
p^SÊS-CRONQLOGIA: Estratigraficament les estructures de
l'hipocauste daten de mitjans del s. II d.C., i és
aquesta l'estructura més antiga excavada- Cal
pensar, però, que hi ha alguns materials d'una
cronologia anterior, així com fragments de paviment
de signí mim retallats i reaprofitats que ens
indiquen l'existència d'estructures anteriors, que
no s'han localitzat o foren destruïdes.
Tenim un conjunt de material republicà, cal
reconèixer que molt reduït, amb algun material
ibèric (però en alguns casos de cronologia avançada,
com sovint ho és la grisa Emporitana), que podria
indicar un precedent republicà del jaciment.
La pervivència Baix-Imperial no és segura, si bé la
troballa de T.S. Clara O pot confirmaria.

ACTUACIONS REALITZADES: Troballes i actuacions antigues,.
Posteriorment excavacions de J.Mà Padrós. El 1987
es prospecta superficialment el lloc, localitzant-se
un forn.

BIBLIOGRAFIA: PREVOSTI 1981b, BURJACHS ET ALIÏ 1987.

OBSERVACIONS: Malauradament sols coneixem una part del
material aparegut, doncs es coneix molt poc del
material comú, especialment de l'àmfora.

VALORACIÓ: Vil.la romana amb restes residencials i uns
possibles banys, del s. II d.C.. De les estructures
més antigues (que n'hi devien haver, doncs coneixem
material d'aquest moment) no en coneixem res, el que
no ens permet definir quin tipus d'assentament era.
Hi ha un petit lot, però significatiu, de material
republicà.
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= 2.4

NOM JACIMENT: Can Ciutadella.

MUNICIPI: Tiana (Mapa nS 1).

SITUACIÓ: Costat dret del Torent dels Grills,
m.s.n.m.

80-85

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: Material superficial. No s'han
documentat estructures.

DESCRIPCIÓ MATERIALS: Material superficial recollit en
unes feixes al davant de la masia (PREVOSTI 1981b p,.
211):
.Ceràmica .fina,.v
* Campaniana B: 1 frag. f. Lamb. 7; 1 frag, informe
(2% cer. fina).



* T.S. Hispànica (44 % cer. fina); T.S. Clara A (54
% cer~ fina).
Çj|£lüSÍ£a_f. i_na. :
* Comuna romana: 16 frags» peces de parets fines; 1
peça de Roig Pompeià.

PASES-CRONOLOGIA: El jaciment té un clar nivell Alt-
Imperial., però la presència d'algun fragment de
Campaniana B pot indicar un nivell republicà. Cal
pensar que sols coneixem una mostra d'uns 100
fragments ceràmics.

ACTUACIONS REALITZADES: Troballes superficials-

BIBLIQGRAFIA: PREVOSTI 1981b, BURJACHS ET ALIÏ 1987.

OBSERVACIONS: Actualment el lloc ha estat urbanitzat,,
edificant-s"hi a sobre vivendes unifamiliars.

VALORACIÓ: Material superficial que pot ser indici d'un
assentament romà alt-Imperial, potser amb un nivell
anterior.

.NQ_ORDR.E: 2.5

NOM JACIMENT: Mas de Can Estela.

MUNICIPI: Tiana (Mapa nQ 1).

SITUACIÓ: Esquerra del Torrent de Can Estela. Prop del
Torrent de Sistres. 75-100 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: No s'han documentat estructures.,
sols materials superficials, si bé hi han localitzat
moltes restes de pedres sense escairar de granit del
país.

DESCRIPCIÓ MATERIALS: En aquest punt es tenia la notícia
de la troballa de moltes ceràmiques romanes
(PREVOSTI 1981b p. 219).
El 1985, a 300 m. de l'A-19, i a 50 m. del Camí del
Mig, en una vinya del costat del Torrent de Sistres,
en rebaixar el terreny per adaptar-lo al conreu.,
aparegueren més material: ceràmica comuna ibèrica i
romana, àmfora romana (amb un fragment d'àmfora
Pascual 1 amb estampeta "E"), imbrex, T.S. Aretina i
T.S. Clara A (BURJACHS ET ALIÏ 1987).

f::ASES~CRONQLOGIA: La presència de T. S. Aretina, arnb
Pascual 1 i ceràmica ibèrica, ens fa pensar en una
cronologia Augustea, amb pervivència Alt-Imperial.

ACTUACIONS REALITZADES: Troballes superficials.

BIBLIOGRAFIA: PREVOSTI 1981b, BURJACHS ET ALIÏ 1987.
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OBSERVACIONS: Situat a tocar del Camí del Mig.

VALORACIÓ: Material superficial probablement indicatiu de
l'existència a l'indret d'un assentament d'època
republicana o Augustea, que perviu en època Alt-
Imperial.

blSLÛBBJSEi. 2.6

HOM JACIMENT: La Pedrera.

MUNICIPI: Tiana (Mapa nQ 1).

SITUACIÓ: En un promontori darrera el Turó Matas, entre
la Riera de Montealegre i la riera de Tiana. 125
m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: Materials superficials i
de construccions.

restes

DESCRIPCIÓ MATERIALS: S'han recuperat entre els materials
alguns fragments de Campaniana B, així com d'àmfora
Itàlica Dressel 1» A part, s'hi han trobat també
materials Alt-Imperials (PREVOSTI 1981b nQ 59).

FASES-CRONOLOGIA: El moment inicial del jaciment pot
situai—se, segons la presència de Campaniana B ï
Dressel 1 i absència de Campaniana A, dins els
inicis del s. I a.C.
El jaciment perviu en època Alt-Imperial.

ACTUACIONS REALITZADES: Troballes superficials.

BIBLIOGRAFIA: PREVOSTI 1981b.

OBSERVACIONS: El jaciment està situat a tocar del pas del
"Camí dels Contrabandistes".

VALORACIÓ: Jaciment que presenta com a materials més
antics ceràmiques de l'ibèric final, si bé coneixem
poques dades com per pronuncia!—nos.
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HOM JACIMENT: Desembocadura del Torrent de l'Ase.

MUNICIPI: El Masnou (Mapa nQ 3).

SITUACIÓ: Desguàs al mar del torrent de l'Ase, a la.
platja (actual carrer de la Mare de Déu de Núria)- 2
m.s.n.m-

DESCRIPCIO ESTRUCTURES: No s'ha localitzat cap tipus
d'estructura.

DESCRIPCIÓ MATERIALS: En extreure sorra de la platja van
aparèixer tres Dressels 1 senceres, una moneda,
ibèrica amb la llegenda Cesse i un gran morter de
granet-

FASES-CRONOLOGIA: L'amplia cronologia d'aquest tipus
d'àmfores no permet una gran precisió, des de
mitjans del s. II a-C. fins s. I a-C.

ACTUACIONS REALITZADES: Troballa fortuïta..

BIBLIOGRAFIA: .PREVOSTI 1981a, p» 103. BURJACHS ET ALIÏ
1987.

OBSERVACIONS: Aquesta troballa ha d'estar clarament
relacionada amb la vil-la de Cal Ros de les Cabres
(nQ 3.6).

VALORACIÓ: Segons M- Prevosti podria tractai—se d'un
fondejador.

NQ ORDRE : 3,2

NOM JACIMENT: Riera de Teià.

MUNICIPI: El Masnou (Mapa nQ 3)-

SITUACIO: A ambdós costats del final de la riera de Teià..
Actualment hi ha construccions modernes, entre la N~
II i el Camí del Mig. 10 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: D'aquesta zona Marta PREVOSTI
(1981a p.85) recull noticies de troballes antigues
de fragments d'o,ous signínian* sepulcres de tegula,
ceràmiques, etc., apareguts en remoure' terres.
El 1975, però, s'extreuen més terres de l'indret, i
l'Associació d'Estudis Científics i Culturals de
Premià de Mar (A.E.C.C.) recull nous materials,
documentant també algunes estructures: un fust de
columna, diverses parets de pedra (d'uns 50 cm. de
gruix) que delimiten algunes estances, i un possible
forn. Els membres de l'AECC realitzen diversos



croquis de plantes i seccions (fig. 4.1 i 4.2) per
conservar el màxim de la informació arqueològica. En
aquests croquis s'observa l'existència d'una
possible habitació pavimentada succesivament amb dos
paviments de signinum, així com diversos murs de
difícil interpretació, un doliumy restes de columna,
un posible dipòsit., etc.. M. Prevosti veu difícil la
interpretació de les restes, així com parlar de
fases. Si observem detalladament el croquis, però,,
es pot observar un detall interessant: sota el
paviment d' opus, signinum apareixen dos "kalathos"
(dada clarament especificada per l'autor de la
planta). Oe fet, com després veurem, no es tracta de
veritables kalathas, però tot i amb això es una dada
a considerar. Encara que les dades d'aquesta
troballa són fragmentàries (com tantes altres
vegades al Maresme), sembla clar que es pot parlar
de dues fases: una primera documentada per un
paviment irregular, que apareix a la secció, i una
segona documentada per un paviment en signinum, més
regular. Les condicions en que fou "estudiat" el
jaciment no permeteren més precisió ~de fet la
distribució de restes de parets no és gens clara-,,
però cal pensar que fou un sector arrassat per les
excavadores, i tot i amb això es tracta d'una
informació fiable i de gran interès (que hem
contrastat amb R. Coll i J. Gómez, a qui agraïm la
i nformació) «

El 1989-91 es portà a terme a l'indret una actuació
arqueològica que va documentar dues noves àrees del
.jaciment (CARRERAS ET ALIÏ, 1992):
- Un sector d'habitació interpretada pels arqueòlegs
com la pars rustica d'una posible villa, pel
predomini absolut de material amfòric trobat, de la
que es localitzaren quatre habitacions (Sector
1000).
•"• Una zona de necròpolis tardorromana (Sector 2000).
Aquesta necròpolis estava situada arran del Camí del
Mig, i consistia en una estructura quadrangular (de
la que es localitzaren els fonaments), a l'interior
de la qual hi havien tretze inhumacions.

Al. Sector 1000 es localitzaren unes construccions
efectuades amb murs de pedres no massa grans,
irregulars i lligades amb morter, dels quals només
restaven de 2-4 filades (U.E. 1003, 1004, 1005), amb
algunes restes de pintura mural blanca conservades a
la part inferior, amb ratlles primes de color
vermell. Aquestes construccions corresponien a la
darrera fase de la villa en aquest sector.
Per sota d'aquest nivells aparegueren diversos murs
(U.E- 1006, U.E. 1010, U.E. 1014, etc.) construits
en pedra seca molt irregular, fragments de tègula ï
pivots d'àmfora. Aquests murs eren paral.lels a la
N-II, i conservaven de dues a tres filades..
Delimitaven tres àmbits o habitacions. Degut a
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l'acció de les excavadores., els estrats associats a.
aquests mur han desaparegut. L'únic estrat conservat
fou el corresponent a un forat circular excavat en
el sauló (U.E. 1016) reomplert amb algun material
(U.E. 1012, nivell d'amortització del conjunt), que
s'ha interpretat com un possible forat de dolium, i
una preparació de paviment (ILE. 1019), que semblen
pertànyer a una fase anterior»
En resum, el Sector 1000 ha permès identificar tres
fases:
•-- Fase més antiga: forat de dolía (ILE. 1016) i una
preparació de paviment (U-E. 1019) -una franja
d'argila vermella barrejada amb fragments molt
petits de ceràmica, que fan pensar als arqueòlegs en
la preparació d'un sígnïnurn-, que no s'ha pogut
relacionar bé amb cap mur, encara que podrien
funcionar amb el mur de pedra seca i fragments de
tègula i àmfora ILE. 1006.
- Segona fase: s'edifiquen la major part dels murs,
uns murs de pedra irregular, amb fragments de teules
i pivots d'àmfora, amb poc o gens morter. No es
pogué datar el moment de la seva ' construcció ja. que
estaven fonamentats sobre terra verge, i tampoc no
es trobà cap nivell d'utilització perquè degué ja
ser buidat en època romana, en el moment que es
construeix de nou aprofitant les antigues
estructures. El farciment trobat en aquestes
estructures (únic element de datació que tenim),,
seria de mitjans de s. I d.C. (ILE. 1012).
- Darrera fase: tres murs pintats (U.E. 1003, 1004,,
1005). Aquests murs aprofiten els anteriors.

DESCRIPCIÓ MATERIALS: Els materials més antics del
jaciment corresponen als localitzats per l'AECC el
1975, inventariats per M. PREVOSTI (1981a p.86-98).,
que foren recollits d'entre les terres sense el seu
contexte estratigràfic donades les condicions de la
recerca:
Ce ram j c a f i n.a -
* Campaniana A: 1 frag. forma Lamb. 5, tres frag.

informes.
- Imitació de Campaniana: 1 vora d'imitació f. Lamb.
21, de pasta grisa, 1 vora d'imitació f. Lamb. 28,,
amb pasta sandvitx, allisada, 1 vora de pasta
vermellosa-marró, amb engalba negra (Campaniana A i
Imitacions són el 4,1 % de ceràmica fina (PREVOSTI
1981a p«98)).

* Pre~Aretina: 1 frag. vora, potser de la forma
Drag. IX o XIII, o Goud. 22. . .
* T.S. Aretina: 17 frags. d'aretina, amb diverses

formes documentacdes (Goud.17, Qoud. 37, Goud. 24,,
Goud. 13, Goud. 1 o 36),

* Imitacions d'Aretines: segons M. Prevosti es
tracta del tipus detectat a Empúries per Sanmartí,,
datable entre inicis del s. I a.C. i el 15 a.C.). Es
tracta de 4 frags. F. Qoud.l, de pasta ben depurada
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marró clar, i 3 frags d'un altre plat (T.S. Aretina
i imitacions són el 14,2 % de ceràmica fina).
* T.S. Sud-gàl.lica (9,4 % ceràmica fina), T.S.
Hispànica (34,9 %), T.S. Clara -f imitacions (33,1
%), T.S. Clara lucente (1,2 %), T.S. Clara D (0,6
%), T.S. Grisa Estampada -f imitació (2,3 %). (TOTAL
CERÁMICA FINA: 169 frags.).

19

* . Ceràmica ibèrica pintada: 2 grans atuells de
parets relativament primes (en relació a les
dimensions de les peces, de mig metre d'alçada). Es
tracta dels dos "kalathos" descrits a la planta de
l'AECC. Són dues grans olles de vora múltiple. Estan
pintats a base de cercles concèntrics i feixos de
línies corves entre línies verticals, amb motius en
"S". A part es conserva 1 petit frag. de vora
pintada.
* Ceràmica ibèrica: 1 frag. peu de pasta sandvitx,
amb vernís fosc, posible imitació de Campaniana. 1
frag. de vora de tradició ibèrica; 5 frags. d'olla
ibèrica, tipus V.3, de tradició ibèrica; 20 frags.
informes de ceràmica de pasta sandvitx.
* Grisa Emporitana: 24 frags. informes,
gerretes bitroncocòniques d'imitació
emporitana.
* Parets fines: 2 frags. vora d'olleta
girada cap enfora, amb una nansa, de la
1 frag. vora olleta V. 24. També 19
forma.
* Roig pompeià:Diversos frags. plat tipus V 15,5.
* Ceràmica grollera: PREVOSTI (19Sla p.96) senyala
la presència d'una ceràmica de pasta bastant
grollera però molt ben cuita, amb abundant
desgreixant, de to groc-verdós, molt farinosa i ben
cuita, amb tall cantellut i viu, però molt rugós,,
més pròpia de la fabricació d'àmfora que de ceràmica
comuna. Es tracta d'un fragment de vora de cassoleta
o bol, 1 frag. olla boca arnpla, tipus V. 1, 1 frag.
gerra amb nansa, morters F. V. 7, i altres atuells,.
Cal destacar la troballa d'un fragment de morter amb
la superfície interna recremada i vitrificada, així
com diversos fragments d'àmfora cremats, entre els
quals dos fragments de vora de secció triangular
d'àmfora, que podria ser Oressel 1 o Pascual 1

i 7 frags de
de grisa

amb la vora
forma V. 31?;
frags. sense

(PREVOSTI 1981a p. 96). Es tracta, amb
probabilitat, de la ceràmica de
apareix a diversos jaciments de
al llarg del s. I a.C. Es una

quasi tota
tècnica ibèrica que
la Laietania litoral
producció indígena.

però que reflexa els canvis ,que l'arribada del món
romà ha produït a la zona. Es ceràmica indígena,
però diferent de les produccions que existien
anteriorment.
* Comuna a mà: 1 frag. olla, 1 frag. olla tipus V.
1, amb incisions sota el coll. 1 frag. informe.
* Àmfora ibèrica: 1 frag. vora i 13 frags de nanses.
27 frags. informes.
* Àmfora Romana:



- 1 vora d'àmfora Greco-Itálica...
- 1 frag« vora Dressel 1 B.
- 6 f rags de vora Dressel-Pascual 1 o Dressel 1,.
- 5 f rags Pascual 1 i Dressel 2-4 (MIRO 1988 p.36).
- 2 frags, informes d'àmfora cremada.
- 1 piu amb maca en cartela rodona, VP o VIP.
- Altres tipus d'àmfores, més tardanes (Dr.7-11,,

20, etc.).

amb restes

* 1 rierenc amb un forat (pes de teler?)
* 1 fragment de cavallet de terrissa.
* 1 fragment de silex.
* 17 frags. d'escòria de forn.
* Una peça rectangular de marbre blanc,
de morter.1 frag. de marbre grisos.
* 1 frag. d'estuc pintat.
* Diversos fragments de dol i ¿t-
* Peces vitrificades, passades de foc.
* Fragment de columna feta de totxos i morter.
* Troballes anteriors citades per PREVOSTI (1981a
p.86) documenten la troballa d'un kalathos ibèric i
cl'un quadrant de la seca de Baitolo.

Alguns d'aquests
inventariats per
rei nterpretats:
- El fragment de

materials
Prevosti y

trobats
han estat

l'any 1975 i
posteriorment

peu de ceràmica ibèrica en pasta
segons J„

, un skyphos
de vora de
imitació de
s. III a.C,.
809). Cal

sandvitx., imitació d'importacions és
Sanmartí una imitació de la F. Lamb. 43
(SANMARTÍ 1986 p. 809). El fragment
tradició ibèrica, en pasta grisa és una
Lamb. 40, que J. Sanmartí data de finals
inicis s. II a.C. (SANMARTÍ 1986 p.
pensar, però, que es tracta d'imitacions indígenes
de productes importats., i que molt sovint tenen una
llarga pervivència un cop han desaparegut els models
originals. Això permet una datació tardana, ja dins
el s. II a.C., doncs cal tenir en compte el contexte
d'aquest material.
- La imitació de Campaniana, més que una Lamb. 21
sembla correspondre a una Lamb. 26, un tipus
d'imitació amb gran pervivència al món indígena, que
sembla pot arribar fins el s. I a.C.

Els grans atuells descrits per M. Prevosti
(dipositats al museu de Premià) corresponen a dues
tenalles de doble vora, i corresponen a produccions
ceràmiques ibèriques tardanes, probablement
importades de la zona Llevantina (dades que agraïm a
Ramon Coll).
•™ Alguna peça de Grisa Emporitana só'n bicònics de
cronologia clarament tardana.

Finalment, cal fer una ràpida visió dels materials
localitzats a les darreres campanyes arqueològiques
('CARRERAS ET ALIÏ 1992). Donat que no fou
localitzada una estratigrafía clara, sinó que els
materials aparegueren en U.E. afectades per les



remodelacions de mitjans s. I d.C., i posteriorment
afectats per les màquines excavadores, presentarem
tan sols algunes U.E. significatives:
- L'estrat d'amortització (U.E. 1012), l'estrat més
ampli i més ric de tots, presentava un conjunt amb;;
1 frag. informe de Campaniana B, 1 frag. informe de
T.S. Sud-Gai.lica, 1 frag. Parets Fines, alguns
fragments de comuna africana, 52 frags, de comuna
romana, 10 frags. informes de comuna de tradició
ibèrica, 1 frag. de nansa de ceràmica grollera de
cuina, 7 frags. vora de Pascual 1, 7 nanses Pascual
1, 1 frag. de vora d'àmfora Dressel l amb pasta
local (és a dir, imitació local de Dressel 1), 1
frag. de Dressel 2/4, 5 frags. informes d'àmfora
Itàlica, 313 frags. d'àmfora indeterminada i 72
frags. de tègula.
~ La U.E. 1015 presentava un conjunt de: 1 frag.
T.S. Hispànica, 2 frags. comuna romana, 2 frags..
comuna de tradició ibèrica, 1 frag. de vora d'àmfora
Laietana 1 i 1 maó de quart de circumferència (peça
de columna).
- La U.E. 1024 presentava: 1 vora T.S
frag. comuna africana, 1 frag. comuna
frags. de ceràmica grollera de cuina
arrancaments de nansa d'àmfora ibèrica.

Itàlica,
ibèrica,
informe,

1

Si fem un resum dels materials
diferents U.E., un material bastant
escàs, per la qual cosa no val la
percentatges), podem destacar:

Respecte a la ceràmica fina s'ha
alguns fragments de Campaniana
1012 i al superficial), T.S.

T,

trobats a les
homogeni (però
pena realitzar

B (trobats a
Itàlica (U.E.

localitzat
la U.E,.
1024 i

(U. E. 1012.,
2005) i

superficial), T.S. Sud-Gàl.lica
superficial), T.S. Hispànica (U.E. 1015.
Roig Pompeià (U.E. 1007, 1011).
* Respecte a la ceràmica comuna és molt abundant
(sempre en termes relatius, donat el baix volum de
material) el conjunt de ceràmica comuna ibèrica
(U. E. 1007,1012, 1015, 1024, superficial) amb
algunes peces grolleres que semblen típiques de la
producció ibèrica tardana, amb presència també de
comuna Itàlica (U.E. 1002) i comuna romana local.
~ Pel que fa a l'àmfora, es de destacar la presència
d'alguns fragments d'àmfora ibèrica (U.E. 1024,
2007), 1 frag. de vora de Dressel 1 Itàlica (U.E..
2005, i superficial), diversos fragments informes
d'àmfora Itàlica (U.E. 1011, 1012) i després ja
trobem les primeres produccions locals:
* 1 frag. de Dressel 1 local (imitació) (U.E. 1012),.
* Diversos fragments de Laietana 1 (U.E. 3003, 1015
i superficial sector 2).
* Molt nombrossa presència de Pascual 1,
pràcticament a totes les unitats estratigràgfiques.
* 1 frag. de Dressel 2/4 (U.E. 1012).



PASES-CRONQLOGIA: Si ens atenem als resultats de les
campanyes d'excavació d'urgència efectuades entre
1989-91, l'evolució cronològica del jaciment és la
següent (CARRERAS ET ALIÏ 1992):
- la fase constructiva: documentada per un forat de
dolium i/o possible preparació de paviment de
signinum.
•~ 2a fase: Habitacions de murs de pedra irregular i
fragments de tegula i rajols»
El nivell d'abandonament d'aquesta primera i segona
fase es pot datar a mitjans s. I d.C»

- 3§ fase: Murs de pedra irregular lligada amb
morter de calç, dos d'ells amb restes de pintura
mural de pinzellades vermelles.

La cronologia'd'aquestes estructures, però, ens dona
sols el seu moment final (amortització de la 1§ í 2a
fase), mentre que no ens diu res del seu moment
inicial. Per altra banda, però, els materials
recuperats, si bé en contextes posteriors, ens
delimiten un horitzó cronològic bastant clar:
Campaniana B, Dressel 1 Itàlica, àmfora ibèrica,,
ceràmica ibèrica de producció tardana, i dos elemets
molt significatius: imitació local de Dressel 1 i
produccions de Laietana 1» El conjunt crec que es
pot datar perfectament dins la 1Q meitat del s. 1
a. C»

Per altra banda, però, tenim tot el material
recuperat a les destruccions de l'any 1975. Aquest
material aparentment té una cronologia més antiga.
J. Sanmartí ha reestudiat alguns dels materials
publicats per M. Prevosti (que ja hem vist a
l'apartat dels materials) donant una cronologia per
a determinades peces de finals de s. III inicis del
s» II a.C.» Com ja hem vist, però, es tractava
d'imitacions indígenes de productes importats, un
tipus de produccions que poden tenir una cronologia
posterior a la dels productes originals» Del que no
queda dubte, però, és que aquestes peces es troben
en contextes indígenes, no romans»
Un altre problema el constitueix la cronologia
d'alguns materials descrits per M. Prevosti
(Campaniana A, 1 f rag. d'àmfora Sreco-Itàlica) ,.
Aquest material ha estat revisat també pels
arqueòlegs que recentment han treballat al jaciment..
Segons ells, el material aparegut en els rebaixos
dels anys 70 correspon a una cronologia incíal de s,.
I a.C. (Campaniana A, imitacions de Campaniana,
Dressel 1 Itàlica, ibèrica pintada)' (CARRERAS ET
ALIÏ 1992). Pel que fa a la peça de Greco-Itálica,
en la memòria de les darreres excavacions no se'n fa
esment.

Tenim per tant, doncs, una fase d'inicis de s. I
a.C. molt clara, però hi ha algun indici d'una
cronologia anterior. La presència d'alguna imitació



indígena d'importacions més antigues, la Campaniana
A, i un fragment de Greco-Itálica (que pot ser ja
residual) ens fan pensar en una cronologia de s_ II
a.C., probablement, però» ja de segona meitat)»
Aquesta cronologia de segona meitat de s-II a.C,,
podria veure's reforçada per les similitut d'aquest
material (Campaniana A, imitacions d'importacions de
peces tipus Lamb. 21 o de skyphoi, àmfora Greco-
Itálica residual, etc.)» així com de les estructures
aparegudes (parets en pedra seca, amb tègula
reaprofitada, etc.)? amb el conjunt de Can Balençó
(nQ 13.17), petit viciïs indígena que apareix a
mitjans de s. II a.C..

La continuïtat
sembla clara.

del jaciment fins època tardorromana

ACTUACIONS REALITZADES: Recollida esporàdica de material
ja des del segle passat. Documentació d'estructures
i recollida de material l'any 1975 degut a la
destrucció d'una bona part del jaciment per treballs
d'extracció de terres. Finalment excavació
d'urgència parcial els anys 1989-91.

BIBLIOGRAFIA: PREVOSTI 1981a, SANMARTI 1986, BURJACHS ET
ALIÏ 1987, MIRO 1988, CARRERAS ET ALIÏ 1992.

OBSERVACIONS: Es tracta d'un jaciment complexe, molt ric,
del qual desgraciadament sols coneixem una petita
part. L'excavació d'urgència dels darrers anys ha
permès delimitar una nova àrea del jaciment,,
preservant-la, però no ha pogut excavar els estrats
d'ocupació inicial del jaciment, arrassats ja
d'antic (i acabats d'arrasar per les accions de les
exccavadores), per la qual cosa les dades dels
nivells fundacionals del jaciment segueixen reduïdes
a les dades obtingudes el 1975 i als materials més
antics apareguts ara.

Cal dir també que la identificació realitzada a les
darreres excavacions d'un possible paviment de
ssigninitm com a estructura més antiga és en part
qüestionable. Com molt bé es diu a la memòria
d'excavacions (CARRERAS ET ALIÏ 1992), és tracta
d'una possible preparació de paviment, amb argila í
restes ceràmics, sense morter. En cap cas s'ha
documentat cap reste de signinum* Sota aquest nivell
hi havia un estrat amb sorres quasi estèrils (el que
recorda les llars ibèriques -tipus Can Balençó (nQ
13.17)). en qualsevol cas l'existència' d'un signinum
no està demostrada.

VALORACIÓ: Encara que la cronologia inicial de
l'assentament es de difícil establiment (es tracta
de materials sense contexte estratigràfic), crec que
és ben clar que ens movem en un contexte de cultura
material indígena d'època republicana.



Tenim alguns indicis de s. II a.C. (alguna
Campaniana A, imitacions d'importacions de s» III
a.C., 1 f rag. d'àmfora Greco-Itálica) que si bé
tenen una cronologia més amplia, crec que el
contexte on han aparegut permet situar-los entorn la
segona meitat de s. II a.C. (l'àmfora Greco-Itálica
arriba fins al tercer quart de s. II -a.C. -per
exemple a Empúries (AQUILUE 1984 p. 33)- i la trobem
en un contexte cronològicament similar a Can Jordi
(16-10)).
Del que no hi ha dubte, però, és que aquests
productes ens denoten un caràcter marcadament
indígena de l'establiment, especialment les
imitacions en pasta sandvitx d'importacions,,
productes difícilment explicables en un contexte
d'habitants Italics.
També el tipus de construcció de l'assentament més
antic documentat (murs de pedra seca, amb pedres
irregulars i fragments de tègula i àmfora) correspon
a un tipus d'hàbitat típicament indígena (com s'ha
pogut veure perfectament al jaciment de Can Balençó
(jaciment nQ 13.17). De fet la semblança entre
aquestes restes de Riera de Teià i les restes de Can
Balençó són molt elevades.
Ja d'inicis de s. I a.C. tenim més dades, dades prou"
interessants i que ens parlen també d'un clar
contexte indígena. Destaquen en aquest sentit les
produccions de ceràmica grollera, arnb abundant
desgreixant, que M. Prevosti descriu com més pròpia
de. la producció d'àmfora que de la ceràmica comuna.
(PREVOSTI 1981a p. 96). Ja M. Prevosti intuí que
algunes d'aquestes peces semblaven Dressel 1 ("vora
de secció triangular d'àmfora"), dada confirmada per
les recents excavacions, amb la troballa d'un
fragment d'imitació local de Dressel !„ El que ens
interessa, però, és que entre els materials trobats
l'any 75 hi havien algunes peces d'àmfora d'aquest
tipus cremades (cinc peces pasades de foc i escòria
de forn (PREVOSTI 1981a p. 99), el que ens fa pensar
en la presència a l'indret d'un forn (que produí no
sols imitacions de Dressel 1, sinó olles de boca
ampla, olles V. 1, etc., productes de tècnica
ibèrica tardana que també han estat localitzats en
les recents excavacions).
Aquestes produccions, especialment la imitació de
Dressel 1, ens situa en un contexte clarament
indígena, contexte reforçat per alguna peça ibèrica
pintada (per exemple els dos grans atuells) la
Campaniana B, Dressel 1 Itàlica, àmfora ibèrica,
etc..
Posteriorment tenim a l'indret documentades peces de
Laietana 1 i, encara més endavant, Pascual 1 i Dr.
2/4, amb la qual cosa el jaciment presenta els tipus
de productes apareguts a la Laietania per exportar-
ies produccions de vi.
Alguns autors han detectat la presència a l'indret
d'un forn de Pascual 1 (MIRO 1988 p. 36), però cal



clir que la descripció de les peces cremades, de vora
de secció triangular, no es corresponen gaire bé amb
aquesta àmfora. De tota manera això no vol dir que
no s'hi produïssin posteriorment Pascual 1, doncs
cal pensar en una continuïtat de la producció.
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En resum, doncs, i ja com a
que estem davant d'un
probablement dins la segona
amb un nivell d'inicis de

conclusió, cal indicar
assentament aparegut
meitat de s. II a.C..,
s. I a.C. molt clar»

Aquest assentament, al costat del mar, és de clara
filiació indígena, documentada tant per les seves
tècniques constructives (murs de pedra seca, tègula
i fragments d'àmfora, tècnica documentada ja a Can
Balençó, i que mostra la pervivència de tècniques
Indígenes, però ja amb elements inequívocament
romans), com en la seva cultura material
(imitacions, comuna ibèrica, etc..).
Aquest assentament es decicarà ja des d'un moment
molt primerenc a la producció del vi (testimoniat
per les imitacions de Dressel 1), i la seva.
producció continuarà durant el s. I a.C. tal i com
ho testimonien les restes de Laietana 1, Pascual 1 i
Dressel 2/4 (que si bé no han donat restes de cuita
defectuosa, és lògic suposar que es produïren també
aquí). El que es interessant destacar, però, és que
aquest inici de producció vinícola es produeix en un
contexte clarament indígena, pervivint en època Alt-
Imperial .

queda
estructures),

sembla que RieraA diferència d'altres nuclis, però,
de Teià sobrevisqué bé al final de l'època de les
grans exportacions de vi laietà (si bé aquest moment

reflexat en l'amortització d'algunes
esdevingué un nucli important fins

època Baix-Imperial (com així ho testimonia també
l'àrea de necròpolis excavada recentment).

Í1S-QEQEI.: 3.3

NOM JACIMENT: Bell Resguard.

MUNICIPI: El Masnou (Mapa nQ 1).

SITUACIÓ: Cruïlla dels actuals carrers Joan Carles I,,
Constitució i Rosa Sensat. 20.m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: S'ha documentat tan sols un mur
d'una sola filada en direcció S.O - N.E, composat de
pedra petita i grans trossos de dolia posats en sec.

DESCRIPCIÓ MATERIALS: S'han trobat nombrosos fragments de
paviment, d' opus signinutn, d'uns 15 cm. de gruix. El
material aparegut consisteix en fragments de



Campaniana A, T.S. sud-gàl. lica, Hispánica., Clara A,,
tots informes. També s'ha trobat restes de tegula i
àmfora, així com ceràmica vidrada moderna»

PASES-CRONOLQGIA: La falta d'un contexte estratigrafía no
permet datar l'estructura. El material més antic,,
que podria datar el moment inicial (amb totes les
reserves que mereix aquesta informació) podria
indicar una cronologia de s.II a.C.
El moment final vindria marcat per la
Tant la cronologia inicial com la
extranyes a la comarca.

T.S. Clara
final no

A,,
són

ACTUACIONS REALITZADES: Excavació
efectuada per A. Marqués.

d'urgència el 1986

BIBLIOGRAFIA: MARQUES 1986, BURJACHS ET ALIÏ 1987.

OBSERVACIONS: Les condicons del jaciment no permeteren
identificar cap estrat arqueològic clar, per tant el
material trobat ha de valorar-se com procedent d'un
contexte remogut.
De tota manera, però, si bé el jaciment per ell sol
té poca entitat, cal tenir en compte que està situat
molt a prop dels jaciments anomenats "La Serreta/
Carrer Catalunya" d' Alella (no. 4.2), i de Can
Teixidor (Masnou, nQ 3.5), jaciments amb presència
de materials ibèrics i romans republicans clars.

VALORACIÓ: Tot i la poca informació que posseïm cal
destacar que l'única estructura documentada, un mur-
dé pedra petita posada en sec, amb fragments de
dolia composant-lo, és un tipus de construcció que
es repeteix en jaciments indígenes d'època
republicana (Can Balençó (13.17), Riera de Teià
(3.2), per exemple).

.NQ_ORDRE.: 3.4

NOM JACIMENT: Can Cusí o Laboratoris Nord d'Espanya.

MUNICIPI: El Masnou (Mapa nQ 1).

SITUACIÓ: Tocant al terme de Montgat, a l'esquerra del
Torrent de Vallcirera, en una petita elevació del
terreny. 20-40 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: cuyàs (1977. p. 343-49) cita la
troballa de sepultures, ceràmica, àmfora, un
magnífic mosaic policrom i una instal.lacio de
banys.

DESCRIPCIÓ MATERIALS: En fer les obres d'una piscina va
aparèixer un vas de Campaniana A, estuc vermell,,
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vidre, aplaçats de marbre, sigil.lata, tegula i una
figura femenina en marbre de Carrara.

p'ASES-CRONQLOGIA: No és posible precisar-ho.

ACTUACIONS REALITZADES: Troballa fortuïta.

BILBIOGRAFIA: CUYAS 1977, PREVOSTI 1981b, BURJACHS ET
ALIÏ 1987.

OBSERVACIONS: Aquest jaciment està situat en una zona on
hi ha gran confusió de dades. Prop d'aquí tenim el
jaciment de Can Ventura, de manera que PREVOSTI
(1981b p. 218) considera que pot havei—hi confusió
entre les dades dels dos jaciments (que podria ser
un de sol). També a la zona tenim Can Teixidor
(Masnou), i no oblidem que estem a prop del turó de
la Serreta. Es tracta, doncs., d'una zona d'alt,
interès arqueològic però d'on coneixem poques dades
fiables, donat l'origen de les troballes i l'interès
dels propietaris per eliminar-les.

VALORACIÓ: Jaciment poc clar. Cal valorar-lo en funció
dels altres de la zona.

NQ__0_RDRE: 3.5

NOM JACIMENT: Can Teixidor.

MUNICIPI: El Masnou-Alella (Mapa nQ i).

SITUACIÓ: A la part baixa del turó de la Serreta,
dreta del torrent del cementiri. 30 m.s.n.m.

a 1 a

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURES: Es coneixen dues estructures
diferents (PREVOSTI 1981b p. 235 i ss.):

- Per un costat foren localitzades dues habitacions,,
de 1 x 3 m. la primera, i 7.90 x 3 m. 1 "altre, amb
murs de 0.50 - 0.60 m. de gruix (fig. 5.1). Els murs
estaven construits amb grans pedres, amb llur cara
interna donant a l'interior de l'habitació.
La primera habitació resulta estreta (1 m.) i és

llarga. Segons aquesta planta publicada per PREVOSTI
(1981b) sembla que aquesta petita habitació devia
ser una petita dependència de l'habitació gran, amb
.la qual comunicava directament- Al final d'aquesta
petita habitació s'hi va trobar un sot d'uns 70 cm.,
de diàmetre, ple de terra cendrosa, fina i suau, que
contrastava amb l'argila de les parets, més dura i
compacta, que continua a la part Nord de l'habitació
formant un graó de 0.40 x 0.90 m. Aquest graó tenia
una alçada de 30 cm. respecte el nivell de la terra
verge. Aquest forat tan simètric sembla haver estat
per col.locai—hi la base d'un gran vas, els



fragments del qual els trobem, en part, a
l'habitació contigua. També podia haver-hi hagut un
doJitfffi, igual com se'n va trobar un altre a la
segona habitació.

La segona habitació estava estucada en el seu
interior (predominant el color vermell). Al centre
de l'habitació hi ha un "dipòsit" llarg, de 5.4 m..
En el centre hi ha, molt ben fixada, una pedra de
superficie plana de 0.5 m. El "dipòsit està en part
excavat al subsòl, fent un forat amb vèrtexs rodons.
Les parets estan fetes amb pedres regulars unides
amb morter de calç i sorra, estucades. Era ovalat a.
l'extrem, i estret.

••- A la vora d'aquesta construcció, uns anys després
van ser localitzades dues sitges, una de les quals
fou excavada. Sembla, però, que hi havia més sitges,
i es pot parlar per tant d'un probable camp de
sitges. El material que es coneix de les sitges
permet datar-les en una cronologia inicial dins
l'ibèric ple (PREVOSTI-SANMARTI-SANTACANA (en premsa
p. 89).

DESCRIPCIÓ MATERIALS: Els materials apareguts a
l'excavació de les restes romanes de Can Teixidor
pertanyen al buidat del jaciment, sense
diferenciació estratigráfica (PREVOSTI 198Íb p.235-
242).
Ce riàjon i_ca._Ül!a «
* Campaniana B: S'han documentat les formes Lamb. 1,
Lamb. IB, Lamb. 2 o 3, Lamb. 5, Lamb. 4 o 6, Lamb,.

(10.3 % de la ceràmica fina).
Documentada F. Ritt 5 (0.7 %

6, Lamb. 8, Lamb. 16
* T.S. Aretina:

ceràmica fina).
* T. S.Sud-gàl.lica
Hispànica (35.1 %).
%), Clara D (1.8
frags. ).

(23.6 % ceràmica fina), T.S.
Clara A (24.9 %), Clara C (2.2
%). (TOTAL CERÁMICA FINA: 670

* 6 frags, sense forma coberts de pasta blanca
(ibèrica tardana d'engalba blanca?).
* Comuna ibèrica: 12 fragments amb forma de pasta

sandvitx. 1 frag. de pasta sandvitx amb decoració
després de cuita. 49 frags. informes de pasta
sandvitx.
* Ceràmica brunyida: 19 fragments.
* Ceràmica de cuina: 41 frags, de vora d'olla amb la
vora cap enfora.
* Àmfora: 1 fragment de fons d'àmfora republicana.
29 frags. sense forma. (TOTAL CERÀMICA COMUNA: 3900
frags.).
A11 r es mater i al s r;
* Tegula: Sabem pel diari d'excavacions que van

aparèixer cinc models diferents i que els exemplars
més petits procedien dels estrats inferiors.
* 3 motllos d'esculturetes, un dels quals sembla un
Déu Lar.



* Un moneda ibèrica d'£wstJ, amb un porc senglar al
costat del cap de l'anvers (apareguda a l'hort del
costat)-

Las proporció de
evidentment baixa- Cal
condicions de la mostra
tot el jaciment).

material del moment republicà és
tenir en compte, però, les
(32 fragments d'àmfora en

- El material recollit de les sitges trobades
posteriorment ha estat en part publicat recentment
(PREVGSTI-SANMARTI-SANTACANA p- 89)- En les sitges
va aparèixer material de l'ibèric ple: dues vores
àtiques de vernís negre, un fragment de vernís negre
del Taller de Roses, i un fragment de Campaniana A.
Podria per tant pensai—se en unes sitges
amrotitzades entre finals de s. III a,C. i la
primera meitat del s- II a-C.

- Segons una notícia inèdita
Ramon Coll, s'ha
recenment ceràmica

que ens ha proporcionat
recollit en aquest jaciment
ibèrica de tècnica tardana., el

que reforça el conjunt de material republicà trobat
a l'indret.

FASES-CRONOLOGIA: Hi ha indicis de poblament del Bronze
Final a a la zona (Necròpolis Hallstattica),.
Posteriorment conexiem unes sitges de l'ibèric ple,
que s'amortitzen al llarg de la la meitat del s. II
a - C -
Pel que fa a les restes d'hàbitat, la presència de
Campaniana B, sense Campaniana A, ens fa pensar en
una cronologia d'inicis de s- I a-C.

ACTUACIONS REALITZADES: Excavació
Galera l'any 1960. El 1970
sitges.

de les habitacions per
ell mateix excavà les

BIBLIOGRAFIA: PREVOSTI 1981bs RIBAS 1988, GIRALT ET ALIÏ
1985, BURJACHS ET ALIÏ 1987,, PREVOSTI-SANMARTI--
SANTACANA en premsa.

OBSERVACIONS: Aquest jaciment pertany al grup situat
entorn el turó de la Serreta, de difícil
interpretació. No gaire lluny d'aquest jaciment, J.
Ramirez ha localitzat grans quantitats de ceràmica
ibèrica i de vernís negre, sense material romà,
(BURJACHS ET ALIÏ 1987) material que podria estar
relacionat amb les sitges descobertes recentment.
Aquest material també podria correspondre, però no
és segur, al possible poblat
D'altra banda, J.Ramirez
necròpolis Hallsttatica en
d'aquest indret (BURJACHS ET
nou apunta a la posibilitat
el turó.

ibèric de la Serreta.
ha localitzat una
part destruïda prop
ALIÏ 1987), el que de
d'un hàbitat ibèric en



en

En resum podem dir que la
sitges de l'ibèric ple,
similar cronologia., i
Hallsttàtica permet pensar
d'època ibèrica plena.
Aquest jaciment també està situat molt a prop del
jaciment del "Bell Resguard" (nQ 3.3).,
ha d'estar relacionat-

presència d'unes possibles
material superficial de

restes d'una necròpolis
un assentament proper

amb el qual
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VALORACIÓ: Hi ha indicis que permeten pensar en
l'existència, entre aquest punt i la zona de la
Serreta (nQ 4.2) d'un nucli de l'ibèric ple, del
qual coneixem unes possibles sitges.
Posteriorment s'han documentat les restes d'un
hàbitat que comença a funcionar a la 1Q meitat del
s. I a.C. El percentatge de material indígena és
baix, però cal tenir en compte les condicions
d'excavació del jaciment- La presència de dues
sitges, així com la poca envergadura de l'hàbitat,
fan pensar en un petit nucli industrial. El dipòsit
amb una pedra plana al seu interior és troba en
altres assentaments de la zona.

MSLQBQBE: 3.6

NOM JACIMENT: Cal Ros de les Cabres.

MUNICIPI: EL Masnou / Ocata (Mapa nQ 3).

SITUACIÓ: Actualment és una zona urbanitzada, entorn els
carrers Fontanills i Santiago Rusinyol. Ocupa una
àmplia extensió al costat del Torrent de l'Ase. 20
mHs.n.m. Al segle passat, davant l'indret, existia
encara una zona dsaiguamolls i maresmes.

DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT: Donada la complexitat del
jaciment, ja no sols per les característiques
intrínsiques de l'assentament sinó també per la
complexa història de la seva investigació, he cregut:
convenient modificar la presentació d'aquest
jaciment, presentant cronològicament les diverses
actuacions conegudes.

-- El jaciment és descobert per Thomas Morrison,
antic propietari, que interessat per l'arqueologia
efectua un "buidat" d'àmplies zones del jaciment
(finals segle passat). PREVOSTI (1981a p.59-84) ha
recollit les dades f ragmentàrie's d'aquestes
troballes. Sabem que foren localitzats 5 mosaics.,
una ara amb inscripció, fragments escultòrics en
marbre, un paviment d'apt/s spicstum, un capitell
corinti, nombroses conduccions d'aigua, etc. Es
difícil calcular el volum d'informació perduda, però
sabem que el pilot de restes ceràmiques exhumades
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feia tres metres d'alçada i una base circular d'uns
quatre metres de diàmetre.

- Més interessant és la segona actuació. El 1946
Serra Ràfols va dur a terme unes excavacions a Cal
Ros de les Cabres (Memòria inèdita del 1946,,
recollida per PREVOSTI 1981a), on ens dona
informació molt valuosa dels nivells antics: Sobre
el nivell de base estèril van aparèixer dues capes
fosques separades per una capa sorrenca, on va
aparèixer gran quantitat de fragments de ceràmica
ibèrica a torn de diferents tipus: àmfora cilíndrica
de punta buida i sense coll, vasets tronco-cònics
foscos, vores de kalathos pintats amb línies
sencilles, etc. Va aparèixer també material
d'importació: "ceràmica helenística de barniz de
manganeso negro brillante", que posteriorment ja
anomena Campanianes (SERRA RÀFOLS 1962 p. 257),.
Sobre aquesta capa amb ceràmica ibèrica (on no es
localitzaren estructures) va aparèixer un angle
d'habitació, amb parets de pedres irregulars
lligades amb morter de calç i arrebossada per la
cara interior de l'angle. En aquest nivell fou
localitzat també un doJSum* Serra Ràfols destaca que
en aquesta zona superior hi sovintejava la ceràmica
romana, però faltaven en absolut els fragments
ibèrics. Sobre d'aquest nivell romà, que almenys té
dues fases (el dolium apareix tallat per un mur
posterior) ja s'hi trobava el nivell superficial
real. De cinc sondejos efectutas per Serra Ràfols,,
el I i el II documenten nivells ibèrics, el III
s'atura abans, el IV documenta el llit d'un antic
torrent, i el V, que retroba un dels mosaics
coneguts d'antic, arriba als nivells de base sense
localitzar nivells ibèrics (contràriament al que el
mateix Serra Ràfols diu en una publicació posterior,,
on diu que sota el mosaic aparegueren els nivells
ibèrics (SERRA RÀFOLS 1962)). Cal entendre, doncs,,
que l'àrea ocupada per l'assentament inicial era més
reduïda que la de la vi lis. Serra Ràfols no té cap
problema a anomenar aquests estrats inferiors com a
estrats ibèrics.

- El 1959 LI. Galera excava un nou sector. A partir
d'una trinxera inicial, va anar descobrint unes
estructures d'època Alt-Imperial i republicana
(PREVOSTI 1981a p. 72-73). Es tracta en primer lloc
d'una habitació pavimentada d'opus signinum, un
sector de la qual era decorat amb tessel.les
blanques i negres (zona del passadís). La paret de
l'habitació (orientada N.O. - S.E.) feia 0.90 m.,
d'ample i 8.10 m. de llargada, i estava estucada i
decorada amb pintura mural (franja vermella i motius
vegetals verds sobre fons blanc (BARRAL 1978, lam
XVI, 3)). La paret presentava una obertura de 50 cm,.
El sòl de l'habitació era cobert per un nivell de
terra cremada. A l'habitació s'hi localitzà un fons
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de dol i urn adosat a la paret, un fons de dipòsit de
forma semicircular., recobert d'opus signinum del
tipus rosat per a contenir líquids, i, en part
inutilitzada pel dipòsit, una conducció de 4.45 m,,
de llargada, construïda a base de rajoles i tapada
amb tègules, d'uns 40 cnu d'ample (fig. 6.1). A l'70
m. de la primera paret en direcció Oest comença a
córrer una paret de 0.40 m. d'ample en direcció E-Q»
construïda molt grollerament (o sols n'és el
fonament).
La paret principal, que tanca l'habitació, descansa
sobre un nivell de terres que sembla ser republicà,
i que en té a sota encara dos més, també republicans
(PREVOSTI 1981a p.72). Per tant l'habitació pertany
a una segona fase de l'assentament. Segons
1'estratigrafía dibuixada pel Sr. Galera (fig. 6.2)
cal diferenciar un primer nivell (que anomena
"ibero-ampuritano"), d'un segon nivell (que anomena
"ibero-romano"), anteriors al nivell ja pròpiament
romà, que no comença fins els 2.30 m.. Per Galera
aquestes tres fases són clares a nivell
estratigràfic, i estan separades per capes fosques,
cremades. PREVOSTI (1981a p. 72), que ha consultat
els arxius de Galera, destaca que en aquest primer
nivell d'ocupació identificat per Galera de 30 cm.
és on han aparegut les ceràmiques campanianes i
ibèriques, i que per tant es tracta d'un estrat
republicà, no ibèric com considerava Serra Ràfols.
Amb l'estudi de les campanianes es pot precisar el
moment inicial de l'assentament entorn finals del s.
II a.C. Per sobre d'aquest estrat hi ha una capa de
terra cremada i a sobre un nou estrat republicà..
Després de la tercera capa de terra cremada, a 2.30
m., ja ve l'estrat Alt Imperial, que és segons
Galera el que correspon a l'habitació amb paviment
de s,ignintiff).

El material recuperat d'aquestes excavacions de
l'any 59 és molt interessant i indicatiu (PREVOSTI
1981a p.73-80):
Ceràmica ,f.íjia:
* Campaniana A: 1 frag. peu F. Lamb. 36, amb dues

palmetes en forma de fulla, envoltades d'un cercle a.
rodeta, descentrat. Pasta rosat fosc, vernís vermell
vinós al centre, negre cap a les parets. Es data
dins el s. II a.C. -SANMARTI (1986 P. 811) descriu
aquesta peça com una forma Lamb. 26, i la data vers
la meitat del s. II a.C., però encara posteriorment
aquest fragment ha estat reestudiat i s'ha datat,
vers mitjans o tercer quart -de s. II a.C. (és el
material més antic del jaciment, PREVOSTI-SANHARTI--
SANT ÁCANA en premsa, p. 89)-; 1 frag. peu F. Lamb.
3, pasta rosada i vernís negre
metàlics blavosos.
7 f rags» vora F. Lamb. 5; 7
27; 5 frags, vora F. Lamb. 36;
36; 1 frag. vora F. Lamb,

brillant amb reflexos

frags. vora F. Lamb.
5 frags. fons F. L

25 o 27. ; 4 frags.



30 frags, informes,informes amb ratlles o grafits;
(59.3 % de la ceràmica fina).
* Campaniana B: 1 frag. vora F. Lamb. 5 amb la vora
girada cap endins; 1 frag. vora F. Lamb. 5, amb el
fons bastant inclinat, indicatiu d'un moment de
producció de Camp. B inicial, que per paral·lels pot
situar-se entorn el 100 a.C.; 2 frags de vora F.
Lamb. 5, però amb el fons menys inclinat, datable en
el s. I a.C.. 1 frag. vora F.
paret F. Lamb. 2; 6 frags.
ceràmica fina).
* Imitació de Campaniana B: í frag. de vora F. Lamb.
5 o 7, amb la pasta grisa, d'imitació de la
Campaniana, i vernís negre intens i negre-oliva,
molt brillant i amb lleugeríssimes irisacions
metàl.liqües. (0.97 % ceràmica fina).
* T.S. Aretina: 1 frag. fons F. Goud. 13; l frag,.

òvuls; 1 frag. informe. (2.9 %

Lamb. 5 o
informes.

7; 1
(11

f rag
.6 %

ambinforme decorat
ceràmica fina).
* T.S. Sud-Gàl.lica (2.9
T.S. Clara A (15.5 %),

%), T.S. Hispànica (2.9 %),
T. S. Lucente (1%), T. S,.

(TOTAL CERÀMICA FINA: 103).Clara D (7.9 %).
Ceràmica comuna :
* Ceràmica ibèrica: 3 frags. de vora de kalathos

pintat; 1 frag. de kalathos amb vora, pintat a la.
paret amb cercles concèntrics; 1 frag. kalathos; 1
frag. de vora de tenalla amb la vora girada cap
endins; 1 frag. de vora de cassola, potser de
tradició ibèrica amb nansa aplicada sobre la vora; 4
frags. informes pintats; 2 frags. informes de pasta
sandvitx.
* 1 fragment de vora d'una olleta petita amb un
mamelló a la panxa, de ceràmica de cuina.
* Grisa Emporitana: 22 frags. de vores girades cap

enfora; 1 frag. de vora amb part d'un -grafit; 12
frags. vores-parets gerretes bitroncocòniques; 13
frags. de vores de grisa emporitana imitant la
Campaniana, f. Lamb. 26, 27, i 1 frag. imitant la
Campaniana B, F. Lamb. 1; 33 frags. informes.
* Ceràmica de cuina: 27 frags. de vores d'olles V.l.
1 frag. de tapadora reutilitzant un fragment de
ceràmica de cuina.
* Parets fines: 2 frags. F. V 24; 2 frags. vora F. V
31; 1 frag. informe decorat amb perletes a. la
barbotina; 1 frag. gerreta trilobulada; 44 frags.
informes.
* Comuna romana: Documentades les formes V. 1, V 3,

43.
4 frags. .vora àmfora ibèrica; 1

V 22, V 41, V 42, V
* Àmfora ibèrica:

frag. de nansa.
* Àmfora romana: PREVOSTI (1981a p. 72) destaca, la

troballa per Galera de diverses àmfores Dressel 1. A
part a l'inventari recull: 1 frag. coll d'àmfora per
salaó; 1 frag. de coll d'àmfora vinaria, amb la vora
a'rrodonida en forma de bastonet; 2 pius.

* Tessel.les de marbre i de pedra.



* Fragment de signinum amb tessel.les blanques,.
* 1 tampó de coure (TX Q ANTIQ/ CAPITONIS)»
* 1 f rag. de pedra de Montjuïc tallada per carreu..
* Nombrossos fragments de pintura mural.
* 10 frags. de vidre de finestra.
* 1 f rag. de tegules mamma-tae.

~ Finalment, a partir del 1984 s'han dut a termes
diverses campanyes d"excavació amb caràcter
d'urgència a l'indret, documentant noves
estructures. Malauradament l'interès de l'actuació,
centrada en la verificació de l'existència
d'estructures arqueològiques, no va permetre a
l'equip d'arqueòlegs d'arribar als nivells inferiors
del jaciment, els que aquí ens interessen. A més, en
diversos sectors els nivells arqueològics conservats
es trobaven per sota del nivell antic del sòl,
conservant-se sols les parts inferior d'algunes
estructures- De tota manera els resultats de
l'actuació són prou interessants:
- El 1986 va localitzat—se una estructura arrasada,
amb material romà (T.S. Hispànica., Clara A, T.S,.
Clara i àmfora Pascual 1, amb diversos fragments de
Pascual 1 amb estampeta radial, i diverses peces amb
grafit en "X", que en alguns casos han estat
considerats ibèrics) (BURJACHS ET ALIÏ 1987, JARREGA
1987 P. 246-249). Es de destacar 1'estampeta radial
identificada en els pivots d'àmfores Pascual 1 (fig..
6.3), doncs té una gran semblança amb algunes
estampetes aparegudes en àmfores ibèriques de boca
plana (per exemple a Can Modolell I (GARCIA-PUJOL
1985 p. 94), on apareix a 1'arrancament de la
nansa). Es tracta d'una estampeta en forma
d'asterisc, però mentre la de Cal Ros té només sis
pues, les ibèriques en tenen vuit.
- El 1988 s'identificà un forn de ceràmica romà, un
dipòsit, dos murs, un fons de doliuij), i dos
amuntegaments de ceràmica. Es tracta del sector
industrial de la vil.la. Prop d'aquí (cruïlla del
torrent de l'Ase amb el C/ Verge de Núria), va.
aparèixer accidentalment un nou dipòsit romà.,
pertanyent també a aquesta part industrial. (COMTE-
MARQUES 1988).
- El 1989 segueix descobrint-se la psrs. rústica de
la villas s'excava un nou dipòsit de líquids, un
conjunt d'habitacions disposades en línea recta, un
conjunt de 6 dolia, un abocador i un nou forn de
ceràmica. Finalment s'aconsegueix datar una
seqüència estratigràfica a , Cal Ros, situant-se
aquestes estructures entre finals del s. I d.C. fins
la 1§ meitat del s. III d.C. Cal pensar en unes
dependències dedicades a tasques agrícoles:
dipòsits, conjunt de otoJ/a, contrapessos d'una
premsa, un eix de molí, una roda de molí, que fan
pensar en conreus de vinya i olivera, encara que
també hi són presents les activitats industrials:
forn excavat (circular, de 4 m. de diàmetre), i un

34
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altre de localitzat, així com un abocador de
ceràmica. (MARQUES 1989).
- El 1990 s'arriba finalment a nivells inferiors.

S'excava en diversos sectors (BURES-MARQUES 1990):
* Al sector III, sota un dipòsit excavat el 89,

apareix un dipòsit anterior parcialment reaprofitat
d'època republicana. Es tracta d'un dipòsit en opus
signinum, de bona qualitat, amb una mitja canya que
s'enfila per l'angle que fa amb el mur, a sota del
qual va aparèixer un farciment i un nou paviment amb
opus signi num. Sembla que encara hi ha una
estructura excavada a l'argila anterior, delimitada
per dos murs (posible dipòsit de líquids) sobre del
qual es construí després el paviment en signinu/n,
El material trobat a aquests nivells inferiors es

també molt interessant: a l'estrat 21 ha aparegut
ceràmica ibèrica, un bicònic de ceràmica comuna
reduïda (gris emporitana), àmfora ibèrica i àmfora
Itàlica. A l'estrat 28 també ceràmica ibèrica
comuna, kalathos pintat i àmfora ibèrica i itàlica.
Es a dir, el contexte ja trobat en excavacions
antigues, de clara filiació ibèrica.
* Al sector VII fou. localitzat un abocador, amb una
llarga pervivència cronològica. Entre el material de
l'abocador destaca la ceràmica comuna ibèrica, la
ibèrica pintada, la Campaniana B (4 vores), la T»S.
Aretina, l'àmfora Dressel 1, Dr. 2/4, i Pascual 1.
També es documentà T.S. Sud-gàl.lica, Hispànica i
Clara A. Poden identifica!—se dues fases a
1'abocador.
* Al sector VI foren excavades cinc habitacions,

construïdes amb pedra de forma irregular i lligades
amb argamassa, que conformen un edifici que s'obria
a un pati central. Malgrat que el pati no va ser
totalment excavat es van localitzar sis doïia., i es
van excavar dos nous dipòsits en signinufí}, un dels
quals amb una petita cavitat per decantar líquids, i
amb una pedra plana sobre el paviment. Al costat:
d'aquest dipòsit se'n trobà un altre amb parets
contruïdes amb fragments de tègula i dòlia. Un
d'aquests dipòsits de signinum fou amortitzat amb un
estrat format pràcticament en la seva totalitat per
fragments d'àmfora Laietana 1 (BURES-MARQUES 1991
p. 116).

ha excavat un forn, que junt amb
89 i l'existència d'un tercer

* Sector XII: S
l'aparegut l'any
proper confirma I a

ceràmic. Per altra
on apareix en una
ceràmic: l'àmfora

existència d'un centre productor
banda, la presència d'un abocador
proporció -altísima un sol tipus
Pascual 1, . la presència d'1un

nivell d'amortització on trobem gran quantitat
d'àmfora Laietana 1, així com
segell de tègula, ens parla
industrial de la vil.la.

la
de

troballa d'un
la producció

~ El dipòsit que va ser excavat al sector III (amb
un possible primer dipòsit excavat a l'argila,, on



s'hi sobreposa un segon dipòsit ja amb signi num.,
sobre el qual se'n col.loca un tercer també en
signSnt/m), presenta una característica que no ha
estat inclosa en les publicacions de l'excavació- El
primer paviment de signinum que recobreix
l'estructura (i que sembla correspondre a una segona
fase d'utilització) és un signi nu® fabricat amb un
material molt concret: calç, fragments d'àmfora
Itàlica i fragments de ceràmica ibèrica (ceràmica en
pasta sandvitx i alguna de tècnica tardana)
(comunicació personal de F- Cazorla, que participà
en l'excavació).
Aquesta dada ha estat confirmada per la troballa en
una visita que hem efectuat al jaciment (que es
troba en un estat lamentable) d'un fragment de
signinuffi que presentava únicament fragments d'àmfora
Itàlica (amb el típic desgreixant de fragments
d'olivina) i ceràmica ibèrica. Correspon exactament
al tipus de signinum trobat a l'excavació. També es
localitzà en superficie un bon conjunt de materials
ibèrics (tant d'àmfora com de peça).

^L'existe ne i a d'un paviment de signinttuj composat
únicament per àmfora Itàlica i ceràmica ibèrica és
un clar indici d'una estructura construida en època
republicana, que indica la difusió de tècniques
constructives romanes en un contexte clarament de
.1 ' ibèric final.

FASES-CRONOLOGIA: Tant les excavacions antigues com les
modernes han confirmat una important fase
republicana de l'assentament. L'elevada proporció de
Campaniana A, associada amb ceràmica ibèrica,
pintada, grisa emporitana, àmfora ibèrica i Itàlica,
ens porta a pensar en una cronologia inicial de
segona meitat de s. II a.C. (potser de tercer
quart).

Les Campanianes B, també associades amb material
ibèric, així com les seves imitacions locals,,
demostren la continuïtat del jaciment al s. I a.C..

Tot i que no coneixem les estructures d'aquesta
fase republicana, la troballa recent d'un dipòsit
recobert en optis signinum realitzat amb àmfora
Itàlica i ceràmica ibèrica (i que no és el primer,
sinó que es sobreposa a una estructura anterior),,
confirma l'existència d'estructures d'aquest moment,
que ja semblen testimoniar una important influència
constructiva romana.
Sembla que a finals del s. I a.C. el nucli produeix
a un nivell industrial important les àmfores Pascual
1, dedicades a l'envasament del vi, si bé és molt
possible que anteriorment ja s'haguessin produït
aquí àmfores Laietana 1. De fet les dependències
industrials descobertes al jaciment semblen estar
clarament destinades a aquesta funció productora de
vi.

Ja en època Alt Imperial el jaciment, que ja
podem qualificar de vi11$, amb les seves parts
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senyorials i les seves parts industrials» passa per
uns moments d'expansió econòmica, que queden en part
reflexats en la decoració musiva de la part
senyorlai. BARRAL (1978), identifica dos moments en
la producció d'aquests mosaics, una entorn la segona
meitat s. II d.C. i 1er quart s. HI, i un altre
entorn la la meitat del s. IV.

ACTUACIQNS REALITZADES: A finals del segle passat, el Sr..
Morrison, propietari, localitzà 5 mosaics romans en
una àmplia tasca de buidat del jaciment.
* El 1946 Serra Ràfols hi efectua cinc nous
sondejos.
* El 1959 LI. Galera obre dues noves cales.
* El 1984 A. Rodriguez efectua sondejos per
delimitar el jaciment (Servei d'Arqueologia).
* El 1986 Anna Marqués efectua una excavació
d'urgència (Servei d'Arqueologia).
* El 1988, A. Marqués i J. Comte fa una nova
campanya (Servei d'Arqueologia).
* El 1989 A. Marqués excava el sector del C)
Fontanills - C) Girona (Servei d'Arqueologia).
* El 1990 L. Burés i A. Marqués efectuen una nova
campanya d'urgència (Servei d'Arqueologia).
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OBSERVACIONS: Fora de l'estricta àrea del jaciment.,
s'han efectuat troballes que cal relacionar amb la
vi 2 la- el 1922 fou localitzada un enterrament eri
tegula al c) N.Sra. de Montserrat nQ 34, així com
una cista. Al c) Santiago Rusinyol nS 15, en el fons
d'una mina de captació d'aigües, s'hi localitzaren
quatre àmfores. Finalment, per sobre el c.)
Fontanills va ser vist abans de ser destruit un forn
romà, amb la camera de foc plena de cendres, i pel
voltant ceràmica romana i tegula. Sembla, segons els
resultats locals de les excavacions recents, que el
nivell del paleosòl mostrava un major pendent cap el
mar que el relleu actual.

villa
i'•>

AltVALORACIÓ: Cal Ros de les Cabres és una
Imperial que perdura fins el Baix Imperi d''una gran
riquessa i sumptuositat. En coneixem la zona de les
posibles termes decorades amb mosaics, les restes
escultòriques trobades fa bastants anys, les restes
de pintura mural, l'àmplia àrea on -s'han efectuat,
troballes, les restes industrials localitzades, els
tres forns, etc., i això ens porta a pensar en una
villa prou important. Però no sabem gairebé res de
les estructures relacionades amb els nivells
republicans, els que aquí ens interessen.
Tret de l'estructura excavada a 1'argil.la sobre la
qual es construeix un nou dipòsit de líquids també



en signi mm (BURES-MARQUES 1990), no coneixem res
més de les primeres fases- Aquesta estructura, però,
és molt significativa, doncs l'existència d'un
signinum construït amb material d'època republicana,
que recobreix una estructura anterior, i que apareix
relacionat a estrats i materials de l'ibèric final
(i aquí SERRA RÀFOLS (1962) va ser ben clar), permet
observar l'evolució del jaciment ibèric final cap a
formes cada cop més romanitzades.
Sabem també que l'assentament ibèric ocupava una
àrea inferior a la posterior viJla imperial, i que
devia tenir un marcat caire industrial, amb una
cultura material amb un fort component indígena. El
posterior ric desenvolupament de l'assentament,
però, no pot estar totalment desconectat d'aquestes
primeres fases.

Per tant, sabem que incialment el .lloc fou ocupat
(a mitjans del s. II a.C..), per un assentament
indígena (estrats inferiors excavats per Serra
Ràfols i Galera). Posteriorment, però encara en
època republicana, s'hi edifiquen algunes
estructures (dipòsit en signinum que reaprofita uns
murets anteriors). Probablement lligat a aquest
moment, o una mica després, a l'indret hi funciona
un forn productor d'àmfores Laietana 1 i Pascual 1.
Finalment, al lloc s'hi edifiquen noves
construccions que culminaran en època Severa amb la
pavimentació d'algunes àrees amb rics mosaics.
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