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No és la intenció d'aquest trebal! fer un estudi detallat d'un grup de ceramiques altomedie
vals, puix que ara per ara I'estat de la investigació no permet encara treballs de síntesi. Un pro
blemaderivatd'aquesta situació el constitueix per exemple la filiació de les ceramiques de ti
pus tradicional actuals \ especialment per la falta de continuHat documentada entre les pe
ces tardorromanes i visigotiques i les ceramiques de la Baixa Edat Media. 

Deis segles VII al XIII hi ha un buit que, fins fa poc temps, era atribuH a I'ús de la fusta en la 
vaixella doméstica d'época medieval, basant aquesta afirmació en testimonis escrits 2, pero, a 
mida que avan¡;a I'interés per la ceramica comú medieval i s'eixampla el nombre d'excava
cions, hem dereplantejar-nos aquesta qüestió i, sen se descartar la importáncia que va tindre 
la fusta com a material, comen<;ar a revaloritzar I'ús de la ceramica en la vaixella doméstica, 
tot i sospitant que el seu desconeixement és conseqüencia, com en altres ocasions, de la des
viació de I'interés de la investigació cap als exemplars envernissats i vidriats de la ceramica 
de luxe. 

Amb I'evolució dela ceramica tardorromana de la Meseta s'ha intentat fer un estat de la 
qüestió 3, en el qual destaca un fenomen de retorn a produccions pre-romanes a comenga
ment del segle IV d.C., especialment pel reviscolament de la ceramica indígena pintada com a 
conseqüencia del buit deixat per la ceramica de luxe. 

A la costa mediterrania no coneixem cap jaciment que ens pe,rmeta una seqüéncia altome
dievalllarga, com en el cas d"'EI Castellar" (Vil laj il14lena, Palencia) 4, on s'observa una continu-,
tat des de I'epoca visigotica a la califal. L'únic jaciment publicat amb extensió que hi coneixem 
és el de "Caulers" (Caldes de Malavella, Girona) 5, amb una seqüencia que va de comen<;a
ment del segle IX fins al segle XV, a més de fragments de tegulae, imbrices i ceramica tardor
rOmana, que fan suposar al seu excavador I'existencia d'una construcció anterior a la medie
val, pero tamr)oc no tenim continuHat entre ambdós moments i a més a més els fragmenis al
tomedievals son tan menuts que no permeten la reconstrucció de perfils. 

Per contra, al jaciment d'''EI Mollet" (Vilafamés, Castelló) passa exactament el contrari i 
permet provisionalment omplir aquest buit. Segons els excavadors no ha aparegut res per ara 

1 Hem intentat una aproximació a un estudi d'aquest ti pus amb la decoració pintada de la ceramica de Traiguera (Caste
liÓ) i no hem pogut travessar la barrera deis segles XI·XIII. Vg. ROSAS ARTOlA, Manuel. Notes sobre la ceramlca de Tral
guera a propósit d'une§ peces del segle XVI en "Penyagolosa". II epoca, n.o 2, novembre! 1979, I ROSAS ARTOlA, Ma
nuel i PITARCH AlMElA, Vicent. Elléxic deis cantcrers de Traiguera en "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultu-
ra",lVII,1981,pp. 95-116. . _ . . 

2 OLIVAR DA YDI, Marcial. La vajilla de madera y la cerámica de uso en Valencia y Cataluna durante el siglo XIV (segun los 
inventarios de la época) en "Anales del Centro de Cultura Valenciana", 2.1950, pag o 7. . 

3 CABAllERO ZOREDA, luís. La necrópolis tardorromana de Fuentespresadas (Zamora). Un asentamiento en el Valle del 
Duero, en "Excavaciones Arqueológicas en España", 80.1974, pp. 27·29 i 168 i ss. 

4 GARCIA GUINEA, Miguel Angel; GONZÁlEZ ECHEGARAY, Joaquín i MADARIAGA DE lA CAMPA, Benito. El Castellar 
(Villajimena, Palencia), en "Excavac iones Arqueológicas en España", 22, 1964. 

5 RIU, Manuel. Excavaciones en el poblado medieval de Caulers. Munic. de Caldes de Malavella, prov. de Gerona, en "Ex
cavaciones Arqueológicas en España", 88,1975. 
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netament roma o musulma i és per a90 que daten el moment d'habitació del poblat entre els 
segles V i X (probablement fins al segle VIII solament) 6. La durada degué ser breu si tenim en 
compte l'homogeneHat de les troballes de ceramica, la poca potencia estratigratica i I'existen
cia d'un sol nivell ciar d'habitació (tot i que la importancia de les restes arquitectoniques sem
bla oposar-s'hi). 

Pel que fa a la continuHat cultural romana, els excavadors es recolzen en I'estructura de 
les vivendes amb les habitacions agrupades entorn d'un pati dentral 7. Pero, un element que 
no ha estat avaluat com cal és la ceramica, entre la qual els excavadors assenyalen únicall)ent 
com de tradició tardorromana un fragment de vora exvasada (Fig. 1, 1) 8, encara que al nóstre 
parer el grup que anomenen "olles" és el més significatiu. 

Es tracta de recipients globulars de base convexa, o amb una petita base plana de vegades, 
amb un petit coll i voresexvasades -hi han exemplars amb nanses i sense-, pero allo que 
més destaca és la presencia d'estries en la meitat superior deis recipients com a única decora
ció (Fig. 1, 2-3-4). La pasta és generalment dura, amb tonalitats que varien des de I'ocre ciar 
fins al gris crar, sense ser uniforme la coloració, fins i tot en la mateixa pe9a, i amb presencia 
d'abundos desgreixador. 

Aquest ti pus d'olles amb vora exvasada no té característiques cronologiques ni geograti
ques, puix que es troba disseminat per tot arreu de les províncies de l'lmperi alllarg de la seua 
historia sense diferencies significatives 9. E'ls exemplars d"'EI Mollet", pero, mantenen com a 
característica la presencia de soles o estries en la meitat superior, com els exemplars baixim
perials deis segles III al V 10 de I'aria mediterrania: vegeu els exemplars que presentem del ti
pus Vegas 1A (Fig. 2, 2: Albintimilium, epoca tardorromana; Fig. 1,5: Pollentia, segona meitat 
del 5. 111 i IV d.C.) i Vegas 47 (Fig. 2,1: Barcelona, segle 111 d.C.) 11. 

Malauradament no hi ha una publicació amb el cataleg deis materials i hem de deduir pe!s 
comentaris deis excavadors, que aquest grup ceramic de les " olles" és el més nombrós des 
d'un punt de vista estadístic i a més presenta una forta homogene'ftat en les formes 12. 

Resumint com a conclusió, a la vista deis materials publicats fins ara, creiem que permet 
assenyalar una serie de punts interessants, tot i que alguns no ultrapassen el nivell de la hipo
tesi: 

1) Creiem que resta clara la filiació tardorromana d'aquest grup anomenat "olles", per la 
textura de lá pasta, la forma i la decoració. Igualment hi observem una hibridació de formes de 
peces per a conservació d'aliments (perfil globular) i de cuina (base convexa), assenyalant 
amb a90 un canvi radical de simplificació en la tecnica culinaria i probablement també en la 
dieta alimentícia. 

2) Absencia d'un element característic del Baix Imperi: ei canter d'aigua, que tambe assen
yala un canvi radical en els sistemes de transport i conserv.~ció de I'aigua 13. Tampoc no hi ha 
cap fragment de lucerna. 

6 BAZZANA, André i GUICHARD, Pierre. Prospecciones y sondeos arqueológicos en yacimientos de altura de la provincia 
de Castel/ón. Campaña de 1976. Informe mecanograliat, sla, pago 9. 
BAZZANA André i GUICHARD Pi erre. Campaña 1977 de Investigación Arqueológica en yacimientos medievales de la 
provincia de Castel/ón (La Magdalena. Mollet. Zufera). en "Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia Castellonense", 4. 
1977. pago 342. 
BAZZANA. André. Les vil/ages désertés de I'Espagne Orientale: état present et perspectives d'une recherche archéologi-
que. en "Archéologie Médiévale", VIII. 1978. pp. 185 i 205. . , . 

7 BAZZANA. Les villages désertés .... citat. pago 196. Sobre la reocupaci6 de Ilocs elevats a partir del Balx Impen vg . TA: 
RRADELL MiQuel Historia del País Valencia . Prehistoria i Antiguitat, vol. 1. Barcelona. EdlClons 62.1965, pp. 172-173 I 
180 i BAZZANA, A~dré i GUICHARD. Pierre. Recherche sur les habitats du levant espagnol en "Atti del ColloQuio Interna
zionale di Archeologia Medievale". Universita:di Palermo, Istituto di Storia Medievale. 1976. pp. 5 i ss. (separata). 

8 BAZZANA i GUICHARD, Prospecciones y sondeos .. .. citat. pago 8. 
9 VEGAS Mercedes Cerámica común romana del Mediterráneo occidental. Universitat de Barcelona. Institut d'Arqueolo-

gia i Pr~historia. "Publicaciones eventuales". n. 022.1973. pp. 11-14. 
10 VEGAS. Cerámica común romana .... citat. pago 37. 
11 Els exemplars esmentats corresponen a VEGAS. Cerámica común romana .. .. citat . fig. 2 (n . o 10 i 11) i fig. 40 (n . o 3); a més 

d'altres exemplars que no hi dibuixem: Albintimilium. fig. 3 (n .o 13); Pollentia, fig . 4 (n .o 3) i lig. 1"1 (n.o 1)i ,Tarr~gona. fig. 
11 (n. 02) i fig . 12 (n. o 2). Es desconeguda aquesta decoraci6 estriada, per exemple, entre les Ceramlques d AqUltanla, que 
pertanyen a una altra aria geografica. vg. SANTROT. Marie-Helene i Jacques; Céramlques C?mmunes Gal/o-Romames 
d'Aquitanie. Parls. C.N.R.S .• Centre de Recherches Interdisciplinaires d'Archeologie Analytlque. E.R.A. n.O 534. 1979. 
pp. 24-26 i dibuixos. 

12 BAZZANA. Les villages désertes ... , citat. pago 199. 
13 El can ter d'aigua del Baix Imperi és conseqüencia de la desaparici6 deis sist~mes de conducci6 d·aigua. deis segles I i II 

d.C. i de la necessitat d'anar a buscar I'aigua a fonts i cisternes. vg ALARCAO. Jorge. A propos des céramiques de Co
nimbriga en "Conimbriga". XIV. 1975. pago 117. 
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Fig. 1. -1 a14: El Mollet; 5: Pollentia. Tots els segments de les escales van de O a 5 cm., lIevat 
del n. o 2 que no té escala al dibuix original. -
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Fig.2 - 1: Barcelona; 2: Albintimilium; 3: Zufera; 4: El Morico. Tots els segments de les esca· 
les van de O a 5 cm. 
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3) La presencia exclusiva de la ceramica del ti pus anomenat comú recolzaria la hipótesi del 
seu manteniment durant els segles VI, VII i VIII amb una producció molt limitada 14 i de la desa
parició radical de totes les derivades de les sígillatae 15. 

4) Aquest jaciment es presenta com a pont per a la filiació de les "olles" musulmanes, tan 

característique~ deis habitats baixmedievals de la Plana de Castelló 16, dins de la tradició de 
la ceramica comú romana del Baix Imperi. Compareu les peces d'''EI Mollet" que presentem 
amb les procedents, per exemple, de "Zufera" (Cabanes, Castelló) i "El Marico" (Benicassim, 
Castelló) (Fig. 2, 3 i 4, respectivament). 

14 Limitada en tots els sentits: qualitat , quantitat , distribució i varietat, com assenyala MARTIN, Grabriela. La "sigillata" 
clara, estat actual deis problemes en "Fonaments" , 1. 1978, pago 193, 

15 Aquesta es una qüestió molt problematica, puix que es tra~ta d'un jaciment a'1!lat i fins i tot .Ia d,atació exacta de les 
seues ceramiques no la tenim gens clara. Pero, almenys aCI, no podem parlar duna substltucló d Importaclons per tao 
ílers locals d'imitació, com és la tendencia que s'observa a la Meseta amb la ceramica "Iucente" durant el segl.e IV d.C, . 
com assenyala CABALLERO, La necrópolis tardorromana ... , cita!. pp .. 27· 29. " 

.16 Fer una generalització geográfica més enlla d 'aquesta comarca fóra Imprudent per ara, Sobre els matenals vegeu la bi· 
bliografía citada de BAZZANA i GUICHARD. 




