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RESUM

-

fabricava una completa gamma d’objectes de terrissa, entre els quals hi són ben representades 
les peces de construcció. Sobre aquests elements han aparegut la majoria de les marques de 
fabricant que ha proporcionat el jaciment. Un d’aquests noms, originaris d’Ermedàs, corres-

ABSTRACT

-

belongs to Caius Iulius Laetus, which is represented also only by his cognomen. The presence 

es desenvolupa a la terrisseria romana d’Erme-
dàs, forma part d’un projecte que té per objec-

-
ment d’època romana a la comarca del Pla de 

-

-

-

INTRODUCCIÓ
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leda 2000) i les prospeccions realitzades en el 
territori de la comarca (Castanyer et al. 2000, 
132 -135). Un dels resultats tangibles d’aques-

va concretar en la troballa d’una terrisseria ro-

va sorgir en un entorn plenament romanitzat i 

-
pal, dins d’uns límits una mica més amplis (Tre-

moleda 2007; Tremoleda/Castanyer/Puigdevall 

4.84 i 46.59), molt a prop de la divisòria entre 
el terme municipal de Cornellà del Terri, al qual 

-

llum de les dades que disposem actualment, sa-

Fig. 1. Mapa del nord-est català amb la situació dels principals jaciments romans.
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artesanal d’època romana dedicat a la fabrica-
ció dels diversos repertoris d’objectes ceràmics 

taula, àmfores i dolia per a l’envasament i em-
magatzemament de productes agrícoles i mate-
rials per a la construcció.

La ubicació en aquest punt d’una terrisseria 

l’abundància dels elements bàsics que eren 
necessaris per al funcionament d’una indústria 

de les dues zones elevades que la delimiten al 

argila molt homogènia, caracteritzada per 

rierol proper al límit septentrional del camp, 

a l’interior dels forns. Tots aquests elements, 
que proporcionaven les matèries primeres 
necessàries per a l’elaboració de la ceràmica, 
es complementaven amb una situació 

dels productes tant en l’àmbit local com en 
l’urbà, al qual s’accedia per la Via Augusta, 

vies de comunicació secundàries (Tremoleda/

l’actualitat, els treballs estan en curs, realitzant 
una campanya anual al mes d’agost. Aquests 

centre terrisser, amb una estructura de naus 

fent una forma d’U que obre cap a llevant. És 

ha el nucli principal originari, que està format 
per quatre forns. Aquestes estructures inicials 
es van anar ampliant, en subfases diverses, 

actualment (Tremoleda/Castanyer 2007; 

elements sobre les fases preparatòries del fang 
per adaptar-lo a la feina dels terrissaires, durant 
les quals es realitzava el trepitjat i es decantaven 
les impureses en basses per depurar l’argila que 
havia de servir per elaborar les peces que els 
artesans modelaven al torn o fabricaven amb 
motlles.

La producció de la terrisseria, al llarg de la 
segona meitat del segle I i durant tot el segle 

Fig. 2. Situació de la bòbila romana d’Ermedàs en el 
mapa 1:25.000, situada al sud-est de l’estany i del 
nucli de Banyoles.
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II dC era variada i es pot concretar en cinc 
grans grups: diverses formes llises i decorades 
elaborades a motlle de t. s. hispànica; ceràmica 
comuna i de cuina, entre les que es realitzaven 

de cuina; àmfores; dolia; i una àmplia gamma 
de productes de construcció. A més d’aquests 
grups majoritaris, trobem també elements 

o pondera per a telers.

s’han anat publicant de forma constant 
(Castanyer et al. 2005; Tremoleda et al. 2002; 
2004; 2006; 2008; 2010; 2012; 2014; 2016) i com 

(Castanyer/Tremoleda, 2000; Tremoleda, 2000; 

que fa a materials permeten realitzar treballs 

ELS SEGELLS

En un centre terrisser com Ermedàs, amb una 

Per una banda, hi ha les marques que es 
realitzaven abans de la cuita (ante cocturam) 
i els que es feien posteriorment a la cocció 
de la peça (post cocturam). Aquests darrers, 
que poden ser pintats (

darreres marques solen realitzar-se en el punt 

normalment corresponen a un ús de l’objecte 
per part del propietari o usuari. 

Les marques fetes sobre l’argila tendra 

ocasionals i accidentals, a les que es feien 

diverses funcions, des del control i comptatge 

Els segells estampillats corresponen a persones 

sigui com a propietaris, ja sigui com encarregats 
de controlar el treball.

En aquest treball ens interessen aquests 
darrers perquè aporten una informació tant 

La impressió es realitzava 
una matriu (signaculum), 

noms, i s’aplicava quan l’argila encara era 
tendre, abans de la cocció. 

ha estat poc generosa, només ha proporcionat 
tres segells: un sobre àmfora de base plana, un 

plana.

tabula 
ansata

(Tremoleda/Castanyer 2016, 98-99). Els que 
ens interessen aquí són, però, els que tenim 
sobre teula.

LES MARQUES DE LAETUS

El primer segell que hem de tenir en compte 

1999, la primera campanya programada a la 
bòbila. Es tracta d’un fragment de teula amb 

llegir un tria nomina complet, amb les lletres 
impreses en capital quadrada de gran qualitat, 
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 format per la inicial del 
praenomen, el nomen i el cognomen, separats 
per una puntuació triangular, que hauríem de 

cognomen, ja que en 

lliure anomenat .

La segona estampilla sobre tegula localitzada 

la campanya de 2007 i pertany a la UE 196, 
que correspon a l’enderroc de la coberta de la 
nau oest del taller (àmbit 9) i respon a la sigla 

i que correspon a un cognomen i que podem 

entre ambdós noms sembla evident.

Aquestes marques, trobades per primera 
vegada a la bòbila d’origen, on segellaven els 

Fig. 3.
Ermedàs l’any 1999.

Fig. 4.

Porqueres.
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primera vegada que s’havien trobat, ja que fa 
anys que s’havien documentat en dos jaciments 

de la marca amb el tria nomina procedent 

de Besalú (Nolla/Casas 1984, 213, 214, làm. 
LXXI, 4). En aquell moment, els autors citaven 

fos fragmentàriament, que van desenvolupar 
com Caius Iulius Ateius i, atès que era l’únic lloc 
on havia aparegut, proposaven la possibilitat 
d’associar aquest nom amb la propietat de la 

calcs imprecisos que podien fer dubtar de si es 

En aquella campanya, que fou ràpidament 

comentava la troballa dels cinc segells sobre 
teula, amb la lectura esmentada de Caius Iulius 
Ateius (Corominas 1960, 313).

Més endavant, i també procedent 

jaciment de Mas Castell de Porqueres (Burch et 
al

Des de la troballa del segell a la bòbila 
d’Ermedàs, l’any 1999, s’ha publicat diverses 
vegades seguint la tradició d’una lectura com 
a Ateius pel que fa al cognomen (Castanyer et 
al. 2000, Castanyer/Tremoleda 2000, 134; 214; 
Tremoleda 2000, 183; Castanyer et al. 2005, 

(Tremoleda et al. 2006), que vaig tenir l’ocasió 
 

vinculats al taller d’Aspiran, el que va permetre 
replantejar la lectura d’aquest segell, vist que 

cognomen
d’aquell moment, sempre que hem parlat 
d’aquesta marca sorgida del jaciment, ho hem 

Castanyer 2007, 159; 2013, 593; Tremoleda/

Una vegada comparats els segells que duen 

La troballa d’un segon segell a Ermedàs va 
permetre veure de seguida que es podia tractar 

cognomen
anterior. Malauradament, la peça trobada el 
2007 estava fragmentada de tal manera que 

5). D’entrada, la lectura més prudent semblava 

(Tremoleda et al. 2008, 217; Tremoleda/
Castanyer 2013, 493). La revisió i la relectura 

feia sospitat la possibilitat que, malgrat que 
no es podia veure en el segell trobat, si no hi 
hauria hagut, igualment que en el cas del tria 
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cognom 

del Carrer Tallaferro de Besalú, que ens ha fet 

la peça d’Ermedàs, però amb l’avantatge que 
mostrava sencera la part que faltava en l’altre. 

que no s’aprecia en el segell del tria nomina.

permet fer diverses consideracions d’interès. 
La primera és la coincidència entre els dos 
cognomina, la qual cosa ha de suposar per 
força una relació. Per una banda, se’n presenta 
un segell amb només un cognomen, la qual 
cosa parla de la probable condició servil 
del personatge, com hem pogut comprovar 
en el taller de Llafranc, on l’abundància de 
segells d’aquesta mena sembla demostrar una 

propietari, un tal Usulenus Veientó, provinent 
de Narbona, tenia una sèrie d’encarregats de 
controlar la producció del taller i per fer-ho 

Tremoleda 2004, 204-223).

Fig. 5. 
Fig. 6. 
del carrer Tallaferro de Besalú l’any 2007.
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o un altre hauria assolit la llibertat i, podent 
ostentar els tres noms dels homes lliures, 
hauria creat nous segells. Per altra banda, els 
dos primers noms: Caius Iulius poden fer pensar 
en una relació, amb un afranquiment o una 
concessió de drets de la família imperial, potser 

va fer una  de legionaris a Empúries 
o quan en època d’August es va desenvolupar 
programes al territori. En tot cas, les teules amb 

arqueològic, en el segle I o la primera meitat del 
segle II dC.

La darrera consideració fa referència a l’àrea 
de mercat que abasta la terrisseria d’Ermedàs, 
que s’estén cap al nord, a la zona de l’estany, amb 

una relació d’Ermedàs amb altres marques 

Vilauba, com ara,  
o un altre Caius Iulius, cosa que hem insinuat 

ens parlaria d’un abast molt més ampli que 

Tremoleda 1999; Tremoleda 2000, 181-183; 
Tremoleda/Castanyer/Puigdevall  2007, 24-28).
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