem un individu complert al carregament d’Illa Pedrosa. 

Aquesta fou definida per primer cop per Sanmartí (Sanmartí 1985b). Es tracta 

d’àmfores amb un cos cilíndric, amb el mateix diàmetre pràcticament al llarg de tot el 

cos fins a la base, que és plana-convexa. Passen directament de la vora al fons de la 

peça sense cap ressalt. La vora presenta un engruiximent vers l’interior, i les nanses 

arrenquen a pocs centímetres de la vora.  La base sol tenir un diàmetre una mica més 

petit que la boca. A nivell de mides, oscil·len entre els 40 cm fins als 70 cm d’alçada, 

amb un diàmetre màxim del cos que pot arribar als 30 cm i un diàmetre de boca 

diferent segons el tipus, ja que va des dels 15 cm fins els 25 cm (Carretero 2004).  

L’àmfora recuperada a Illa Pedrosa presenta una pasta ataronjada, força tosca a 

l’interior, i no presenta cap marca d’engob extern ni tampoc cap tipus de resina o altre 

producte al seu interior. Té una vora de 17 cm de diàmetre, amb un diàmetre de fons 

de 9 cm i un diàmetre màxim al cos de 19 cm. La seva alçada és de 45 cm. Les nases 

tenen una alçada de 5,5 cm.  

Respecte al seu contingut, Sanmartí apuntava a oli, aliments sòlids, fruits secs o 

cereals, alimentació pròpia d’un exèrcit en campanya, o fins i tot conserves de peix 

(Sanmartí 1985a, 150). Aquestes àmfores, especialment abundants en els campaments 

del cercle de Numància, ens donen un bon element cronològic doncs sabem que 

aquests campaments es van construir en un moment històric molt precís, amb un curta 

durada, i sempre amb una data històrica límit del 133 aC. amb la caiguda de la ciutat.  

Aquesta peça podria provenir de tallers situats a la costa nord-est peninsular, ja que 

els diversos tallers del sud peninsular que donen aquets tipus amfòric no responen a 

aquestes característiques. Carretero, fa un incís explicant que els trets formals que 

aquesta àmfora comparteix amb les anàlogues trobades en els campaments 

numantins, fan sospitar de l’existència d’aquests forns allunyats dels centres de 

producció bètics (Carretero 2004). 
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Fig 59. L’únic exemplars de la forma CCNN a Illa Pedrosa.  
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ÀMFORA IBÈRICA 

A Illa Pedrosa s’ha documentat 1 vora i 5 fragments d’àmfora ibèrica. La forma es pot 

classificar com una B3 de Mañá (Castanyer et al. 1993). Aquesta àmfora segurament 

formava part dels estris de la tripulació. El diàmetre de la vora és de 9,7 cm. La pasta és 

de color beig, molt depurada i fina, sense intrusions, amb el característic so metàl·lic 

d’aquest producció. Els darrers anys han aparegut diferents estudis sobre aquest tipus 

d’àmfores creant noves tipologies associades a produccions de la costa catalana 

(Sanmartí, Bruguera, Miñarro 2004; Gailledrat 2004). Tot i això a partir d’una única 

vora es fa difícil donar més precisió tipològica. 

 

 

 

Fig 60. Vora d’àmfora ibèrica forma Mañá B3 d’Illa Pedrosa. 
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ELS MOLINS ROTATORIS MANUALS 

 

 

 

 

DEFINICIÓ DE MOLÍ ROTATORI MANUAL 

 

Un molí rotatori manual és un dispositiu fonamental per la preparació de la dieta 

bàsica a l’antiguitat. La fricció generada entre les dues pedres que conformen el molí 

degut al moviment rotatori trenquen i xafen els cereals, reduint-los a farines, 

apropiades per la panificació, o per la realització de bullits, bases de l’alimentació de la 

població. Representa una innovació tecnològica de primer ordre degut al seu 

rendiment considerablement més elevat que el seu antecessor, el molí de vaivé 

(Anderson, Villet; Serneels 1999, 182). El seu origen probablement s’hauria de cercar a 

la Península Ibèrica al segle V aC. (Alonso 1999), i a partir d’aquesta zona s’estendrà al 

llarg dels anys per tota la Mediterrània Occidental, en competència amb un altre tipus 

de molí de tradició grega, el molí de tolva, el qual es troba molt ben documentat en tot 

el Mediterràni Oriental, arribant fins i tot a la Península Ibèrica on se n’han trobat 

nombroses evidències (Py 1992; Alonso 1999; Vivar 2008, 259). El molí rotatori manual 

s’acabarà imposant en aquesta competència i ja en el canvi d’era copsarà tots els 

mercats, possiblement degut al seu major rendiment. En època romana serà el molí 
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per excel·lència, i continuarà el seu ús al llarg de la història amb petites modificacions. 

Encara avui moltes comunitats del Nord d’Àfrica el segueixen utilitzant com una eina 

imprescindible entre l’utillatge domèstic. 

 

El molí rotatori manual està format per dos blocs de pedra situats un a sobre de l’altre. 

La part superior, la part mòbil del molí, rep el nom llatí de catillus (gen. catilli), i és 

bicòncava. El seu moviment rotatiu està engendrat per l’acció d’una força motriu 

realitzada sobre el seu mànec, generalment de fusta, que està inserit en un forat de 

secció rectangular situat en un dels seus costats, a mitja alçada del bloc. La seva cara 

superior presenta un anell que delimita una cavitat central destinada a rebre els 

cereals. Una perforació vertical, generalment circular, travessa el catillus amb la funció 

de servir de pas per que el cereal dipositat en la cara superior pugui passar a la zona 

pròpiament de mòlta (Py 1992; Alonso 1999; Anderson, Villet, Serneels 1999, 184). En 

aquest orifici central es disposa un eix de fusta, que provinent de la peca inferior 

serveix per centrar les dues peces i ajudar així a la rotació centrada del molí. Aquest eix 

por estar agafat al catillus mitjançant uns elements de ferro que es troben a banda i 

banda de l’orifici central i estan enganxats a la pedra amb plom fos (Gandolfi 1985, 

316; Baatz 1994, 102). 

 

La base còncava del catillus es situa just a sobre la  superfície superior convexa de la 

peça dorment, el nom de la qual en llatí és meta (gen. metae). Aquesta peça, que ha 

de romandre immòbil durant tot el procés, també presenta un orifici central, 

generalment circular, en la seva cara superior. Aquest orifici generalment no perforant, 

és el lloc on s’encaixa l’eix de fusta que ajuda al bon funcionament del molí, 

aconseguint un centrat perfecte durant el procés de mòlta.  En la seva cara inferior, les 

metae solen tenir un acabat molt més descuidat, i presenten una lleugera concavitat, 

possiblement per ajudar a que la peça resti immòbil en el seu lloc d’ús. Generalment 

les metae es clavaven a terra mitjançant un forat per ajudar a que no es moguessin 
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durant el procés de molta (Py 1992; Alonso 1999; Anderson, Villet, Serneels 1999, 

184). 
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APROXIMACIÓ HISTÒRICA  DELS MOLINS ROTATIUS. 

 

Els primers estudis sobre la tipologia i origen dels molins rotatius foren presentats en 

els anys 30 i 40 per investigadors anglosaxons, entre els que cal destacar a E. C. 

Curwen (Curwen 1937; Curwen 1941). Ell presentà en els seus articles, tant del 1937 

com del 1941, les troballes de molins rotatius dels jaciments britànics, arribant a la 

conclusió que aquell avenç revolucionari, només podia atribuir-se a una civilització 

com la grega “un avenç similar podria haver estat només el producte d’un brillant 

enginyer o matemàtic” (Curwen 1937,137-138). 

 

Davant de les idees defensades per Curwen, s’estructurà una altra línia d’investigació 

la qual recolzava la hipòtesi d’una possible procedència occidental dels molins rotatius. 

El principal valedor d’aquesta teoria fou G. Childe (Childe 1943, 21). Coneixedor de les 

publicacions de Bosh Gimpera sobre el Piuró del Barranc Fondo i Sant Antoni de 

Calaceit 1915-20, on es presentaven molins rotatoris datats als s. IV-III, posà damunt la 

taula la diferència cronològica existent entre els molins peninsulars, ja trobats en el 

segle IV a. C., i els molins grecs els quals es dataven a finals del segle I a.C. (Alonso 

1999, 261). Childe donà un paper molt important a les legions romanes com 

introductores del molí rotatori dins del mon romà. 

 

L. A. Moritz al 1958, seguint amb la idea de Childe establí la procedència del molí 

rotatori com peninsular, i per contra establí l’origen del molí bitroncocònic a l’illa de 

Sicília, on s’havia trobat amb dates més antigues (Moritz 1958, 115). 

 

Posteriorment i ja en la dècada dels 80, Amouretti en els seus treballs desmuntà la 

idea de regió innovadora, i defensà aquest nou sistema de mòlta com una idea que 

circulà indistintament per tot el Mediterrani occidental.  
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Seguint amb aquest fil argumental alguns autors estableixen que aquesta innovació 

s’ha de veure relacionada amb el món púnic ja que és en la seva zona d’influència on 

apareixen els molins rotatius més antics (Py 1992, 195-196). Tot i que sabem molt poc 

dels establiments púnics, en contraposició a aquesta teoria, les colònies fenícies del 

sud de la península que han sigut objecte d’estudi, només presenten molins de vaivé. 

Cal esmentar però que els treballs realitzats, han estat en la majoria dels casos, 

sondeigss realitzats als anys 70, i que possiblement en el decurs d’excavacions en 

extensió els resultats podrien variar força. Són representatius els treballs a Los 

Saladares (Arteaga-Serna 1975) on no apareix esmentat cap molí, o de la Peña Negra 

(González Prats 1982, 374) on es descriuen simplement les troballes de diversos molins 

de vaivé. 

 

Excepcional és la troballa del carregament de molins trobats al derelicte del Sec, 

enfonsat a les costes de Mallorca al s. IV aC., i que juntament amb la càrrega d’àmfores 

i vaixella de taula de vernís negre àtic, transportava 40 molins de tremuja i dos del 

tipus troncocònic. Aquest derelicte és una mostra del comerç grec amb les costes 

ibèriques (Arribas et al. 1987, 563-588).  

 

Al segle VI a.C. ja es coneix el transport de molins als vaixells i un bon exemple és el 

jaciment  de Cala Sant Vicenç a Mallorca (Vivar 2008, 259). 

 

Cal destacar que la difusió dels molins rotatius cilíndrics va tenir com a focus central la 

vessant Mediterrània de la Península Ibèrica, on ja era conegut al segle V aC. i s’anà 

exportant cap als territoris pròxims. A principis del segle IV aC. es comença a 

documentar a Ullastret i a Empúries (Genís 1986, 110; García 1999), i amb posterioritat 

arribaran a la Provença, on es documenten a partir del segle II aC. Així doncs, Marsella 

serà l’últim punt d’arribada d’aquest element el qual queda atestat al segle I aC. 

Possiblement aquest objecte de mòlta no hagués arribat abans degut a la forta 

presencia del món hel·lènic en aquesta ciutat, i el seu costum d’utilitzar el molí de 
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tremuja (García 1999). A Sicília es documenten els primers molins rotatius cilíndrics al 

segle III aC., però en canvi si que es coneixien els molins bitroncocònics en èpoques 

anteriors.  

 

Cal destacar que les restes documentals que han arribat fins a nosaltres també 

defensen aquesta teoria d’aparició dels molins rotatoris manuals en la vessant 

occidental del Mediterrani, i molt probablement en la Península Ibèrica. Com a 

exemple Cató en els seus tractats dedicats als estris agrícoles es refereix a ells amb el 

nom de “mola hispaniensis” (De Agricultura 10,4 i 11,4). 

 

Al Mediterrani oriental la situació és ben diferent. En aquesta zona no es documenta 

un molí rotatori fins el segle I aC. i l’element present en gairebé tots els jaciments és el 

molí de tremuja amb totes les seves evolucions. Molt probablement el molí rotatori 

arribaria a la Hèl·lade mitjançant les legions romanes, tant pel que fa al rotatori 

manual, com pel molí pompeià (Runnels 1990, 153). 
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CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA 

 

En el present treball, degut al carregament específic d’Illa Pedrosa, ens centrarem en 

aprofundir en aquelles tipologies que han sistematitzat les moles rotatòries manuals.  

Tipologies se n’han establert de diversa índole, doncs de sempre s’han recuperat 

aquests elements al conjunt de restes materials als diferents jaciments de la 

Mediterrània. Tot i això no ha sigut fins al 1992 amb la tipologia establerta per M. Py 

que s’han donat les bases per una classificació global del conjunt d’elements de mòlta. 

Abans del 1992 ja existien una sèrie de precursors d’aquesta unificació tipològica, 

entre els que destaquen Genís (Genís 1986, 103-106), i la seva tipologia pel jaciment 

del Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà), o la realitzada en el jaciment de 

Conimbriga per Borges (Borges 1978, 127-131). 

 

El primer d’aquests autors fa una classificació a partir de la forma de les cares de fricció 

de les diferents peces de mòlta (Genís 1986, 103-106). Així estableix la seva tipologia 

en : 

- metae en cubeta 

- metae còncaves 

- metae semihexagonals 

- catilli còncaus 

- catilli rectes 

- catilli oblics. 

 

El segon autor (Borges 1978, 127-131) fa una tipologia a partir de les mides i la 

morfologia de les peces que documenta al jaciment de Conimbriga. Més que una 

tipologia general pròpiament dita, es podria considerar una classificació morfològica 

per determinar les característiques pròpies dels individus documentats. Aquesta 

classificació separa els catilli (G, girantes), de les metae (D, dormentes), i estableix: 
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- G1: Cara superior recta i costat extern recte, ∅   45 cm, g 10,5 cm  (mitjana). 

- G2: Cara superior inclinada cap a dins i costat recte o lleugerament cònic, ∅  36 

cm, g 13 cm  (mitjana). 

- G3: Cara superior amb anell, inclinació cap a l’interior i dos orificis laterals per 

insertar els mànecs, ∅  39,5 cm, g 12 cm (mitjana). 

- G4: Cara superior i costat exterior corbats, superfície de ficció plana o convexa, ∅  

36cm, g 14,5 cm (mitjana). 

- G5: Mola molt gruixuda de superfícies corbades, ∅  37 cm, g 22 cm (un sol 

individu). 

- G6: Mola prima, ∅   42 cm, g 10 cm (2 individus). 

- G7: Tipus específic amb la superfície de fricció molt vertical, no gaire gruixuda i 

l’orifici central molt gran. 

- D1: Mola cònica amb la superfície de fricció gairebé recta, ∅  46 cm, g 12 cm 

(mitjana). 

- D2: Part central molt destacada, ∅   45 cm, g 12cm (mitjana). 

- D3: No difereix de D1, només les mides, ∅  35,5 cm, g 15 cm (mitjana). 

- D4: Perfil del costat en carena, ∅  38 cm, g 13 cm (mitjana). 

- D5: Similar a l’anterior però amb la part central destacada, ∅   33 cm, g 16 cm. 

- D6: Part central amb una forma particular, ∅   32,5 cm, g 6 cm. 

- D7: Mola amb forat central perforant, ∅   48 cm, g 13 cm. 

 

Malgrat el treball d’aquests autors, no serà fins a l’aparició del treball de Py (Py 1992), 

que podem començar a parlar d’una tipologia global. Posteriorment, basant-se en 

aquesta primera classificació, n’han anat sortint d’altres més desenvolupades com la 

de l’Equip d’Alorda Park  per aquest mateix jaciment (Asensio et al. 2002), o el treball 

d’Alonso (Alonso 1999), enfocat a l’estudi dels jaciments de la plana occidental, que 

han anat ampliant i millorant aquest primer intent de sistematització dels elements de 

mòlta. Hem cregut oportú dedicar-hi una breu síntesi per apreciar quines són les bases 
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d’aquestes tres tipologies que nosaltres creiem fonamentals per fer front a l’estudi de 

les moles rotatòries manuals.  

 

La tipologia del jaciment de Lattes (Hérault) 

 

El treball de M. Py fou un dels primers estudis tipològics d’un gran conjunt de molins 

amb una estratigrafia concreta i una cronologia acurada, intentant establir una 

classificació que pogués ser extrapolable per altres jaciments (Py 1992, 185). Es basa 

en la subdivisió dels diferents tipus de molins en dos grans grups, moles de vaivé i 

moles rotatòries. Aquestes últimes a la vegada les subdivideix en rotatòries manuals, i 

pompeianes més grosses i generalment mogudes per tracció animal. Les rotatòries 

manuals queden definides com “moles arrodonides on la part mòbil matxaca el gra 

sobre la part fixa voltant sobre l’eix central.” (Py 1992, 185). A la vegada fa una menció 

a la diferència que pot existir en el sistema de rotació, que pot se parcial, o bé rotatiu 

complert, tot i no establir cap diferenciació en la seva tipologia. 

 

Dins de les moles rotatòries manuals, que són el grup que ens interessa dins del nostre 

estudi, estableix la diferenciació en tres grans classes, subdividides en variants basades 

en diferencies morfològiques: 

 

Tipus B1:  El qual està format  per una única meta i un únic catillus, amb forma 

cilíndrica, i caracteritzats per la superfície de mòlta gairebé plana. 

 

Tipus B2: Es distingeix per una forma cònica o abombada en la part superior de la meta 

i, a l’inrevés, en la part inferior del catillus, per tal de que es puguin adaptar 

perfectament pel treball comú a realitzar. Aquest segon tipus és el millor representat a 

Lattes, i es documenta en diverses proporcions. Aquest tipus B2 es subdivideix en : 
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B2a: meta gruixuda amb forat central no perforant. 

B2b: meta gruixuda amb forat central perforant. 

B2c: meta prima amb forat central no perforant. 

B2d: meta prima amb forat central perforant. 

B2e: catillus a cara superior plana. 

B2f: catillus gruixut amb un anell a la cara superior.  

B2g: catillus prim amb un anell a la cara superior. 

 

Les moles de B1 i B2 serien de tipus individual o familiar, tot i que el propi autor 

presenta alguns d’aquests tipus amb una vocació clarament artesanal (Py 1992, 185). 

 

Tipus B3: Es tracta d’un grup més que d’un tipus, format per moles realitzades en gres 

o granit, d’època romana i de morfologies particulars. Només es tractaria de 2 

exemplars. 

 

Aquesta tipologia no diferencia els diversos elements de mòlta, posant dins de la 

mateixa tipologia els catillus i els meta, el que no ens dóna una diferència funcional 

d’aquests elements. El problema afegit d’aquesta tipologia radica en la seva estructura 

tancada, fent que sigui difícilment ampliable dins d’uns paràmetres d’ordenació. 

 

 

La tipologia del jaciment d’Alorda Park (Tarragona) 

 

Aquesta classificació va néixer com a necessitat de crear una tipologia que s’adeqüés a 

les restes arqueològiques que es trobaven al jaciment d’Alorda Park i per les quals la 

tipologia establerta per  Py (Py 1992), era insuficient (Asensio et al. 2002, 59). Tenint 

com a referència la tipologia de Py, es van establir una sèrie d’ampliacions a partir de 

la distinció entre les dues peces de mòlta, tant meta com catillus. Aquesta subdivisió 

respon a les seves diferències morfològiques.  



  II. El Vaixell 
 

 Pàgina 163 
 

 

Però el veritable avenç d’aquesta classificació vers les anteriors és la caracterització 

dels elements de mòlta a partir dels diferents trets funcionals que els caracteritzen. 

Així per primer cop es té en compte en una tipologia la major o menor superfície de 

mòlta, així com la quantitat de mànecs o la seva forma. Els autors a la vegada també 

van creure oportú definir diferències de tamanys a partir de la relació  gruix/diàmetre, 

per poder establir tres tipus principals de mesures: prim, mitjà i gruixut e intentar 

mostrar si això respon a un canvi o desenvolupament cronològic dels molins rotatoris 

manuals.  

 

La tipologia es compon dels següents apartats: En un primer lloc les metae es 

divideixen en :  

  

B.1.M: Meta amb superfície de mòlta amb una inclinació de <10º. 

B.2.M: Meta amb superfície de mòlta amb una inclinació de >10º. 

 

Posteriorment es passa a una tercera subdivisió a partir de les mides de la peça de 

mòlta. 

1. Peça prima en relació gruix/diàmetre = 2.5  

2. Peça mitjana en relació gruix/diàmetre  <3.5 i >2.5 

3. Peça gruixuda en relació gruix/diàmetre = 3.5 

 

I un últim número basat en la descripció del forat central de la meta. 

1. Forat central perforant. 

2. Forat central no perforant. 

 

Pels catilli la subdivisió vindria donada per altres factors. Primerament hi ha la 

subdivisió similar al de les metae: 

B.1.C: Meta amb superfície de mòlta amb una inclinació de <10º. 
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B.2.C: Meta amb superfície de mòlta amb una inclinació de >10º. 

 

També es fa la diferenciació tipològica a partir de les mides de la peça mòbil: 

1. Peça prima en relació gruix/diàmetre = 3  

2. Peça mitjana en relació gruix/diàmetre  <3.3 i > 3 

3. Peça gruixuda en relació gruix/diàmetre  < 3.3 

 

En el cas del catillus encara hi han tres subdivisions més. La primera establint la cara 

superior de la peça: 

1. Si és plana. 

2. Si és plana i presenta un anell. 

3. Si és inclinada cap a l’interior 

4. Si és inclinada amb anell. 

5. Si és inclinada vers l’exterior. 

 

La segona establint el número de mànecs. 

1. La peça té 1 mànec. 

2. La peça té 2 mànecs. 

3. La peça té 3 mànecs. 

4. La peça té 4 mànecs. 

5. La peça té 5 mànecs. 

 

La tercera i última subdivisió versaria sobre la forma d’emmanegament: 

a. Mitjançant un encaix amb forma de cua d’oreneta1

e. Mitjançant nanses tallades en el mateix bloc que forma el catillus. 

 vertical. 

b. Mitjançant un encaix amb forma de cua d’oreneta horitzontal. 

c. Mitjançant un forat horitzontal en un costat. 

d. Mitjançant un forat perforant entre un costat i la cara superior. 

                                                        
1  Aquest terme és sinònim a cua de milà. En castellà  la traducció és “cola de milano” i en francés “queue 
d’aronde”. 
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f. Mitjançant nanses tallades en el mateix bloc igual que el tipus anterior, però que 

tenen un encaix vertical destinat a la fixació d’un mànec. 

 

Aquesta tipologia es caracteritza per ser molt més complerta i poder-se ajustar a les 

diferents variacions de cada zona o jaciment, i a la vegada per ser una tipologia oberta. 

Cal tenir present que aquesta només es centra en l’estudi dels molins rotatoris 

manuals, sense fer cap esment dels altres tipus de molins. 

 

 

La tipologia dels jaciments de la plana occidental (Lleida) 

 

Aquesta tipologia realitzada per Alonso fou definida a partir de l’estudi global d’un 

seguit de jaciments en la plana occidental de Catalunya (Alonso 1999, 241). Els únics 

jaciments on es van documentar molins rotatoris manuals van ser Els Vilars (Arbeca, 

Garrigues), Molí de l’Espígol (Tornabous, Pla d’Urgell) i Roques del Sarró (Lleida, 

Segrià), tot i que en aquest últim només s’hi va trobar un exemplar. 

 

La tipologia segueix tots els paràmetres de classificació de l’equip d’Alorda Park, pel 

que fa als molins rotatoris manuals, presentant petites diferencies que responen 

especialment a traducció de termes (Asensio et al. 2002, 59). No intenta ser una 

renovació sinó la constatació de la possibilitat de treballar amb aquesta tipologia en 

diversos jaciments, més o menys allunyats. 

 

Les diferències principals, sempre treballant en la tipologia exclusiva dels molins 

rotatoris manuals,  són d’utilització de diferents mots per mateixos significats. Així en 

la tipologia d’Alorda Park es parla de molins rotatius i s’identifiquen amb la lletra B, en 

relació amb la tipologia de Lattes (Py 1992), mentre que a la tipologia d’Alonso (Alonso 

1999), la lletra que correspon és la R. Dins de la mateixa dinàmica en la tipologia 

d’Alorda Park les peces superiors s’anomenen catilli, i les inferior metae, tal i com 
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sabem per les fonts que s’anomenaven aquestes peces de mòlta. Aquest aspecte 

també ve influenciat per la tipologia de Lattes. Tot i això en la tipologia d’Alonso  es 

canvien pels termes peça activa  i peça passiva, A i P, doncs també estudia molins de 

vaivé i de tremuja, principalment pre-romans, on la denominació llatina és un 

diacronisme (Alonso 1999). 

 

Aquestes diferències poc importants venen donades pel problema de difusió que va 

tenir la tipologia d’Alorda Park. Aquesta es presentà en la Taula Rodona  “Moudre et 

Broyer dans la Préhistoire et l’Antiquité” (Clermont-Ferrand 1995), però les actes 

d’aquest congrés no van aparèixer fins al 2002. Això ha fet que la tipologia d’Alonso, 

encara que sigui anterior per data de publicació a la d’Alorda Park, beu directament 

d’aquesta, tant per la organització tipològica, com pels diferents paràmetres de 

classificació. 

 

La tipologia d’Alonso es pot considerar innovadora pel que fa a la classificació dels 

molins de vaivé (Alonso 1999). Aquesta autora aplica les caracteritzacions de la 

tipologia d’Alorda Park a la resta de molins que documenta als jaciments protohistòrics 

de la plana occidental. Cal destacar que la tipologia d’Asensio et al. (Asensio et al. 

2002) només es centrava en l’estudi dels molins rotatoris manuals, i que els molins de 

vaivé només havien estat classificats per la tipologia de Py (Py 1992). 
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CARACTERITZACIÓ MORFOLÒGICA 

 

Els molins d’Illa Pedrosa es poden definir com un carregament homogeni amb uns 

criteris de producció molt similars. Tots els molins responen a una mateixa morfologia i 

un mateix sistema de producció, la qual cosa els transforma en un document cabdal 

per poder observar i comprovar quins eren els elements més importants a l’hora de 

realitzar un conjunt de molins en sèrie. En el vaixell enfonsat davant de l’Illa Pedrosa 

s’han documentat un total de 130 peces de molí i 70 metae, per tant podem afirmar 

que com a mínim transportava 70 molins complerts. 

 

Per portar a terme l’estudi morfològic d’aquest grup de molins s’ha realitzat una base 

de dades complerta en la qual es posen de manifest aquells elements tipològics que, a 

priori i a partir dels estudis realitzats fins al moment, indiquin unes variants clares en 

relació amb la seva funcionalitat. 

 

Seguint els passos de diferents autors que s’han encarregat d’estudiar els grups de 

molins rotatoris, hem creat una base de dades basant-nos principalment en aquells 

elements descriptius de la morfologia de les peces,  amb especial atenció a aquells 

elements que més s’impliquen dins del procés de mòlta (Py 1992; Alonso 1999; 

Asensio et al. 2002). 

 

Seguint la tipologia del jaciment d’Alorda Park s’ha procedit a la separació tipològica de 

les parts superiors del molins, de les seves parts inferiors, realitzant així estudis 

individualitzats dels catilli, i les metae (Asensio et al. 2002; Alonso 1999). Aquesta 

diferenciació ve donada per dos aspectes fonamentals.  

 

En primer lloc hem cregut oportuna aquesta diferenciació per la seva pròpia  

funcionalitat. La part superior és la que realitza el treball giratori, i per tant tindrà unes 

característiques especials degut al seu propi moviment. A la vegada haurà de presentar 
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un perfecte encaix amb la peça inferior, ajudant així al procés de mòlta. També  haurà 

d’adoptar una forma especialment propensa perquè el cereal vagi lliscant de la cara 

superior on es diposita, a la zona pròpiament de mòlta, lloc a on arriba a partir d’un 

orifici central. Així mateix les parts inferiors, les metae, també tindran una morfologia 

diferent com a resposta a la seva funcionalitat. Així, hauran de poder acoblar-se 

perfectament als catilli, per ajudar al procés de moviment, i a la vegada tindran una 

forma determinada per situar-se en el lloc de treball i evitar el seu propi moviment, 

cosa que dificultaria la mòlta. 

 

En segon lloc hem cregut oportú realitzar aquesta diferenciació morfològica per 

intentar resoldre una problemàtica de producció del carregament de molins. Per la 

constitució de la càrrega del derelicte podem establir que es tractava d’un conjunt de 

molins que anaven destinats a la venda al públic. Ara bé degut a  la pròpia naturalesa 

del jaciment, desconeixem quina era la relació que existia entre els dos elements de 

mòlta que conformen el moli rotatori manual.   

 

Totes les pedres de molí sense traces d’ús, formaven part del carregament del vaixell, 

però no hem pogut documentar ni en les primeres campanyes d’excavació, ni en la 

campanya duta a terme pel CASC al 2002,  quin seria el seu sistema de transport, ni el 

seu sistema de producció (Foerster 1975). El problema apareix quan no podem 

precisar amb les dades que aporta l’excavació del derelicte si cada catillus anava 

acompanyat d’una meta determinada, ja des del procés de producció. Això 

comportaria que ambdós haurien estat treballats en les pedreres per anar sempre 

junts com un individu unitari i indivisible, i per tant es comercialitzarien i 

transportarien sempre dins d’un mateix bloc. O pel contrari, aquests elements es feien 

seguint uns patrons de producció standaritzats i totes les peces d’un mateix taller 

estaven destinades a funcionar perfectament entre sí, tot i que existissin petites 

diferències entre elles. En aquest segon cas els molins serien transportats en les 
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bodegues dels diferents vaixells sense cap tipus de diferenciació, simplement 

organitzats en grans lots i disposats com fos més adient a l’estiba del vaixell.  

 

El lloc d’enfonsament del vaixell i la mateixa naturalesa del jaciment han fet impossible 

poder establir com anaven disposades les peces del molins dins de la bodega. De 

l’estructura del vaixell no se n’ha pogut recuperar res, i possiblement  durant el 

naufragi la càrrega va patir un important moviment que va fer que quedés dispersa per 

una àmplia zona, tal i com demostra la considerable extensió del jaciment. Aquesta 

gran dispersió fa per una banda, que sigui gairebé impossible reconstituir l’estiba del 

vaixell, i per una altra dificulta els treballs arqueològics pel que suposa treballar en un 

àrea tan gran, a tanta profunditat. Com que el treball de camp no ens ha aportat cap 

indici per poder establir una hipòtesi del seu transport i a la vegada la seva producció,  

hem volgut establir un estudi individualitzat de cada forma (Catillus-Meta), per obtenir 

uns resultats que ens ajudin a entendre aquests processos de producció, a partir de la 

comparació entre tots els elements que conformaven la càrrega.  

 

Hem seguit els paràmetres d’estudi establerts en la tipologia d’Alorda Park (Asensio et 

al. 2002), a la vegada basada en la tipologia del jaciment de Lattes (Hérault) (Py 1992).  

Cal tenir en compte que a Illa Pedrosa només es troba una tipologia molt concreta de 

molins, ben al contrari dels jaciments terrestres on normalment es troben conjunts 

heterogenis de peces, poques vegades relacionades entre elles, i que generalment no 

es troben en un estat de bona conservació, principalment pel seu ús posterior, ja 

totalment diferent al de mòlta. Cal tenir en compte el desgast de la peça degut al seu 

propi ús com a element diferenciador. És per això que en aquests estudis el que es pot 

apreciar és un desenvolupament del procés de transformació que van  patint els 

molins rotatoris, a partir de diferents elements cronològics.  

 

Degut  a la naturalesa del nostre jaciment la documentació aconseguida es ben 

diferent. El repertori de molins no aporta cap tipus de desenvolupament històric ja que 
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es tracta d’un carregament realitzat dins d’uns mateixos paràmetres, i que respon a la 

necessitat d’una població concreta dins d’un mateix període de temps, i molt 

probablement amb un marc geogràfic força determinat. En conseqüència, aquest 

estudi és una eina molt valuosa per la constatació de quina era la capacitat dels 

centres de producció per realitzar aquest tipus d’elements, i quins eren els diferents 

paràmetres que s’empraven a l’hora de realitzar les rodes de molí que després 

apareixeran en tots els poblats i ciutats d’aquest marc cronològic i geogràfic. 

 

Aquest estudi acurat de cada una de les peces l’hem complementat amb els dibuixos 

dels molins. Hem cregut oportú agafar les vint peces més característiques del 

carregament per mostrar com són els molins d’Illa Pedrosa. Tot i les petites diferències 

que existeixen entre ells, no hem volgut fer distincions de cap tipus, ja que no hi han 

en el carregament dues peces que siguin completament iguals. Arran de la informació 

aconseguida en la base de dades que ara exposarem, no veiem en cap cas que 

aquestes petites diferències puguin respondre a una funcionalitat concreta, ni tan sols 

que siguin volgudes. Possiblement aquestes vinguin donades per la problemàtica del 

treball de la pedra, més que per cercar solucions funcionals. 

 

 

 

Fig 61. Procés d’el·laboració de la base de dades dels molins d’Illa Pedrosa. 
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CARACTERITZACIÓ MORFOLÒGICA DELS CATILLI 

  

Els Catilli d’Illa Pedrosa responen a la tipologia d’Alorda Park com B2-C3.4.1.d. (Asensio 

et al. 2002, 65)2

- El diàmetre total de la peça. Els diàmetres de tots els individus analitzats varia 

molt poc i oscil·la entre 32,5 i 37 cm essent una desviació realment petita, si tenim 

en compte que s’han analitzat 60 individus. Una característica important d’aquests 

molins és la seva forma rodona, donant prova del grau de cura i la precisió dels 

estris que utilitzaven per la producció d’aquests elements petris.  

. Els principals criteris utilitzats per dur a terme aquest estudi global 

han sigut: 

 

 

En el jaciment de Lattes (Hérault), els molins que s’han documentat amb la mateixa 

tipologia tenen uns diàmetres compresos entre els 30 i els 36,5 cm, en només cinc 

exemplars (Py 1992, 216). Es pot apreciar una regularitat pel que fa a les 

dimensions, ja que la desviació és molt similar a la que ens donen les nostres 

peces. En aquest mateix jaciment les peces classificades com B2g (on la variació bé 

donada pel gruix de la peça), podem trobar també una concordança similar entre 

els diàmetres, tot i que la dispersió en aquest cas és més acusada, pujant el registre 

cap a diàmetres més grans. En aquest cas, trobem que amb gruixos més petits, els 

diàmetres superen la barrera dels 37 cm de diàmetre, arribant fins a peces que 

assoleixen els 41 cm. Per tant, ens trobem davant d’objectes molt prims en relació 

a la importància dels seus diàmetres. El problema d’aquests elements radica en la 

dificultat que trobem per datar-les de forma més o menys acurada, ja que 

normalment es troben situades com a reompliments de murs d’èpoques posteriors 

(Py 1992). A la zona de la Laietània, trobem a Puig Castellar (Santa Coloma de 

                                                        
2 Per la tipologia d’Alonso 1999, responen al tipus R2-A3-4.1.d, i per la tipologia proposada per Py 1992, 
corresponen a B2f. 
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Gramanet) un molí de la mateixa tipologia amb un diàmetre de 32 cm, i que 

tampoc presenta context arqueològic per poder donar-li una cronologia (Portillo 

2006, 84). 

 

 

 

 

 

      Fig 62. Diàmetres dels Catilli.  

 

 

- El gruix de la peça. Aquest aspecte és forca important tenint en compte que una 

de les funcions del catillus en el procés de mòlta era xafar els cereals que es 

dipositaven entre els dos blocs de pedra. Per tant, com més gruixut fos, major seria 

el seu pes i per tant major seria el seu grau de trituració. Tenint en compte que el 

procés de molta es fa principalment per fregament ajudat pel pes. En aquest cas els 

molins es comporten també d’una manera molt homogènia, establint-se el seu 

gruix entre els valors compresos en els 12 i 16 cm. Així doncs estem parlant d’una 
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desviació màxima de 4 cm, la qual cosa mostra clarament una gran cura en aquesta 

producció. Tenint present que només un individu assoleix els 16 cm, el que encara 

reduiria més aquesta desviació. Els molins estudiats al jaciment de Lattes (Hérault), 

amb la mateixa tipologia presenten un gruix que va dels 9,7 als 15 cm (Py 1992, 

216), afirmant aquesta unitat de mesures entre  els diferents conjunts de molins. 

Tot i això cal establir que en aquest jaciment del llenguadocià predominen sense 

cap tipus de dubte els catilli amb un gruix inferior. Així doncs tenim 22 molins d’un 

gruix més petit, i només en tenim 5 d’un gruix similar als d’Illa Pedrosa. A Puig 

Castellar (Santa Coloma de Gramanet) el molí PC 17, agrupat dins d’aquesta 

mateixa tipologia, presenta un gruix de 12 cm (Portillo 2006, 84). Així mateix també 

trobem un molí a Puig Castellar (Santa Coloma de Gramanet), PC 4, també fabricat 

en conglomerat, que tot i diferenciar-se en la forma d’emmanegament, presenta 

un gruix de 12 cm, sent equiparable als d’Illa Pedrosa en la resta de mesures 

(Portillo 2006, 83).  

 

 

 

        Fig 63. Gruix dels Catilli. 
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- La relació del gruix i el diàmetre. Aquest valor fou introduït per primer cop en la 

tipologia realitzada per l’equip d’Alorda Park, i estableix quina seria la relació de la 

peça en front a altres individus. Estableix una distinció tipològica dividint les peces 

en primes (g/∅ < 3), mitjanes (g/∅ <3,3 o = 3) o gruixudes ( g/∅ = o >3,3). Els catilli 

estudiats a Illa Pedrosa es poden incloure sense cap tipus de problema dins del 

grup de gruixuts, ja que la relació més baixa és un 3,5 essent la més alta un 4,8. 

L’única peça que documenta la relació 4,8 que presenta un diàmetre de 32,5 cm 

amb un gruix de 15, 5 cm, mostrant-se com una de les peces amb diàmetre més 

petit i a la vegada amb un gruix més important de totes les peces estudiades. 

 

Fent una comparació entre els catilli, comparant les dades resultants dels 

diàmetres i el seu respectiu gruix, podem apreciar que no responen a una 

tendència directament proporcional (a més diàmetre més gruix), ni tampoc 

inversament proporcional (a més diàmetre menor gruix). El que se’ns presenta en 

aquest conjunt de molins és una manca de relació entre el diàmetre i el gruix. Per 

posar un exemple, les peces amb un diàmetre de 36 cm presenten un gruix que van 

des dels 13 cm als 16 cm. Es tracta d’una variabilitat molt gran si tenim present que 

el gruix de totes les peces independentment del seu diàmetre oscil·la entre 

aquestes mateixes mides, exactament entre 13 i 16 cm.  

 

Aquest fet ens aporta dues conclusions força importants per entendre el procés de 

producció dels molins d’aquesta època. En primer lloc ens dóna la idea d’afinitat de 

mesures que existeix entre tots els molins d’aquest grup, ja que estem sempre 

parlant de diferències que oscil·len 3 cm des de la mesura major a la menor, i amb 

un gruix de mesures que disten entre elles entre 1-2 cm. Cal considerar que el 

material del que estan fets aquests elements és pedra, i per tant un material difícil 

de treballar, i les diferències entre individus són realment petites. 
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En segon lloc un altra característica important que ens mostra aquest tipus d’estudi 

de molins és la manca de talles diferents entre els catilli estudiats. Si que es poden 

veure diferències en una mateixa mesura, com pot ser el gruix o el diàmetre, però 

després no es relacionen amb les altres. Així doncs, si realment existissin talles, 

totes les mesures de la mateixa peça haurien de presentar una dimensió diferent 

en tots els seus sentits, és a dir, diferències d’escales vers les altres peces del 

carregament. En el nostre cas no es dóna aquesta situació, ja que si bé una peça 

pot presentar un diàmetre molt important, després el seu gruix és similar a tota la 

resta o fins i tot pot estar per sota de la mitja.   

 

Molt possiblement els artesans que es dedicaven a la talla de pedra per la 

confecció de molins, tenien unes mesures a realitzar, un model a seguir prèviament 

establert. En el procés d’imitació d’aquest model és molt probable que treballant la 

pedra acumulessin errors, però que en ser tant petits (recordem un error màxim 

que oscil·la en 3 cm), no afectaven en cap moment el bon funcionament de la peça. 

És per això que aquesta diversitat de mesures superiors o inferiors no responen a 

diferents productes, sinó a diverses còpies d’un mateix model abstracte. 

 

Aquesta producció de molins rotatoris manuals a partir d’un model preestablert, 

respondria a una realitat en el procés de fabricació on no es vincularia la confecció 

d’un determinat catillus a una determinada meta, ni a l’inrevés. 

 

 Per tant seguint aquests models ideals, que tant existirien per a la confecció dels 

catilli, com de les metae (els quals ja estarien pensats per treballar junts), establiria 

que qualsevol element realitzat en aquesta pedrera, podria aconseguir el màxim  

rendiment utilitzat en conjunt amb qualsevol altre roda de molí realitzada en el 

mateix taller. És a dir que tots els catilli i totes les metae eren complementàries 

entre sí i per tant a la vegada podien ser canviades per d’altres en el moment en 

que quedessin malmeses per l’ús, sense haver de canviar el conjunt complert. 
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Fig. 64. Relació entre el gruix i el diàmetre de la peces. Resultat de dividir el gruix pel diàmetre i 
multiplicar per 10. 
 

 

 

Fig. 65. Superfície de molta expressada en cm2 dels Catilli. 
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- La superfície total de mòlta expressada en centímetres quadrats. Aquesta és una 

mesura important si tenim present que quan major és aquesta superfície, major és 

el rendiment que es pot extreure a la peça. En el cas del molins d’Illa Pedrosa 

aquesta superfície oscil·la entre els 804 i 1075 cm2.  

 

- L’angle d’inclinació de la cara de mòlta. Aquesta mesura s’ha establert mitjançant 

un mesurador d’angles, a partir del pla aconseguit per un nivell d’aigua, la qual 

cosa dóna la màxima precisió als resultats obtinguts. La mitjana de resultats ha 

estat de 20o-21o i la dispersió ha vingut representada dels 17o als 25o. És important 

veure que tots els molins d’Illa Pedrosa tenen un alt grau d’inclinació. Si ho 

comparem amb altres jaciments podem veure  la diferència existent. Per exemple 

les moles estudiades a la plana occidental catalana tenen uns angles compresos 

entre els 10o-20o, mentre que nosaltres els documentem a partir de 17o (Alonso 

1999, 241).  

 

 

 

  

 Fig. 65. Angles de la superfície de molta expressat en graus. 
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- L’ orifici central. En els quals s’ha donat importància tant al seu diàmetre com al 

seu gruix. És important saber el diàmetre d’aquests orificis, ja que a través dels 

quals s’introduïa el cereal per la mòlta. Havia de tenir unes característiques 

especials, atès que probablement, i com s’està demostrant en estudis 

d’arqueologia experimental, a més de servir com a orifici per introduir el cereal, 

també hi passaria un eix. Aquest era generalment de fusta, que encaixat en l’orifici 

central de la meta ajudaria a realitzar el moviment rotatori del molí sense que les 

dues peces es desencaixessin, continuant d’aquesta manera perfectament 

centrades durant el procés de mòlta.  

 

Els diàmetres d’aquests orificis oscil·len entre els 7 cm i 9,5 cm, on la dada més 

documentada són els 8 cm. Com en tot el carregament, aquesta mesura segueix 

sent molt homogènia, ja que només hi ha una peça que presenti els 9,5 cm i només 

cinc que mesurin 7 cm; la resta estan dividides especialment entre els 8 i els 8,5.  

 

Respecte al gruix es segueix la tònica general del jaciment, presentant unes 

mesures homogènies representades entre els 5 i 8 cm, amb la característica que les 

oscil·lacions sempre estan al voltant dels 3 cm. En aquest cas la mesura millor 

representada entre tots els individus documentats són els 7 cm. 

 

- Elements de ferro en l’orifici central. Ha aparegut un element important en relació 

als orificis centrals dels catilli. En 4 individus s’han documentat uns elements de 

ferro que enganxats directament a cada cantó de l’orifici central, formaven un 

passador que probablement anés en relació a l’eix ja esmentat que aniria encaixat 

en la meta. Es tracta d’un element ja constatat en altres exemples de molins a la 

Mediterrània com els trobats al derelicte de Capo Testa, a Sardenya (Gandolfi 

1985, 316). En aquest derelicte es va documentar un catillus amb un diàmetre de 

38 cm i un gruix de 10 cm, que presentava les restes d’un objecte metàl·lic 

enganxat a la pedra amb plom. Aquest element, realitzat en ferro, és idèntic als 



  II. El Vaixell 
 

 Pàgina 179 
 

que nosaltres trobem als nostres molins, essent igualment molt similars la resta de 

mesures del molí.  El que sorprèn és que només siguin 4 els molins que l’han 

conservat fins als nostres dies. Cal tenir present que només un conserva els 

elements de ferro “in situ”, i que ni tant sols els conserva sencers sinó només la 

part que està enganxada a la pedra. Manca tota la part que travessaria per la part 

superior l’orifici central. En els altres tres molins restants el que es conserva  és 

simplement la clara impremta de l’element que allà havia estat situat, amb 

lleugeres marques de ferro, però sense conservar res més. Possiblement ha estat la 

dificultat que resideix en la conservació d’aquests elements en medis submergits, 

el principal factor que ha fet que només puguem comptar amb 4 exemples, un 

nombre molt petit en comparació a la quantitat de molins estudiada. 

 

 

 

                          

 

Fig 67. En aquesta imatge es poden apreciar els elements de ferro a banda i banda de l’orifici 

central. 
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Aquests elements podrien respondre a una necessitat específica d’un determinat 

tipus de molins, els quals s’utilitzarien per moldre una determinada llegum o cereal 

que requerís un reforç en l’encaix de les dues peces de mòlta, tant catillus, com 

meta, possiblement degut a les seves dimensions cosa que faria que les dues peces 

tinguessin la tendència a desencaixar-se durant el procés de mòlta, perdent 

l’efectivitat. Aquests reforços metàl·lics tindrien precisament la funció de 

mantenir-les unides i el més important, centrades. 

 

 

- El pes total de la peça. Aquest s’ha valorat en dos sentits: primer s’ha pogut 

documentar una homogeneïtat pel que fa al pes en relació a tots els individus 

documentats. Cal destacar aquesta similitud de mesures, tenint en compte que la 

pedra de la qual estan formats és un conglomerat no sempre de les mateixes 

característiques, variant d’un individu a un altre els diferents grossors de les 

partícules que el composen. En un segon aspecte s’ha volgut determinar el pes que 

representaven el conjunt de molins dins del carregament del vaixell, per poder 

constatar el seu paper i defensar la hipòtesi que eren un dels impulsors del viatge 

de la nau, en contraposició a la gran majoria de derelictes on podem trobar aquest 

tipus de materials, com a mercaderia secundària o bé estris de la tripulació.  

 

La mesura del pes s’ha realitzat mitjançant una balança de precisió Sipesa Sip 1.000 

(1-1.000 Kg) situada en les dependències del CASC (Girona). Segons les dades 

obtingudes el pes dels catilli oscil·la entre els 15,5 i 27 kg. Es tracta d’una àmplia 

variabilitat si ho comparem amb la resta de mesures obtingudes fins ara de la 

morfologia d’aquestes peces de mòlta. Cal dir que la mesura més repetida amb 

diferència ha estat els 22 Kg, tot i que la mitja millor representada és la que 

encercla dels 20,5 als 22 Kg. 
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Fig 68. Pes dels Catilli 

 

 

- Mesures de l’orifici del mànec. A partir de la importància que representa un bon 

emmanegament per la peça que fa moure el molí, s’ha cregut interessant fer una 

recollida de dades de les mesures d’amplada, alçada i profunditat dels encaixos on 

anirien col·locats els mànecs. Els promitgs han resultat 5-3-5,5 cm respectivament 

amb oscil·lacions realment petites de només 1 centímetre amunt o avall en cada 

una de les àrees mesurades. Ha resultat sorprenent documentar que en les 

mesures de profunditat dels encaixos les oscil·lacions són de 0,5 cm, i en casos  poc 

freqüents arribant al centímetre sencer. Això pot respondre a la utilització d’una 

eina standaritzada per realitzar aquest tipus de retall en la pedra. Aquesta 

homogeneïtat també pot donar una idea dels processos de producció d’aquest 

tipus de mola. Molt probablement fos una etapa de l’elaboració d’aquests 

elements realitzada per treballadors especialitzats només en aquesta tasca, i que 

probablement seria la darrera dins de tot el procés productiu.  
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El catillus “tipus” del derelicte d’Illa Pedrosa presentaria un diàmetre de 36 cm, amb 

un gruix de 14 cm i amb una relació gruix/diàmetre de 3,9. Tindria una superfície de 

mòlta de 935 cm2, i un angle d’inclinació de la cara de molta de 20o-210, amb un pes de 

22 kg. Les mides de l’orifici del mànec serien de 5x3x5,5 cm.   
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Hipòtesi d’emmanegament 

 

El sistema d’emmanegament és idèntic en totes les peces estudiades dins del 

carregament. Consisteix en un mànec lateral que entraria en un encaix rectangular 

tallat en el catillus, just a mitja alçada de la cara externa. Aquest quedaria totalment 

fixat a la mola mitjançant un passador cilíndric que la travessaria de forma 

perpendicular al mànec. Aquest passador anava introduït en un orifici cilíndric situat 

en la cara superior del catillus. Aquest orifici té una forma cònica, amb la major 

obertura en la part superior, i d’un tamany reduït, pel qual només passaria un petit 

passador, molt possiblement de fusta, que tindria la funció de travar el mànec dins de 

l’encaix per evitar que amb les forces pròpies de l’ús pogués moure’s del seu lloc. 

Degut al reduït tamany d’aquest orifici seria molt difícil utilitzar-lo com un 

emmanegament superior del molí. Per acabar d’ajustar el mànec i el passador, el que 

es feia era reomplir tots aquells espais que havien quedat lliures en els forats on 

anaven les peces de fusta amb plom líquid, el qual al solidificar-se acabava d’encaixar 

el mànec i l’enganxava sòlidament a la peça de mòlta evitant a la vegada els petits 

moviments deguts a les variacions dels forats (Baatz 1994, 102; Anderson, Villet, 

Serneels 1999, 184). Aquest plom probablement es deixaria caure per l’orifici superior, 

aprofitant que ja es feia amb forma cònica, el que ajudaria a la bona dispersió del 

metall. 

 

És destacable que només s’han documentat restes de plom als forats 

d’emmanegament en aquells elements de mòlta que procedeixen de jaciments 

terrestres, o bé de derelictes on aquests utensilis de mòlta formaven part dels estris de 

la pròpia tripulació. En els derelictes on funcionaven com a càrrega, ja sigui principal o 

secundaria no s’ha documentat cap resta del plom que utilitzaven per enganxar els 

mànecs (Gandolfi 1985, 316). 
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L’arqueologia experimental, així com els estudis etnogràfics, sempre han defensat que 

els mànecs d’aquestes moles sempre estarien realitzats amb fusta (Anderson, Villet, 

Serneels 1999, 184). El que no podem assegurar a partir de les dades que posseïm, és 

si aquests mànecs anaven dins del lot dels molins, com un element més de venda, i la 

seva producció es realitzava també en els tallers de les moles, o bé si el producte 

acabat es posava a la venda sense aquest element. En cap molí d’Illa Pedrosa s’ha 

documentat l’existència d’un mànec associat a un catillus, tot i que la fusta és un 

material que té unes bones condicions de conservació sota l’aigua3

Una hipòtesi factible seria que els mànecs es realitzessin en els mateixos tallers de 

producció dels molins i que es comercialitzarien conjuntament. Estarien fets per 

artesans especialitzats, ja no en la talla de pedra, sinó en la talla de fusta, el que 

donaria complexes tallers interdisciplinars. Probablement i per raons de transport, 

aquestes peces estarien dissenyades per acoblar-se perfectament en els molins, però 

no es disposarien en el seu lloc d’ús durant el transport per l’estalvi d’espai que això 

suposa, i a més es podrien trencar. Seguint amb el fil d’aquesta teoria, molt 

probablement els mànecs anirien estibats tots en un conjunt, aprofitant espais buits de 

càrrega. En el moment de l’enfonsament aquest bloc format per 100 objectes de fusta 

. Tot i aquest detall 

es fa difícil d’entendre que uns molins tant acurats i amb unes mesures tant 

estandarditzades, fins i tot a l’hora de fer els encaixos dels mànecs, es posessin a la 

venda sense una peça tant important per al seu funcionament. En els estudis 

d’arqueologia experimental realitzats sobre aquests elements de mòlta, s’ha 

documentat la necessitat de que aquests molins tinguessin uns mànecs, no només 

resistents, sinó a la vegada, molt ben adherits a la peça que s’havia de moure 

(Amouretti 1986; Alonso 1999; Anderson, Villet, Serneels 1999, 184; Alonso 2002). 

També queda patent a partir de diversos protocols d’experimentació, l’existència de 

mànecs especialitzats segons el tipus de rotació que se li hagués d’imprimir a la mola, 

ja fos de semi-rotació o rotació complerta.  

 

                                                        
3 Cap fusta del vaixell s’ha conservat en aquest derelicte i que per tant el mateix podria haver passat amb 
els mànecs en l’hipotètic cas que formessin part del carregament. 
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com a mínim, acabaria sinó surant, si que molt desplaçat de la seva posició original i 

per tant dificultant la seva conservació o si més no la seva posterior localització.  

 

Un detall important és que a cap derelicte amb molins formant part del seu 

carregament, s’han pogut documentar aquests mànecs. Aquesta realitat podria 

respondre a que els molins es comercialitzessin sense aquest element. Cal destacar 

que en aquells derelicte on els molins formaven part dels estris de la tripulació, si bé 

els mànecs de fusta pròpiament no han pogut ser recuperats, el que s’ha trobat es el 

plom que servia per unir el mànec a la pedra (Baatz 1994, 102). Aquesta constatació 

encara reforça més la hipòtesi del viatge per separat dels catilli i els mànecs de fusta. 

 

En la documentació de l’època trobem el testimoni de Livi (XXVIII, 45, 17) on exposa 

com a la flota naval d’Escipió del 205 aC., tots els vaixells portaven un o dos molins 

rotatoris per moldre el gra durant les travesses. Molt probablement també les naus 

comercials duguessin aquests elements per la mòlta dins dels seus estris de cuina, ja 

que gairebé tots els cereals conserven millor les seves propietats, i especialment en 

ambients marítims, si no han estat mòlts (Beltrame, Boetto 1997, 167). 
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Fig 68.  Catilli  dels molins rotatoris manuals d’Illa Pedrosa 
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Fig 69. Catilli  dels molins rotatoris manuals d’Illa Pedrosa 



Els Molins 
 

 Pàgina 188 
 

Fig 70 . Catilli  dels molins rotatoris manuals d’Illa Pedrosa 
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CARACTERITZACIÓ MORFOLÒGICA DE LES METAE 

 

Les metae d’Illa Pedrosa responen a la tipologia d’Alorda Park com B2-M.3.2. (Asensio 

et al. 2002, 65) 4

- La superfície total de mòlta expressada en centímetres quadrats. Aquesta mesura 

és igual d’important tant pels catilli com per les metae. Com ja hem argumentat 

anteriorment  com major és la superfície, major és el rendiment que es pot 

extreure. La mesura va relacionada amb les dimensions de la peça, i com més gran 

sigui el seu diàmetre total, major serà la seva superfície de mòlta. Aquesta 

superfície oscil·la entre els 804 i 1104 cm2. Unes xifres que s’aproximen molt a les 

obtingudes pels diàmetres dels catilli, i que segueixen mostrant una gran 

homogeneïtat. 

. Respecte a les metae els elements principals que s’han documentat 

han estat : 

 

 

 

   Fig 71 . Superfície de molta expressada en cm2 de les Metae 

                                                        
4 Per la tipologia d’Alonso 1999, responen al tipus R2-P3-2, i per la tipologia proposada per Py 1992, 
corresponen a B2a. 
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- El diàmetre total de la peça. Els diàmetres de tots els individus analitzats varia 

molt poc i oscil·la entre els 32 i 37,5 cm. Tot i això només 1 peça presenta els 32 cm 

i només 1 els 37,5 cm. Establint-se per tant una desviació real entre els 33 cm i els 

36,5 cm , realment petita, de 3 cm, i igual que la que trobem per la mateixa mesura 

en els catilli.  

 

 

 
 

       Fig 72. Diàmetres de les Metae. 

 

 

- El gruix de la peça. Aquesta mesura s’ha pres ha partir de tres variables degut a la 

específica funció de cada una de les parts de la meta dins del procés de mòlta. En 

primer lloc s’ha pres la mesura del gruix complert de la peça. Aquesta mida torna 

ha constatar la homogeneïtat que sempre està present en tots els aspectes 

d’aquests molins. El resultat estableix una diferenciació entre els 10,5 cm i els 15,5 

cm, sent la mida millor representada els 15 cm. 
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En segon lloc s’ha pres la mesura del gruix de la superfície de mòlta. S’ha cregut 

oportú perquè ens indica quin era, en els molins nous, el gruix d’aquesta superfície, 

la qual s’aniria deteriorant a mida que s’anés utilitzant el propi molí. Aquesta 

degradació progressiva degut a l’ús no només es pot observar en el gruix, sinó 

també en l’angle d’inclinació de la mateixa peça. Per tant aquesta mesura s’ha pres 

amb la finalitat de poder-la comparar amb altres metae de diferents derelictes o 

jaciments terrestres per poder observar, a partir de la contrastació de mesures, 

quin havia sigut el seu ús, i a la vegada com s’havia influït en el seu desgast. Els 

molins d’Illa Pedrosa presenten un gruix que abraça dels 4-4,5 als 6,5 cm. 

 

La tercera mesura que s’ha pres ha estat la que nosaltres em documentat com 

“gruix inferior”. Es tracta d’aquell gruix que resta entre el gruix total i el de la 

superfície de fricció. És on es recolzen els elements de mòlta i té especial 

importància ja que gràcies a ell es manté l’estabilitat del conjunt. En el 

carregament del vaixell les mesures d’aquest gruix oscil·len entre els 8 i 10 cm.    

 

 

Fig 73. Gruixos de les Metae 
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- La relació del gruix i el diàmetre. L’equip d’Alorda Park, el primer en establir 

aquesta relació, distingeix tres tipus de metae a partir de les seves dimensions 

dividides en peces primes (g/∅ = 2,5), mitjanes (g/∅ <3,5 o >2,5) o gruixudes ( g/∅ 

>o = 3,5) (Asensio et al. 2002, 60). Les metae documentades a Illa Pedrosa es 

poden incloure dins del grup de les gruixudes, ja que la relació més baixa és un 3,1 , 

essent la més alta un 4,6. En aquest cas tampoc trobem cap tipus d’indici que ens 

pugui induir a establir diferències de talles. 

 

De la mateixa manera descrita en el cas dels catilli, en el cas de les metae les 

mesures són molt homogènies i les seves petites desigualtats no responen a una 

diferenciació de les peces en escales, sinó més aviat reflecteixen unes còpies amb 

certs errors d’un model preestablert.  

 

 

 

Fig 74. Relació entre el gruix i el diàmetre de la peces. Resultat de dividir el gruix pel diàmetre i 

multiplicar per 10. 

 

1 1 1

4

9 9

12

14

4

7
6

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

3,1 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6

Gruix/Diàmetre x 10 



  II. El Vaixell 
 

 Pàgina 193 
 

- L’angle d’inclinació de la cara de mòlta. Aquesta mesura s’ha aconseguit 

mitjançant un mesurador d’angles, a partir del pla aconseguit per un nivell d’aigua, 

el que dóna màxima precisió als resultats obtinguts. La mitja de resultats a estat de 

18o i el ventall ha vingut representat dels 15o als 24o. Si ho comparem amb altres 

jaciments es pot apreciar que aquesta inclinació és superior a la mitja de les 

diferents moles documentades. Posant el mateix exemple que s’ha utilitzat pels 

catilli, les moles estudiades a la plana occidental catalana tenen uns angles 

compresos entre els 10o-20o, tot i que aquestes peces passives no solen passar dels 

15o, i molt pocs individus arribem als 200, mentre que nosaltres els documentem a 

partir de 17o (Alonso 1999, 241). És representatiu que pels catilli d’Illa Pedrosa els 

angles millor representats son els compresos entre els 19o i els 22o, mentre que les 

metae estan millor representades pels angles 18o al 21o. Aquestes dades ens donen 

una idea de les íntimes relacions que s’estableixen entre les peces de mòlta del 

derelicte.  

 

 

  

Fig 75. Angle de la superfície de molta de les Metae expressat en graus. 
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- Els orificis centrals.  Aquests orificis situats al centre de la superfície de mòlta 

servirien per encaixar un eix vertical, molt possiblement de fusta, que tindria la 

funció de mantenir sempre centrades les dues peces dels molins i ajudar així al 

procés de mòlta. En aquest estudi s’han pres les mesures, tant del seu diàmetre, 

com de la seva profunditat. Els diàmetres d’aquests orificis tenen una oscil·lació 

mínima que encercla dels 3 als 4,5 cm. El mateix succeeix amb les profunditats dels 

mateixos, doncs la variació de mesures es mou entre els 4 i els 5,5 cm. És a dir que 

la diferència entre tots aquests orificis varia com a màxim 1,5 cm, tot i que la 

mesura millor representada, amb més de la meitat d’individus és un diàmetre de 

3,5 cm  i una profunditat de 4 cm.  

 

 

- El pes total de la peça. La mesura del pes s’ha realitzat mitjançant una balança de 

precisió Sipesa Sip 1.000 (1-1.000 Kg) situada en les dependències del CASC 

(Girona).  Segons les dades obtingudes el pes de les metae oscil·la entre els 17 i 

23,5 kg. Es tracta d’una amplia variabilitat si ho comparem amb la resta de mesures 

obtingudes fins ara de la morfologia d’aquestes peces de mòlta. Tot i això la 

mesura més repetida han estat els 20,5 Kg, tot i que la mitja millor representada és 

la que encercla dels 19 als 21 Kg. 
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 Fig 76. Pes de les Metae . 

 

 

La meta “tipus” del derelicte d’Illa Pedrosa presentaria un diàmetre de 34 cm, amb un 

gruix de 14 cm i amb una relació gruix/diàmetre de 4,1. Tindria una superfície de mòlta 

de 908 cm2, i un angle d’inclinació de la cara de mòlta de 18o, amb un pes de 21 kg.   
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 Fig 77. Metae  dels molins rotatoris manuals d’Illa Pedrosa. 
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 Fig 78. Metae  dels molins rotatoris manuals d’Illa Pedrosa. 
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Fig 79. Metae  dels molins rotatoris manuals d’Illa Pedrosa. 
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Fig 80. Relació entre els diàmetres del Catilli i les Metae. 
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tracta d’una producció que pot tenir uns 3 cm d’error, perquè els seus molins segueixin 

sent operatius. I així poder utilitzar qualsevol del les seves parts superiors amb 

qualsevol de les seves parts inferiors. Aquesta conclusió és molt important a nivell 

productiu ja que ens demostra que tot el procés de realització del producte tot i ser un 

artesanat, està basat en uns paràmetres de realització establerts i predissenyats. 
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PECES SINGULARS 

 

Durant l’excavació es va documentar un molí complert que es diferenciava de la resta 

del carregament per les seves dimensions. Es tracta de les peces amb número 

d’inventari 19313 i 19312, un catillus i una meta respectivament (Fig 81). Presenten un 

diàmetre de 50 cm el catillus, i 51 cm la meta, i un gruix de 22 cm i 25 cm. La seva 

relació del gruix partit pel diàmetre dona un 4 pel catillus i 4,6 per la meta, i un angle 

de mòlta de 23o graus per la peça activa i 18o per la peça passiva. Totes dues peces 

estan fetes d’un conglomerat gruixut, i sense cap tipus de dubte van ser creades per 

funcionar en conjunt. Aquest molí, ja documentat en els escrits de Foerster durant el 

procés d’excavació, està realitzat del mateix material que la resta del carregament, i 

amb una morfologia molt similar. Ja apareix representat en l’article de Ponce y Garrido 

(Ponce y Garrido 1975, 98) i cal destacar que la meta correspon a la mateixa tipologia 

que la resta del carregament. Però el catillus respon a una tipologia diferent, ja que no 

té un únic orifici d’emmanegament sinó dos. A més no segueix les mateixes pautes que 

la resta, doncs presenta uns encaixos verticals a cada un dels seus costats. Aquest 

catillus per tant respon a la tipologia d’Alorda Park B2-C3.4.2.c. (Asensio et al. 2002, 

65). 

 

El molí no ha estat utilitzat i per tant també s’hauria d’incloure dins del propi 

carregament de la nau, tot i que possiblement no estaria adreçat al mateixos receptors 

que la resta del carregament. 

 

Una altra peça diferent és la meta amb número d’inventari 19272 (Fig 79). La seva 

característica singular és un gruix especialment petit en relació amb la resta del 

carregament. Però aquest gruix només és petit en un dels seus cantons. La peça està 

perfectament acabada, per tant aquesta diferenciació no respon a un trencament 

posterior. El problema radica en que al ser molt més gruixut un cantó que l’altre, a 
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l’hora de posar un catillus a sobre, aquest no queda en posició horitzontal, sinó caigut 

cap a un dels costats.  

 

No tenim prou dades per saber si aquesta singularitat responia a una funcionalitat 

determinada que ajudés a la mòlta d’uns aliments específics, o bé pel contrari que 

simplement es tractés de l’aprofitament d’un bloc de pedra que per les seves 

característiques morfològiques només era adequat per aconseguir una meta amb 

aquesta diferència de costats. El que cal tenir present és que si bé la diferència de gruix 

és important entre els dos cantons, la superfície de mòlta es totalment regular, i amb 

el mateix gruix en tota la peça, per tant la diferència és només apreciable en el gruix 

que nosaltres hem documentat com “gruix inferior” (aquell que resta entre el gruix 

total i el gruix de la superfície de fricció). Això ens dóna una idea de la importància que 

devia suposar pels artesans que van produir aquests molins, la realització de la  

superfície de mòlta sota uns paràmetres especialment precisos. 

 

A l’Illa d’en Reixac (Baix Empordà), es va documentar una meta amb les mateixes 

característiques morfològiques (Genís 1999, 211). En aquesta publicació es dóna la 

hipòtesi que aquesta secció asimètrica de la peça de mòlta serviria per facilitar el 

lliscament del gra (Genís 1999, 212, Fig 14.5.3). Nosaltres no sabem si podria 

respondre a aquest fet o bé a un altre sistema de producció, si bé és difícil de 

demostrar qualsevol teoria a partir d’aquests dos elements.   
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Fig 81. Un molí complet de major tamany en relació a la resta del carregament del vaixell. 
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PROCEDÈNCIA DEL CONJUNT DE MOLINS 

 

Possibles  àrees de producció (anàlisi petrològic) 

 

Des d’un principi vam veure la necessitat de realitzar un complert estudi analític dels 

molins d’Illa Pedrosa, per poder saber els materials dels quals estaven formats, i 

arribar a delimitar la seva àrea de procedència. Aquests anàlisis els han dut a terme el 

grup ERAUB a la Universitat de Barcelona, i directament el Dr. Miquel Àngel Cau. 

Aquest estudi ha consistit en una analítica a partir de làmines primes, amb la finalitat 

de poder comparar els resultats obtinguts amb col·leccions de referència, intentant 

trobar paral·lelismes en la geografia catalana amb la fi d’obtenir una idea aproximada 

del lloc on es va produir el grup de molins que estem estudiant.  

 

Ja en la primera publicació del derelicte d’Illa Pedrosa es va fer una referència a les 

matèries primeres que conformaven el material de mòlta (Ponce y Garrido 1975, 98). 

En aquesta ocasió l’analítica la va dur a terme l’enginyer doctorat en geologia per la 

Universitat de Cannes, el Dr. Guy Palausi. Estableix que les pedres dels molins estan 

formats: “esencialmente de granos de cuarzo y granos de feldespato envueltos en una 

cementación semi amorfa, semi cripto cristalina. Desgraciadamente está demasiado 

alterada para poder dar una determinación precisa y se pueden prever dos 

posibilidades:  

 

1/ Que la roca inicial fuera intermedia entre un gres feldespático y una arkosa, pues el 

contenido feldespático es bastante elevado. Se trataría de roca detrítica como se da 

frecuentemente en el Trias. La cementación está alterada y no se puede determinar 

con exactitud. Lo máximo que puede decirse es que ha dado a la piedra su colorido 

amarillento por su alto contenido en hierro. Una migración periférica reciente ha dado 

el tinte negro exterior y puede ser que este tinte negro se haya producido por materias 

orgánicas del cemento, como se observa con frecuencia en estos gres bastos.  
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2/ Que la roca inicial fuese un granito pobre en micas, es decir, un granulito formado 

por la cristalización rápida de un magma calcosódico y potásico, lo que explica que no 

haya micas y que en consecuencia la estructura sea microorgánica.” (Ponce y Garrido 

1975, 98-99). 

 

L’any 1987 Olwen Williams-Thorpe i Richards Thorpe van realitzar un estudi dels 

molins del nord-est de Catalunya, amb la intenció de saber el seu origen geogràfic a 

partir de l’analítica de les pedres dels quals estaven formats (Williams-Thorpe, Thorpe 

1987). Dins d’aquest treball també van incloure els molins del derelicte d’Illa Pedrosa. 

El seu estudi només es centrava en aquells molins que estaven realitzats en pedra 

volcànica, ja que els resultats obtinguts a partir d’aquest material donen una precisió 

molt més elevada que qualsevol altre element geològic. A més aquest estudi entrava 

dins d’un projecte més ampli amb la finalitat d’aconseguir un detallat catàleg de 

mostres de roques ígnies de tot el Mediterrani occidental, dut a terme per la 

Universitat de Southampton. És per aquesta raó que des d’un principi els autors van 

deixar de banda tots aquells molins formats per gres o diferents conglomerats 

(Williams-Thorpe, Thorpe 1987, 51).  En el cas d’Illa Pedrosa els propis autors 

estableixen que el carregament de molins està format principalment per roques 

sedimentàries i que només 12 molins han estat tallats en roques ígnies.  

 

Durant l’estudi morfològic detallat que es va fer dels molins que procedien del 

derelicte, una de les principals parts del present treball, ens vam adonar que totes les 

peces fetes amb una matèria primera de conglomerat tenien, en un grau més alt o més 

baix, alguna traça d’haver estat en un ambient marí (especialment contrastats per la 

documentació d’un seguit d’animals propis de medis subaquàtics enganxats en les 

seves parets). Els molins realitzats en pedres ígnies en cap cas presentaven restes 

d’haver estat sotmesos a un ambient marí. A més aquests molins no seguien les pautes 

de producció de la resta del carregament, ja que tenien unes mesures i una tipologia 



Els Molins 
 

 Pàgina 206 
 

diferent. Això no hagués tingut especial transcendència, ja que haguessin pogut ser 

considerades com a estris de la tripulació, atès que presentaven també traces d’ús. El 

problema principal radica en la manca de concrecions de cap tipus, ni d’altres 

elements que evidenciessin que podien formar part del carregament del derelicte, o ni 

tan sols formar part de cap jaciment submarí. Així doncs, davant d’aquestes 

evidències, no podem incloure aquests molins de pedra ígnia  com a part del 

carregament d’Illa Pedrosa.  A aquestes dades, cal afegir el fet que en els anys en què 

es va excavar el derelicte no es tenia especial cura a l’hora de realitzar els ingressos 

d’aquests tipus de peces en els magatzems, i que el més probable és que un conjunt de 

molins de diverses procedències acabés per error confós com a material subaquàtic 

procedent del derelicte d’Illa Pedrosa. La importància d’aquesta troballa radica en que 

les dades que es van publicar en aquest article (Williams-Thorpe, Thorpe 1987) 

segueixen sent correctes, amb l’excepció dels 12 molins de roques ígnies 

individualitzats d’Illa Pedrosa, els quals segueixen tenint el mateix origen geològic, 

però no la mateixa procedència de jaciment. En aquest moments mancarà saber de 

quin jaciment procedeixen per poder establir les conclusions de provinença oportunes.  

 

L’analítica que s’ha realitzat als molins d’Illa Pedrosa ha donat com a resultat que el 

possible lloc d’origen de les matèries primeres serien les pedreres dels voltants 

d’Ullastret (Baix Empordà). L’anàlisi de composició de les pedres dóna com a llocs 

idonis les pedreres de Puig de Serra, i Clots de Sant Julià. 

 

La pedrera de Puig de Serra està formada per tres afloraments rocosos ben 

diferenciats: Igualada, Girona i Artès (Garcia 1999, 217). Segurament la pedrera d’on 

van sortir els molins d’Illa Pedrosa fou la dels Clots de Sant Julià. No només per la seva 

caracterització morfològica, sinó també per les traces d’extracció en forma clarament 

rodona que encara són visibles avui en dia. Podrien ser els vestigis d’una producció en 

sèrie d’extracció de pedres rodones per acabar convertint-se en peces de molí rotatori 

manual.  “La pedrera dels Clots de Sant Julià està situada en un turó vora Peratallada 
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(Baix Empordà). En aquest indret hi aflora la formació Rocacorba, de l’Eocè mitjà. S’hi 

ha determinat la presencia de gres de mida de gra grollera fins a arribar al 

microconglomerat. Els clastes tenen una mida més gran que la resta de pedreres del 

voltant d’Ullastret. Majoritàriament són monocristalls de quars, fragments de roca de 

mida i proporció menors (quars policristal·lí, esquist, calcita). En menor proporció 

s’aprecien cristalls de feldespat i fragments de pues d’equinoderm. La matriu està 

constituïda per una barreja de cristallets de quars i calcita (micrita), i el ciment és 

fonamentalment calcari.” (Garcia 1999, 220). 
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Aspectes de producció 

 

Un aspecte que queda patent en veure i relacionar les diferents dades obtingudes de 

l’estudi diferenciat de les peces que formaven els molins d’Illa Pedrosa, és la seva gran 

homogeneïtat, tant de grandària com de tipus, cosa que es pot comprovar amb 

l’adscripció de totes les peces a una mateixa tipologia, possiblement un estàndard 

ideal que devien tenir en el cap els artesans a l’hora de la seva fabricació. Així aquesta 

estandardització faria que totes les peces produïdes en aquests tallers podrien 

funcionar indistintament amb qualsevol altra peça creada allà mateix, cosa que 

evidenciaria un producció en sèrie, tot i no deixant de ser una producció artesanal.  

 

Aquest sistema de producció ha estat ja estudiat en altres centres productors. Un dels 

millor documentats és el jaciment galo-romà de Châbles-Les Saux (Suïssa), a les ribes 

del llac de Neuchâtel. En aquest jaciment es va poder documentar com es realitzava 

l’extracció de la pedra que després serviria per ser utilitzada com a molí (Anderson, 

Villet, Serneels 1999, 185). Totes les extraccions es realitzaven seguin unes mides ja 

preestablertes i seguint uns passos de producció ben estipulats. 
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OBJECTES DE LA TRIPULACIÓ 

 

 

 

 

En aquest apartat descriurem els diferents tipus de ceràmica comuna que s’han 

documentat, els quals no formarien part del carregament, sinó que servirien per la 

vida a bord dels mariners que conformaven la dotació del vaixell. 

 

 

CERÀMICA COMUNA ITÀLICA 

 

Es tracta de la vaixella procedent de la zona campana que s’utilitzava per cuinar. Es 

caracteritzen per ser formes d’olles i marmites que es posaven directament al foc (en 

molts dels exemplars encara es pot apreciar les restes de carbó propis del foc directe), 

i representades també per formes de tapadores generalment força planes.    

 

Es tracta d’una producció amb formes pròpies del mon grec. Estan representades les 

imitacions de caccabes, de lopas, paelles i un desenvolupat número de morters.  

 

Aquesta producció es caracteritza per presentar una pasta de color vermell rajola, amb 

textura granulosa, pròpia de ceràmica pensada per actuar en el foc, amb desgreixants 
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de quars, abundants partícules volcàniques negres i minúscules escates de mica 

daurada. Es tracta d’una família molt ben representada en els contextos 

tardorepublicans del nord-est peninsular, i generalment va associada al comerç de les 

àmfores Dr. 1 itàliques. 

 

Al jaciment d’Illa Pedrosa s’han documentat 13 formes de pàtera, de les quals tenim 

des de la vora fins a l’inflexió amb el fons, amb un número mínim de 6 individus. No 

s’ha conservat cap peça sencera. D’aquestes hi ha 9 vores que responen a la forma que 

Michel Bats estableix com a Com-It 6d al Dicocer. Es tracta d’una pàtera amb la vora 

contínua i una ranura en la part superior de la vora (Bats 1993, 360).  

 

Les altres 4 vores responen a la forma Com-It 6d, que presenta la mateixa forma que 

l’anterior, però la vora és arrodonida vers l’exterior i presenta una ranura o retall a la 

cara interna. Semblaria que estigués feta per acollir la tapadora pròpia d’aquesta sèrie 

(Bats 1993, 360). 

 

Conservem 14 vores de tapadora d’aquesta sèrie de cuina itàlica amb part dels seus 

agafadors. Aquestes formes han arribat a nosaltres en molt mal estat de conservació 

degut a que eren realment fines. No s’ha conservat cap peça sencera, i només dos ens 

han donat el perfil complert. Es poden incloure en la tipologia Com-It 7a (Bats 1993, 

359). Pel que fa als agafadors, se n’han conservat 5 amb uns diàmetres que oscil·len 

entre 7,5 i 8,5 cm. Aquest agafadors ens donen el número mínim d’individus. 

 

D’aquesta família de cuina itàlica hem pogut establir un número mínim de 11 individus, 

6 pàteres i 5 tapadores. Hem recuperat 13 fragments de fons de pàtera, però degut al 

seu estat fragmentari no serveixen per donar numero mínim ja que podrien pertànyer 

molts a la mateixa pàtera. En total s’han documentat 27 fragments informes. Cal a dir 

que les diferents tapadores i olles combinen força bé entre elles, tal i com ho demostra 

la figura 82. 
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Finalment cal ressaltar la presència d’un morter de cuina itàlica que ha arribat fins a 

nosaltres amb el perfil complert. Representa la forma 8b, una forma molt característica 

dels mortes de la regió campana (Bats 1993, 360). 

 

 Aquesta seria segurament la vaixella de la tripulació. Aquella que servia per fer els 

àpats en el vaixell. Ja no només pel seu nombre, sinó també per les restes de foc que 

es poden apreciar en les cares externes dels fragments de fons, i també pel gruix de les 

parets, molt reduïdes degut al contacte amb el foc i al seu ús continuat. 

 

Tot i que la ceràmica de la tripulació era d’origen campà, no té perquè ser aquest 

l’origen de la tripulació. Coneixem bé que aquest tipus de ceràmica estava molt estesa 

en els estrats de les ciutats portuàries tardorepublicanes, a banda de ser habitual en 

els jaciments subaquàtics d’aquesta cronologia. Així doncs no dóna cap pista sobre la 

procedència de la marineria del vaixell. 

 

Cal a dir que 5 pàteres representen un nombre important, ja que el vaixell d’Illa 

Pedrosa seria petit i que en cap cas necessitaria de 5 mariners per fer les tasques 

pròpies de la navegació. Tot i això tampoc seria un número suficientment elevat per 

poder parlar d’elements destinats al seu comerç. 
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Fig 82. Conjunt de pàteres, tapadores i morter de ceràmica de cuina itàlica trobats a Illa 
Pedrosa. 
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CERÀMICA GRISA DE LA COSTA CATALANA 

 

Es tracta principalment de gobelets coneguts amb  el nom de Gobelets de Gris 

Emporità o Gris de la Costa Catalana. Sabem que a la ciutat portuària d’Empúries hi 

havia un centre de producció d’aquest tipus de ceràmica. 

 

Aquest tipus fou estudiat per Ponce a la revista Immersión y Ciencia 1975.  Parla de 

tres gobelets sencers, els quals estableix com “vaso bicónico, con un cuerpo inferior 

convexo y el superior cónico con leve labio vuelto, y un asa en forma de cinta que 

arranca del borde para unirse verticalmente al cuerpo inferior” (Ponce y Garrido 1975, 

96). 

 

Gràcies als estudis de les peces fragmentades hem pogut documentar en aquest 

jaciment un número mínim de 8 d’individus, ja que tenim 3 peces senceres, 1 gairebé 

sencera, i em documentat 4 vores amb arrencament de nansa. Sabem que la forma 

d’aquets gobelets era amb una única nansa, i per això les podem individualitzar. 

També s’han documentat 3 fons, 8 vores i 4 nanses, així com un conjunt de 30 

fragments informes. 

 

Les peces senceres mostren dos formats diferenciats: 

 

Un primer tipus de majors dimensions, amb cos bicònic, i part inferior convexa. La 

nansa surt directament de la vora i es dóna al cos al costat de la inflexió de la paret 

superior i la convexitat inferior. A la part central es presenta amb tres motllures. Les 

mides són 8 cm de diàmetre a la vora, 10,5 cm d’alçada, i 4 cm de diàmetre del peu 

(1085; ipl.-1928). 

 

Un segon tipus està representat pels individus ipl.- 482 i ipl.- 479. Ambdós presenten 

unes dimensions més reduïdes que l’anterior, tot i que segueixen el mateix model 
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formal. L’única diferència, a banda del mòdul, és la manca total de motllures a la paret 

del vas. Les seves mides són 4,5 i 5,5 cm de diàmetre de vora, 6,5 i 7 cm d’alçada i 4 cm 

de diàmetre del peu, respectivament. 

 

La peça ipl.-482 presenta un grafit en forma de creu, envoltat per tres cercles 

concèntrics, separats entre ells per 4 mm. La creu és irregular. 

 

Ja en un primer moment es va pensar que es tractava de ceràmica de la tripulació. En 

aquest cas un número de 8 individus podria representar un conjunt important de 

gobelets per un vaixell tant petit com el d’Illa Pedrosa. Tot i això tampoc seria una 

càrrega significativa, i per tant estaria més vinculada a la tripulació o a un petit 

encàrrec que no pas a una transacció comercial important.  

 

Cal veure també la funció del grafit que hem documentat en el fons d’un dels gobelets. 

Generalment aquest tipus de marca ve lligada a una marca de diferenciació i alhora 

possessió dins del vaixell. Seguint aquesta interpretació podríem estar parlant d’estris 

de la tripulació o del propi vaixell. Podria ser que aquests gobelets tinguessin una 

funció que desconeixem dins de la vida a bord, i que cada mariner tingués més d’un 

gobelet d’aquest tipus.  

 

Si bé podem dir que la vaixella de comuna itàlica era de la tripulació, però no podem 

establir quina era la seva procedència, sí que a partir d’aquests gobelets podem deduir 

o acotar l’espai geogràfic d’aquets mariners. Sabem que aquest gobelets són propis del 

litoral del nord-est peninsular, i si bé arriben sense problema per tot el Golf de Lleó, no 

es fàcil trobar-los en les zones properes a Nàpols. Així podríem tenir un argument més 

per descartar la hipòtesi apuntada tant per Barbera (Barbera 1975) com per Richard i 

Villaronga (Richard, Villaronga 1975) que aquest vaixell vingués en ruta de cabotatge 

des de la zona de la Campania fins arribar a enfonsar-se davant de les costes del 
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Montgrí. Segurament aquesta tripulació era més propera i aquest vaixell no hauria 

sortit mai del Golf de Lleó. Possiblement no s’hauria separat de l’hinterland emporità. 

 

 

 

 

Fig 83. Gobelets de ceràmica gris de la costa catalana d’Illa Pedrosa. 
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CERÀMICA COMUNA  

 

Pel que fa a la ceràmica comuna s’han recuperat tres elements que podrien adscriure’s 
a aquesta categoria, un ungüentari, una vora d’un bol i un fons de gerra de pasta 
oxidant.  

L’ungüentari presenta una base de 3 cm de diàmetre, i correspon a la sèrie B, 
segurament un B4, de la tipologia del Dicocer (Py et al. 1993). 

La vora de comuna oxidant podria ser d’un bol o una olla. Presenta un diàmetre de 16 
cm, amb una pasta vermella, depurada, amb petites inclusions blanques. Es tracta 
d’una forma oberta, amb un llavi que en la seva part externa presenta un 
arrodoniment i acaba amb una motllura. 

De la gerreta només tenim el fons amb un diàmetre de 6,5 cm. La seva pasta és similar 
a l’anterior. Segurament es tractava d’una forma tancada i per això hem cregut oportú 
apuntar que es tractava d’una gerreta. 

 

 

Fig 84 . Ceràmica comuna trobada a Illa Pedrosa. 
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CONJUNT DE  MONEDES TROBAT AL DERELICTE 

 

 

 

 

Al derelicte d’Illa Pedrosa es van trobar un conjunt de 16 monedes que van ser 

estudiades per J.C.M. Richard i L. Villaronga, en la publicació del jaciment a la revista 

Immersión y Ciencia (Richard, Villaronga 1975). 

 

Aquest conjunt sempre ha aixecat controvèrsia degut a la dilatada pervivència de la 

cronologia que en el seu dia es va donar i que desplaçava la cronologia de tot el 

derelicte vers una data que no es recolzava amb l’horitzó cronològic que es podia 

aconseguir a partir de l’estudi del conjunt ceràmic i en especial de la vaixella 

Campaniana A.  

 

Serà gràcies a l’obra de síntesi de Michel Py, i a les noves cronologies que en ella es 

proposen, que es pot donar una concordança entre les dates d’aquest conjunt 

numismàtic i la resta de material del carregament del vaixell (Py 2006). 

 

En aquest capítol farem un estudi detallat de cada una de les monedes que apareixen 

al jaciment. 
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Els termes emprats són el de metall, pes, mòdul, gruix i posició de cunys. La posició de 

cunys és una dada tècnica pròpia de l’encunyació i descriu la disposició del cuny del 

revers respecte a l’anvers en el moment de rebre el cop del martell (malleolus). El seu 

estudi en les emissions monetàries pot proporcionar informació transcendental sobre 

els mètodes de treball de les seques, la seva organització i la tecnologia emprada en 

els tallers. Així també pot ajudar a la ordenació d’emissions, al facilitar el 

reconeixement de diferents moments d’encunyació. 

 

Aquesta dada l’hem presentat emprant el símil de l’esfera del rellotge, ja que així és 

com ho van fer Richard i Villaronga en la primera publicació. Per obtenir la posició dels 

cunys s’ha d’imaginar que els tipus d’anvers i revers estan travessats per un eix 

vertical. Així, sostenint la moneda amb els dos dits, i suposant que l’eix de l’anvers 

apunta a les 12, es gira la moneda i es comprova vers quina hora mira el revers. 

 

Posteriorment hem donat una descripció de les figures de l’anvers i del revers.  
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Fig 85. Imatge del conjunt de monedes del derelicte on es pot apreciar el canvi de mòduls. 



Les Monedes 
 

 Pàgina 220 
 

MONEDES DEL REI KAIANTOLOS. 

1.- 

Metall:  AE, Pes: 14,16g,  Mòdul: 24/26 mm, Gruix: 4,3 mm, Posició de cunys: 1 

Anvers:  Cap viril a dreta, darrera una maça, gràfila de punts 

Revers: Lleó a dreta, gràfila de punts.  

Monedes de bronze del rei KAIANTOLOS, de la regió Narbona-Béziers, conegudes com 

monedes dels “reis gals”, amb una iconografia iberitzant. 

Cronologia segona meitat del segle II aC. a partir de Py 2006. 

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975; H. De la Tour 1892, làm. VI, 2416 (aquest autor 

dóna cronologia de primera meitat del segle I aC.); Clavel 1970, 183-200, Py 2006, 583-

585. 

   

0 10 mm 
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2.-  

Metall:  AE, Pes: 10,26g,  Mòdul: 25 mm, Gruix: 3,4 mm, Posició de cunys: 8 

Anvers:  Cap viril a dreta, darrera maça, gràfila de punts 

Revers: Lleó a dreta, gràfila de punts. A l’exerg inscripció en lletres gregues, on es pot 

restituir “KAIANTOLOU BASIL” 

Monedes de bronze del rei KAIANTOLOS, de la regió Narbona-Béziers, conegudes com 

monedes dels “reis gals”, amb una iconografia iberitzant. 

Cronologia segona meitat del segle II aC. a partir de Py 2006. 

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975; H. De la Tour 1892, làm. VI, 2416 (aquest autor 

dóna cronologia de primera meitat del segle I aC.); Clavel 1970, 183-200, Py 2006, 583-

585. 
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MONEDES DE MASSALIA 

3.-  

Metall:  AE, Pes: 5,07 g,  Mòdul: 19 mm, Gruix: 2,7 mm, Posició de cunys: ? 

Anvers:  Cap a esquerra 

Revers:  No es pot veure res 

 

Mitja de bronze, cronologia segle II- I aC.   

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975; H. de la Tour 1892, làm. VI. A Lattes es troben en 
contextos de segle II, i puntualment segle I aC. Py 2006, 111 i sig. 
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4.-  

Metall:  AE, Pes: 3,24  g,  Mòdul: 18/19 mm, Gruix: 2,2 mm, Posició de cunys: ? 

Anvers:  Cap a esquerra 

Revers:  No es pot veure res 

 

Mitja de bronze, cronologia segle II- I aC.   

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975;  H. de la Tour 1892, làm. VI. A Lattes es troben 
en contextos de segle II, i puntualment segle I aC. Py 2006, 111 i sig. 
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5.-  

Metall:  AE, Pes: 3,65  g,  Mòdul: 19/20  mm, Gruix: 2,9 mm,  Posició de cunys: 4 

Anvers:  Cap a esquerra 

Revers:  Brau envestint, visibles sota el brau MA 

 

Mitja de bronze, cronologia segle II- I aC.   

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975; H. de la Tour 1892, làm. VI. A Lattes es troben en 
contextos de segle II, i puntualment segle I aC. Py 2006, 111 i sig. 
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6.-  

Metall:  AE, Pes: 3,87  g,  Mòdul: 18/20  mm, Gruix: 2,7 mm,  Posició de cunys: 2 

Anvers:  Cap a esquerra 

Revers:  Brau embestint 

Mitja de bronze, cronologia segle II- I aC.   

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975; H. de la Tour 1892, làm. VI. A Lattes es troben en 
contextos de segle II, i puntualment segle I aC. Py 2006, 111 i sig. 
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7.-  

Metall: AE Pes: 1,53 g Mòdul: 10/11 mm Gruix: 2,7 mm, Posició de cunys: 3 

Anvers: Cap a la dreta 

Revers: Animal a dreta, segurament un brau embestint. 

Petit bronze, cronologia segle II- I aC.  

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975; H. de la Tour 1892, làm. IV, 1673. A Lattes es 
troben en contextos de segle II, i puntualment segle I aC. Py 2006, 177 i sig. 
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8.-  

Metall: AE Pes: 2,01 g  Mòdul: 11/13 mm  Gruix: 3 mm, Posició de cunys: 4 

Anvers: Cap a la dreta 

Revers: Animal poc clar,  un dofí ?. 

 

Petit bronze, cronologia segle II-I aC.  

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975; H. de la Tour 1892, làm. IV, 2086. Cal adir que a 
Lattes s’han documentat petits bronzes amb cap a al dreta i una figura d’un ocell al 
revers que podria assimilar-se a aquest petit bronze (Py 2006, 363). 

  

10 mm 0 
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MONEDES DE ROMA 

9.-  

Metall: AE Pes: 17,70 g  Mòdul: 32 mm  Gruix: 3,4 mm, Posició de cunys: 9 

Anvers: Cap de Janus Bifront 

Revers: Proa de nau a la dreta. 

As del sistema uncial del segle II aC. 

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975;  Syndeham 1952, M.H. Crawford 1976, 186/1. 

  

10 mm 0 
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MONEDES DE NEAPOLIS 

10.-  

Metall: AE Pes: 1,73 g  Mòdul: 15 mm  Gruix: 2,1 mm, Posició de cunys: 12 

Anvers: Cap a esquerra, gràfila de punts. 

Revers: Brau androcèfal a dreta, a sobre victòria. En el exerg llegenda grega on es pot 

restituir “NEOPOLIT”. 

Finals del segle III aC. 

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975; Sambon 1903, nº 698; Sylloge Nummorum 
Graecorum, The American Numismatic Society I, nº 502-505. 

  

10 mm 0 
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MONEDES D’ADSCRIPCIÓ INCERTA 

11.-  

Metall: AE Pes: 3,56 g  Mòdul: 15/16 mm  Gruix: 3,2 mm, Posició de cunys: 10 

Anvers: Cap a dreta cobert amb barret cònic, de tipus frigi. 

Revers: Figura de peu amb cama amb fitxa flexió. A esquerra figura flexionada. Sembla 

que estigui fent un rentat de peus. Al  costat dret apareixen 4 glòbuls. 

Petit bronze sense adscripció. 

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975; Vives 1926, làmina CXX núm. 12. 

  

10 mm 0 
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12.-  

Metall: AE Pes: 4,80 g  Mòdul: 17/20 mm  Gruix: 3,2 mm, Posició de cunys: 1 

Anvers: Cap a dreta cobert amb barret cònic, de tipus frigi. 

Revers: Figura de peu amb cama amb fitxa flexió. A esquerra figura flexionada. Sembla 

que estigui fent un rentat de peus. A la esquerra es pot llegir “EVRA”, a l’altre costat 

apareixen 4 glòbuls. 

Petit bronze sense adscripció. Podria tenir una relació amb les monedes de Siracusa, 
Bibliografia: Richard, Villaronga 1975; Vives 1926, làmina CXX núm. 12. 
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13.-  

Metall: AE Pes: 4,21 g  Mòdul: 18 mm  Gruix: 2,9 mm, Posició de cunys: 8 

Anvers: Cap a dreta cobert amb casc corinti, segurament la representació d’Athenea.  

Revers: Nike alada de peu. A la seva dreta es pot llegir “ΣAN”. Segurament per 

monedes anàlogues o de mateixa temàtica és “ALE[XAN]DROU”.  

Petit bronze sense adscripció clara. Aquests anvers i revers és una temàtica fortament 
documentada entre les ciutats gregues del segle II aC. especialment a Macedònia, Àsia 
Menor i Siracusa. 

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975; Sylloge Nummorum Graecorum Vol: VI 849 
Fitzwilliam Museum. 
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14.-  

Metall: AE Pes: 2,59 g  Mòdul: 15/16 mm  Gruix: 3,6 mm, Posició de cunys: 11 

Anvers: Cap a dreta amb barba.  

Revers: Ratolí pujat de dues potes a sobre d’un bol o làmpada.  

Petit bronze sense adscripció, amb molt bon estat de conservació.  

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975. 
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15.-  

Metall: AE Pes: 4,21 g  Mòdul: 16/18 mm  Gruix: 2,7 mm, Posició de cunys: ? 

Anvers: Objecte globular difícil d’identificar. Podria ser un ocell o un dofí.  

Revers: Mans entrecreuades ?. Imatge molt repetida del símbol de donar-se la mà. 

Bipennis ?  

Petit bronze sense adscripció.  

Segons Richard i Villaronga aquesta podria tenir alguna relació amb H. de la Tour 1892, 
làm. VI, 2113, i per tant tenir alguna relació amb Massalia.  

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975; 

  

10 mm 0 
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16.-  

Metall: AE Pes: 0,65 g  Mòdul: 2 mm  Gruix: 2 mm, Posició de cunys: 12 

Anvers: Cap amb barba a la dreta.  

Revers: Possible figura d’un Kantharos.  

 

Petit bronze sense adscripció. La figura del Kantharos apareix en monedes de plata de 
Taranto, i també en monedes de Massalia, a sobre del bou embestint. 

Bibliografia: Richard, Villaronga 1975;  
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Fig 86. Imatge on es pot apreciar amb un element de referència el tamany real 
d’alguna de les monedes del jaciment. 
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EL TONATGE, CAPACITAT I MIDES DEL VAIXELL. 
 
 
 
 
 
 
Definir el tipus  de vaixell que era Illa Pedrosa no és una tasca fàcil. Ni durant els anys 
d’excavació d’en Foerster, ni en l’actuació realitzada pel CASC el 2002, no s’ha 
documentat cap resta de fusta o  d’elements estructurals de la nau. Tot i això sabem 
que es tracta d’un vaixell enfonsat, no només per la càrrega documentada, element 
més que significatiu, sinó també per la documentació d’elements propis d’un vaixell 
com poden ser claus corresponents a la fixació d’elements d’arquitectura naval o 
l’àncora de ferro. 
 
Com dèiem, ha arribat fins a nosaltres bona part del carregament que transportava 
aquest vaixell, i per tant podem tenir un idea aproximada de la seva capacitat de 
càrrega. Considerant que el vaixell no devia anar en llast sinó aprofitant tot el seu espai 
de càrrega útil, podem fer una aproximació a partir de la informació que tenim del seu 
desplaçament o tonatge. 
 
Aquesta hipòtesi de tamany la podem saber gràcies a la utilització de les fórmules 
emprades en la construcció naval dels segles XVII i XVIII. Fórmules que cercaven 
mantenir un stàndard de bona navegabilitat, i que trobem repetides en diversos 
tractats de la marina francesa, tant privada com militar. 
 
Avui sabem que aquetes fórmules són aproximatives i que si bé per aquest segles són 
molt precises, per època clàssica tenen certs problemes (Pomey, Tchernia 1978; 
Pomey 2008, 64). Tot i això són aproximacions que ens poden fer entendre millor de 
quin tipus de vaixell parlem quan estudiem el derelicte d’Illa Pedrosa. 
 
Una de les fórmules més utilitzades és la del càlcul del tonatge  basat en les mides de 
la quilla de cap a cap, més la mànega i el puntal. Aquesta fórmula basada en tractats 
de la marina francesa estava pensada per utilitzar-la amb mesures de Peus de Rei de 
0.325 metres. El seu resultat donava pes en brut de barrils de 2.000 lliures, mida 
stàndard de càrrega de l’època (979 Kg) (Pomey 2008). 
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Càlcul del tonatge d’una embarcació: 
 
 
E.- ESLORA MÀXIMA 
M.- MANEGA  
P.- PUNTAL 
 
 

     100 
E x M x P 

 
 
Les mesures s’expressen en peus de  32,5 cm. 
 
El resultat final de la fórmula s’expressa en barrils de 1,44  m3 
 
Aquests es poden passar a tones de 2.000 lliures 
 
Els barrils es poden multiplicar per ¾ = tones de 2.000 lliures 
 
1 tona de 2.000 lliures és equivalent a 979 Kg. 
 
 
 
Exemple 
 
E  = 18 m.     18 / 0,325 = 55,4 peus 
M =   6 m.      6/0, 325 = 18,5 peus 
P  =   2, 10 m.                            2,10 / 0,325 =   6,5 peus 
 
 
55,4 x 18,5 x 6,5
           94 

    = 70,88 barrils 

 
 
70,88 barrils  x  ¾  =  53,16 tones de 2.000 lliures. 
 
 
53,16 x 979/1000  = 52 tones mètriques 
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El vaixell d’Illa Pedrosa. 

 

Per solucionar aquesta equació i saber quina devia ser la mida del vaixell hem de 

conèixer el pes que transportava l’embarcació.  

Les peces de molí documentades en el jaciment d’Illa Pedrosa ascendeixen a un pes de 

2841.5 Kg. El conjunt d’àmfores documentades en el jaciment ascendeix a un pes de 

1.500 Kg1

La qüestió radica en que en aquells vaixells amb fusta i carregament conservat, 

especialment d’època més antiga que la d’Illa Pedrosa, s’està comprovant que aquesta 

fórmula no s’acaba d’adaptar (Pomey 2008, 64). Pomey estableix que a partir de 

comparar els resultats dels jaciments Jules Verne 7 i Grand Ribaud F, aquestes 

fórmules dels segles XVII i XVIII donen el doble de la càrrega real que transportava el 

vaixell. És possible que el pes de l’aparell, de les característiques del propi vaixell, 

sobretot els elements llançats de proa i poa,i especialment de l’alçada útil de la bodega 

de càrrega, poden fer que aparegui aquest error. Aquesta desviació és sempre similar, 

 

El total aproximant de la càrrega del vaixell d’Illa Pedrosa podria ser  4.500 Kg 
 

Per un vaixell de 10 metres d’eslora, acordant que per un coeficient d’equilibri dels 

vaixells antics E/M=3,5 i M/P=3, ens donaria per un vaixell de 10 m de eslora, 2,8 m de 

mànega i 0.93 m de puntal. Transformant les mesures a peus de rei i aplicant la 

fórmula tindríem: 

 

30,76 x 8,61 x 2,8 /100 x ¾ = 5,56 tones de 2000 lliures = 5,4 tones mètriques 

 

Aquest seria un resultat força aproximat pensant que el vaixell també havia de 

carregar més pes a banda del propi de la mercaderia. 

 

                                                        
1 Es comptabilitza el pes del contenidor i del continent. En aquest cas s’ha tingut en compte que l’àmfora 
contenia líquid, ja que en la major part dels casos el contingut era vi. 
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ja que a partir d’aplicar la fórmula sempre es calcula el doble del que transporta 

realment el vaixell. 

 

Si fem cas a aquesta revisió i ajustament de les fórmules s’hauria de pensar en el 

vaixell d’Illa Pedrosa com una mica més gran. Si li donem el valor de 12 metres d’eslora 

i recalculem amb les mateixes equacions ens dóna (12 m = 36,92 peus; E/M = 3,5 

obtenint 3,4 m = 10,46 peus; M/P = 3 obtenint 1,13 m =3,47 peus ): 

 

36,92 x 10,46 x 3,47 /100 x ¾ = 10,05 tones de 2000 lliures = 9,83 tones mètriques. 

 

Si aquest valor el dividim per la meitat com aconsella Pomey tenim 4,9 tones 

mètriques de càrrega, molt properes a les 4,5 tones que havíem proposat nosaltres. 

 

Així doncs estaríem sempre parlant d’un vaixell al voltant dels 10 o 12 metres d’eslora. 

Per tant un petit vaixell de cabotatge, amb la necessitat de poca tripulació. 

 

Evidentment aquesta fórmula podria variar, especialment en les mides finals. Però s’ha 

de tenir en compte que s’adiu força bé al que pels objectes de la tripulació i pel 

carregament hem pogut documentar en el derelicte.  

 

Una altra dada important per saber les mides del vaixell fou l’única peça documentada 

que formava part del conjunt dels elements nàutics d’aquest vaixell. Es tracta d’una 

àncora de ferro de cep mòbil. Aquestes eren típiques de petites embarcacions ja que el 

cep es podia retirar per guanyar espai en la coberta del vaixell. 

 

Es va recuperar únicament la concreció que embolcallava les restes de l’àncora. 

Realment del metall que l’havia format ja no quedava res, i només es conservava la 

concreció que feia de motlle del que havia estat l’instrument. Sabem de la seva 

aparició per fotografies, especialment de la seva extracció, per la menció i els croquis 
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que va fer Foerster en el seu diari d’excavació, i per la publicació de la peça per part de 

Ponce (1975, 101). 

 

Foerster es va adonar de la importància de la troballa i també de la dificultat per 

conservar dita peça. Així que ràpidament va fer un croquis amb mides per no perdre 

informació. Aquest croquis és el que es va publicar a Immersión y Ciencia i que 

nosaltres reproduïm (Fig 63). 

 

Es tracta d’una àncora amb una forma similar a les realitzades en plom, presentant 

característiques pròpies com el forat inferior, i un arganell robust, a banda del cep 

mòbil. Aquest tipus d’àncora tenen una difusió molt elevada tant en cronologia com en 

zona d’utilització.  

 

En el cas d’Illa Pedrosa la mida de l’àncora, petita, i un pes lleuger, si el comparem amb 

el pes de les àncores de plom, ens segueix defensant la hipòtesi d’una embarcació de 

reduïdes dimensions. 

 

Ponce també ens parla de la descoberta de dues peces de plom amb els costats molt 

rodats. Les mesures generals d’aquestes peces són 1: 45x10x5 cm i 14 kg, i 2: 42x212x6 

cm i 13 kg (1976, 100) (Fig 64). Segons aquesta autora aquestes dues peces 

respondrien a “un cepo relleno de plomo, de un ancla de madera, que correspondería 

a lo que dice Diodoro: [y llenaron sus anclas de plata, después de sacarles el plomo..]” 

(Ponce 1975, 100). 

 

Es tracta de les restes de plom d’una àncora de l’anomenat tipus II de la tipologia 

establerta per  Haldane (Haldane 1984, 4, 26). La part orgànica de l’instrument no s’ha 

conservat i l’única evidència de què disposem són les barres de plom que omplirien el 

cep de fusta per dotar-lo de pes, permetent que l’ungla de l’àncora es clavés al fons 

assegurant la fixació del vaixell. Aquest tipus d’àncora ja està en ús al s. VII aC. i sembla 
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que no va més enllà d’època tardorrepublicana, sent l’últim exemplar contextualitzat 

el d’Illa Pedrosa (Käpitan 1984; Haldane 1984). 

 

El jaciment més antic que conserva aquest tipus d’ancora és el derelicte de Bon Porté 

de finals del s. VI aC. (Joncheray 1975). El seu ús es va prolongar al llarg del segle V a.C., 

com testimonien les troballes dels derelictes de Tektas Burnu (Trethewey 2001), i en el 

jaciment Ma'Agan Mikhael datat al 400 aC. L’excepcional estat de conservació de la 

totalitat de l’àncora han permès entendre aquesta tipologia (Linder, Kahanov 2003). 

També al Porticello de finals del segle V i principis del segle IV a.C. (Eiseman, Ridgway 

1987) i Kyrenia amb una cronologia del 310-300 a.C. (Käpitan 1984). El derelicte 

hel·lenístic de La Secca di Capistello, de principis segle III a.C. (Frey, Hentschel, Keith 

1978) també presenta un exemplar d’aquest tipus. 

 

Com a curiositat es van documentar 4 claus de secció quadrada de bronze (Fig 65-66). 

Igualment es van conservar un seguit de concrecions que estaven formant el negatiu 

del que havien estat claus de ferro. D’aquests no es va conservar res. Aquestes 

troballes són molt habituals en les excavacions de qualsevol derelicte d’època clàssica, 

i degut al seu estat de degradació no aporten una especial informació sobre el vaixell 

del qual formaven part. 
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Fig 87. Dibuix de l’àncora de ferro del derelicte d’Illa Pedrosa realitzat per F. Foerster. 
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Fig. 88. Dues peces de plom que formarien part d’una petita àncora. 
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Fig 89. Claus de bronze que formarien part de les unions de l’arquitectura naval del vaixell. 

 

 

 
Fig 90. Claus de bronze de menors dimensions però que tindrien la mateixa finalitat que els 

anteriors. 
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CRONOLOGIA DEL JACIMENT A PARTIR DE LES RESTES ESTUDIADES   

 

INTRODUCCIÓ 

 

La datació d’aquest derelicte ha estat tractada en moltes obres i per molts autors. 

Abans d’endinsar-nos en aquest tema creiem convenient fer un repàs de les diferents 

propostes de cronologia amb les argumentacions pertinents que els autors i 

especialistes han anat proposant al llarg del temps. 

 

La primera fou la cronologia que es va proposar en el recull d’articles de la revista 

Immersión y Ciencia nº 8-9 de 1975. Barberà en el seu estudi de la ceràmica del 

carregament, Campaniana A, establia que “La tabla de formas no contiene ninguna 

característica propia de la llamada cerámica campaninese del tipo B, si bien ello puede 

atribuirse a un arcaísmo por la naturaleza provinciana del alfar cuya actividad podría 

colocarse en el último cuarto del siglo II aC. y el primero del siglo I aC.” (Barberá 1975, 

84) 

 

Pascual també a la mateixa revista establia que “La pieza más moderna es el ánfora 

completa de la forma Dressel 1 B y los paralelos aducidos se fechan en las últimas 

décadas del siglo I aC. No obstante es casi una pieza única y en general el contexto, en 

lo que a ánforas se refiere, nos ofrece unas fechas más altas. Así pues y contando con 

que esta pieza sea un ejemplar algo prematuro, creemos que situar el naufragio en los 

alrededores del año 100 antes de J. C. es una hipótesis muy verosímil.” (Pascual 1975a, 

91) 

 

Pel que fa a les monedes Richard i Villaronga van donar la cronologia del conjunt a 

partir de les monedes del Rei Kaiantolos, de la regió de Narbona-Béziers, de la primera 

meitat del segle I aC. Aquesta era la moneda més moderna i per tant el terme a partir 

del qual començar la cronologia del vaixell. També van donar una cronologia de segle I 
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aC. a un petit bronze de Massalia, però en aquest cas l’adscripció no era tant clara, i 

aquests bronzes tenen una perdurabilitat en el temps molt gran, tant en la seva 

producció com després en el seu ús. 

 

Així per tant en aquest primer estudi s’establia una controversia important en 

diferenciar per una banda el carregament amb una data pròxima al canvi entre el segle 

II i segle I aC. i la moneda més moderna, de la primera meitat del segle I aC. 

 

Tot i això tots els autors remarcaven que si bé aquestes peces puntuals s’encarregaven 

de modernitzar la cronologia, el gruix de materials del vaixell, tant ceràmics, com 

amfòrics, com monetaris, semblaven tenir un context equiparable als d’altres 

jaciments més antics.  

 

Morel en el seu estudi “Ceràmique campanienne: Les formes”, ja feia referència a 

aquesta problemàtica cronològica. Aquest autor arriba a la conclusió que les formes 

ceràmiques del vaixell tenen una morfologia que s’adscriu a un moment anterior a  les 

trobades en el jaciment de Giannutri (1981, 63). En aquest cas només es feia referència 

al carregament de ceràmica de vernís negre per dotar al jaciment de cronologia i per 

tant no es feia menció a cap element més de la resta del carregament del vaixell. Així 

Morel dóna una cronologia del 150/140, una dècada abans de la cronologia proposada 

pel derelicte de Giannutri 140/130 (Morel 1981,63)1

Un següent treball on es tracta la cronologia del jaciment d’Illa Pedrosa és l’estudi dels 

campaments numantins per part d’Enric Santmartí (1985a, 156).  L’autor situa la data 

d’enfonsament de la nau al voltant de la data històrica de la caiguda de Numància i el 

setge per part de les legions romanes del 134/133 aC. Així dóna una cronologia al 

vaixell de la dècada del 140/130 aC.  En aquest article es relacionen les formes de 

vaixella campaniana, i a la vegada es fa un treball important amb l’estudi amfòric. 

.  

 

                                                        
1 Morel extreu aquesta cronologia de l’article de Lamboglia (1961, 150). Tot i això Lamboglia dóna una 
cronologia més àmplia per aquest vaixell emmarcant-lo entre el 150/130 aC (Lamboglia 1964b). 
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Especialment estudiant les formes de Dressel 1 A de procedència itàlica, les àmfores 

“ovoides”, així com la petita àmfora que rebrà el nom de Campaments Numantins, que 

també transportava el vaixell d’Illa Pedrosa.   

 

L’autor també destaca el problema numismàtic que es troba en l’estudi cronològic del 

vaixell d’illa Pedrosa, si bé només l’esmenta sense entrar al fons de la qüestió. 

 

Altres autors en la dècada dels 80 han ofert altres hipòtesis, fins i tot la de plantejar la 

possibilitat de que dos vaixells de diferent cronologia s’aguessin enfonsat al mateix 

indret i per tant donessin pas a problemes cronològics com els que tenim a sobre de la 

taula (Roman 1987). Aquesta teoria es va popularitzar després de  l’estudi de Luc Long 

sobre les restes del Grand Congloue (1987).  

 

Tot i això la campanya arqueològica duta a terme l’any 2002, va desfer completament 

aquesta teoria, ja difícil “per se”. En l’indret de l’excavació no van aparèixer més que 

restes del carregament ja esmentat d’aquest vaixell. No va documentar-se cap altre 

indici que parlés d’un enfonsament afegit. A la vegada seria molta casualitat que 

només una bossa amb monedes hagués caigut en mig d’un vaixell enfonsat a 40 

metres de fondària, amb una cronologia relativament similar a la resta del vaixell. 
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PRINCIPALS ELEMENTS PER DONAR CRONOLOGIA.    

 

En el cas d’un vaixell, el primer i més important element per donar cronologies 

acurades són els materials que conformen el carregament. És evident que aquests 

productes destinats al consum, parlen directament sobre els agents comercials d’una 

època o un moment. Es pot parlar de processos d’estocatge, o temps que han trigat els 

objectes des de la sortida del seu lloc de producció fins el seu destí final. Aquest procés 

que segurament ha passat per diverses vies de distribució i redistribució, potser és un 

procés llarg, però prou indicatiu per donar cronologies concretes. Finalment la datació 

del derelicte es pot afinar encara més gràcies als objectes que la tripulació del vaixell 

portava en el moment de l’enfonsament. 

 

Posteriorment hi ha altres elements que s’han d’utilitzar amb més cura, com poden ser 

objectes propis del vaixell, sistemes de construcció, o arquitectura naval, o instruments 

nàutics com poden ser les àncores. 

 

En el cas que ens ocupa el carregament del vaixell estava format, com hem vist en el 

capítol precedent, d’un conjunt força heterogeni de productes. Segons el grau de 

volum dins de la càrrega, tenim en primer lloc els molins, amb una cronologia incerta. 

Seguidament per importància en nombre, tenim la vaixella de taula Campaniana A. 

Com ja hem explicat en el capítol específic per aquesta classe ceràmica, aquest gran 

conjunt es pot adscriure cronològicament a la Campaniana A Mitja/Clàssica, amb una 

cronologia del 180/100 aC. En aquest cas tenim representats un repertori formal prou 

interessant com per poder afinar cronologia. Per una banda tenim una sèrie de formes 

que perduren al llarg de tota la producció. Aquestes són les Lamboglia 36, o totes les 

variants de la forma 27, així com també les Lamboglia 31 i 33. En aquestes dues formes 

cal veure un desenvolupament en la seva decoració pintada, simplificant-se en els 

models més moderns, com és el cas d’Illa Pedrosa. A la vegada ja es presenten formes 

pròpies de la fase final d’aquesta producció Mitja/Clàssica i que enllacen amb la 
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producció tardana. És especialment important la forma Lamboglia 6 la qual comença a 

aparèixer a partir de meitat del segle II aC., i especialment del plat Lamboglia 55, que 

ens remet ja als plats més moderns de Lamboglia 5, propis inclús de produccions de 

Campaniana B. 

 

Per tant pel que fa a la Campaniana A ens portaria vers un moment mitjà d’aquesta 

producció situant-nos en el que Morel ja havia anunciat 150/140 aC. i fins i tot 

150/130aC. 

 

Dins del carregament també hi ha el conjunt heterogeni de continents amfòrics 

estudiats en un capítol específic. En aquest cas cal posar especial interès en les formes 

que tenen les àmfores Dressel 1 A. Aquestes ja no són de transició, sinó que 

s’engloben de ple en el moment de gran producció d’aquests contenidors. Tot i això 

encara queden elements, especialment en els pivots que ens arrosseguen a aquestes 

formes de transició. 

 

De manera global sempre s’ha pres la destrucció de Cartago (146 aC.) i els treballs 

desenvolupats en els estrats de destrucció de la ciutat com a elements cronològics per 

fer el pas entre les àmfores grecoitàliques tardanes i les àmfores Dr. 1 A. Per tant 

aquest seria un “terminus post quem” de la resta del conjunt del  jaciment.  I donat que 

tenim certs elements que encara estan vinculats a àmfores de transició no podem anar 

molt més enllà d’aquesta data. 

 

També és interessant l’aparició dins del conjunt del carregament de l’àmfora Camps 

Numantins, nom donat per Sanmartí a partir de l’estudi d’aquest espais militars que es 

van aixecar precisament per tancar la ciutat de Numancia i procedir a la seva 

destrucció al 133 aC. (1985a). 
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Els contextos recuperats en aquests campaments, especialment el de Peña Redonda, 

és molt similar al conjunt del carregament del derelicte. Especialment pel que fa al 

vernís negre, a les àmfores Dressel 1 A, i per l’aparició també de les àmfores 

classificades com “ovoides”, i que nosaltres hem classificat com Tripolitanes Antigues. 

 

En el cas que ens pertoca cal recordar les reflexions de Morel, en el seu article al 

congrés de Siena de 1986,  (1989, 123-127). Reflexiona sobre la importància que es 

dóna als canvis de les àmfores, i ell veu més fàcils de comprovar els canvis que es 

dónen en la ceràmica de cuina, o la de taula. Es evident que les modificacions en la 

ceràmica semblen a priori uns elements més importants a nivell històric que no pas els 

canvis morfològics, a vegades mínims, que presenten els diferents tipus d’àmfores. A la 

vegada també remarca que de la ceràmica fina es pot determinar amb força precisió la 

seva area de producció, mentre que per altra banda, no és gens fàcil poder saber quina 

és l’àrea de producció de diferents àmfores, doncs moltes de les formes s’estan 

produint en llocs geogràfics ben diversos. 

 

Pel que fa a la resta dels elements del carregament cap dóna una cronologia més 

precisa. Entre els estris de la tripulació tots els elements són cronològicament molt 

amplis, podent-los situar en un espai de temps prolongat, que coincidiria amb el segle 

II i inici del segle I aC. 

 

Pel que fa al conjunt numismàtic, principal problema alhora de donar una cronologia al 

jaciment hem de ser conscients que dels 16 individus documentats amb cronologia 

concreta només tenim els bronzes de Massalia, amb una datació àmplia, del segle II-I 

aC., l’as uncial del segle II aC., la moneda de Neapolis del s. III aC. i els dos bronzes de 

“Kaiantolos Basil”, de la regió de Narbona-Beziers. La resta són monedes sense 

adscripció. 
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Aquestes dues monedes del rei Kaiantolos sempre s’havien datat a partir de H. de la 

Tour (1892), com a elements de la primera meitat del segle I aC. Així ho exposen 

Richard i Villaronga (1975, 74).  

 

Darrers estudis han fet endarrerir la cronologia que es donava a aquest bronzes, 

especialment a partir de la publicació de M. Py  (2006, 583-585). Durant l’excavació 

programada de 1996 a Lattes (Herault, França) es va documentar un exemplar idèntic 

de bronze de Kaiantolos en un context de mitjans del segle II aC. Juntament amb la 

moneda es va documentar un conjunt d’àmfores grecoitaliques de transició, amb vores 

d’àmfores massaliotes tardanes. Pel que fa a la ceràmica de taula, hi apareixien formes 

de Campaniana A Lamboglia 5, 6, 36, 27 a-b, 31b, 27 Ba, 27 Bb, 33b, 28ab (Py 2006, 

584). Es pot comprovar que es tracta d’un repertori extraordinàriament similar al que 

es documenta a Illa Pedrosa. 
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CONCLUSIONS 

  

Així doncs aquest vaixell es podria situar cronològicament entre els esdeveniments de 

la caiguda de Cartago i la presa de Numància. I per tant donar-li dates concretes entre 

el 146 i 133 aC. Tot i això, hauríem de tenir en compte la distància que separa a 

Cartago del lloc d’enfonsament. A la vegada veure la similitud de les fàcies amb els 

contextos dels diversos campaments numantins, i, la proximitat existent entre 

Numancia i Empúries, lloc on arribarien les tropes que atacarien Numancia, i lloc de 

sortida del nostre vaixell. Creiem més encertat acabar de transcórrer els sis anys que 

tancarien la dècada 150/140, i parlar que aquest vaixell es podria situar en la dècada 

de 140/130 aC, tal i com defensava Sanmartí (1985a). 

 

Segurament aquest vaixell d’Illa Pedrosa es pot equiparar al vaixell de Giannutri (Itàlia), 

amb una datació proposada per la mateixa dècada del tercer quart del segle II aC. En 

aquest cas segurament ambdós vaixells estaven realitzat un mateix intercanvi 

comercial, tot i que cada un en una punta del Mediterrani occidental. 

 

Per tant una cronologia que engloba els fets de la Tercera Guerra Púnica, i a la vegada 

la destrucció de Numància. Fet curiós que tots dos esdeveniments ben datats 

històricament, estan protagonitzats per P. Corneli Escipió Emilià com bé apunta J. 

Principal (Principal en premsa2

                                                        
2 Agrair a Jordi Principal que ens trametés l’article i figures “Cuando arqueología y historia se dan la 
mano: Cartago y Numancia dos buenos referentes” abans de que aquest text sortís a impremta, degut a 
la interessant informació en relació a l’enfonsament de la nau d’Illa Pedrosa. 

). 
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EL COMERÇ EN ÈPOCA ROMANA 

  

Hem cregut interessant començar aquest capítol amb una breu menció dels estudis de 

comerç que s’han portat a terme pel món romà en general i especialment pel món 

romà imperial, donat que si bé no es estrictament el nostre tema d’estiu, si que 

aporten coneixements que es poden extrapolar a l’època tardorepublicana, ja que 

moltes de les característiques pròpies de l’economia romana imperial, van sorgir 

durant aquesta època tardorepublicana. 

 

Roma evidencia un desenvolupament importantíssim a partir de la Segona Guerra 

Púnica. Aquest ha estat un fet defensat per gran part de la comunitat científica, i es 

presenta com la causa/efecte per la posterior creació de l’Imperi Romà (Garnsey, Saller 

1987). Amb el control total de la part inferior de la Península Itàlica, es comença a 

desenvolupar un nou sistema agrari basat en l’explotació de la terra a partir de grans 

propietats que es recolzen en la mà d’obra esclava. Els excedents d’aquest nou sistema 

de producció, on prima la quantitat sobre la qualitat, necessitaran de nous mercats i 

noves infrastructures per la seva exportació. Serà en aquest moment quan la ciutat de 

Roma, i especialment les seves oligarquies polítiques generalment lligades amb vincles 

molt estrets a aquests centres de producció, començaran a crear un seguit de nous 

mecanismes que conformaran una complexa xarxa comercial que s’anirà 

desenvolupant, arribant a la seva màxima expressió en època imperial (Tchernia 2011, 

Perez Ballester 2009). 

 

Davant d’aquesta realitat dins del complex món romà caldria contestar a la pregunta 

clau: quin tipus d’economia presentava aquesta societat romana? Però aquest no és 

un problema nou. Per la resposta a aquesta pregunta s’ha obert en els últims anys una 

important línia de debat entre diverses tendències dins dels historiadors de l’economia 

d’aquesta època. Aquests debats es focalitzen en dos postures antagòniques. Per una 

banda les teories de Rostovtzeff el qual entenia l’economia romana en termes de 
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desenvolupament important i comparable a la situació econòmica del període de 

començament del capitalisme (Rostovtzeff 1960). Per una altra banda, com resposta a 

aquesta teoria, un conjunt d’historiadors agrupats en l’escola anglosaxona, amb Finley 

com a màxim representant, entenen l’economia romana, com una economia 

subdesenvolupada, basada principalment en l’aspecte agrari (Finley 1986).  

 

Els últims anys han començant a sortir veus que critiquen durament la visió simplista 

que Finley fa de l’economia romana i, adoptant una postura més o menys intermitja, 

defensen una economia de mercat limitat. Per tant es decanten per un plantejament 

que estaria molt lluny del model d’economia de mercat defensat per Rostovtzeff, i més 

desenvolupat i actiu que el model de Finley. 

 

Una figura clau d’aquest grup és Harris. Per a ell,  l’economia de mercat dins del món 

romà segurament tenia més importància del que fins ara se li ha donat (Harris 1993, 

16). Aquesta estaria vinculada a la demanda de les grans ciutats existents. Per explicar 

aquesta demanda posa com exemple la producció de terra sigil·lata sudgàl·lica, que 

des de La Graufessenque arribaria als punts més allunyats de la geografia romana, 

principalment en les dates compreses entre el 40 i el 100 dC. Tot i que l’exemple que 

dóna està emmarcat en època imperial, nosaltres podem observar unes condicions 

similars, amb paral·lelismes a nivell de documentació material com l’exemple de la 

producció de ceràmica sudgàl·lica, en la producció i distribució de la ceràmica de taula 

de vernís negre comercialitzada en època tardorrepublicana, Campaniana A i 

Campaniana B. 

 

Segons Harris  la redistribució de l’Annonna pública comportaria una gran quantitat de 

despeses i segurament conformaria el gruix del mercat en època tardorrepublicana, i 

especialment en època imperial, però ressalta que els principals beneficiats d’aquesta 

economia eren el poble de Roma, i les legions romanes, però que no tindria cap efecte 

dins de la resta de població que conformava la gran societat romana. Davant d’aquest 
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punt seria bo realitzar una reflexió sobre la importància que tindria l’economia de 

mercat i el comerç entre les diverses poblacions o ciutats importants, ja no per abastir-

les dels productes de primera necessitat, evidentment indispensables, sinó per dotar-

les de tots aquells elements que la població necessités. Ja fossin bens de consum, o 

fins i tot aquells productes denominats de luxe, destinats a les classes poderoses 

d’aquest nuclis urbans (Harris 1993). 

Harris veu com simplista pensar que un comerç annonnari seria el gran motor de 

l’economia romana i no creu que aquesta economia redistributiva tingués el pes tan 

simptomàtic que alguns autors li donen (Remesal 1986, Carreras Monfort 2000). Per 

Harris la demanda de les principals ciutats de l’Imperi, en el nostre cas, de la República 

romana, eren les encarregades de sostenir el comerç a llarga escala pel Mediterrani 

(Harris 1993,18). 

 

Harris argumenta que l’economia romana durant l’Imperi no distaria tant d’una 

economia capitalista. Defensa la no existència d’un brutal canvi entre l’economia 

arcaica i la moderna, establint que les dues es basarien principalment en uns 

estàndards reals de racionalitat. Aquest últim aspecte ja hauria estat expresat, segons 

Carandini, per Columella en els seus textos basats en la racionalització de l’agricultura i 

els guanys obtinguts (Carandini 1983, 25). Harris basant-se en Carandini també 

estableix els principals punts definidors d’una economia capitalista i les contraposa 

amb l’economia mercantil de Roma. 

 

Duncan-Jones es refereix a L’Imperi Romà definint-lo com la primera economia a 

escala, on les diferents províncies van arribar a estar integrades econòmicament, 

completant les seves respectives produccions (Duncan-Jones 1990). Aquesta 

constatació implica un important desenvolupament de l’economia provincial a l’hora 

que evidencia una gran producció destinada a l’exportació. Aquesta situació que 

Duncan-Jones dóna per època imperial, ja es pot entreveure en època 

tardorrepublicana.  



  III. Context Històric 
 

 Pàgina 259 
 

 

COMERÇ EN ÈPOCA TARDORREPUBICANA 

 

A principis del segle II aC. es comença a produir dins del camp itàlic una transformació 

agrària amb una producció destinada prioritàriament al comerç de llarga distància, 

vers les noves províncies en vies de romanització, principalment Hispania, i el sud de la 

Gàl·lia. Una producció orientada en totes les seves vessants cap a un comerç marítim, 

especialment amb la producció de vi, però també d’un seguit de productes de segona 

categoria que acabarien d’omplir les bodegues del vaixells mercants. En aquest cas 

concret caldria remetre’ns a l’exemple ja utilitzat amb anterioritat en relació a la 

producció de la Campaniana A (Lamboglia 1952; Morel 1981; Morel 1989). Es tractaria 

de  productes que tindrien el seu valor en el comerç exterior, i que s’esperaria extreure 

benefici d’ells no en mercats pròxims als llocs de producció sinó a l’altre costat del 

Mediterrani occidental. Aquesta producció tant específica vers a un consumidor tant 

llunyà evidencia també la necessitat per part del productor de conèixer els gustos del 

seu consumidor. I  a la vegada adaptar-se a les noves necessitats que el consumidor 

llunyà vagi adquirint degut al seu nou estatus de poble romanitzat (Morel 1981). 

  

Per entendre realment com s’articulava l’economia romana caldria fer un esforç en 

comprendre fins a quin punt es desenvolupà el comerç en època republicana. En els 

textos apareix amb relativa facilitat la paraula llatina Commercium per designar 

qualsevol activitat  relacionada amb els negocis, l’intercanvi o la compra i venda de 

mercaderies per un benefici, acceptant els riscos inherents a la transacció (Will 1977). 

 

Un dels destacats especialistes que s’han dedicat a aquest tema és Garnsey, el qual 

intenta aproximar-se a aquesta problemàtica a partir de l’estudi de les fams i els 

mecanismes adients per aconseguir l’arribada de gra a Roma, tant en època 

republicana com imperial (Garnsey 1988). Aquest investigador creu que és un bon 

punt d’informació per poder establir quina seria la infrastructura per poder proveir una 
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ciutat amb les necessitats de l’antiga Roma (Garnsey 1988). Aquests mecanismes 

també evidencien el nivell de complexitat comercial que s’establia en aquestes 

transaccions, ja que aquest aprovisionament es feia a partir del gra de les províncies, 

especialment de Sicília, el nord d’Àfrica, i Sardenya. Ciceró ens explica com al 66 aC. 

Pompeu, el Comissionat del Gra, va a visitar aquestes tres regions per donar fe de la 

seva capacitat com a graners de Roma (Garnsey 1988, 182). 

 

És remarcable l’explicació que dóna Garnsey a la importància de les transaccions 

comercials, mostrant a la vegada el poder que podien arribar a tenir els grans 

comerciants en època tardorrepublicana (Garnsey 1988, 182). Segons aquest autor una 

de les grans reformes que evidencien aquest poder és la Lex Sempronia. Aquesta llei 

establerta per Gaius Gracchus al 123 aC. fixava el preu del gra a un preu mínim de 6 

1/3 asos per modi. Es tractava d’una mida que volia tancar les portes als comerciants 

del gra que volguessin especular en cas de necessitat d’abastiment a la ciutat de Roma. 

Els beneficiaris d’aquesta llei  foren els habitants de Roma que tenien el dret de rebre 

els ajuts governamentals, i que en aquesta època serien entre els 45.000 o 86.000 

beneficiats. Les quantitats de gra per poder assolir aquesta demanda eren al voltant de 

2,6 a 5 milions de modii (Garnsey 1988, 182). A la vegada aquesta llei també 

contemplava la obligació de la construcció de graners públics a Roma. 

 

La Lex Sempronia es recollida per diversos autors degut a la seva importància per 

l’abastiment de la capital i per ser un dels elements que amb el pas del temps donarà 

pas a la obligació de l’Emperador d’abastir amb gra, (i posteriorment  amb altres 

productes) a la població de Roma que no podia aconseguir-los pels seus propis mitjans. 

Obligació que es coneixerà en època d’August amb el nom d’Annona Imperial. Aquesta 

llei la trobem recollida per Plutarc (C. Gr. 5, 2, 6,3),  Apiè (B.C. I, 21),  Titus Livi (Per. 60) 

i Ciceró (Tusc. III, 48). 

 



  III. Context Històric 
 

 Pàgina 261 
 

Virlouvet, seguint les teories de Garnsey, indica la importància que devia tenir el 

comerç lliure en època tardorrepublicana. A partir d’estudiar els aspectes comercials 

del gra, veu els paral·lelismes amb la resta de moviments comercials de l’època 

(Virlouvet 1994, 25). 

 

Segons ella aquestes lleis reguladores del lliure intercanvi es faran cada vegada més 

importants. Tindran gran transcendència dins del procés polític portat a terme per 

August, així com pels continuadors de la seva tasca politico-administrativa. Aquestes 

regulacions ens mostren un intent de control efectiu de les elits governamentals vers 

les transaccions comercials i especialment vers l’especulació. Un comerç que no cal 

oblidar que estaria fet per les mateixes famílies riques que controlaven el poder polític 

(Virlouvet 1994, 25). 

 

La importància d’aquestes prohibicions, no radica en el sentit per si mateixes, doncs és 

clar que retallen el marc d’acció del lliure comerç, sinó que la importància que 

transmeten és que ens estan informant de la necessitat de l’existència d’uns preus 

mínims pel que fa als productes de primera necessitat. Això vol dir, dins d’una lectura 

acurada, que abans del 123 aC. ja existeix un lliure intercanvi en el comerç d’aquests 

productes de primera necessitat, els quals al no estar regulats, poden agreujar els 

estats de crisis de subsistència de determinades regions o pobles degut a un esperit 

especulador. És important tenir present aquesta força del lliure intercanvi. Per tant les 

mesures adoptades s’estableixen especialment per retallar les possibilitats d’aquest 

comerç, i indirectament ens mostren un estament comercial potent i perillós (Virlouvet 

1994, 25). 

 

Seguint amb el fil de la importància de les transaccions comercials cal veure l’afirmació 

que sobre el comerç ceràmic estableix Morel: “A l’epoque romaine, car toute 

céramique est alors, par définition, un object bon marché, qu’il est hors de question de 

considere comme un signe de luxe. Une céramique n’est pas exporté parce qu’elle est 
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“belle”, mais parce que, grâce à un prix particulièrement bas, elle peut rivalisser sur des 

marchés éloignés avec de produccions locales”  (Morel 1983b, 67). 

 

Aquesta afirmació ens dóna una vegada més idea de la importància del comerç 

específicament en època republicana. Morel fa referència a l’importantíssim comerç 

que s’aprecia en aquesta època amb la ceràmica de vernís negre, la Campaniana A,  la 

qual es produeix en uns tallers situats en la zona del golf de Nàpols (Ischia-Nàpols) 

(Morel 1981,47). La mateixa ceràmica que com s’ha esmentat en els capítols anteriors 

es transportava en el derelicte d’Illa Pedrosa. Una ceràmica que no es comercialitzava, 

com bé diu Morel, per la seva qualitat, sinó pel seu preu competitiu. En tot cas es 

tracta d’un canvi d’actitud comercial. Així doncs en el segle anterior la ceràmica 

d’exportació comercialitzada, principalment vernissos negres àtics, es caracteritzaven 

per la seva qualitat i gracies a ella arribaven com productes de qualitat a mercats 

allunyats.  

 

A partir d’aquesta reflexió es pot plantejar que aquesta vaixella es comercialitza 

perquè presenta un preu tal que pot competir amb les produccions locals de mercats 

extremadament allunyats. Cal destacar que aquesta afirmació es pot contrastar 

arqueològicament doncs tots els ports de la Mediterrània occidental en aquesta època 

presenten un gran percentatge d’aquest producte. A la vegada aquesta dada ens 

reafirma en la observació de la vitalitat de les transaccions comercials. Tot i això la 

importància comercial d’aquest producte bé donada per una banda pel seu poc valor 

econòmic, com bé esmenta Morel, buscant la “maximització de beneficis”, però per 

altra banda la seva important acceptació dins dels circuits comercials bé donada per la 

seva representació cultural. Es tracta de la comercialització d’un producte concret i 

específic creat en un nucli relativament petit, i vinculat a uns elements de comerç més 

amplis. És evident que aquesta ceràmica no es comercialitzava individualment, sinó 

que era un producte que es distribuïa conjuntament amb bens de primera necessitat 

especialment el vi, i que sense aquesta empenta comercial no haguessin tingut tanta 
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difusió. Però aquesta ceràmica representava un gust cultural que feia que la seva 

comercialització fos rendible. Es per això que podia competir amb les produccions 

locals de les zones on arribava. Aquesta  ceràmica representava el gust de la societat 

itàlica vers els seus costums de taula. I gràcies a les dades que podem aconseguir a 

partir del seu comerç (contrastant-ho evidentment amb una infinitat de paràmetres 

afegits que dóna aquest complex procés de romanització) ens serveix com a indicador, 

no només de com anaven arribant els nous colons itàlics en tot el Mediterrani 

occidental, sinó que també a quina velocitat demogràfica anaven introduint-se dins de 

les poblacions autòctones, i a la vegada mostrar-nos com aquestes poblacions anaven 

fent-se seves les tradicions dels pobles itàlics.  

 

Aquest fet esta íntimament vinculat a un comerç molt actiu que pot donar sortida a 

aquelles demandes que necessiten els nous mercats oberts gràcies a aquest complex 

procés de romanització, independentment de la distància que separi als centres 

productor i receptor.   

 

És important la idea de producció urbana de la gran majoria de produccions 

ceràmiques que van estar exportades en grans quantitats. Excepte casos aïllats les 

grans produccions sorgeixen de nuclis urbans, generalment vinculats a un actiu comerç 

marítim especialment vinculat a productes de primera necessitat (Atenes, Nàpols, Pisa, 

Arezzo, Lyon) (Morel 1983,70). 

 

Un important coneixedor del comerç marítim republicà com Zevi mostra en la seva 

obra la rellevància que tenien aquestes produccions urbanes establertes gràcies a 

importants infraestructures portuàries. Així aquest autor dóna un clar exemple 

relacionat amb la insuficient infraestructura en època republicana del principal port 

marítim de la gran capital, la ciutat de Roma. Zevi mostra les mancances en època 

tardorrepublicana del port d’Ostia, el qual tenia capacitat per acollir les naus de 300 

àmfores, considerades pels texts naus petites, possiblement de cabotatge (Zevi 1994). 
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Cal recordar que des del 218 aC., segons la Lex Claudia, tant als senadors com a les 

seves famílies no se’l permetia posseir naus de més de 300 àmfores, el que indicaria 

que es podria fer un comerç molt limitat amb aquestes embarcacions (Livi XXI,63)1

                                                        
1 Cal dir que aquesta llei va tenir poca o nul·la transcendència davant al possibilitat que tenien de possar a 
tercers al capdavant dels seus negocis (Roldan 1987, 216-217) 

. A 

Ostia el que es feia era un transvasament de les mercaderies directament a 

embarcacions fluvials. Els mosaics que coneixem de l’intercanvi de mercaderies entre 

dues embarcacions (mosaics de la plaça de les corporacions, Ostia Antica) són un reflex 

perfecte d’aquesta activitat. Aquest fet del desembarcament amb petites barques ja 

devia ser molt utilitzat a l’època segons Zevi  el qual recorda que no només s’utilitzava 

a Roma, sinó que també s’utilitzaria en aquells llocs on les condicions portuàries no 

permetessin atracar el grans vaixells comercials (Zevi 1994, 64). 

 

D’aquesta manca d’infraestructures adequades s’aprofitarà el port de Puteoli (Nàpols), 

el qual es convertirà en un dels més importants de tota Itàlia, sinó el més important, ja 

sigui pel comerç privat com per l’arribada del comerç públic. (Zevi 1994, 64). 
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COMERÇ TARDORREPUBLICÀ A LA PENÍNSULA IBÈRICA 

 

Pel que fa a la Península ibèrica cal destacar l’extraordinària importància del procés de 

romanització que vincularà i afectarà a tots els processos que es produeixen a nivell 

polític i econòmic en aquesta època. Segons alguns investigadors podem considerar 

dues fases diferenciades dins d’aquest període (Sanmartí 1985a, Molina Vidal 1997, 

Pérez Ballester 2009).  

 

Per una banda un primer període que comprendria del 218 al 133 aC. amb l’arribada 

de les legions romanes a Empúries, fins la caiguda de Numància i amb aquest fet el 

punt de no retorn del control militar romà. A la vegada aquesta data també correspon 

a la crisi oberta a Roma per T. Gracchus, i a nivell arqueològic es pot interpretar a 

partir del canvi que amb similar cronologia es produeix (grosso modo) de la producció 

d’àmfores de tipologia grecoitàlica a les àmfores de tipologia Dressel 1. 

  

Entre el 218 aC.-133 aC., Itàlia es troba davant d’un desplegament del sistema que 

Carandini anomena esclavista, com a motor de la producció agrària. Aquesta sistema 

de producció a l’engròs de productes agraris, especialment cereals, vi i oli, és conegut 

amb el nom de “Villa Catoniana”, ja que coincideix amb la descripció que fa Cató al seu 

llibre “De Agricultura” a inicis del s. II aC., de les característiques que devia tenir una 

explotació agrària. El seu origen es troba a Sicília, on ja estava plenament implantat en 

el segle III aC. El gran centre d’implantació d’aquest nou sistema de treball de la terra 

fou la zona de la Campània. Alhora també es realitzen productes manufacturats a 

l’engròs, com és el cas de la ceràmica de taula, ajudat per la  concentració cada vegada 

més important de la gent a les ciutats, que permetrà que es pugui dur a terme una 

homogeneïtzació dels gustos i per tant una major facilitat per al productor i el 

comerciant (Carandini 1989; Tchernia 1986; 2011; Molina Vidal 1997; Pérez Ballester 

2009). 
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Un dels fets claus per entendre la progressiva evolució de les vil·les esclavistes situades 

en la zona campana, fou sens dubte el creixement continu de la demanda exterior. Les 

motivacions d’aquesta demanda vindrien donats per tres elements destacats: 

 

- Les legions romanes i les tropes auxiliars. 

- Els nuclis d’explotació. 

- Les àrees de romanització primerenques, entre les que especialment 

destaquen els centres costaners, i les principals vies de penetració costero-

fluvials amb especial interès econòmic i polític. 

 

És aquest el moment de la gran entrada, especialment per les rutes marítimes del 

nord-est peninsular, dels vaixells carregats de vi itàlic transportats amb àmfores 

grecoitàliques i acompanyades de ceràmica de taula Campaniana A. 

 

El segon període es compren del 133 al 31 aC., amb la pujada al tro d’August. En 

aquesta nova etapa les importacions comercials perduren en aquells centres on ja es 

desenvolupaven activitats comercials-marítimes.  

 

A la Península Itàlica hi ha un canvi en el paradigma d’explotació de la terra. En aquest 

cas entra en escena el que s’anomena “Villa Varroniana”, degut a les descripcions 

realitzades per Varró en la seva obra “De Re Rustica”, on sense abandonar 

l’esclavisme, integra espais més grans, basats en monocultius especialment de vi. Es 

tracta de grans fundi, que cerquen a partir de les grans explotacions de monocultius, 

extreure els màxims rendiments (Carandini 1989). 

 

Aquestes explotacions arriben a ser tant importants que A. Tchernia fa un estudi de 

càlcul del volum de vi transportat en àmfores vers la Gàl·lia, i estableix que entre la 

meitat del segle II, i la meitat del segle I aC. aquestes exportacions podien donar una 

mitja anual de 60.000 Hl. de vi a l’any. Això en termes de contenidors suposaria un 
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total de 55 a 65 millons de contenidors o àmfores Dr. 1 (Tchernia 1986). Aquest 

aspecte s’observa en la documentació arqueològica en l’augment de les dimensions 

dels vaixells, i la necessitat de realitzar contenidors, que puguin suportar les pressions 

patides dins de les bodegues del vaixell durant les navegacions. A partir d’aquestes 

necessitats s’arriben a les ràtios dels continents amfòrics Dr. 1B, de gairebé 1:1 (mateix 

pes del continent que el contingut transportat).  

 

Els nivells d’intercanvi creixen especialment a les ciutats on abans hi havia hagut un 

intercanvi comercial baix o moderat. A aquells punts on l’intercanvi comercial havia 

tingut un pes important a l’etapa anterior es manté o fins i tot depenent dels casos 

arriba a incrementar-se  lleugerament. 

 

En aquesta nova etapa l’exèrcit no amplia els seus efectius, excepte en moments 

ocasionals, i continua la importació augmentant en zones determinades. Això estableix 

que els nous compradors dels productes importats ja són el poble romanitzat (Molina 

Vidal 1997). 

 

En aquesta època es produeix un important increment de la població urbana. En 

primer lloc aquest augment es deu a la concentració de la població vers les ciutats, 

especialment les noves ciutats vinculades a la nova organització del territori per part 

de l’administració romana. Aquest creixement, a més, es veu reforçat per l’arribada de 

contingents itàlics, així com del propi creixement vegetatiu vinculat a les noves 

condicions econòmiques que viuen aquests pobles romanitzats. A la vegada aquesta 

població urbana es converteix en un important mercat pels productes que s’estan 

realitzant a les vil·les de tota la regió agrícola de la península itàlica, basades en una 

explotació intensiva de la terra,  cercant beneficis a partir del comerç marítim (Molina 

Vidal 1997).  
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L’obertura d’aquests mercats és imprescindible pel desenvolupament econòmic 

d’aquestes produccions agrícoles. A més cal veure la importància del paper de la 

romanització per crear mercats encara mes predisposats a comprar els productes que 

s’ofereixen des dels centres productors establerts a Itàlia. Així doncs en moltes zones 

ibèriques, amb l’arribada del món i cultura romana -en el difícil i complex procés de 

romanització -, es podrà apreciar com els costums i gustos de la població, especialment 

la urbana, i encara més, la lligada als intercanvis comercials costaners, anirà vinculant-

se cada vegada més als productes de tradició romana. Es pot veure com primer les èlits 

proven de fer seves les tradicions del poble romà, imitant tants les formes en el vestir 

com en el menjar, per passar poc a poc la resta del gruix de la població urbana a seguir 

amb les modes o patrons culturals marcats des de la gran Urbs (Molina Vidal 1997).   

 

Aquests plantejaments són fàcilment demostrables fent un anàlisi detallat dels 

principals productes que arriben a les costes ibèriques al llarg d’aquesta època. A partir 

de la irrupció de l’exèrcit romà es pot apreciar com l’arribada de productes itàlics és 

cada vegada més evident, fins arribar a posseir el monopoli de les importacions a la 

Península Ibèrica. Aquesta dada es por contrastar arqueològicament a partir dels 

percentatges d’àmfores itàliques documentades en els estrats republicans. 

Generalment en gairebé tots els indrets costaners, especialment amb més èmfasis en 

els jaciments nord-occidentals, la relació de les àmfores Itàliques en relació a la resta 

d’importacions és del 90 % (Molina Vidal 1997; Pérez Ballester 2009). 

 

Les importacions es realitzen des de dos grans centres productius itàlics, per una 

banda els grans centres de la costa Tirrènica, els quals es caracteritzen per la utilització 

d’àmfores de transports  de tipologia  Dressel 1,  generalment vinculades a la 

producció de vi, així com també de vaixella de taula. Per altra banda trobem els 

productes  procedents de la costa Adriàtica, caracteritzada pels envasos de tipologia 

Lamboglia 2, també relacionats amb la producció de vi. En aquesta zona Adriàtica 

també fou important la producció d’oli, transportada en els envasos coneguts com 
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àmfores de Bríndisi o àmfores apuliotes. Cal veure que juntament amb aquests 

productes també arriben un conjunt important d’àmfores oliàries conegudes com 

Tripolitanes Antigues que transporten oli de produccions tripolitanes o de la zona de 

Tunis (Vivar 2004b; Mateo 2012). De tos els casos esmentats trobem exemples ben 

representats en gairebé totes les ciutats marítimes que comprenen tot l’arc del 

Mediterrani occidental. 

 

Molina Vidal realitza un acurat estudi on queda pal·les la possibilitat d’una relació en 

l’articulació comercial basada en la provinença dels productes (Molina Vidal 1997). 

Estableix l’existència de dos grans àrees de vinculació comercial al llarg del litoral 

hispànic. Per una banda troben que al Sud de Cabo La Nao i San Antonio (Dènia), la 

relació de les àmfores de tipologia Dressel 1 (tirrèniques) amb les àmfores de tipologia 

Lamboglia 2 (adriàtiques) es reparteixen en una estadística 1:1. Repartint-se així el 

mercat del vi itàlic al 50%. Per altra banda quan aquests autors han estudiat la difusió 

del vi en les poblacions al nord d’aquests enclaus geogràfics han observat que la 

relació que s’estableix passa a ser d’un 7-10:1 a favor de les produccions tirrèniques. 

Així doncs es pot documentar un comerç principal i majoritari dels productes envasats 

en les àmfores de tipologia Dressel 1 amb un 80-90%, mentre que pels productes 

transportats en àmfores Lamboglia 2 només presenten un 20-10 % del volum del 

comerç productes (Molina Vidal 1997). 

 

Aquestes dades ens aproximen a una visió comercial complexa en el món romà 

tardorrepublicà peninsular. Es mostren dos clares zones d’influència comercial. Al nord 

continuen els antics lligams amb el món itàlic tirrènic, hereu de la llarga tradició 

comercial que Empúries mantenia amb Marsella, i a la vegada aquesta gran ciutat amb 

la pròpia Roma. Una aliança que es reflecteix clarament en l’elecció del port emporità 

com a primer centre de desembarcament de les tropes romanes a la Península Ibèrica 

en el 218 aC. Es tracta per tant d’una zona d’influència comercial lligada als interessos 

del comerç vinculat amb el litoral nord del Mediterrani occidental.  Al sud en canvi, les 
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relacions comercials evidencien una continuïtat d’intercanvis amb la zona Adriàtica de 

la península itàlica, possiblement basat en els lligams de les xarxes comercials d’àmbit 

púnic. Tot i que en aquesta època ja es pot apreciar l’important efecte de les incursions 

romanes per calmar i pacificar el territori cal tenir present que els lligams comercials 

són molt difícils de trencar com es pot apreciar amb la diversa relació de centres 

productors abans esmentada. En aquesta zona sud, encara estarien vigents les vies 

comercials púniques les quals estarien relacionades amb els centres comercials 

mediterranis del sud, segurament establerts en el nord d’Àfrica, per on arribarien els 

productes de les costes adriàtiques. Cal tenir present que aquesta zona meridional del 

litoral hispànic també presentava un grau important de relacions amb les ciutats de la 

Grècia clàssica, i que per tant aquesta relació amb ciutats de la Magna Grècia, no 

hauria d’entendre’s com un fet casual, sinó com una continuïtat de les xarxes 

comercials (Molina Vidal 1997; Pérez Ballester 2009). 
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MARC TEÒRIC D’AQUEST COMERÇ 

 

ELEMENTS QUE COMPOSEN EL COMERÇ 

 

En el camp de la teoria econòmica cal destacar principalment les bases donades per  

Polanyi et al. (1957, 247). Aquest autor dins de la seva obra estableix que les 

pràctiques econòmiques es poden integrar en la seva totalitat en tres diferents 

paràmetres: reciprocitat, redistribució i intercanvi de mercat. Només l’últim presenta 

pràctiques econòmiques en que els mecanismes d’oferta-demanda-preu existeixen, 

així com la possibilitat d’aplicar conceptes com maximització, beneficis, mancança, 

diners i banca (Polanyi et al. 1957, 243-349; Principal 1998; Carreras Monfort 2000, 28) 

 

Per entendre millor cada un dels paràmetres que composen la totalitat de les 

transaccions comercials els revisarem un per un per comprendre tot el que 

representen i poden donar de sí: 

 

Reciprocitat: Es defineix per un moviment de béns entre dos punts equidistants 

(individus) o grups, les relacions dels quals poden ser iguals o no. Existeix una amplia 

varietat de formes incloses dins d’aquesta definició, tant per un regal entre amics, com 

per obligacions jeràrquiques entre caps de diferents tribus. Les pautes socials 

estableixen les regles per realitzar aquestes transaccions així com els articles que es 

poden esperar a canvi. Fins i tot es poden especificar les quantitats i el temps que es 

pot trigar en pagar un deute amb la devolució d’un altre regal. En època romana es pot 

evidenciar aquesta pràctica comuna a totes les societats, en els regals entre amics que 

coneixem a partir de les epístoles de Ciceró, Séneca o Plini el Jove. També ho podem 

corroborar amb les despeses que devien córrer de la mà d’aquelles persones que 

volguessin fer carrera en la vida pública, jocs, donacions, construccions.... (Polanyi et 

al. 1957, 243-349; Principal 1998) 
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Redistribució: Aquest intercanvi denota un moviment d’apropiació de béns cap a un 

centre i després des d’aquest cap a l’exterior (Polanyi et al. 1957). Per realitzar aquest 

intercanvi es necessària l’existència d’una autoritat central que pugui sotmetre als 

membres d’una societat a una sèrie d’obligacions: entre aquestes s’han d’incloure els 

serveis públics (transports, emmagatzematge, distribució, exèrcit) i impostos. Els béns 

aconseguits per l’autoritat central normalment són invertits en el manteniment de les 

administracions (civil i militar) inclosos els propis dirigents, així com per equilibrar les 

diferències econòmiques presents en la societat (Dalton, 1975, 93). 

 

En el cas del món romà es documenten casos singulars de sistemes de redistribució. 

Un d’ells és el conegut com l’Annona. Es tractava d’una institució creada en un principi 

per distribuir a preus assequibles, aliments als habitants de Roma que es trobessin sota 

el nivell de subsistència (Cerati 1975; Casson 1984; Salvo 1992; Carreras Montfort 

2000, 36). S’administrava principalment a la ciutat de Roma, i especialment forta 

durant l’època imperial. Aquesta institució es va encarregar de distribuir sobretot 

cereals, tot i que podia incloure  altres aliments com oli d’oliva o vi. Aquests articles 

eren obtinguts a partir de tributs en espècies de províncies com Sicília, Hispània, 

Egipte, Àfrica, o la Gàl·lia, evidenciant un moviment de béns d’unes províncies 

intermitges cap el centre. 

 

A més existia l’ “Annona Militaris” destinada a l’aprovisionament dels exèrcit romans a 

les fronteres de l’Imperi. Aquesta pràctica es troba ben documentada al segle III dC. 

Podria segons alguns autors donar-se també en època d’August (Remesal 1986). 

Aquest autor considera que l’oli d’oliva ja formaria part de la distribució annonaria en 

aquesta època i això seria l’explicació de l’alta concentració d’elements amfòrics 

trobats en els establiments militars localitzats en les fronteres, així com en el Monte 

Testaccio (Roma). 
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Altres autors ja han emprat arguments molt similars per justificar l’alta densitat de les 

àmfores vinàries de procedència itàlica al sud de la Gàl·lia en època tardorrepublicana 

(Midleton 1979, 1983). Tot i reconèixer l’evidència d’aquestes concentracions, les 

argumenten com el producte d’un comerç preferencial o en tot cas subvencionat per 

l’Estat (Garnsey, Saller 1987, 109-117; Whittaker, 1989a, 53-77).  

 

Aquests moviments redistributius normalment es dirigeixen vers el centre (palaus, 

temples, capitals) on acostuma a viure el personal administratiu o bé en direcció a les 

fronteres on es troben situats els exèrcits. 

 

Intercanvi de mercat: aquest mecanisme descriu moviments de béns en direccions 

oposades amb l’objectiu d’obtenir guanys per ambdues parts. El mercat es defineix 

com la institució que relaciona la oferta i la demanda d’articles mitjançant el 

mecanisme dels preus (Polanyi et al. 1957, Neale 1957). L’intercanvi de mercat es basa 

en el principi de maximització, que expressa la idea d’obtenir els màxims beneficis, 

minimitzant costos en qualsevol dels estadis propis del circuit econòmic (producció, 

distribució i consum). 

 

A Roma, Tiberi (Suet. Tib 34) apel·là al senat per controlar cada any els preus del 

mercat. Segons diversos autors aquest fet venia a demostrar les limitacions del sistema 

de mercat a l’antiguitat (Remesal 1990, Carreras Montfort 2000, 38). En tot cas, caldria 

veure aquesta mesura com un intent de limitar aquest sistema de mercat i les 

injustícies que d’ell es poden aconseguir, i no al contrari. Possiblement aquesta mesura 

respongués a un intent de salvaguardar els preus dels productes bàsics de la cobdícia 

dels mercaders, i a la seva capacitat d’especulació. Per tant, no creiem que es pugui 

parlar de veure limitacions al sistema de mercat a l’antiguitat sinó tot el contrari, veure 

la força tan important que té que fins i tot els Emperadors des del poder hagin de fer-li 

front mitjançant el control del senat. Aquesta regulació de preus mínims, seria 

inevitable per un bon funcionament de l’economia, o en tot cas per una estabilitat 
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social, que es veuria agreujada en època de crisi de productes de primera necessitat. 

Cal destacar que només es fan controls de preus en els productes de primera 

necessitat i per tant, deixant de banda l’especulació amb aquests aliments o 

productes, però a la vegada sí que es contempla que els comerciants puguin fer un 

lliure comerç amb la resta de béns, que no serien pocs. Aquesta altra realitat demostra 

com d’important seria aquest tipus de comerç, que per alguns autors, no passaria de 

merament anecdòtica (Remesal 1986; Finley 1986; Garnsey 1989; Carreras Monfort, 

2000). 

 

Dins del món comercial romà existeixen moltes evidències que es poden classificar 

com pròpies d’un sistema de mercat. Així es poden recollir exemples escrits sobre 

papirs egipcis de venedors a domicili (P. Oxy. 520, 1727) o testimonis de banquers 

(Andreau 1985). 

 

Però existeix una historiografia ancorada en  les idees de Finley (1986) per les quals, 

l’economia romana i especialment, l’economia d’època tardorrepublicana, no podia 

assolir mai un paper important dins d’una economia de mercat. Diverses idees i teories 

recolzen aquesta preposició, basant-se especialment en la impossibilitat d’intercanvis 

comercials estables entre els centres productors i la totalitat de centres receptors. 

Accepten però, que dos o tres ciutats mediterrànies podien arribar a posseir una certa 

capacitat comercial, especialment el cas de Roma o Egipte, degut a la seva necessitat i 

producció respectivament de productes de primera necessitat, especialment gra. 

 

“En época romana existía un escaso flujo de información a larga distancia entre las 

áreas de producción y los destinos finales. Por tanto resulta difícil entender un sistema 

de mercado para un comercio a larga distancia  como representan las ánforas, ya que 

apenas existía contacto entre las áreas de oferta y demanda lo cual afectaba todo el 

mecanismo de precios básico, en un sistema de mercado. Duncan-Jones (1990), indica 

las dificultades en las comunicaciones entre Roma y Egipto con retrasos de hasta 
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meses para conocer la muerte de un Emperador). En otras palabras, los mercaderes 

desconocían la demanda potencial y el posible precio de venta de sus artículos hasta 

que no alcanzaban sus puntos de destino” (Carreras Montfort 2000). 

 

Una dada significativa és la importància dels transports marítim dins de l’economia 

comercial romana. Evidentment degut a la infraestructura de la República no es podia 

fer un comerç àgil a llarga distància via terrestre. Però si que es podien obtenir uns 

resultats satisfactoris utilitzant unes xarxes comercials importants via marítima. 

 

Per una banda és una proposta lògica tenint en compte les veritables dificultats de 

comunicació existents en època antiga. Però cal reflexionar en el fet que seria 

impensable que un mercader es fes a la mar, amb un vaixell d’importants dimensions, 

sense saber exactament quin seria el benefici que obtindria. Dins de l’estructura de 

l’economia de mercat i basant-nos en el paràmetre de la maximització, és poc 

probable o gairebé impensable que els productes sortissin de port sense estar ja 

acordat quin seria el seu benefici i on anaven adreçats.  

 

Per les cartes de comerç d’Empúries sabem de primera mà que aquest comerç en el 

segle VI aC. ja estava totalment establert i acordat (Sanmartí, Santiago 1988). Per tant 

es faria estrany poder argumentar aquestes hipòtesis per èpoques més tardanes. Les 

teories defensades per Rougé, el qual veia als comerciants marítims lligats a un esperit  

aventurer o explorador, poden ser aplicables als primers moments de l’eclosió del 

transport marítim, però no es poden defensar en una societat com la romana que 

posseeix una sèrie de relacions comercials amb ciutats molt allunyades de les seves 

pròpies fronteres i amb les que té unes relacions força assídues, i vinculades amb 

pactes d’amistat i entesa (Rougé 1966; Nieto, Santos 2008).  

 

Fins i tot ja hem parlat amb anterioritat de la llei de preus mínims i per tant de 

l’existència de procediments per establir preus mínims per cada temporada, amb el 
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que es podia atraure periòdicament als mateixos comerciants. Per aconseguir els 

màxims beneficis en els intercanvis a llarga distància, es requeria el control dels 

subministrament en poques mans, el que avui es coneix com monopoli, aconseguint 

així poder fixar els preus de venta. Aquesta pràctica és coneguda ja en època 

republicana, on es coneixen testimonis d’especulació amb el cereal (Livi XXXV.5). 

Aquest problema concret s’intenta erradicar amb la introducció de la Lex Iulia contra la 

manipulació del subministrament de gra (Dig. 48.4), tot i que sense gaire fortuna ja 

que les condemnes continuaran (Garnsey 1988, 215). 

 

Un paràgraf important per entendre l’economia i el comerç en època romana seria el 

recollit per Filostrat: “¿Quina raça d’homes consideraries més desgraciada que 

comerciants i transportistes? Ells naveguen cercant mercats deficitaris, negociant amb 

agents locals i minoristes, obtenint préstams a alt interès i arriscant el seu coll.” (Vida 

Apoll. 4.32) 

 

En aquesta frase, que intenta menysprear l’ofici de comerciant i de transportista  (en 

aquest cas segurament navegant), ens apareix clarament quin seria el seu context, 

basat principalment en la negociació amb agents locals. No es tractaria d’una venda 

directa dels seus productes al propi mercat o al consumidor, sinó més aviat a uns 

determinats agents establerts en els centres de destí. Possiblement fos només amb ells 

amb els que es realitzés totes les transaccions comercials independentment dels 

productes. També existiria una segona possibilitat que seria la venda directa a 

minoristes, a aquelles persones capaces de treure a la venda directament els 

productes transportats. Seria difícil poder saber amb exactitud quina seria la tasca 

d’aquests agents comercials situats als principals ports de destí dels centres 

productors, doncs podrien tenir una mateixa funció d’agents distribuïdors i a la vegada 

de minoristes.  
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Un altre detall important que es menciona en aquest text és que aquests homes són 

deutors de préstecs a alt interès, en una societat  on no estava ben vist aquest tipus de 

préstec (recordem que la usura era èticament reprovable, com coneixem a partir dels 

textos de Ciceró). Per una banda, que necessitessin d’aquest tipus de préstecs 

evidencia dos premisses importants. La primera que la realització d’un viatge comercial 

a llarga distància no era una empresa fàcil ni a l’abast de tothom, i que requeria un 

tipus d’inversió important. Segon, que si arribava a bon port els beneficis devien ser 

importants, ja que sinó no es podrien pagar aquests préstecs amb elevats interessos. A 

més és lògic pensar que si hi havia persones interessades en concedir aquests tipus de 

préstecs seria perquè tot i ser empreses arriscades tenien una possibilitat elevada de 

finalitzar bé. Seguint  amb la  norma bàsica de maximització tant del comerç, com de 

qualsevol activitat, es pot resumir aquesta conducta pensant que ningú s’arriscaria a 

demanar un préstec important sabent des d’un bon començament que no es podrà 

pagar.  

 

Si que és evident que s’havien d’assumir uns riscs importants, però sense deixar de 

tenir present que també hi havia la possibilitat d’arribar amb el negoci a un bon port  

És clar que en nombroses circumstàncies aquests préstecs no podrien tornar-se mai 

degut a l’enfonsament del vaixell amb la seva mercaderia. Però pel que podem saber, 

aquesta seria una professió que mouria un gran volum de mercaderies i a la vegada, un 

important volum de beneficis. I no estaria formada per moviments individuals i 

esporàdics, sinó basada en una àmplia xarxa interrelacionada i a la vegada 

interdependent, que inclouria tant els centres productors, com els centres receptors, 

amb una sèrie més gran que no pas petita de intermediaris i agents comercials, que 

serien els responsables de moure els engranatges necessaris per fer funcionar la 

complicada maquina que devien ser les transaccions comercials. Cal tenir present una 

frase força utilitzada en la historiografia econòmica: “Un moviment de mercaderies 

d’important volum, cobrint una distància mínima i interrelacionant dues comunitats 
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requereix la dedicació complerta d’un comerciant especialitzat” (Curtin 1984, 2; Morel 

1983b).  
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PROTAGONISTES D’AQUEST COMERÇ 

 

Per entendre millor el comportament d’aquest intercanvi comercial cal aprofundir en 

els veritables protagonistes que l’efectuen. Quines eren i com s’articulaven les 

persones que físicament es dedicaven a aquestes funcions? 

 

Entre les fonts literàries podem extreure quatre tipus diversos de categories en relació 

a la seva activitat dins del conjunt comercial. Tot i això aquestes quatre funcions 

estaven estretament vinculades i formaven una complexa xarxa, la qual es difícil de 

representar en tot el seu complicat sistema de relacions, només a partir dels textos 

que ens han arribat. Cal tenir present que les dades que coneixem són només noms 

extrets de llistes o de lleis en les quals en cap moment s’explicava de manera acurada 

quina era la veritable funció de cada un d’aquests personatges dins de l’àmbit 

comercial. Diversos estudiosos han arribat a conclusions, no sempre homogènies, en 

relació a la importància que cada un d’aquests personatges devia tenir dins d’aquest 

procés. Si bé per alguns aspectes de la vida romana hi ha autors clàssics que ens van 

deixar abundants tractats, ja sigui de com cultivar de manera assenyada la terra o bé 

de com aconseguir extraordinàries obres d’enginyeria, per posar els exemples més 

tradicionals, cap dels autors llatins ens va deixar un compendi de com es devia realitzar 

un profitós intercanvi comercial. Aquesta mancança no es pot atribuir a la 

desconeixença d’aquest aspecte, important per la subsistència de les grans ciutats, o 

causa directa de l’enriquiment de moltes famílies, les quals podien fins i tot arribar a 

optar a càrrecs importants dins de l’administració local, i fins i tot de l’administració 

republicana gràcies a aquest benefici. La inexistència d’aquests tractats bé donada per 

l’ètica predominant en època romana, que estudiarem a fons en el següent capítol, la 

qual era contrària  a un enriquiment que no provingués del treball de la terra. 
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Entre les fonts literàries que d’una manera indirecta fan referència al processos 

comercials es poden individualitzar almenys quatre funcions diferents dins d’aquest 

món: 

• Negotiator.  Amb aquest terme es designava a les persones 

encarregades de la construcció dels vaixells i el préstec de diners per poder 

emprendre importants transaccions comercials. Aquests però, no acostumaven 

a viatjar directament amb les mercaderies. Eren els que posseïen les fortunes 

necessàries per posar en marxa l’engranatge comercial. Generalment operaven 

en els principals ports comercials de Roma, i tenien contactes mitjançant 

agents comercials a tots els ports mediterranis. En època tardorrepublicana 

estarien disposats al voltant del port de Puteoli (Nàpols). En època imperial 

aquest grup ja es trobava molt més consolidat i es concentraven especialment 

al port d’Ostia on s’agrupaven en associacions per poder realitzar transaccions 

comercials a partir de les oficines de la ciutat.  

 

La Lex Claudia del 218 aC. prohibia expressament als senadors la possessió de 

vaixells amb una capacitat de més de 300 àmfores, limitant la seva participació 

en el comerç (d’Arms 1981; García Brosa 1998.) Cal destacar que aquesta 

prohibició de facto de l’entrada dels senadors dins del joc mercantil es veia 

superada, quan aquests grans terratinents s’ajudaven d’esclaus, lliberts o 

familiars, per realitzar amb el seu nom les transaccions comercials que volien 

(Garnsey 1998). La necessitat d’un capital inicial important per posar en marxa 

un projecte comercial feia que aquests personatges fossin realment importants 

pel funcionament del comerç, especialment el relacionat amb el comerç 

marítim d’ampli espectre.  

 

• Mercator.  El terme defineix aquells comerciants que no tenien prou 

capital per sí mateixos per engegar un projecte comercial. Devien estar situats 

en una escala social inferior als negotiatores. Correntment aquests personatges 
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feien el viatge amb les mercaderies (Rougé 1966; Panciera 1980; d’Arms 1981). 

Tot i gairebé ser els principals propulsors de tot el que corresponia a la logística 

del comerç i en particular del viatge comercial, a més de patir en les seves carns 

les inclemències i la duresa del transport, sabem que el seu benefici era menor 

que els negotiatores. Eren els encarregats de crear  i mantenir les xarxes de 

distribució, basades en el proveïment i redistribució dels seus productes en un 

determinat territori. Generalment es tractava de lliberts els quals, a vegades 

obligats pels seus antics amos, i sovint escollits per ells mateixos, es dedicaven 

al comerç aprofitant el grau social del seu antic amo, amb el qual podia 

realitzar societats (d’Arms 1981). 

 

• Navicularius. Els navicularii eren essencialment armadors que 

organitzaven el moviment de mercaderies o aventures comercials amb les 

administracions públiques, amb els negotiatiores  i amb els mercatores (Rougé 

1966; Casson 1984, 314-321; De Salvo 1992). En el baix  imperi les funcions dels 

navicularii queden ben definides com responsables del transport dels 

productes annonaris en les seves naus. També podien comerciar pel seu 

compta, tot i que devien distingir entre els dos tipus de carregament (cod. 

Theod. 13.5.24.395) (Durliat 1990, 87). Els navicularii s’organitzaven en 

associacions recolzats per l’Estat, que devia ser el major interessat en la 

proliferació d’aquest tipus d’associacions encarregades del transport públic 

(Garnsey 1998). Com queda documentat en els collegia Ostiense aquests es 

devien especialitzar en determinats enclaus geogràfics explotant un determinat 

número de rutes. A la plaça de les corporacions d’Ostia es poden observar 

mosaics d’associacions de navicularii que poden suggerir que cada una d’elles 

podria controlar l’aprovisionament d’una determinada província. (Houston 

1980; De Salvo 1992). Cal no confondre aquest terme amb el del Magister 

navis, o naucleros. Possiblement aquests eren els responsables del 

carregament i dels passatgers dins del vaixell en nom dels navicularii, i anaven a 
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bord. Generalment els navicularii no solien acompanyar les expedicions 

comercials, a l’igual que els negotiatiores. 

 

• Diffusor. Aquesta és una figura d’un grau molt inferior a les altres vistes fins 

ara. Eren els encarregats d’organitzar el buidat de les àmfores de les bodegues 

dels vaixells a les zones de destí, omplint altres recipients amb la intenció de 

facilitar la distribució final del producte. (Panciera 1980, Loyanze, 1988; De 

Salvo, 1992). No es coneix fins a quin punt devia ser important la seva tasca 

dins de les xarxes de redistribució dels productes en l’esfera provincial. La seva 

feina com a manobres seria important, però el que és difícil de saber és quina 

seria la seva responsabilitat dins del procés. Si bé es tractaria de simples 

manobres especialitzats en descarregar les àmfores dels vaixells, o si bé 

tindrien una sèrie de responsabilitats en l’emmagatzematge posterior, i per 

tant el control dels grans Orrea dels ports de destí. (Rougé 1966, 274-283; 

Rodriguez-Almeida 1984; Panciera 1980; De Salvo 1992; Aubert 1994).  

 

 

És realment important la diferenciació entre els termes de negotiator i mercator. Per 

una banda J. Rougé estableix que la diferència existent entre els dos termes seria 

principalment qualitativa. En el primer cas estaríem parlant del banquer relacionat 

amb el món dels diners, i que no participaria més que de forma indirecta en aquest 

comerç. Mentre que el terme mercator estaria reservat als comerciants, equivalent al 

terme grec emporors, (Rougé 1966, 274). 

 

Per D’Arms la diferència entre els dos termes s’ha d’explicar des d’un punt de vista 

social. La seva diferència principal és la seva escala d’acció. Per una banda estableix 

que els mercatores serien “homines” municipals, provincials i lliberts, en contraposició 

als negotiatores que es trobarien entre els senatores i els equites. En aquest sentit no 
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es podria plantejar que els negotiatores poguessin pertànyer a la classe mitjana de 

Roma (D’Arms 1981, 77-89). 

 

Una de les grans definicions dels negotiatores fou realitzada per Feuvrier-Prévotat. 

Estableix que es tractaria de ciutadans romans vinculats a les esferes dirigents. Les 

seves activitats es desenvolupen en àmbits molt diversos com el polític, el financer, el 

bancari o els assumptes socials. El seu camp d’acció es desenvolupa especialment a les 

províncies, i com a conseqüència actua com agent de primer ordre dins de 

l’imperialisme romà (Feuvrier-Prévotat 1985, 397-405). 

 

Però aquestes definicions que hem donat fins ara no son compartides per tots els 

investigadors. Alguns autors pensen que amb el nom de mercatores, es designaria a 

aquelles persones que es dedicaven a la redistribució dels productes dins d’una 

determinada província. Es tractaria dels agents comercials que s’encarregarien de 

vendre els productes que els hi enviaven des dels centres productors els negotiatores 

(Gilliver 1990).  

 

És evident que la figura d’aquests agents comercials seria imprescindible en el bon 

funcionament del comerç a llarga distància. Aquests agents comercials no pertanyerien 

a la classe dels negotiatores, doncs molt possiblement treballessin per a ells. El 

problema radica en que si entenem el nom de mercator com l’impulsor del comerç 

mateix, del viatge en sí, es difícil recolzar la teoria de que fossin els encarregats a la 

vegada de distribuir els productes entre les províncies receptores. Possiblement 

aquests agents comercials estiguessin a la mateixa escala que els mercatores i per tant 

per això en alguns textos es pot donar aquesta confusió. Potser una altra hipòtesi 

factible és que es tractessin de mercatores que una vegada enriquits després de 

diversos viatges productius es centressin en una zona concreta i es dediquessin 

simplement a la distribució de productes. Amb els seus anys de viatjants ja haurien 
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aconseguit els suficients contactes, tant amb negotiatores com amb agents comercials 

de les províncies, i es podrien instal·lar per ells mateixos. 

 

El que cal tenir present és que quan les mercaderies arribaven a port, generalment era 

un comerciant local el que s’encarregava de la seva distribució entre la població, ja que 

era el que millor coneixia el preu que es podia demanar pels determinats productes i 

quines eren les regions deficitàries de cada un dels elements comercialitzats dins de la 

mateixa província i per tant on aconseguiria el major benefici.  

 

Devien conèixer bé les seves infraestructures així com els seus gustos, necessitats i per 

tant la seva possible demanda. Cal destacar que a més del seu paper a l’hora de ser un 

simple distribuïdor dels béns que arribaven de llocs remots del propi món romà, també 

havia d’actuar com a recol·lector de tots aquells productes que la pròpia província 

pogués oferir, per així aconseguir obtenir altres beneficis en els viatges de tornada dels 

grans vaixells. 
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ÈTICA DEL COMERÇ 

 

Ciceró ja estableix que un negotium no sempre és productiu i comporta una sèrie de 

riscos, participant de la mateixa inseguretat que les activitats comercials. “Els negotia 

es paralitzen per les guerres, els desplaçaments per mar impliquen força perills, i les 

sumes invertides no sempre es poden recuperar. La participació en un negotium no 

sempre assegura l’èxit” (De I. Cn. Pompei). 

 

Ciceró, com ja em esmentat amb anterioritat, ens dóna una idea clara i 

importantíssima de quina era l’ètica predominant  sobre els negocis durant la 

República: “Els negocis de petita escala són menyspreables; però si es tracta de 

quelcom extensiu i d’importacions en grans quantitats procedents de tot el món i 

distribuïdes honestament, no es tan deshonrós, i bé, si el mercader, saciat, un tant 

satisfet, amb el futur que ha aconseguit, es retira del port i estableix una propietat, 

com aquell qui torna del mar a port, ell mereix, penso, el major dels respectes” (CIC De 

Off. 1.151 ). 

 

El mercator és considerat a partir de les fonts clàssiques, especialment Ciceró, com 

l’especialista del comerç. Aquest exerceix una professió infravalorada socialment. En 

general aquestes persones es troben allunyades dels cercles dirigents i a la vegada, 

se’ls associa a un conjunt de valors morals negatius. Representen la cara oposada del 

vir bonus, i això explica la utilització d’aquest terme amb un sentit simbòlic i amb un 

contingut pejoratiu.  

 

Plini en la H. N. llibre XXXIII, exposa el seu punt de vista sobre determinats elements 

econòmics relacionats amb el comerç i l’activitat monetària. 

 

Aquest autor estableix la diferència entre el preu i el valor d’un producte, en funció de 

l’estima que se li doni a la mercaderia. Sobre aquest tema és important el passatge que 
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defensa el relativisme dels preus (H. N. Llibre XXXIII, 21). Segons ens explica, el preu no 

és quelcom fix i immutable sinó que varia, depenent de diversos elements. En ells 

intervenen factors que es relacionen amb el lloc de procedència de la mercaderia, amb 

la forma del transport, amb l’agent comercial que realitza la transacció comercial i amb 

la possibilitat de que algú emmagatzemi els productes en espera de la situació propicia 

per vendre’ls. En relació a tots aquest aspectes es situa l’especulació. És important que 

Plini en els seus escrits, especifica que aquesta especulació la realitza algú en “posició 

predominant”, ja que no és el propi comerciant l’encarregat de posar a la venta al 

públic les seves mercaderies sinó, que serà algú econòmicament potent, qui pugui 

guardar els productes en espera del moment ideal per aconseguir extreure d’ells els 

substanciosos beneficis (NH XXXIII, 164). 

 

Plini amb els seus arguments intenta desprestigiar el comerç i la circulació monetària, 

la qual al seu entendre, desencadena l’avarícia i la usura (H.N. XXXIII, 48). Gràcies a 

aquest intent de desprestigiar la moneda en coneixem el seu funcionament de primera 

mà. Per ell sabem que les monedes romanes tenien dos valors. Un el seu propi com a 

matèria primera, i l’altre derivat del seu ús com a objecte de referència dins del les 

transaccions comercials, a partir de les quals s’establien i es medien els preus. Una 

funció de valor-patró dels preus. 

 

Plini ja ens està parlant a la seva manera de l’existència, del que denominaríem en 

llenguatge modern, de la llei de l’oferta i la demanda. Un altre autor que parla 

específicament de la presència d’aquest comerç fou Sèneca (De Beneficium). També 

estableix que el preu d’un article respon a determinades variables. 

 

Sèneca estableix que tots els preus estan dotats d’un cert relativisme, depenen de 

diversos factors, que fins i tot poden respondre als costums d’una determinada 

societat. Així doncs explica que un objecte pot ser molt estimat per una determinada 

col·lectivitat, però no tenir cap tipus de sortida comercial dins d’una altre grup humà. 
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Per aquestes realitats l’autor estableix la dificultat dels preus, ja que estan regits 

segons ell, per un subjectivisme i un relativisme que són impossibles de controlar 

mitjançant una valoració objectiva (De Benef VI, 16,4) (Valencia 1991). 

 

És important deixar clar que l’impuls comercial és fonamental per veure a la 

romanització i el posterior imperialisme. Tot i que diversos autors tractin el tema de 

l’ètica en contra dels comerciants, cal establir que molts deixen entreveure o fins i tot 

alaben el comerç a gran escala, i inclús el practiquen tot i que camuflats en altres 

personatges, com esclaus, lliberts o familiars. 

 

Ciceró és el primer en condemnar el petit comerciant, però a la vegada exalta el gran 

comerç, doncs sinó, com s’articula tot el excedent aconseguit de la terra?. (Uroz, 

Molina Vidal 1998). Es tracta d’una contradicció basada en la doble moral. Per un 

costat per un patrici romà l’única font d’ingressos prestigiosa és l’aconseguida pel 

treball directe de la terra. A partir d’aquí s’entén que el comerç a llarga distància dels 

excedents agrícoles és un procés més del sistema de producció de la terra. I per tant 

està considerat com una manera “adequada” de lucrar-se. Tots els autors coincideixen 

en afirmar que una de les característiques principals que ha de tenir una producció 

agrària és precisament estar pròxima a un punt de comerç marítim des d’on exportar 

els excedents. Però juntament amb aquesta visió, es veu com menyspreable tot tipus 

de comerç, per entendre que dóna peu a especulacions amb productes de primera 

necesitat. Unes especulacions que estan a l’ordre del dia dins de la República romana 

amb la fi d’obtenir majors beneficis, i que seran el que obligarà a la confecció de la Lex 

Sempronia del 123 aC. 
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DIVERSOS PUNTS DE VISTA DE L’ARTICULACIÓ COMERCIAL 

 

EL PRODUCTOR 

 

Per estudiar el punt de vista d’un productor en època tardorrepublicana ens hem 

centrat en l’exemple de com es comportaven els productors de vi de la zona agrària 

del sud d’Itàlia. Aquest ha estat un tema llargament estudiat, especialment per 

Tchernia (Tchernia 1986; 2000; 2011). En aquesta època el comerç del vi d’aquesta 

regió va ser un dels impulsors de l’economia romana i el gran artífex de la creació i 

ampliació de les importants xarxes comercials marítimes. Gairebé a tots els ports del 

Mediterrani occidental podem observar la incidència que aquest producte va tenir en 

el conjunt de la societat, i es pot documentar gràcies a la seva important representació 

dins del volum del material amfòric recuperat en els jaciments litorals, i fins i tot la 

seva incidència en els jaciments més interiors. Segons Tchernia la venta de la 

producció podia seguir diverses pautes (Tchernia 2000, 201). 

 

L’actuació general vindria marcada pel productor que s’encarregaria de la realització 

del seu vi, i en el moment que  estigues a punt per la venda, arribaria el comerciant 

que adquiriria el conjunt de tota la producció (després del procés de degustació). El 

comprador s’enduria el producte en odres o bé en àmfores, com el cas paradigmàtic 

del vi itàlic en àmfores Dr. 1. Aquest vi ja formaria  part de la propietat del mercader, i 

quedaria reflexat en els propis taps de puzzolana de les àmfores on apareixeria el nom 

del mercader, i no del productor.  

 

En un segon cas, la venda podia ser directa pel propi productor. Aquesta venda  es 

podria donar bé al detall o bé en diferents lots tant en diversos mercats com a 

diferents comerciants. Un apartat d’aquesta venda al detall podria ser deguda a la 

necessitat del propi productor d’alliberar stocks antics per guanyar espai dins de la 

pròpia infrastructura per poder realitzar la collita i premsada anual. Segons Cató no era 
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estrany que aquests productors-venedors tinguessin al final de l’any, encara un stock 

important dins de les seves dolies, que haurien de ser buides per poder rebre el most 

de la següent verema (Tchernia 2000, 204). En aquests casos es solia vendre el vi sense 

cap tipus de contenidor, amb la finalitat d’alliberar espai. Aquesta venda no tenia 

perquè ser de quantitats petites, i els compradors l’emmagatzemaven allà on podien. 

Aquesta pràctica la coneixem pels textos, doncs és impossible de resseguir d’una 

manera arqueològica ja que el venedor no diferenciava de cap manera la seva 

producció. 

 

Com exemple arqueològic d’aquesta venda de vins comptem amb l’excavació dels 

forns trobats a Llafranc (Girona) (M. Christol, Plana-Mallart 1997; Barti, Plana, 

Tremoleda 2004). En aquest cas s’han trobat tres forns, una zona d’eixugador de 

tegulae i un abocador d’àmfores. Les marques trobades a les àmfores i les tegulae són 

de P. Vsulenus Veiento, membre sense cap dubte d’una important família de Narbona. 

Possiblement aquest comerciant de vi serà, segons els autors, el pare de un duumvir i 

flamini de la fi del regne d’August (CIL, XII, 4426). Aquests forns, on també s’han trobat 

nombrosos fragments de dolia, es troben situast al costat d’un petit port. Possiblement 

aquest comerciant es dedicaria a la compra directa de produccions de vi del rera país, 

per posteriorment, vendre-les ell mateix, mitjançant el comerç marítim. Aquesta 

factoria estudiada tindria la finalitat de recollir les diferents produccions vinícoles i a la 

vegada la producció de les àmfores destinades al transport de les seves exportacions. 

Aquest comerciant evidencia aquesta venta de les produccions de vi, pels propis 

productors, els quals s’encarreguen de vendre-se’ls a algú per tal d’aconseguir els 

beneficis.  

 

En aquesta terrisseria es van produir Tarraconense 1, Pascual 1, Dressel 2/4, i Gauloise 

4, així com material de construcció, dolia i ceràmica comuna. El seu període d’activitat 

fou documentat del segle I aC, al III dC. 
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Segons els autors la terrisseria de Llafranc va funcionar com una indústria autònoma, 

completament deslligada dels centres de producció agrícoles. La tendència a vincular 

sistemàticament taller artesanal a un fundus és freqüent a Catalunya. Revilla  estableix 

que “el análisis de la evidencia arqueológica, la epigrafía amfórica y las fuentes 

literarias muestra la total integración del artesanado cerámico en las estructuras de la 

economía rural de la Tarraconense” (Revilla 1995). El mateix Revilla  senyala els límits 

de la recerca arqueològica, els quals no són sempre clars, més bé al contrari (Revilla 

1995, 135-140). 

 

Aquests autors posen de manifest que el cas de Llafranc, on s’observa una separació 

entre la producció agrícola i la comercial, no és un cas aillat, sinó més bé una realitat 

que s’observa sovint dins del territori català (M. Christol, Plana-Mallart 1997; Barti, 

Plana, Tremoleda 2004). Estableixen que la viticultura devia ser un conreu 

predominant en tot el rerapaís de Llafranc. El problema és que el desconeixement 

existent de les unitats rurals impedeix, abordar l’impacte de l’extensió de la viticultura 

i la transformació de les estructures agràries, elements claus per comprendre els 

mecanismes que van fomentar l’extensió de la vinya i a la vegada, la proliferació del 

comerç. 

 

El centre de Llafranc respon a nous models d’organització, producte directe de la 

romanització, la qual beneficià progressivament l’obertura de les províncies 

occidentals al gran comerç internacional (Christol, Plana-Mallart 1997, 79; Barti, Plana, 

Tremoleda 2004).  

 

Diversos estudis estableixen que podria existir una sèrie de productors agrícoles que 

tinguessin associats els tallers de producció amfòrica en relació a les àmfores vinàries 

produïdes a la costa catalana durant el segle I aC. (Pena, Barreda 1997). En aquest cas 

les autores documenten que les marques trobades a les àmfores responen sense cap 

tipus de dubte als productors de vins, que suposadament serien els mateixos que 
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s’encarregarien de realitzar les àmfores. Revilla estableix que les marques de les 

àmfores laietanes poden reflexar uns propietaris rurals interessats en una producció 

de vi, i que poden integrar una activitat artesanal complementària. El vi català 

assegurava doncs, una part important de l’aprovisionament de la major part dels 

mercats gals, fet que subratlla l’envergadura d’aquest comerç.  

 

Es podria donar un tercer cas on el mateix productor s’encarrega de la distribució i el 

comerç a gran escala del seu propi producte. Varró  insisteix en la necessitat de situar 

els centres de producció en una regió “quo fructus nostros exportare expediat” (I, 16). 

Columela (1,2,3) també parla del mateix, sobre la situació idònia que devia tenir una 

vil·la que volgués ser pròspera. Estableix que és interessant comptar amb una via 

d’aigua no gaire lluny de la qual beneficiar-se per múltiples motius, inclòs la facilitat del 

transport de les mercaderies. El problema que resulta de la interpretació d’aquest 

texts és que no podem tenir la seguretat de que aquests productors, de vi en aquest 

cas, tinguessin realment la potestat i les infraestructures necessàries per assolir un 

comerç de llarga distància. Podria ser que ess tractés de venedors que proveïen els 

petits mercats locals. O bé que simplement transportaven els seus productes lluny de 

la seva vil·la, per vendre’ls a mercatores regionals els quals s’encarregarien de realitzar 

aquest comerç a gran escala. No sabem per tant quin abast devia tenir aquesta 

capacitat de transport de càrrega que segons els textos devia posseir tota explotació 

agrària que volgués dedicar-se a un conreu important.  

 

Per Tchernia el més probable és que existissin diverses formes a l’hora de vendre 

aquests productes. El problema residiria en saber quina fou la manera més 

generalitzada de donar sortida per part d’un productor a la seva producció (Tchernia 

2000, 206).   

 

Segons aquest autor la forma més corrent d’arribada de vi a Ostia era mitjançant el 

“Corpus importantium et negotiantium vinorium”, o en tot cas quan el vi venia de la 
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zona oriental pels “Naviculari maris Hadriatici” d’Ostia. Per tant estaríem parlant 

d’associacions de comerciants i, en pocs casos, de productors que directament venien 

els seus productes dins de les grans xarxes comercials. Tot i aquesta evidència, no s’ha 

de descartar l’existència de grans propietaris itàlics que estarien implicats de manera 

directa en la comercialització dins de les grans xarxes comercials, especialment 

marítimes, dels seus productes (Tchernia 2000). 

 

 

  



  III. Context Històric 
 

 Pàgina 293 
 

EL COMPRADOR  

 

Seguint dins del mateix exemple del cas del vi, Tchernia ens mostra que aquest es 

podia consumir directament en les tabernes i a la vegada, es podia comprar als 

mateixos mercats en àmfores. Aquest autor també mostra la importància que tenia la 

possibilitat de comprar diversos productes d’una qualitat superior, per evidenciar un 

comerç de productes refinats. Aquests productes es podien aconseguir en les mateixes 

tabernes, igual que als mercats provincials, i els quals es vendrien en envasos 

determinats. Un dels exemples més interessants és la producció i consumició del vi de 

Falern, considerat el millor de l’epoca (Tchernia 2000). 

 

Gràcies a les excavacions a la ciutat de Pompeia s’han documentat una sèrie de llistes  

de la compra d’una família pompeiana. És realment important poder conèixer quina 

seria la dieta, o bé la despesa diaria d’una família normal, no pas benestant, per poder 

comprovar com s’adequarien les seves necessitats amb el conjunt de productes 

comercialitzats. A partir d’aquestes llistes també podríem conèixer quins eren els 

productes més utilitzats en la vida quotidiana de les famílies a l’antiguitat i quins eren 

els materials que es podien trobar fàcilment en els mercats locals (Tchernia 2000). 

 

Un dels grans compradors de vi en època republicana eren els legionaris destacats en 

els límits de les províncies. Tchernia també ens explica d’una manera força detallada 

com funcionava el comerç del vi dins dels campaments militars (Tchernia 2000, 2011). 
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EL COMERCIANT 

 

Per poder veure quin seria el paper destacat dels comerciants comptem amb l’exemple 

del derelicte Dramont A, on s’ha documentat una àncora que portava el mateix segell 

que els taps de les àmfores, Sex Arrivs (Santamaria 1982,7-9). Es podria veure en 

aquest personatge un armador-comerciant. A. Hesnard i P. Gianfrotta han proposat 

una sèrie d’arguments complementaris que evidencien que els taps de puzzolana que 

tancarien les àmfores Dr. 1 tenen inscrits els noms dels comerciants. (Hesnard, 

Gianfrotta 1989). 

 

El problema radica en que si els noms dels comerciants són escrits als taps, ja no tenen 

perquè sortir als segells. Per tant aquests poden indicar els productors del contingut o 

bé del continent ( Tchernia 1993, 183). 

 

Seguint un procés eliminatori, si ens fixem en els segells de les tegulae, podem veure 

que en aquest cas els segells només poden representar els noms dels ceramistes que 

han realitzat cada un dels elements de construcció. Es tractaria d’un raonament per 

eliminació al qual arriben tant Tchernia (1993, 184), com Manacorda i Panella (1993, 

55-64). 

 

Tchernia a partir de l’evidència epigràfica de les àmfores bètiques de transport d’oli 

(àmfores que conserven en gran part, tant els “tituli picti” com els segells en els colls) 

estableix una diferenciació clara entre els processos de producció i els processos de 

comercialització. Per ell i a partir de l’estudi de la disposició dels segells en les àmfores 

oleàries, observa que possiblement els termes en genitiu escrits al llarg de les nanses, 

que generalment van acompanyades d’un adjectiu en neutre, possiblement 

representant el nom del fundus, es referirien als propietaris dels camps d’oliveres (Liou 

1990, 198-200). 
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Per tant a partir d’aquest coneixement i per eliminació, Tchernia  indica  que els noms 

de les estampilles del coll, haurien de representar al propietari de la fliginae de 

producció de les àmfores, que a la vegada podria ser al mateix temps els explotadors 

agrícoles, tot i que en aquests cas només se’ls designi com explotadors de les canteres 

d’argila i els tallers dels ceramistes (Tchernia 1993,184). 

 

El problema radica en que si bé aquesta teoria pot ser testada i comprovada en el cas 

de les àmfores bètiques de comercialització d’oli, no passa el mateix amb la resta dels 

continents ceràmics. I per tant és arriscat generalitzar aquesta hipòtesi a la resta 

d’àmfores que coneixem. 

 

Frier ens mostra en tres frases com es desenvolupava el procés de preparació per la 

comercialització del vi: “The importation of wine followed somewhat the following 

procedure. Growers, after pressing and fermenting the wine, stored it for aging in huge 

vats (dolia); while it was aging, they sold it to vinarii. The vinarii, after decanting the 

wine into more portable ampharae, conveyed it, etc.” (Frier 1983, 258). 

 

Els exemples que es poden obtenir del textos evidencien també aquesta separació 

important existent entre els processos productius i els processos comercials. 

Evidentment cal tenir present que molt probablement aquesta separació, in facto, es 

podia transgredir perfectament, especialment a mans dels grans terratinents, a partir 

de la utilització del nom dels seus esclaus o de la pròpia família.  

 

Aquesta manera de fer en època romana es veu en alguns textos o fins  i tot en lleis, on 

es dóna avis de la problemàtica de donar massa llibertat d’acció en el terreny 

comercial a lliberts o esclaus. Tchernia dona un toc d’atenció mostrant el gran camp 

d’estudi que s’obre davant d’aquesta nova realitat (Tchernia 1993, 185).  
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És veritat que en època romana, especialment en època imperial, els esclaus i lliberts 

encarregats de les finances d’algun patrici important podien fer i desfer com volien. 

Fins i tot arribar al punt de que el senyor podia estar llarg temps ignorant l’estat real 

dels seus afers comercials, inclòs sense saber que podia estar en números vermells i 

amb creditors. Tot i aquests contratemps els senyors dotaven als seus esclaus d’un 

espai d’autonomia econòmica que explica  les ocasions d’enriquiment que se‘ls 

presentaven, i com aquests guanys podien ser tant importants com per materialitzar-

se en l’ascensió social  entre els seus descendents (Tchernia 1993). 
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EVIDÈNCIES DEL COMERÇ MARÍTIM TARDORREPUBLICÀ 

 

Els comerciants, tant romans, com els de la resta del Mediterrani, tenien molt clara la 

importància del comerç marítim. Tot i que molt tardà per les dates que ens movem, 

sabem el percentatge que es devia pagar pel transport de mercaderies a partir de 

l’edicte de Dioclecià del 301 dC2

A la vegada aquests comerciants coneixien el medi on es movien. Així es reservava la 

navegació, especialment la comercial, en els períodes de Mare Apertum.  Vegezi (mil. 

4, 39) ens explica: “A die VI. Kal. Iunias usque in Articuri ortum, id est in diem VIII. 

Decimum Kal. Octobres, secura navigatio creditur... post hoc tempus usque in tertium 

idus Novembres incerta navigatio est ... ex die... tertio idus Novembres usque in diem 

sextus idus Martias maria clauduntur.” “Del 27 de maig fins al 14 de setembre, el mar 

era obert. Del 10 de març al 27 de maig i del 14 de setembre fins a meitat de 

novembre, el mar era perillós,  del 11 de novembre fins al 10 de març el mar estava 

tancat”

. En aquest s’estableix que el cost d’aquest transport 

equivalia a 10 unitats de cost per tonna/Km per transport per mar, 60 unitats de cost 

per tonna /Km per transport per riu i  550 unitats de cost per tonna/ Km per transport 

per terra. És evident la màxima rendibilitat del comerç marítim. 

 

3

En època tardorrepublicana es produeix una eclosió del transport marítim mediterrani, 

i la documentació arqueològica ens dóna dues concepcions diferenciades d’aquest 

transport. Una basada en un comerç de gran tonatge, amb vaixells com la Madrage de 

Giens (VAR), carregats amb més de 6.000 àmfores, i amb una eslora aproximada de 40 

metres(Tchernia et al. 1978). Una altre, en contraposició, carcateritzats per petits 

derelictes com el de Punta Scaletta (Illa de Giannutri), (Lamboglia 1964b), on el 

.  

 

                                                        
2 Edicte de preus màxims establert a Nicomedia a Àsia Menor 
3 Cal establir que aquestes dates varien segons els autors i les èpoques. 
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carregament documentat és principalment vaixella de taula, amb pocs individus 

amfòrics, i amb diversitat d’eslores, però que estarien entre els 10 i 15 metres. 

Aquesta diversitat de jaciments subaquàtics i per tant de tonatge de desplaçament 

d’aquests vaixells, ens parla de diversos sistemes comercials i diverses rutes de 

navegació.  

 

Per una banda s’han documentat els grans vaixells d’alçada, de gran port i tonatge, que 

devien realitzar un comerç directe, entre port de producció i port de consum. Uns 

vaixells que unien els grans ports principals del Mediterrani (Nieto 1988; Nieto et al. 

1989; Nieto 1997, 149). Per altra banda s’han documentat els petits vaixells que es 

dedicaven a la redistribució d’aquest productes arribats als grans ports mitjançant una 

navegació de cabotatge. En el cas d’Illa Pedrosa el vaixell s’hauria d’incloure dins 

d’aquest segon tipus de comerç. 

  

Aquest capítol no pretén ser un recull exhaustiu del tots els derelictes de la 

Mediterrània occidental, enfonsats en aquesta època que podríem emmarcar entre el 

primer quart del segle II aC. i mitjans del segle I aC. Cal dir que aquest és un període 

molt complex en relació a la gran quantitat de troballes documentades. Però no totes 

han tingut el mateix nivell d’estudi. Sabem de l’existència de diversos derelictes 

d’aquesta època, els quals encara ara no s’ha pogut extreure tota la seva informació, i 

pel l’instant resten com punts cronològics en un mapa. Aquesta manca d’estudi ha 

estat per diversos motius, o bé per la gran fondària, de les restes, i per tant la dificultat 

de fer actuacions directes,  o bé degut a pillatges sistemàtics. Aquest és el paradigma 

de la costa catalana, on la gran majoria d’aquests jaciments han patit espolis massius, 

fins el punt de desaparèixer gairebé tots els vestigis del naufragi. En aquests casos les 

informacions només les podem recollir molt parcialment i no són prou sòlides per 

sostenir teories històriques. Per tant es tracta d’un recull qualitatiu i no quantitatiu, 

intentant enquadrar cada un dels exemples en rutes i relacions comercials. Aquells que 
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o bé els autors dels estudis, o bé les mateixes restes no han donat prou informació, no 

els hem inclòs4

                                                        
4 Pel que fa a estudis sistemàtics de relacions de vaixells enfonsats al Mediterrani occidental cal destacar 
Parker 1992, i per aquesta època tardorrepublicana Sanmartí, Principal 1998, Cibecchini 2004, Pérez 
Ballester 2009, Asensio 2010. 

.  

 

 

EL COMERÇ DELS GRANS MERCANTS 

 

Aquest grans mercants, molt característics d’aquest època tardorrepublicana, mostren 

una gran similitud entre ells en diverses de les seves particularitats. Presenten un 

carregament homogeni, principalment vinculat a la producció de vi com es pot 

apreciar realment bé amb el gran número de restes recuperades (Tchernia 2000; 

2011). Un carregament homogeni que respon al seu carregament principal. Aquest era 

el que motivava i justificava el viatge. A la vegada també transportaven un material 

anomenat carregament secundari, que servia per acabar d’arrodonir el benefici 

obtingut amb el transport comercial (Nieto 1988; Nieto et al. 1989; Nieto 1997, 149).  

Aquest carregament secundari era molt fàcil de distingir del carregament principal i 

homogeni del vaixell.  

 

Aquests vaixells basant-se en una navegació d’alçada, és a dir, en una navegació que 

deixava la costa per entrar en aigües obertes, unia els grans ports del Mediterrani. És 

per això que aquest mercants es troben principalment a grans profunditats. Aquesta 

navegació es feia per aconseguir rutes directes, guanyant temps i estalviant la difícil 

orografia de les costes del Mediterrani Occidental. Aquest grans mercants eren grans 

obres d’enginyeria de l’època, doncs havien de respondre amb nous models 

d’arquitectura naval a les necessitats de les grans exportacions del sud d’Itàlia. Serà 

precisament en aquesta època tardorrepublicana que es veurà el desenvolupament de 

l’enginyeria naval, i la cerca de solucions a problemàtiques especials, relacionades amb 

les necessitat d’aquests grans transports. 
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Com a exemples clars d’aquest comerç trobem el Grand Congloué 1 (210-180 a.C.), un 

gran transport principalment amb àmfores grecoitàliques i àmfores de Cos i Rodes. 

També transportava un carregament secundari de vaixella Campaniana A. Aquest 

vaixell fou un dels primers que es va excavar, a principis dels anys 50, a les proximitats 

de Marsella. L’excavació va ser realitzada amb bussos professionals i el professor 

Benoit dirigia els treballs en superfície. Aquests treballs es van publicar i van ser font 

de gran controvèrsia per les característiques del material que  conformava el 

carregament (Benoit 1962; Lamboglia 1961). La problemàtica es va resoldre amb el 

posterior treball de L. Long. A partir de l’estudi acurat dels materials i del coneixement 

als anys 80 de la cronologia de les àmfores i la vaixella de taula que conformaven el 

carregament, es va arribar a una explicació coherent. El problema residia en que es va 

excavar una zona que contenia dos derelictes enfonsats d’època tardorrepublicana, 

però amb un segle de diferència entre ells. La confusió s’havia donat perquè els 

treballs subaquàtics havien estat realitzats per bussos professionals que no van 

adonar-se d’aquest fet, extraient a superfície el material dels dos derelictes, entenent-

los com un conjunt homogeni. Així dons es van individualitzar el Gran Congloué 1 i el 

Grand Congloué 2. Aquest últim amb una cronologia compresa entre el 110-70 aC. 

(Long 1985; 1987). 

 

A Espanya documentem el derelicte Escombreras 1, (Badia de Cartagena) amb un 

carregament format per aproximadament 500-800 àmfores grecoitàliques 

evolucionades, segurament ja en ple canvi vers les Dr. 1 A. A la vegada transportava un 

carregament secundari de vaixella de taula Campaniana A, així com produccions de 

Cales, i un lot important de ceràmica itàlica de cuina.  Aquest vaixell tindria una 

cronologia del 155-150 aC. Aquest vaixell sortiria del port de Nàpols, i segurament fent 

un viatge pel sud de les Illes Balears arribaria al port de Cartagena. Aquest fet es coneix 

perquè algunes de les peces de la tripulació eren d’aquesta procedència. Segurament 
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les illes Balears era una parada tècnica obligada en aquesta ruta est-oest (Pinedo, 

Alonso 2004). 

 

Un altre exemple d’aquesta ruta sortint del port de Nàpols i passant pel sud de les Illes 

Balears és el derelicte de la  Colonia Sant Jordi A  (Mallorca),  amb una cronologia de 

125-100 aC. Aquest vaixell fou excavat en extensió i el seu carregament, molt 

homogeni, estava format per àmfores Dr. 1 A, Dr. 1 C, Lamboglia 2. També portava un 

exemplar d’àmfores de Cos, Cnidos  i Mañà C2. Transportava vaixella de taula en poca 

quantitat, 28 peces de Campaniana B, Campaniana C i ceràmica comuna itàlica de taula 

amb roig pompeià. Possiblement l’enfonsament d’aquesta nau fos coetània a la 

conquesta de Mallorca efectuada el 123 aC. per Quinto Cecilio Metelo (Cerdà 1980).  

 

Un dels grans mercants per excel·lència serà la nau de Spargi (La Maddalena, 

Sardenya) amb una cronologia de 130-120 aC. Aquesta nau anava carregada amb un 

conjunt d’àmfores de vi itàlic repartides entre àmfores Dr. 1 A, Dr. 1 B i Dr. 1 C i 

acompanyades amb àmfores ovoides que transportaven oli. Aquest derelicte 

transportava un carregament secundari de ceràmica de taula Campaniana B 

(Lamboglia 1958; Morel 1978; Pallarès 1979; Pallarès 1986). 

 

El Gran Conglué 2, ja citat anteriorment, amb una cronologia 110-70 aC., serà un altre 

exemple d’aquet comerç de gran port. El seu carregament estaria al voltant de les 

1.200-1.500 àmfores. La seva estructura serà molt similar a la de Spargi, però en 

aquets cas el carregament serà únicament de Dr.1 A. La ceràmica de taula Campaniana 

B formarà part del carregament secundari (Long 1985; 1987). 

 

Un altre vaixell similar serà la Secca dei Maitonni, amb una cronologia de fi del II i inici 

del I aC. Es va trobar a Pointine (Itàlia). El seu carregament estava format per les tres 

variants de Dr. 1 amb un carregament secundari de Campaniana B (Galli 1993).  
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Un vaixell de gran tonatge, gairebé 500 tn de desplaçament, fou la nau d’Albenga 

(Liguria, Itàlia). Aquesta es va començar a excavar amb una draga industrial, extraient 

el material amb forma directament del fons del mar. Aquest sistema d’extracció fou 

abandonat ràpidament per Lamboglia en entendre que les excavacions subaquàtiques 

podien donar molta més informació que no únicament la necessària per fer tipologies i 

cronologies ceràmiques. El carregament estava format principalment per àmfores Dr. 1 

B, juntament amb un carregament secundari de Campaniana A i C. Aquesta nau es va 

enfonsar al 80-70  aC. (Lamboglia 1964a). 

 

Un altre cas és el del vaixell Fourmigue C, al Golf de Juan (França). En aquest cas el 

carregament principal eren àmfores Dr. 1 B, com en els anteriors, però el carregament 

secundari estava format per un petit lot de ceràmica de taula, Campaniana A, i un 

conjunt important de mobiliari, entre els quals destaca una important col·lecció 

d’objectes d’ornamentació de bronze. Segurament es tractava d’un paquet destinat a 

una família acomodada de províncies. El treball de les peces era genuïnament grec. La 

cronologia d’aquest enfonsament estaria al voltant del 70-60 aC (Baudoin, Liou, Long 

1994). En altres derelictes, com el cas de Spargi també havien sortit elements 

d’ornamentació, com un canelobre de tres peus, però no amb el número d’aquest5

Per últim el vaixell amb el que acaben el recull és la Madrage de Giens (VAR, França), 

l’únic gran mercant excavat completament amb una metodologia científica. És el gran 

punt d’inflexió de l’estudi i el coneixement de la organització comercial d’aquest 

època. Transportava al voltant de 6000 - 6500, àmfores de vi de Terracina envasades 

en Dr. 1 B. També transportava àmfores gregues, tant de Cos, com Ròdies. Juntament 

transportava un carregament secundari de vaixella de taula Campaniana B i C, però en 

petit nombre (Tchernia, Pomey, Hesnard 1978). El vaixell fou molt ben datat amb una 

. 

 

                                                        
5 Cal a dir que en aquest recull no s’han afegit els exemples dels jaciments de Madia i Anticitera, que si 
bé són d’aquesta època, tots dos enfonsats al voltant dels 80-70 aC. , el seu carregament era exclusiu 
d’obres d’art. El problema que presenten  aquests  vaixells  és que com van ser recuperacions antigues, no 
sabem si només es va extreure aquellst productes pel seu impacte, o si bé perquè eren l’únic element 
comercial d’aquests vaixells. 
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cronologia entre el 75-60 aC. Aquest vaixell tindria una eslora de 40 m., per 9 m. de 

mànega, i segurament un puntal de 4,50 m. L’estudi d’arquitectura naval va demostrar 

que aquest tipus de vaixell portaven un casc reforçat per poder fer front a la gran 

quantitat de tones de carregament que havien de transportar. 

 

Aquest segurament era un myriophoroi, nom que retrobem als texts de l’època amb el 

qual senyalaven aquells vaixells que estaven capacitats per transportar 10.000 àmfores 

(Pomey et al. 1997, 179; Rival 1991). 

 

En coneixem més exemplars, principalment aquells que han estat espoliats, i que per 

tant el seu grau d’informació històrica és molt limitat. Un altre grup, cada vegada més 

nombrós, són els vaixells descoberts i fotografiats a gran fondària. Aquestes 

descobertes es deuen a la millora i generalització dels sistemes de prospecció geofísics, 

i a la vegada a la disponibilitat de ROVs que permeten una aproximació als jaciments, 

especialment per la realització de cobertures fotogràfiques. Tot i això la informació 

que ens donen aquests jaciments no es pot extrapolar mai amb la dels derelictes 

excavats. D’aquest jaciments només coneixem aquelles restes que afloren de la 

superfície, les quals, si bé ens donen una idea de la seva cronologia, no podem saber 

exactament la seva magnitud, sinó és a partir d’una excavació sistemàtica.  A la vegada 

no podem saber quina és la seva capacitat real, ja que a sota de la primera capa 

d’àmfores poden haver-hi més o localitzar-se directament l’arquitectura naval, el que 

ens faria incloure’ls dins d’un moviment comercial o un altre.  

 

Pel que fa a l’estudi històric de l’evolució d’aquests grans mercants, l’època en que es 

situa el derelicte d’Illa Pedrosa és molt rica en evolució tecnològica i en aspectes 

comercials. 

 

A l’inici del segle II aC., els grans mercants es comporten d’una manera similar als grans 

vaixells d’èpoques anteriors, amb sistemes clàssics de comerç, amb rutes directes i 
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carregaments homogenis, mes o menys grans, amb carregaments principals, y 

carregaments secundaris importants. L’acció comercial és un tot, però es cerquen 

diversos productes, i sobretot es prioritza les ràtios dels continents i els continguts per 

aprofitar millor el viatge comercial. A la vegada si bé es transporta gran quantitat de 

mercaderies, els vaixells que hem pogut documentar estan més pròxims a un volum de 

1000-2000 àmfores, que no vers les 5000 o 6000. Es tracta per tant d’un comerç fort i 

organitzat. 

 

Però aquests números s’incrementaran durant tot el segle II aC. Serà una eclosió, tant 

de la producció agrícola, com de l’obertura de nous mercats degut a la romanització, i 

a les necessitats d’unes legions cada vegada més potents i més dotades. Així anirem 

assistint a una canvi de model de transport comercial que paulatinament anirà creant 

vaixells més grans, amb més capacitat de càrrega. I aquest canvi es produirà d’una 

manera molt ràpida, tenint en comte les evolucions nàutiques. Aquestes evolucions es 

produiran en un espai de temps comprès entre mitjans del segle II aC. i el segle I aC., i 

això és especialment ràpid si es compara amb altres elements d’evolució 

d’arquitectura naval. Com apunta Cibecchini, aquestes naus s’especialitzen en un 

comerç massiu (Cibecchini 2004, 64). La intenció de l’armador, és el màxim transport 

amb el mínim de viatges. Per tant els vaixells seran més llargs, i amb puntals més alts, 

4,50 m. per la Madrague de Giens, amb un total de tres fileres d’àmfores 

superposades. Això requereix, com han vist diversos autors, que les àmfores siguin 

més grans i més massisses per poder suportar tant el seu contingut, com també el pes 

de les àmfores que es troben per sobre (Py, Adroher, Sanchez 2001; Tchernia 2000; 

2011). L’exemple paradigmàtic és l’evolució entre les àmfores Dr. 1 A, provinents de 

les àmfores grecoitàliques, al canvi per les Dr. 1 B, clàssiques. Aquestes darreres estan 

millor adaptades a les necessitats d’aquest nous mercants, i aquestes noves 

concepcions sobre el transport, que arqueològicament es poden comprovar ja a inicis 

del I aC. i eclosionen d’una manera claríssima a meitat de segle. A la vegada es 

despreocupen de les ràtios de transport. I en aquest cas l’àmfora Dr. 1 B presenta un 
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dels pitjors ràtios establerts en els continents de l’antiguitat, gairebé un 1:1 (un pes 

similar entre el continent i el contingut). Així els grans vaixells mercants de mitjans del 

segle I aC. transportaven gairebé el mateix pes en vi que en fang. Podem veure que 

aquest transport estava focalitzat en un comercialització en massa a qualsevol preu, 

inclús en detriment de les normes bàsiques del transport. 

 

A la vegada també es dóna un altre canvi. Es pot apreciar que juntament amb 

l’augment de tonatge, va desapareixent el volum del carregament secundari. Es pot 

establir que a partir del Gran Conglué 2 el carregament secundari segueix existint, però 

no amb el número que es coneixia. Si que hi ha exemples com el derelicte de 

Fourmigue C, com s’ha exposat, el qual presenta un carregament secundari d’objectes 

ornamentals de bronze, però seria un cas especial, i segurament, més relacionat amb 

un encàrrec concret, que no un mercat definit y regular.  

 

Aquest canvi d’acció comercial amb el carregament secundari, va també en la relació 

del canvi d’aquest carregament. Al segle II aC. serà la ceràmica Campaniana A 

l’encarregada de ser aquest producte secundari i els seus nivells de volum són 

importants. Posteriorment, junt amb el canvi amfòric abans citat, es veu també un 

canvi vers la vaixella de taula coneguda com a Campaniana B. Aquesta sempre 

presenta uns números en volum de producte molt inferiors a la seva predecessora a 

les bodegues dels vaixells (Cibecchini 2004, 65).  

 

Cal especificar que aquest carregament secundari no s’extingirà mai i tornarà als nivells 

assolits per la Campaniana A, a partir de les produccions de Terra Sigillata aretina 

(Arezzo, Itàlia), i especialment de la Terra Sigillata sudgàl·lica de la Graufessenque 

(Millau, França), (Nieto 1988; Nieto et al. 1989). 

 

Aquestes evidències ens mostren un comerç intens, cada vegada més important, que 

uneix en vies directes els principals ports de la Mediterrània occidental. Uns 



Illa Pedrosa 
 

 Pàgina 306 
 

intercanvis realitzats amb uns vaixells dissenyats per fer els mínims canvis d’estiba 

possibles, i per tant reduint el seu comerç entre dos únics ports, un d’origen i un de 

destí, capaços de tenir les infraestructures necessàries per respondre a les seves 

necessitats, tant nàutiques com comercials (descarregament, emmagatzematge i 

carregament de les mercaderies)6

                                                        
6 Aquest és encara avui en dia un problema important amb el que es troben els magatzems dels museus 
que s’han de fer càrrec d’un conjunt de 1.000 àmfores provinents d’un jaciment arqueològic subaquàtic. I 
cal recordar que  el vaixell de la Madrague de Giens portava més de 6.000 àmfores. 

. 

 

Aquesta cursa que es documenta clarament en els vaixells del segle I aC. vers un major 

tonatge i una major capacitat de càrrega, serà portat al màxim en les naus cisterna que 

durant l’època compresa entre August i Neró, intentaran transportar el vi en grans 

dolies. Aquestes naus seran una gran solució teòrica a la necessitat de reduir la ràtio 

de pes contingut/continent. Sabem però que aquest tipus de vaixells no van tenir 

especial sort, i es va abandonar la idea, sense que s’imposessin com a mitjà 

generalitzat de transport (Gianfrotta, Hesnard 1987; Pomey 1997).  
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Fig 91. Carregament que transportava la nau Grand Congloue 1. Extret de Sanmartí, 
Principal 1998. 
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Fig 92. Carregament del derelicte Colònia de Sant Jordi A. Extret d’Asensio 2010, 32, fig 8 
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Fig 93. Carregament de la nau de 
Sargi, Serdenya, itàlia. Extret de 
Sanmartí, Principal 1998. 
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Fig 94. Carregament del Grand congloue 2. Extret de Sanmartí, Principal 1998. 
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Fig 95. Carregament de la Secca dei maittoni. Extret de Galli 1993. 
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Fig 96. Carregament de la nau d’Albenga. Extret de Lamboglia 1964a. 
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Fig 97. Carregament de la Fourmigue C. Extret de Baudoin, Liou, Long 1994. 
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Fig 98. Carregament de la  Madrague de Giens. Extret de Tchernia et al. 1978  



  III. Context Històric 
 

 Pàgina 315 
 

EL COMERÇ DELS VAIXELLS DE CABOTATGE 

 

Una vegada les mercaderies arribaven als grans ports de destí, aquestes havien de 

redistribuir-se pel territori. A la vegada aquests grans ports de destí necessitaven 

acumular productes pels viatges de retorn de les grans naus. Aquest era el comerç de 

redistribució necessari perquè les grans empreses comercials tinguessin un sentit dins 

de l’estructura comercial tardorrepublicana. Aquest comerç es realitzava amb 

embarcacions de mitjanes o petites dimensions, amb una navegació de cabotatge. 

Aquestes naus recorrien la seva àrea d’influència amb parades als ports secundaris, i la 

realització d’estibes determinades per l’adquisició de productes en diferents ports 

(Nieto 1988).  Entendre en tota la seva amplitud l’organització comercial d’aquestes 

naus és un repte encara més complicat que els grans mercants. 

 

Per una banda, no podem estar segurs de quin és el rol que efectuava cada un dels 

elements que composaven el carregament dins de la nau. No sabem si el seu rol és 

principal o secundari, degut a que en gran part desconeixem els preus dels productes 

en les províncies en les quals s’està comerciant. Sí que tenim referències per les grans 

capitals o ports importants del Mediterrani, però no pels nuclis aïllats. En segon cas 

tenim la problemàtica del que s’ha anomenat el “comerç fantasma”, és a dir aquells 

elements que sabem que eren objecte de comerç, però que per les seves 

característiques pròpies no deixen cap vestigi arqueològic en els jaciments. El seu 

rastre és impossible de documentar. Un dels casos més paradigmàtics són els 

carregaments de blat, teles de qualitat, -ja sigui en brut o fins i tot treballades- o 

esclaus. 

 

No s’ha d’oblidar que la major part d’aquest tipus de vaixells transportaven un 

carregament heterogeni, és a dir, transportaven un gran conjunt de mercaderies 

diverses les quals recollien dels grans mercats i magatzems dels ports principals, i 

distribuïen a petits mercats locals, costaners. Aquest carregament heterogeni és el cas 
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d’Illa Pedrosa, o el cas paradigmàtic del derelicte de cala Sant Vicenç uns segles abans 

(Nieto, Santos 2008). 

 

Segurament la redistribució vers l’interior, especialment a la Península Ibèrica, és feia 

per via terrestre, el que encaria enormement els productes, dotant-los de 

connotacions que no tindrien els mateixos objectes en els nuclis costaners (Principal 

1998). 

 

La gran part de derelictes documentats en aquesta època responen a aquest tipus de 

comerç de redistribució. Pel que fa als exemples de la costa propera a l’enfonsament 

d’Illa Pedrosa (nord-est peninsular), s’han documentat diversos exemples, entre el que 

cap destacar Cala Galladera i el fondejador natural d’Aiguablava. Tots dos, com Illa 

Pedrosa, estan íntimament relacionats amb la redistribució dels productes del port 

principal d’Empúries.  

 

Cala Galladera (Cadaqués, Alt Empordà) representa un exemple de redistribució de 

mercaderies sortint del port d’Empúries, vers el nord, enfonsant-se quan es trobava 

travessant el Cap de Creus. Aquest seria un derelicte contemporani a Illa Pedrosa, que 

es dedicava a subministrar productes vers l’hinterland nord, així com Illa Pedrosa ho 

feia vers el hinterland sud d’Empúries. Es tracta d’un petit vaixell de cabotatge amb 

una cronologia de finals del segle II inici del I aC. Aquest és un exemple clar de la 

permeabilitat existent en l’àmbit comercial pel que fa a la serralada dels Pirineus (Vivar 

2004a; Vivar 2004b).  

 

Pel que fa al jaciment Aiguablava VI (Begur, Baix Emprodà) es troba en un  fondejador, 

-port natural-, en permanent utilització des del segle III aC. fins a l’actualitat. Va 

aparèixer, entre el conjunt de material de diverses cronologies que conformava el fons 

del port, com un vaixell que transportava un conjunt d’àmfores Dr. 1 A 

(aproximadament 80 exemplars). La cronologia podria respondre a finals del II aC. i 
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inicis del I aC.7

Però l’exemple més pròxim al derelicte d’Illa Pedrosa el trobem a l’altre costat del 

Mediterrani occidental. Es tracta del vaixell enfonsat a Punta Scaletta a l’illa de 

Giannutri (Itàlia)

. Aquest derelicte estaria en relació al comerç de redistribució vers el 

sud dels productes emporitans. Segurament estava seguint la mateixa ruta que hauria 

fet el derelicte d’Illa Pedrosa. Aquest vaixell es va enfonsar intentant protegir-se d’un 

temporal, una vegada havia creuat l’altre punt important de la navegació del nord-est 

peninsular, el cap de Begur (Vivar 2007, Cle 2011, Geli 2012).  

 

Ampliant el marc geogràfic, una de les zones amb més restes d’aquesta època han 

sigut les illes balears. Cal destacar, a finals del segle III aC. el derelicte de Ses Lloses-

Llatzeret. Es tracta d’un petit vaixell de cabotatge documentat a Mahó (Menorca). 

Transportava un carregament heterogeni format per àmfores grecoitàliques, amb 

àmfores de Rodes, Cos i Cnidos, vaixella Campaniana A i tres llànties de vernís negre 

(De Nicolas 1979; Sanmartí, Principal 1998; Asensio 2010).  

 

8

 

. Diversos autors han situat la data del naufragi en el deceni 140/130 

aC. La semblança entre els dos carregaments és molt important. Aquest vaixell 

presenta 7 exemplars amfòrics, amb només dos tipologies, àmfores vinàries Dr. 1 A, i 

àmfores olearies ovoides. El gruix del carregament el conforma un conjunt important 

de vaixella de taula Campaniana A. En aquest cas les formes són idèntiques a les 

recuperades a Illa Pedrosa. L’única diferència és que a Punta Scaletta ja es transporta 

la forma Lamboglia 5, que no apareix a Illa Pedrosa. També apareix la copa Lamboglia 

49a, que no està representada al derelicte català. En aquest també es va trobar una 

petita bossa amb monedes (Lamboglia 1964b). 

                                                        
7 No es pot donar una cronologia acurada, ja que els elements de la tripulació estan barrejats amb el 
fons del fondejador, amb una gran quantitat de materials ceràmics de diverses cronologies Aquesta 
realitat dificulta els treballs ja que les adscripcions al vaixell no sempre són clares, i inclús podríem crear 
un conjunt cronològic de referència artificial adjuntant només aquelles peces que s’escauen 
cronològicament. 
8 Aquest derelicte es trova citat en la bibliografía pels dos noms, tant per Punta Scaletta, com per 
Giannutri. 
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Característic d’aquest jaciment és la troballa de 7 àncores a la zona identificada com la 

proa del vaixell. 4 estaven formades per cep i zunxo de plom i 3 eren de ferro. Les de 

ferro amb cep mòbil segueixen les mateixes pautes que la trobada a Illa Pedrosa. 

Aquest vaixell estava realitzant un comerç de redistribució, transportant un gran lot de 

ceràmica Campaniana A vers els mercats del nord d’Itàlia. 
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Fig 99. Carregament heterogeni del derelicte de Cala Galladera. Extret de Vivar 2004b. 
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Fig 100. Carregament heterogeni del derelicte Aiguablava VI. Extret de Clé 2011. 
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Fig 101. Carregament del derelicte Les Lloses-Llatzeret. Extret d’ Asensio 2012, 28 fig 5. 
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Fig 102. Carregament del derelicte de 

Punta Scaletta a l’illa de Giannutri. Extret 

de Sanmartí, Principal 1998.  
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COMERÇ MARÍTIM DE MOLINS EN ÈPOCA REPUBLICANA 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Illa Pedrosa es caracteritza per ser gairebé l’únic dels vaixells de l’antiguitat que 

transportava un conjunt de 130 peces de molí rotatori manual, i segurament 70 

individus complerts a les seves bodegues. Ens presenta un producte comercial ja 

conegut, però que la seva comercialització encara no està ben definida.  És per aquesta 

raó que hem cregut oportú dedicar a aquests elements un apartat sencer per 

desenvolupar la seva organització comercial.  

 

La majoria dels derelictes excavats en època clàssica, presenten entre el seu 

carregament algun tipus de molí. Aquests varien depenent de la cronologia de cada 

jaciment, trobant en els més antics els molins de vaivé, i produint-se un canvi a partir 

del segle III-II aC., vers els molins rotatoris manuals. També es poden documentar 

entre la càrrega dels vaixells els anomenats molins pompeians, els quals són de 

dimensions molt més importants i tindrien una funció molt més industrial, 

especialitzats en una mòlta dirigida capa una producció a l’engròs. 

 

Els molins als derelictes ja han estat estudiats per diversos autors, establint unes 

funcions determinades en relació al nombre d’individus documentats. Així per exemple 

Carlo Beltrame i Giulia Boetto (1997, 167) estableixen 3 possibles funcions pels molins 

embarcats: molins com a dotació d’abord, molins com a part integrant del 

carregament i molins que formarien part del llast del propi vaixell. 

  

MOLINS COM A ESTRIS DE LA TRIPULACIÓ 

 

La funció més característica de les peces de molí documentades en els jaciments 

subaquàtics és la de formar part dels estris propis de la tripulació. Per norma general, 
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en cada derelicte es poden trobar al voltant de dos o tres molins complerts que 

reflexen l’acció de moldre realitzada al vaixell durant la travessa. Així probablement 

aquest número tant reduït d’individus no comportés cap benefici comercial, sinó que 

estaria englobat dins dels utensilis dels mariners, junt amb la ceràmica de cuina i 

probablement algun tipus d’àmfora on els mariners portarien els productes necessaris 

per la seva pròpia manutenció. 

 

Les fonts ja mencionen aquesta pràctica marinera de moldre el gra o els cereals durant 

les travesses. Segons Livi (XXVIII, 45, 17)  les naus de la flota de Scipió portaven molins 

rotatoris embarcats en els vaixells per la mòlta del gra. Una altre autor que reflexa 

aquesta realitat fou Herodot (IV, 42). Quan descriu la circumval·lació d’Àfrica pels 

navegants fenicis a les ordres del rei Necao, explica que els navegants varen parar 

durant l’època d’hivern per dificultats tècniques en la navegació. Durant aquesta època 

van sembrar el gra, i després de recollir-lo el van carregar a la nau i els serví com 

aprovisionament per continuar amb la travessa. Evidentment necessitarien molins com 

a estris de la tripulació per poder panificar aquest gra.  

 

Aquest procés de mòlta devia ser necessari, no només per fer pa, sinó també per 

preparar diversos tipus de sopes o pures preparats tant amb cereals com amb 

lleguminoses (Amouretti 1986; Beltrame, Boetto 1997). 

 

També hi han altres fonts que parlen del menjar que generalment es consumia a bord 

de les naus romanes en època republicana. Segons Plini (tal com ho descriu a la seva 

obra Història Natural XXII, 138) els mariners de la flota militar romana als voltants del 

214 aC., s’alimentava del Panis nauticus, una mena de pa sense llevat molt semblant a 

una galeta, que tenia la propietat de conservar-se durant molt de temps (André 1961, 

72-73; Dosi, Schnell 1986, 54; Beltrame, Boetto 1997, 167). Molt possiblement el 

procés de mòlta realitzat per aquests molins seria precisament la realització d’aquest 

panis nauticus. 
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Derelictes que transportaven molins com a element de la pròpia tripulació en 

coneixem desenes d’exemples que anirien des dels derelictes més antics, com és el cas 

del jaciment etrusc de Pointe du Dattier, del 550-525 aC. (Calmes 1976, 47-48), fins a 

naus més tardanes, com la bizantina de Yassi Adda I (Bass, Van Doorninck 1992).  

 

Al derelicte de Pointe du Dattier (Provence-Alpes-Cote d’Azur, França) es va 

documentar un molí de vaivé de forma rectangular, realitzat en pedra volcànica amb 

un llargada de 50 cm i una amplada de 34 cm, amb uns angles lleugerament arrodonits 

i amb un gruix que varia de 5 a 8 cm. Molt possiblement aquest element fou utilitzat 

per la tripulació com estri de cuina degut al desgast observat en la seva superfície de 

fricció (Calmes 1976, 48). La data del naufragi es pot situar al voltant del 550-525 aC. 

gràcies a la cronologia que es pot extreure de les àmfores gregues que transportava, a 

més de l’àmfora etrusca que també es va documentar. Es tracta del derelicte més antic 

conegut que transportava elements de mòlta (Calmes 1976, 47-48).  

 

Aquesta pràctica de portar molins en els vaixells era extremadament comuna en les 

naus coetànies al derelicte d’Illa Pedrosa. Per donar una visió de quin era el paper 

d’aquesta pràctica hem volgut fer un recull dels derelictes que transportaven molins 

com a estris de la tripulació. Com ja hem esmentat la data més probable per 

l’enfonsament d’aquest vaixell és la compresa entre el 140-130 aC. Tot i això per fer el 

següent recull hem ampliat els marges d’aquesta cronologia agafant aquells derelictes 

que s’enfonsaren entre el 175-125 aC. Els vaixells compresos en el segon i tercer quart 

de segle, si bé tenen diversos elements que els diferencien, dins de l’aspecte global, 

tant de característiques de la càrrega com costums de la tripulació (principalment en el 

que respecta al menjar i la costum de moldre el gra amb molins rotatoris manuals) es 

comporten d’una manera molt similar. 
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D’aquestes característiques al Mediterrani occidental trobem els derelictes: 

 

Capo Graziano  A (Roghi)  (Filicudi, Itàlia). Es tracta d’un vaixell amb un problema de 

cronologies, doncs si bé uns autors remarquen que la data del seu enfonsament es 

podria establir entre el 196-173 aC., hi ha teories que defensen com a data més 

probable de l’enfonsament la compresa entre el 160-140 aC. Durant l’excavació es va 

documentar un molí rotatori manual complert realitzat en pedra volcànica. El catillus 

té un diàmetre màxim de 36 cm i alçada de 14,4 cm; la meta també presenta un 

diàmetre màxim de 36 cm, i un alçada de 7,2 cm (Cavalier 1985, 111; Parker 1992, 

117). 

 

Punta Scaletta (Giannutri, Itàlia), a aquest derelicte datat al 140-130 aC., es van 

recuperar un catillus i una meta que correspondrien a dos molins rotatoris manuals 

diferents realitzats en pedra volcànica. El catillus té un diàmetre màxim de 36 cm, i un 

alçada de 13 cm. La meta té unes dimensions de 34 cm de diàmetre i 13,5 cm d’alçada 

(Firmati 1991, 84; Firmati 1992, 28; Lamboglia 1964b, 251). 

 

Sant’Andrea B (Elba, Itàlia). Vaixell datat a la segona meitat del segle II aC. 

Transportava una meta i un catillus realitzades en pedra volcànica. El catillus té un 

diàmetre de 50 cm, i una alçada de 12 cm, mentre que la meta té un diàmetre de 35 

cm i una alçada de 9 cm. Aquesta diferència de diàmetres fa que no es pugui parlar 

d’un únic molí, sinó que s’hagi de pensar que el derelicte portava com a mínim dos 

individus de mòlta (Maggiani 1982, 73; Zecchini 1982, 93-95; Zecchini 1983, 45). 

 

Chrétienne J (França). Vaixell datat entre el 175-90 aC., on es van documentar 2 catilli i 

1 meta.  D’aquest derelicte només tenim una breu referència de la troballa d’aquestes 

tres peces de molí però sense ni tant sols donar una breu dada de les seves dimensions 

(Pomey et al. 1989, 44; Parker 1992, 144). 
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Tir aux Pigeons (Mònaco). Es tracta d’un vaixell amb una datació dels voltants del 150 

aC., del qual tenim una breu menció per part del professor Benoit  on explica que es va 

recuperar del derelicte un molí rotatori manual realitzat en basalt, sense fer cap més 

referència a la troballa (Benoit 1962, 173).   

 

A Catalunya també trobem aquest tipus de molins en diferents jaciments subaquàtics, 

entre els que destaca Sa Nau Perduda datat a la primera meitat del segle I aC. on es 

van recuperar 4 molins rotatoris manuals complerts (Foerster, Pascual 1972, 300). 

 

 

MOLINS COM PART INTEGRANT DEL CARREGAMENT DEL VAIXELL 

 

Els molins també podrien formar part de la càrrega del vaixell. En aquest cas podrien 

funcionar tant com a carregament principal, com carregament secundari. El 

carregament principal era aquell pel qual es realitzava el viatge i es posava en marxa la 

complexa i arriscada travessia comercial. Aquesta transacció solia estar acordada 

abans d’emprendre el viatge, així doncs tant la quantitat d’aquest producte, com el seu 

preu ja estaven negociats en el moment de sortir la mercaderia del port. A l’hora de 

valorar costos també es devia tenir en compte el carregament principal que 

transportaria la nau en el viatge de tornada (Nieto et al. 1989, 239; Pomey et al. 1997, 

154).  

 

Generalment, per arrodonir el negoci, els comerciants acabaven d’emplenar les 

bodegues del vaixell amb altres productes, de dimensions més reduïdes, que si bé no 

tenien tanta demanda com els productes de primera necessitat, sí que podien 

representar uns guanys addicionals. Aquests productes es consideren com a 

carregament secundari. Per ells mateixos no representaven un benefici suficient per 

fletar un vaixell i assumir el risc que suposava un viatge marítim (Nieto et al. 1989, 240; 

Beltrame, Boetto 1997, 171 ; Pomey et al. 1997,157). 
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Els molins eren un element valuós especialment per la roca de la qual estaven 

realitzats. Els molins fets de roques ígnies, han estat motiu de diversos treballs 

d’investigació per geòlegs interessats en el comerç de materials petris. Les roques de 

procedència volcànica tenen més fiabilitat a l’hora d’establir possibles àrees de 

producció mitjançant anàlisis fisico-químiques. Gràcies a això s’han pogut ubicar 

diversos centres productors a gran escala, com és el cas d’Adge a Provença, o de la 

explotació de roques volcàniques a Sicília, i fins i tot el reconeixement d’un important 

centre a la zona d’Olot, del qual encara desconeixem la ubicació (Williams-Thorpe,  

Thorpe 1987, 57). Els molins resultants d’aquests grans centres productors es troben 

disseminats per tot el Mediterrani, el que implica un procés més o menys gran i 

estandaritzat de comercialització.  

 

Com a exemple paradigmàtic d’aquest comerç trobem el derelicte d’Illa Pedrosa, el 

qual ha estat gairebé l’únic que transportava una gran quantitat de molins rotatoris 

com a part del carregament heterogeni del vaixell. A menor escala també trobem el 

derelicte grec de Kyrenia enfonsat a Txipre (Grècia), amb una cronologia de finals del 

IV aC. que transportava  29 elements de mòlta, entre catilli i metae, en aquest cas  de 

molins de tramoia (Katzev 1969, 255-259; Wilde Swiny, Katazev 1973, 342-343, Parker 

1992, 231), o el cas del derelicte de El Sec trobat a Palma, Ciutat de Mallorca (Balears), 

enfonsat al s. IV aC. on es van documentar 20 catilli i 22 metae de molins de tramoia 

en pedra volcànica, així com dos molins pompeians complets també en pedra volcànica 

procedents de la Illa de Sardenya (Pallarés Salvador 1972; Arribas et al. 1987, Williams-

Thorpe, Thorpe 1990).    

 

El primer jaciment que tenim documentat amb molins que no formaven part de la 

dotació del vaixell és el derelicte de Cala Sant Vicenç a Mallorca.  Aquest vaixell es va 

enfonsar entre el 520-500 aC. En aquest cas es van documentar set peces de molí. 

Aquestes no presentaven traces d’ús i per tant formaven part del carregament 
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heterogeni de la nau. Aquestes peces de molins responien a quatre moles inferiors i 

tres superiors (Vivar 2008, 260). 

 

Per últim cal destacar el Relitto delle macine, al golf de San Vito Lo Capo (Trapani, 

Sicília). Es tracta d’un vaixell carregat amb més d’una cinquantena d’elements de 

mòlta, realitzats en pedra volcànica, amb formes diversificades, però majoritàriament 

de tipus de vaivé, amb moles passives rectangulars i moles actives de forma sobretot 

romboïdal. La cronologia d’aquest derelicte encara roman incerta (Rocca 2006) 

 

Aquest comerç dels útils de mòlta, devia anar relacionat directament amb el tràfic 

comercial del gra. Segons diferents autors, la direcció del comerç d’aquestes moles 

anaven generalment de nord a sud. Molt probablement les naus que provenien de la 

zona sud, productora de gra a gran escala, principalment d’Àfrica, i tenien els ports de 

Roma i sud de la Gàl·lia com a destí, tornarien carregades de diferents productes itàlics 

entre els quals hi hauria sense cap dubte aquest tipus de molins (Williams-Thorpe 

1988, 286; Beltrame, Boetto 1997, 171). 

 

MOLINS COM PART DEL LLAST DEL VAIXELL 

 

En alguns casos els molins també podien formar part del llast del vaixell. El problema 

principal radica en què si bé el llast del vaixell podia estar format per pedres de major 

o menor tamany, situades en la part inferior de la bodega de càrrega i per regla 

general amb una posició centrada vers els eixos longitudinals i transversals de la nau, 

cal no oblidar que la distribució de les peces de molí dedicades exclusivament al 

comerç, també tindrien aquesta ubicació dins d’un vaixell mercant, ja que es tracta 

d’elements que pel seu pes i les seves dimensions han d’anar estibats d’una manera 

molt concreta.  
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La dificultat resideix en la interpretació que es pugui donar en el moment de 

l’excavació de cada una d’aquestes restes. Beltrame i Boetto  defensen la idea 

d’elements de mòlta que una vegada ja han complert el seu ús, se’ls dóna un altre 

servei diferent (1997, 172). En aquest cas s’utilitza com a llast, com en altres jaciments 

terrestres queda ben documentat que aquests elements s’utilitzaven com a elements 

de construcció (Py 1992; Asensio et al. 2001, 72; Portillo 2006). Aquests autors donen 

com exemple d’aquesta pràctica marítima el derelicte de Mahdia (Tunísia), amb una 

cronologia del 80 aC., basant-se en l’estudi dut a terme per Baatz  sobre els molins del 

jaciment (Baatz 1994). Baatz  estableix que dels cinc molins que es van documentar, 

dues peces de molins de tramoia, i tres peces de molins rotatoris manuals, només 

podien formar part dels estris de la tripulació dues peces de molins rotatoris manuals 

que conformaven un únic individu, deixant de banda les altres tres peces, les quals no 

funcionaven entre sí, i presentaven un aspecte especialment malmès. A aquestes 

peces restants els dóna una funció incerta dins del carregament del vaixell, establint 

que el més probable és que funcionessin com alguna mena de contrapès o bé com llast  

(Baatz 1994, 99; Beltrame, Boetto 1997, 172).  

 

També al jaciment de Capo Rasocolmo, a Messina (Itàlia) es va trobar un conjunt de 15 

metae, associades a un únic catillus, amb una datació de l’enfonsament del vaixell del 

36 aC. (Freschi 1994; Beltrame, Boetto, 1997, 181). Aquesta troballa també fou 

interpretada com la documentació d’un únic molí que formaria part dels estris de la 

tripulació, i la resta de metae es van considerar com elements de llast del propi vaixell 

(Freschi 1994). El problema fou que si bé només es van documentar les metae sense 

les seves peces superiors, l’estat en què es van trobar les peces de mòlta fou força bo. 

No presentaven cap signe d’haver estat desgastats per la continua utilització, com si 

que es podia documentar en els molins descoberts al derelicte de Mahdia (Baatz 1994, 

99). Aquesta constatació podria posar en dubte si realment aquestes peces de mòlta 

tenien una funció de llast dins les bodegues del vaixell, o bé formaven part del mateix 
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carregament, possiblement com carregament secundari (Beltrame, Booetto, 1997, 

172).  

 

En tot cas sí que es pot afirmar que la utilització de pedres de molí com llast dels 

vaixells devia ser una pràctica usual dins del món de la marineria a l’antiguitat. Sembla 

fàcil que s’utilitzessin aquest elements, tenint en compte que els llasts en els vaixells 

solien ser pedres normals agafades d’indrets costaners, o fins i tot sorra de platja 

(Rougé 1988, 69-70; Casson 1991, 193 i 200). 
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APORTACIONS DEL VAIXELL D’ILLA PEDROSA AL 

CONEIXEMENT DE L’ORGANITZACIÓ COMERCIAL  
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INTRODUCCIÓ 

 

 

Amb aquesta tesi volem tancar un llarg treball que va començar al 1959, amb la 

declaració de F. Foerster d’una sèrie d’objectes antics que es trobaven al fons del mar. 

Un treball pel qual han passat autors com Pascual, Barberà, Ponce, Oliva, Richard, 

Villaronga, Sanmartí, i el mateix Foerster, on cadascú ha anat aportant el seu 

coneixement per poder entendre tota la complexitat d’aquest jaciment.  La nostra 

feina ha estat de revisió amb uns ulls nous, amb una metodologia nova, de tot un 

treball molt valuós ja realitzat. 

 

Amb la finalització d’aquest treball podem afirmar que aquest vaixell enfonsat davant 

de l’Illa Pedrosa transportava un carregament heterogeni format per un total de 130 

peces de molí i 70 metae, i afirmar que com a mínim transportava un conjunt de 70 

molins complerts. Els catilli d’Illa Pedrosa responen a la tipologia d’Alorda Park com 

B2-C3.4.1.d. (Asensio et al. 2001, 65). Les metae d’Illa Pedrosa responen a la tipologia 

d’Alorda Park com B2-M.3.2. (Asensio et al. 2001, 65) També es va documentar un 

molí complert que es diferenciava de la resta del carregament per les seves 

dimensions.  

 

A la vegada en la bodega del vaixell s’han documentat 1216 fragments amb forma de 

ceràmica Campaniana A, amb un total de 363 peces senceres. Aquestes estan 

repartides en 10 formes; Lamboglia 6, Lamboglia 6 petita, Lamboglia 27Ba, Lamboglia 

27Bb, Lamboglia 27c, Lamboglia 31b, Lamboglia 33b, Lamboglia 36, Lamboglia 36 gran 

i Lamboglia 55.  

 

La resta del carregament estava format per àmfores Dressel 1 A, de les quals s’ha  

documentat un número mínim de 15 individus, a més d’una amforeta de petites 
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dimensions. Aquestes anaven acompanyades d’un número mínim de 10 individus 

d’àmfora tripolitana antiga que contenia oli centro-mediterrani. 

 

Entre els estris de la tripulació hem pogut documentar una àmfora sencera de la 

tipologia Camps Numantins, i una àmfora ibèrica Maña B3. Entre la ceràmica de taula 

que utilitzarien els mariners, cal destacar  tres peces de Campaniana B, un bol de 

forma 31b, una copa Pasquinucci 127 i un bol Morel F 2553. També un fons de 

ceràmica Campaniana A amb un graffit “Nostro” i un conjunt de 8 gobelets de 

ceràmica grisa de la costa catalana. Pels estris de cuina els mariners duien un lot de 

cuina itàlic, format per 6 pàteres i 5 tapadores. Juntament amb aquests han aparegut 

un morter itàlic, un ungüentari, una vora de ceràmica comuna i el fons d’una gerreta 

de ceràmica comuna oxidant. 

 

No cal oblidar el conjunt de 16 monedes que segurament formarien part de les 

pertinences del capità. 

 

Aquest carregament així com els objectes de la tripulació ens emmarcarien 

l’enfonsament d’aquest vaixell en la dècada 140-130 aC. 
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Fig 103. Làmina resum del carregament de la nau. 
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Fig 104 .Làmina dels estris de la tripulació. 
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L’ÚLTIM VIATGE DE LA NAU     

 

Un vaixell enfonsat, sigui de la cronologia que sigui i de la tipologia que sigui, no es pot 

entendre sense relacionar-lo amb la realitat terrestre, social i històrica que ha originat 

el seu viatge. Aquesta relació és la que garanteix una comprensió global de l’actuació 

del vaixell que estudiem. 

 

Entendre aquesta realitat dels vaixells que es van enfonsar mentre duien a terme una 

transacció comercial o, millor dit, durant el transport de materials objecte d’aquesta 

transacció, es fa més evident. No es pot comprendre aquest intercanvi si no podem 

conèixer o, com a mínim, discernir els ports de sortida i arribada. 

 

Tot i així, com hem vist en el capítol precedent aquests ports d’origen i destí del vaixell 

no tenen perquè ser els mateixos que els ports d’origen i destí de les mercaderies. 

Aquest darrer viatge de la nau, no tenia perquè ser l’últim viatge de les mercaderies 

que anaven en les seves bodegues. Podien estar formant part d’una xarxa de 

redistribució que ens mostraria les complexes relacions comercials de l’època en que 

s’emmarca el derelicte (Nieto et al. 1989; Jézégou 2007) 

 

És per aquest motiu que una vegada coneixem bé el carregament que portava la nau, 

cal fer una reflexió important sobre el trajecte que estava fent i sobre les relacions 

comercials que ens mostra aquest darrer trajecte. 

 

Pel que fa al carregament del derelicte d’Illa Pedrosa, ja exposat amb detall, ens 

mostra un conjunt heterogeni, dins d’un vaixell de petites dimensions, on els elements 

més voluminosos i pesats dins d’aquest conjunt són el lot de molins rotatoris manuals.  

 

Com ja hem citat en els primers capítols, a l’estiu del 2002 el Centre d’Arqueologia 

Subaquàtica de Catalunya va realitzar una campanya d’excavació, on entre altres 
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objectius, es pretenia documentar la presencia d’un altre element comercial, 

especialment amfòric, en el perímetre del jaciment. El resultat ja esmentat és que les 

restes que poden quedar al fons marí només fan que confirmar la càrrega ja coneguda 

del vaixell.   

 

Que aquest conjunt de molins sigui un dels principals motors, dins d’aquest 

carregament heterogeni, ens aporta una informació valuosíssima per entendre el valor 

econòmic d’aquests objectes de mòlta. A partir d’aquest derelicte podem seguir 

reforçant la idea que qualsevol producte era susceptible se ser transportat per via 

marítima, i que en molts casos productes que es troben en jaciments terrestres i que 

no es valoren com actors comercials, han arribat al seu estrat final, després d’haver 

sigut protagonistes directes del comerç marítim.   

 

EL PORT D’ORIGEN   

 

Determinar l’últim viatge d’un derelicte és una peça clau per poder establir les 

relacions comercials que estava portant a terme el vaixell i per tant poder relacionar la 

seva càrrega amb el  context històric i social amb terra o amb un port. 

 

Per començar a establir les hipòtesis de les rutes de navegació que estava seguint el 

vaixell en el moment del seu enfonsament, s’ha de veure, en primer lloc, el punt precís 

de l’enfonsament i la relació de mides del vaixell. Moltes vegades es comet l’error de 

començar l’estudi pels llocs d’origen dels productes. Tot i això sabem per exemples 

ben coneguts, que no sempre els orígens de producció del material que transportava 

són un bon indicador per conèixer el darrer viatge. 

 

En aquest cas el vaixell enfonsat a davant de l’Illa Pedrosa era un petit veler, que faria 

entre 10 i 12 m. d’eslora, i per tant estaria fent una navegació de cabotatge, a curta 
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distància. Si tenim en compte que es va enfonsar en el Massís del Montgrí, que és la 

primera formació rocosa important just al sud de la ciutat d’Empúries, ràpidament 

haurem de relacionar aquest vaixell amb aquest important nucli redistribuidor. 

 

A la vegada, si tenim en compte la cronologia de les troballes, ja fixada en la dècada de 

140/130 aC., podrem veure la importància d’Empúries, especialment en aquesta 

època, com a redistribuidora dels productes itàlics que en navegacions directes 

arribaven a aquest port. Aquesta ciutat s’encarregava de fer la seva redistribució tant 

cap al sud, vers tota la façana marítima del nord-est peninsular, com també fins al 

nord, passant el Cap de Creus, i arribant a redistribuir els productes itàlics a la ciutat de 

Narbona (Nieto et al. 1989, 381; Jézégou 2007, 161). 

 

Cal destacar que si bé a la costa francesa els grans vaixells carregats amb productes 

itàlics arribaven fins al golf de Lleó, no s’ha trobat en els darrers anys cap gran vaixell 

de càrrega entre Marsella i Narbona. Segurament els condicionants geològics 

d’aquesta costa, especialment per l’acumulació de sorres a les platges, i les estructures 

portuàries, que responen a espais de navegació en llacunes, feien molt difícil 

l’aproximació d’aquest grans velers als seus ports. Segurament necessitaven un espai 

de millors condicions tècniques, on descarregar i després amb petites embarcacions 

fer el traspàs de mercaderies (Jézégou 2007, 160). Aquí és on entrarien els ports 

emporitans, ja que la ruta comercial seguida per aquestes grans naus, era enfilant des 

de Marsella vers Empúries, sortint fora del Golf de Lleó i a la vegada evitant el Cap de 

Creus. 

 

Un petit vaixell de cabotatge amb un carregament heterogeni, és a dir, fent un comerç 

de redistribució al voltant d’Empúries, és lògic pensar que anava o venia d’aquest 

centre. La pregunta més important serà saber quin trajecte estava fent la nau. Estava 

fent un recorregut nord-sud, o bé sud-nord?. 
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Pel que fa al carregament, tot i ser heterogeni, un dels elements més importants i de 

més pes físic dins de l’embarcació, eren els molins rotatoris manuals. Aquests com ja 

s’ha fet al·lusió al capítol precedent, provenien de les pedreres dels voltants 

d’Ullastret. Així doncs es podria pensar que aquest vaixell estava aportant productes al 

port de redistribució d’Empúries en una navegació sud-nord. 

 

Tot i això la resta d’aquest carregament heterogeni ens mostra tot el contrari.  

A banda dels molins, per nombre i volum dins de la bodega del vaixell, els seguiria el 

conjunt de vaixella de taula Campaniana A, les àmfores Dr. 1 A de la costa campana, i 

les àmfores tripolitanes antigues, amb un lloc de producció al Nord d’Àfrica, però molt 

vinculades a aquest gran comerç itàlic. 

 

Així doncs tots aquest productes clarament itàlics ens indiquen que aquesta petita nau 

havia estat al port d’Empúries on va recollir totes aquestes mercaderies, i a la vegada 

on va  recollir també aquests molins rotatoris manuals. Ens resultaria molt difícil 

pensar que aquesta petita embarcació havia sortit del port de Nàpols, i havia 

atravessat tot el Mediterrani Occidental, transportant una càrrega de 20 àmfores, o 

fins i tot 80 àmfores que segurament seria la màxima càrrega que podria transportar. 

Per tant, aquesta embarcació estava fent una operació comercial de redistribució en 

un sentit nord-sud. 

 

Així doncs aquests molins, d’un centre productor local molt pròxim al focus emporità, 

van arribar als centres d’emmagatzematge del port en un viatge anterior, ja sigui per 

mar o per l’interior seguint la plana de l’antiga desembocadura del Ter. 

 

Cal emfatitzar que els molins provinents d’una pedrera al voltant d’Ullastret haguessin 

fet un viatge tan llarg fins a Empúries, i no van aprofitar el curs del riu Daró, o inclús les 

maresmes interiors al voltant de la ciutat ibèrica, per arribar al mar i des d’allà anar 

directament al port de destí. No van fer un comerç directe entre el centre productor i 
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el centre receptor. És fa evident que per realitzar aquest comerç era imprescindible la 

actuació d’intermediaris, i organitzadors d’aquest comerç. I en el cas que ens ocupa el 

paper de port principal, de port organitzador i redistribuidor l’estava portant a terme, 

en aquest zona de la costa, la ciutat d’Empúries. 

 

Aquest pas entremig és possiblement una evidència més de la complexitat econòmica 

d’aquest centre comercial en aquest moment tardorrepublicà i a la vegada, ens mostra 

les intenses relacions que tenia Empúries amb el seu hinterland. En aquets cas concret, 

el comerç de molins estaria format per un entramat força més complex del que es 

pugui pensar a priori, i possiblement necessités de certs mecanismes que només 

estiguessin a l’abast d’un port de la categoria de l’emporità.  Cal destacar que el viatge 

des de les pedreres interiors fins a Emporion tampoc devia ser tant difícil, si tenim en 

compte que el Ter en aquella època no només desembocava a la platja de Pals com a 

l’actualitat, sinó que tenia un braç que arribava fins a la zona on avui està situat el 

poble de l’Escala (Baix Empordà), i per tant no gaire lluny de la ciutat greco-romana 

(Nieto, Nolla 1985, 266; Martín, Plana 2001).  

 

Si tenim en compte que el vaixell estava fent una navegació nord-sud, i es va enfonsar 

davant de l’Illa Pedrosa, cal tenir present que ho va fer abans d’arribar al poble que 

avui coneixem com la Fonollera (Baix Empordà). Indret que en l’antiguitat era la sortida 

natural al mar des del poblat ibèric d’Ullastret (Martín, Plana 2001, 47). És per tant 

curiós que tot i que els materials devien anar força més lluny, degut als perills del mar, 

els elements de mòlta no van anar molt més lluny del seu lloc de producció. 

 

Una vegada estudiat on havien sortit i fins on havien arribat els productes, se’ns 

presenten un seguit d’interrogants  entre els quals cal destacar com més significatiu: A 

qui estaria adreçat el carregament? 

 

 



  IV. Conclusions 
 

Pàgina 343 
 

POSSIBLES PORTS DE DESTÍ 

 

Si bé conèixer el port de sortida de les mercaderies és un element relativament 

plausible, respondre a la pregunta sobre el port de destí es fa força més complicat. 

Sabem que es tractaria d’un port o estació comercial situada al sud, i que pel tipus de 

carregament hauria de ser una ciutat on els processos de romanització fossin cada 

vegada més importants. Podem veure que dins dels diversos elements del 

carregament, excepte els molins, la resta són productes propis del gust itàlic. Així 

doncs tenim vi itàlic, oli centro-mediterrani, i especialment el conjunt de vaixella de 

taula format per un conjunt important que podria abastir la necessitat de força 

famílies. Tot i això no hi ha cap element que ens parli d’objectes de cuina. Així doncs 

sembla que són uns elements que representen una certa tendència a respondre gustos 

propis d’elements romanitzats. 

 

Segurament aquest centre receptor seria un poble costaner, ja en ple procés de 

romanització. També caldria incloure els campaments militars romans. Durant la 

primera meitat del segle II aC. la política portada per Roma per aconseguir el control 

del territori, es basa en una triple actuació: la ubicació de praesidia en punts 

estratègics, la construcció de campaments d’hivern (coneguts amb el nom de Hiberna) 

en encreuaments de les principals vies de comunicació, i la promulgació de diverses 

clàusules en els pactes de rendició amb els pobles locals que garanteixin la seva 

fidelitat (Olesti 2000, 64). Amb el terme Praesidia es fa referència a l’existència d’un 

grup de tropes romanes que controlaven un indret o territori (Prieto 1992, 83), i que 

tant podien estar establertes en un campament, denominat Hiberna si era fix, o bé 

establerts dins d’un centre indígena, generalment ocupant el sector més elevat o 

fortificat. Aquests praesidia no havien d’estar sempre fixes en un lloc, sinó que podien 

desplaçar-se i moure’s allà on es cregués més oportú (Olesti 2000, 59). Apià (Iber. 38)  

ja indica que les tropes de diferents guarnicions tenien la potestat de reunir-se 

ràpidament per formar un exèrcit considerable en cas de necessitat. 



Illa Pedrosa 
 

Pàgina 344 
 

 

Aquestes guarnicions  establertes en campaments fixos o bé convivint dins de la 

població local, que si bé foren creades en la primera meitat del segle II aC, encara 

devien perdurar durant la segona meitat del segle, també devien ser un important 

receptor de les mercaderies que transportava el derelicte d’Illa Pedrosa. Cal pensar 

que els mecanismes de comerç utilitzats per aquest grup serien els mateixos que per 

abastir els nuclis locals de població. 

 

El carregament d’Illa Pedrosa, a la vegada, podria estar adreçat a la població de 

l’interior, del rerepaís que abastiria les ciutats marítimes que comerciarien amb 

Empúries. Es tractaria de nuclis de població que si bé en certs casos podrien ser de 

veritables nuclis urbans, segurament en la majoria de casos serien nuclis agrícoles, 

molt possiblement ibèrics, que s’encarregarien del cultiu de la terra i la producció de 

productes de primera necessitat, especialment gra i vi. Aquests nuclis de població 

agrària  ja han sigut objecte d’investigació per diversos autors, els quals coincideixen 

en afirmar que devien tenir una importància major de la que la historiografia els ha 

donat fins ara, i molt possiblement serien la plasmació del model d’organització 

territorial romana aplicada a les zones agrícoles (Casas et al. 1995; Castanyer, 

Tremoleda 1999).  

 

Aquests diversos nuclis de poblament agrari serien un bon mercat pel conjunt de 

molins, ja que suposarien un número força important com per poder assolir per si 

mateixos tot el carregament. Com a exemple de la importància que revestien aquests 

elements de mòlta dins d’aquestes granges rurals podríem anar a les referències que 

Cató fa en els seus escrits, (De Agricultura X, 4; XI, 4) on enumera cada una de les eines 

que ha de posseir tota aquella explotació agrícola que vulgui tenir uns rendiments 

acceptables. Entre les eines mes importants estableix  els elements de mòlta. Així per 

un olivar de CCXL Iugera recomana que es tinguin “un joc de moles de sang, unes de 
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mà i unes hispàniques” (De Agricultura X, 4)1

                                                        
1 “X. Quo modo oletum agri higuera CCXL instruere oporteat.” (…) “molas asinarias unas et trusatilis 
unas, Hispaniensis unas…” De Agricultura X, 4, extret de Galmés 1927: S. Galmés, M. Porci Cató, 
D’Agricolia. Text revisat  i traduït. Fundació Bernat Metge. Barcelona, 1927. 

. El problema radica en saber què 

s’entenia per moles hispàniques. No seria estrany pensar que aquestes serien molt 

probablement els molins rotatoris manuals (Alonso 1999).  

 

El llibre De Agricultura es va escriure en una cronologia molt pròxima a la que nosaltres 

defensem per l’enfonsament del vaixell d’Illa Pedrosa. Juntament a aquest fet de ser 

un escriptor coetani als fets, cal fer esment que Cató fou un gran coneixedor del 

funcionament del camp, per les seves arrels familiars que no abandonà mai, com per la 

seva estada a la Hispània Citerior, arrel de les campanyes que va comandar en 

aquestes terres a partir de les revoltes del 195 aC. 
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Fig 105. Possible ruta seguida pels molins d’Illa Pedrosa sortint de la cantera de les rodalies 

d’Ullastret. Posterior navegació del vaixell, sortint del port d’Empúries per travessar el Massís 

del Montgrí. 
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ORGANITZACIÓ COMERCIAL:  ESTUDI DELS DIVERSOS NIVELLS DE 

REDISTRIBUCIÓ 

 

El derelicte d’Illa Pedrosa ens està mostrant en un mateix exemple diverses realitats 

comercials. Aquesta és una gran aportació al coneixement que tenim avui dia sobre 

l’organització comercial nàutica, i especialment important per l’època en que està 

adscrit aquest jaciment. 

 

Aquest vaixell respon a un clar procés comercial de redistribució. Transporta una 

càrrega heterogènia, amb diversos centres de producció, arribats per diversos mitjans 

de transport i que s’emmagatzemen a Empúries que els gestiona com a port principal. 

Es tracta d’un element estudiat per diversos autors, especialment per Nieto (Nieto 

1988; Nieto et al. 1989; Tchernia 2011; Jézégou 2007). Un carregament homogeni surt 

d’un port principal, fins a un altre port principal que redistribueix aquestes 

mercaderies entre el seu cercle més proper de ports secundaris. A la vegada aquest 

ports secundaris reomplen els magatzems del port principal per tenir productes amb 

els quals realitzar el viatge de tornada de les grans naus que uneixen ports principals. 

 

Illa Pedrosa s’emmarcaria dins d’aquests petis vaixells que s’encarreguen de 

redistribuir en petites quantitats i en viatges de poca durada tots els productes que 

arriben de mar enllà als magatzems, en aquets cas de la ciutat d’Emporion. 

 

A la vegada el vaixell quan va arribar a Empúries no devia anar buit sinó que devia 

transportar aquells excedents que el seu port d’origen podia oferir a aquestes xarxes 

comercials, i per tant dotar als magatzems emporitans de productes que responen a 

necessitats de comunitats allunyades geogràficament. Així doncs la gran majoria de 

productes que conformaven el carregament heterogeni d’Illa Pedrosa, no era la 

primera vegada que anaven en vaixell, i segurament aquest ja seria el seu segon o 

tercer viatge marítim.  
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Però en aquest vaixell hi ha una característica que el fa diferent a la resta de vaixells 

que feien aquest procés de redistribució de productes. I aquest no és un altre que el 

conjunt de molins rotatoris manuals. No per la organització comercial, sinó pel tipus de 

materials transportats. Com hem vist en el capítol precedent es donen pocs exemples 

en els quals es pot apreciar un lot important de molins que servien com a elements 

propis del carregament del vaixell. 

 

En aquest cas els molins han arribat a Empúries que està fent de centre redistribuïdor 

directe de les mercaderies. Aquests molins que han sortit de la zona d’Ullastret, i han 

arribat als magatzems d’Emporion via terrestre, encara no hauran vist mai una bodega 

d’un vaixell. En aquest cas Empúries funciona com a redistribuïdora d’aquest elements.  

Del centre de producció van al centre de redistribució. I es aquí on s’enfonsen.  

 

Es tracta d’un element comparable al conjunt de ceràmica de Terra Sigillata de la 

Graufesenque que es va documentar a Culip IV (Nieto 1988). Mostrant com devien ser 

les relacions comercials establertes entre els grans centres distribuïdors, i 

redistribuidors i els centres menys estratègics o ports secundaris. 

 

A la vegada també ens porta a pensar que els comerciants segurament sabien quins 

són els productes que tenien sortida en els grans ports principals, i per tant treballaven 

amb números tancats especialment en el viatge d’anada, en aquest petits bots de 

redistribució, i navegació de cabotatge. En el viatge de tornada aprofitaven tot allò que 

lis oferien els ports principals, ja no només com elements de terres llunyanes, fins i tot 

de l’altra punta del Mediterrani Occidental, sinó també aprofitant el valor de recollida 

de productes dins del mateix hinterland. 

 

Així doncs es pot comprovar que aquests carregaments heterogenis, de diversitat de 

productes, amb molts orígens diversos, ens mostren d’una manera clara les 

característiques de les navegacions de retorn vers els ports secundaris. 
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Així es podria parlar de navegacions de cabotatge, abastint els grans ports principals, 

amb sortida de ports secundaris, amb carregaments homogenis. I en contraposició, 

uns viatges de retorn adaptats grosso modo a les necessitats de demanda del port 

secundari i vinculades especialment a tots aquells productes que es poden trobar en 

els grans magatzems dels ports principals (independentment de la procedència 

d’aquests). Seguint la mateixa pauta que passarà en altres produccions i elements 

comercials, especialment en el segle I aC.  

 

Podem diferenciar entre les navegacions o rutes d’anada, on els productes són 

homogenis, segurament tancats, destinats a dotar al port principal d’un producte 

específic en gran quantitat, ja que és el que requereixen els grans velers d’unió de 

ports principals. I uns carregaments heterogenis, que responen a necessitats 

particulars i no a necessitats a l’engròs, possiblement també amb encàrrecs puntuals, i 

que estan determinats per les opcions del comerciant en els grans magatzems dels 

ports principals. Tenint present que segurament aquest grans magatzems farien de 

mercats, i aglutinarien les demandes tant externes com internes.  

 

En aquesta conclusió el cas del vaixell d’Illa Pedrosa és paradigmàtic, i segurament per 

aquesta època (tercer quart del segle II aC.) no hi ha cap altre que ho pugui definir 

millor. Tot i això pel nord-est peninsular, en època tardorrepublicana, tenim bons 

exemples d’aquest comerç de tornada amb carregaments heterogenis com pot ser el 

cas de Cala Galladera, Cadaqués, (Vivar 2004b), o el cas del derelicte Aiguablava VI, 

Begur (Vivar 2007, Clé 2011, Geli 2012). Tots ells conformen la xarxa de redistribució 

des del port d’Empúries, uns vers el sud, i l’altre vers el nord.  

 

Un altre elements importants a ressaltar del jaciment d’ Illa Pedrosa és que s’enfonsa 

en un espai geogràfic que no s’hagués hagut d’atravessar si els molins s’haguessin 

venut en un procés comercial directe.  
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El vaixell d’Illa Pedrosa va direcció sud, i per tant el seu carregament anava destinat a 

una centre receptor que estaria com a mínim al sud del Massís del Montgrí, lloc del seu 

enfonsament. Sabem que aquest vaixell mai va acabar de travessar aquest massís, ja 

conegut per la seva perillositat, demostrat per les nombroses restes documentades 

d’utilització del fondejador natural per excel·lència que en aquesta costa que són els 

illes Medes (L’Estartit, Girona), lloc d’espera i protecció de primer ordre en qualsevol 

vent gràcies a la seva insularitat. 

 

 Si l’intercanvi comercial s’hagués produït directament entre la zona productora i la 

zona consumidora, aquest vaixell es podia haver carregat a una zona pròxima a aquest 

fondejador natural, o inclús en les maresmes properes d’Ullastret. Aquest vaixell no 

s’hauria haver exposat al perill que representa el Massís del Montgrí en una navegació 

a vela. Si estiguéssim parlant de transaccions simples aquest hagués sigut un intercanvi 

comercial molt més profitós i menys perillós, especialment pel comerciant i pel centre 

receptor. És difícil trobar en la resta de vaixells enfonsats d’aquest època un exemple 

tant clar, on el producte està en un punt més allunyat entre la ruta directa del centre 

productor i del centre receptor. 

 

Aquesta realitat ens mostra que el centre de producció de molins, necessitava 

d’aquest distribuïdor important que és Empúries. Això també ens apropa a entendre la 

realitat comercial d’aquest centre productor. Segurament és prou important per poder 

abastir de productes necessaris un port principal, però no és prou important per poder 

fer front a una distribució directa. O fins i tot les possibilitats dels comerciants de 

cabotatge no són prou interessants per subministrar-los d’una manera única. Fins i tot 

podríem pensar que es tractés d’una producció destinada a mercats llunyans i per tant 

no és apreciable el valor comercial que poguessin tenir unes transaccions a petita 

escala com les que es produeixen en el derelicte d’Illa Pedrosa.   
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A la vegada els petits comerciants de cabotatge necessiten que els seus productes 

tinguin una sortida, i emplenar les bodegues una vegada s’ha de començar el viatge de 

retorn. Si la transacció comercial fos directa vers el centre productor, segurament el 

viatge amb els molins seria interessant econòmicament, però segurament el port 

secundari no podria oferir res al centre productor en un viatge de tornada, i per tant es 

convertiria en una navegació en llast, convertint-se en un negoci poc interessant. 

 

S’ha d’entendre aquesta navegació de cabotatge com a redistribuidora de productes 

que provenen d’altres ports principals i per tant una redistribució a gran escala, però 

sense olvidar que a la vegada també realitzen la redistribució a petita escala de tots 

aquells elements que poden oferir els diversos hinterlands dels ports secundaris, uns 

hinterlands que també els inclou a ells mateixos. 

 

Així en el diagrama de comerç que va exposar Nieto entre port principal i port 

secundari (Nieto 1988; Nieto et al. 1989), aquest ports importants també servirien per 

relacionar als mateixos ports secundaris que conformen un mateix hinterland. Aquesta 

qüestió, tot i que es pot trencar en moments puntuals, és econòmicament lògica. 

S’aprofita el viatge al port principal, per realitzar aquest intercanvi amb productes del 

mateix hinterland, sense necessitat de fer navegacions específiques entre ports 

secundaris. 
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Fig 106. Explicació de les rutes comercials entre els ports principals i els ports secundaris en la 

navegació antiga. Extret de Nieto et al. 1989. 

 

Fig 107. Cada port principal abasteix i a la vegada es nodreix dels diferents ports secundaris 

que estan sota la seva àrea d’influència. Extret de Nieto et al. 1989. 



  IV. Conclusions 
 

Pàgina 353 
 

 

Fig 108. Si ampliem la zona C del mapa anterior podrem veure com s’articula el comerç entre 

els ports secundaris. Per portar productes entre ports secundaris seria necessari la influencia i 

infraestructures dels ports principals. Segurament el comerç de productes entre els ports 

secundaris no es realitzaria directament, sinó a partir del nucli redistribuidor del port principal, 

incús quan les mercaderies tinguessin que fer trajectes més amplis. El port principal seria un 

gran redistribuidor dels productes de fora i de dins dels seu hinterland. Aquest fet ho demostra 

clarament el derelicte  d’Illa Pedrosa. 
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Fora de l’àmbit purament comercial una important conclusió que es pot reflectir a 

partir d’aquest treball és la sistematització en la producció dels molins rotatoris 

manuals. El carregament d’aquest derelicte ens mostra una veritable producció en 

sèrie dels elements de mòlta. Gairebé es pot parlar d’una producció amb uns punts de 

vista pre-industrials. Aquesta es realitza a partir d’uns models preestablerts, basant-se 

en una producció artesanal, on s’intenta aconseguir una major rendibilitat dels seus 

productes. La producció es basa en la còpia repetitiva d’un ideal de molí, en el qual 

totes les peces superiors (Catilli) de la cantera puguin funcionar amb totes les peces 

inferiors (Metae) realitzades en la mateixa pedrera. Gràcies a aquest carregament 

podem saber quin seria aquest molí ideal al qual cercaven aproximar-se els 

picapedrers, i per tant podem donar a partir d’aquestes dades una tipologia força 

raonable per una cronologia molt concreta. 

 

Una de les conclusions més importants a la qual hem arribat a partir de l’estudi 

detallat de tota la càrrega de molins que transportava el derelicte d’Illa Pedrosa, ha 

estat la constatació de que aquests elements de mòlta eren un element important dins 

del carregament heterogeni del vaixell. Aquest fet és interessant si considerem que en 

el comerç mediterrani ja es tenia constància de la importància comercial que tenien 

aquest objectes (William-Thorpe, Thorpe 1987; Beltrame, Boetto 1997; Reille 1998; 

1999), però mai s’havia documentat cap vaixell que els transportés com a un dels 

elements principals. Sí que es tenen ben documentats derelictes on els molins 

formaven part del carregament secundari de la nau, com és el cas del derelicte de El 

Sec, on es van trobar 42 peces de molí (Pallarés Salvador 1972; Arribas et al. 1987, 

Williams-Thorpe, Thorpe 1990), o el derelicte de Kyrenia, amb 29 peces de mòlta 

(Katzev 1969, 255-259; Wilde Swiny, Katazev 1973, 342-343, Parker 1992, 231), per 

posar dos dels exemples més importants del Mediterrani. Però mai s’havia trobat un 

exemple com Illa Pedrosa.  
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Alguns investigadors a partir de l’estudi de la dispersió geogràfica de determinades 

produccions ben diferenciades d’elements de mòlta, havien començat a parlar ja de 

l’existència d’una probable xarxa comercial i de distribució autònoma per aquests 

materials (Reille 1999, 364). Aquest és per exemple el cas del centre de producció 

d’Agde on es donà una exclusiva utilització de material volcànic, (fàcilment 

identificable a partir d’una analítica de làmines primes) i gràcies al qual sabem que 

abastia de materials de mòlta tot el litoral gal·lo-romà comprès entre el cap d’Agde, 

prop de Narbona, fins a Marsella (Reille 1999, 364). La importància d’aquest centre 

productor és que trobem els seus productes en infinitat de petits jaciments que estan 

disseminats en tot aquest arc litoral. Així,  no només es dedicaven a l’exportació dels 

seus productes vers les grans ciutats, sinó que també abastien un comerç de 

redistribució vers els petits llogarets costaners (Reille 1998; 1999, 362). Degut al 

material del que estan fets els molins d’Illa Pedrosa ens seria molt difícil poder fer un 

estudi similar al que s’ha dut a terme a França amb el centre de producció d’Agde. Tot i 

això la troballa del carregament d’Illa Pedrosa ens podria oferir una visió del comerç 

d’aquest producte que s’aproximaria força a la visió aconseguida per l’estudi del centre 

productor gal·lo-romà. Un comerç basat principalment en la redistribució del producte 

per diversos indrets, ja sigui grans ciutats o petits llogarets costaners. 
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CONCLUSIÓ 

 

 

Illa Pedrosa era un petit vaixell de cabotatge, d’aproximadament 10-12 metres d’eslora 

amb un carregament heterogeni, realitzant un comerç de redistribució al voltant 

d’Empúries. És lògic pensar que anava o venia d’aquest centre. A partir de les restes 

del carregament, especialment la ceràmica Campaniana A i les àmfores itàliques 

podem establir que sortia d’Empúries i realitzava un trajecte nord-sud. 

 

Gràcies als resultats obtinguts de l’estudi del derelicte d’Illa Pedrosa, i a la seva 

comparació amb altres jaciments, especialment els més pròxims geogràficament com 

són Cala Galladera  (Cadaqués, Alt Empordà) i Aiguablava VI (Begur, Baix Empordà) 

podem proposar una hipòtesi raonada de com es devia organitzar el comerç marítim al 

nord-est peninsular. 

 

Així doncs es pot comprovar que aquests carregaments heterogenis, de diversitat de 

productes amb molts orígens diversos, ens mostren d’una manera clara les 

característiques de les navegacions de retorn vers els ports secundaris. Emmarcats en 

la teoria de comerç de redistribució entre ports principals i ports secundaris (Nieto 

1988; Nieto et al. 1989) 

 

Així es podria parlar de navegacions de cabotatge, abastint els grans ports principals 

amb sortida de ports secundaris i amb carregaments homogenis. I en contraposició, 

uns viatges de retorn adaptats a les necessitats de demanda del port secundari i 

vinculats especialment a tots aquells productes que es poden trobar en els grans 

magatzems dels ports principals (independentment de la procedència d’aquests).  

 

S’ha d’entendre aquesta navegació de cabotatge com a redistribuidora de productes 

que provenen d’altres ports principals i per tant una redistribució a gran escala. Però a 



  IV. Conclusions 
 

Pàgina 357 
 

la vegada també s’encarregaven de la redistribució a petita escala de tots aquells 

elements que poden oferir els diversos hinterlands als ports secundaris, uns 

hinterlands on també quedaven inclosos ells mateixos. 

 

Gràcies a l’exemple d’Illa Pedrosa podem desenvolupar a un nivell més complex la 

teoria ja exposada per X. Nieto (Nieto et al. 1989) sobre la redistribució de productes i 

la articulació del comerç marítim entre els ports principals i ports secundaris. 

 

En aquest cas podem documentar un comerç intern, dins del mateix hinterland, en 

aquest cas l’emporità.  Illa Pedrosa transportava molins de les rodalies d’Ullastret a un 

altre centre de consum dins d’aquest circuit de ports secundaris que abastien la ciutat 

d’Empúries. Es veu la força redistribuidora d’aquesta ciutat per moure els productes 

dins del seu àmbit d’influència. L’atracció en aquest cas és evident, ja que els 

productes es desplacen més quilòmetres per tal d’anar al centre redistribuidor, que si 

haguessin anat directament al centre consumidor. 

 

Evidentment aquesta proposta pot tenir excepcions, però és lògic pensar en la 

necessitat d’aprofitar els obligats viatges al port principal per recollir aquells productes 

que ofereix l’hinterland comú i que demanda el centre receptor o port secundari. 

 

Així doncs l’arqueologia subaquàtica ha d’anar un pas més enllà en els estudis dels 

diferents derelictes. Per poder confirmar o desmentir aquestes hipòtesi, no n’hi ha 

prou amb que els estudis dels jaciments subaquàtics es limitin a donar cronologies, 

tipus de carregaments i ports de sortida. Els estudis han d’incloure elements per 

establir quin era el viatge que estava fent el vaixell, el d’anada o el de tornada. I a la 

vegada poder establir si el trajecte comercial que estava realitzant era entre ports 

principals o ports secundaris. A la vegada comprovar si estava fent un comerç amb 

productes exteriors, o bé redistribuint els productes del mateix hinterland.  
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A partir de trobar més exemples clars i saber els tipus de vaixells, juntament -en els 

casos que sigui possible- d’un estudi interrelacionat de l’arquitectura naval i la manera 

de concebre la navegació i el transport, i a partir d’exemples per diversos espais 

cronològics -emmarcats dins d’aquesta època tardorrepublicana- podrem veure com 

va evolucionar el transport, el comerç i la diversa forma de entendre les produccions, 

tant les internes com les destinades a l’exportació. 

 

Quant tinguem un elevat nombre d’exemples de cada una d’aquestes realitats podrem 

començar a interrelacionar i entendre  el difícil i complex entramat del comerç marítim 

en època tardorrepublicana, en un moment clau de la romanització a la Península 

Ibèrica. 
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INTRODUCTION 

 

In this thesis a long process that began in 1959 –with the declaration of F. Foerster 

about some old objects that he found in the sea–, has been closed. Other authors, 

such as Pascual, Barbera, Ponce, Oliva, Richard Villaronga Sanmartí, and Foerster 

himself, have worked on this site, making a contribution to their knowledge and 

complexity. Our research has reviewed the site with new eyes and a new 

methodology, with the aim to contribute to the knowledge based on the work already 

done. 

 

The main conclusion of this work is that the ship that sunk in front of Pedrosa Island 

was carried a mixed cargo with a minimal number of 70 complete mills. Catilli are of 

the type Alorda Park B2-C3.4.1.d. (Asensio et al.  2001, 65). On the other hand, Metae 

are of the type Alorda Park B2-M.3.2. (Asensio et al. 2001, 65). Also there is a complete 

mill that could be considered different from the rest of the cargo, taking into account 

its size. 

 

In the ship have been documented a total of 1216 pottery fragments of Campanian A 

with form, and a total number of 363 complete pieces. These pieces can by classify in 

the following 10 forms: Lamboglia 6, Lamboglia 6 medium, Lamboglia 27Ba, Lamboglia 

27Bb, Lamboglia 27C, Lamboglia 31b, Lamboglia 33b, Lamboglia 36, Lamboglia 36 big 

size, Lamboglia 55. 

 

The cargo was also constituted by amphorae Dressel 1 A, with a minimum of 15 

individuals, in addition to one small-scale amphora, and a minimum of 10 individuals of 

Old Tripolitanian amphorae, which contained oil from the central Mediterranean. 

 

Regarding the crew utensils, it has been documented a complete jar type Numantine 

fields, and one Iberian amphora Maña B3. The tableware of the sailors include three 
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pieces of Campanian B, a bowl shaped 31b, a glass bowl Pasquinucci 127 and Morel F 

2553, and one Campanian A piece which display a graffit "NOSTRO", and a set of 8 grey 

ceramic cups from the Catalonian Coast. Cookware of the crew is formed by an array 

of italic ceramics, which comprise 6 plates and 5 lids; also an italic mortar and an 

unguentarium. 

 

The finding of 16 coins that probably belong to the captain of the ship, can be 

emphasized. These coins proceed mainly from Masallia, and have a wide temporal 

chronology; nonetheless, always in s. II b.C. range. There are two coins, of Kaiantolos 

Basileus, which are very important for the chronology. It is possible to find these pieces 

in contexts of the second half of the s. II b.C. 

 

Based on the study of the cargo, the crew utensils, and the coins, it was possible to 

determine that the date of the wreck was 140-130 b.C. 
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Fig 109. Cargo of the ship. 
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Fig 110. Utensils  of the crew.  



  IV. Conclusions 
 

Pàgina 363 
 

THE LAST VOYAGE OF THE SHIP 

 

Shipwrecks can not be understood without relating them to the whole social and 

historical context that has originated the trip. Indeed, to comprehend the site under 

study in its whole complexity is necessary to know the ports of departure and arrival. 

 

In some cases, the study of the shipwrecks cargo allow to understand the networks of 

redistribution, and the complex commercial relations of historical times, specially the 

roman period (Nieto et al. 1989; Jézégou 2007). 

 

Illa Pedrosa wreck was a ship of small dimensions (10-12 meters of length), which 

carried a heterogeneous cargo, being the mills the heaviest and voluminous product. 

 

With the previous information it is possible to affirm that any product could be 

transported and commercialized by sea. Some underestimated commercial products 

found in land sites, in fact were the drivers of maritime trade. 

 

 

PORT OF ORIGIN 

 

The wreck of Illa Pedrosa was doing a coastal sailing at the moment of the sinking. 

Bearing in mind that the ship sank in the Montgrí Massif, the main geographical 

accident placed at the south of the city of Empúries, it is probable to relate the ship 

with this important redistribution center. 

 

Bearing in mind the chronology of the ship (140-130 b.C.), it is possible to appreciate 

the importance of Empúries as a redistributor of italic products –that arrived to this 

port by direct navigation– during this period. This city distributed the products towards 
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the south, in the North-East Peninsula, and also to the north of Cap de Creus, then 

redistributing Italic products until the city of Narbonne (Nieto et al. 1989, 381; Jézégou 

2007, 161). 

 

Taking into account the mentioned information, it is possible to affirm that the ship 

made a commercial transaction related to this port. On the other hand, the 

transported mills were from the quarries of Ullastret. With the latter information, it is 

possible to assume that the ship could have been sailing a south to north route. 

Although, the heterogeneous ship cargo indicates the opposite scenario. The products 

proceeding from the italic area indicate that this ship would have been departure from 

Empúries. Illa Pedrosa wreck was bringing products from this port of redistribution, so 

performing a north-south navigation. 

 

POSSIBLES PORTS OF DESTINATION 

 

The port of destination has to be a commercial settlement placed south of Empúries. 

Also, based on the cargo characteristics, this port would have been a center subjected 

to a process of Romanization. There are three possible scenarios: a coastal city, with 

important roman characteristics; a military camp, related to the campaigns of P. 

Cornelius Scipio Aemilianus, e.g. Numancia 133 b.C.; or an interior area with rural 

centers which were usually supplied by the maritime cities that traded with Empúries. 
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Fig 111. Possible rute  of the mills: 1.-From the starting point (quarry in Ullastret) to the 

harbord of Empúries. 2.-Ulterior navigation through  the Massís of Montgrí, where it finally 

sunk. 
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CONCLUSION 

 

Illa Pedrosa was a small ship, 10-12 meters length, with a heterogeneous cargo, that 

was doing some redistribution trade around Empúries and sunk in 140-130 b.C. The 

study of the shipment remains, especially the Campanian A ceramic and italic 

amphorae, it can be established that the ship departure from Empúries and made a 

north-south route. 

 

The results of the study of Illa Pedrosa wreck, together with the comparative analyses 

of other contemporaneous sites, especially those geographically close to it, such as 

Cala Galladera (Cadaqués, Alt Empordà) and Aiguablava VI (Begur, Baix Empordà), it 

can be establish a model about the organization of maritime trade in Northeastern 

Peninsula. These heterogeneous shipments, id est different products from different 

origins, are characteristics of the navigation return towards the secondary ports. This 

situation is explained by the theory of the redistribution trade between principal and 

secondary ports (Nieto 1988, Nieto et al. 1989). 

 

The costal navigation from the secondary ports supplied the main ports with 

homogeneous shipments. In contrast to this situation, the trips of return were adapted 

to the demands of the secondary ports, in particular related to the products that they 

can find stored in the main ports. 

 

This coastal navigation was an integral part of a large-scale redistribution from other 

main ports. The infrastructure of each main port was also used to the small-scale 

distribution of products between some secondary ports, which were located in the 

limits of their hinterland. 

 

The information provided by the study of Isla Pedrosa allows to developing the theory 
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of X. Nieto about the redistribution of products and maritime trade between the main 

and secondary ports (Nieto 1988, Nieto et al. 1989). 

 

An internal trade in the hinterland can be documented. In particular, Illa Pedrosa 

Wreck transported mills from the Ullastret area towards another center of 

consumption, inside the mentioned circuit of secondary ports that were supplied 

Empúries. It is quite logical this situation, taking into account the opportunity that 

offered the trips to the main ports to gather the available products of the hinterland 

that usually demanded the secondary ports. 

 

The underwater archaeology needs to go a step beyond in the study of the shipwrecks. 

With the aim to evaluate the kind of theories, the study of underwater sites do not has 

to restrict to the information about the chronology of the artifacts, the general 

characteristics of the cargo, or the identification of the depart and arrival ports. 

According to the theory of main and secondary ports, it has to be analyzing the route 

of the vessel (go or return trip); trade relations between two main ports or between 

main and secondary ports; and evaluate if the commerce was carried on with products 

to export or products for redistribution inside the hinterland. 

 

Based on a comparative study of different types of vessels –based on the naval 

architecture–, the way to conceive the navigation and transport, and with other 

examples of the same period, could be possible to understand the development of 

trade and the productions, both those to export and internal consumption. 

 

Finally, an important number of examples of each one of these realities will allow us 

interrelating and understanding the complex network of the maritime trade of late-

republican period, in a crucial moment of the Romanization that took place in the 

Iberian Peninsula. 
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