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RESUM
El jaciment arqueològic d’Ermèdas és una terrisseria romana (segle I – III dC), situada a l’actual 
municipi de Cornellà del Terri (Pla de l’Estany). En època romana formava part de la província 
de la Hispania Tarraconensis

cuina, comuna romana i cuina); d’elements d’emmagatzematge i transport (dolia i àmfores); 

elements ceràmics necessaris per l’enfornament de les peces. 

d’estatus per aquells grups que la podien pagar com també un elevat grau tècnic a l’hora de 
fabricar-la.

ABSTRACT

common and kitchen); transport and storage of items (dolia and amphorae)
pondera), lamps and items 

related to the use of the kilns.

Such ceramic represents a higher degree of status for those groups that could pay as well as a 
high degree of technical when making it.
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als segles VII-VIII dC”.
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El jaciment arqueològic d’Ermedàs és una bò-
bila romana del segle I – III dC, situada en l’actual 
municipi de Cornellà del Terri, fent frontera amb 

UTM 4.84 i 46.59 del mapa del Pla de l’Estany a 

de la Generalitat de Catalunya- (Tremoleda et alii 
2006, 478).

La bòbila d’Ermedàs, com a centre artesanal 
de fabricació d’elements ceràmics, necessita un 
conjunt de matèries primeres, és a dir, argila, ai-

o en el seu entorn immediat. La ubicació de la 
terrisseria en una fondalada reomplerta de di-

sorres i llims provinents de l’erosió dels terrenys 
circumdants assegurava l’obtenció de la matèria 
primera per fabricar la ceràmica. Dita fondalada 

al jaciment, i el pas de la riera del Comanell. as-
seguraven l’abastament d’aigua pel tractament 

el trobem assegurat gràcies a la zona boscosa 
composta d’alzines, pins, suredes amb arbustos, 

-
ré 2007) que circumda l’espai. Tot aquest entorn 

matèries primeres bàsiques pel bon funciona-
ment de la indústria ceràmica.

-
risseria romana d’Ermedàs les trobem el 1963 
de la mà del sr. Erundino Sanz i altres erudits 
del territori de l’actual comarca del Pla de l’Es-

el camp ocupat pel jaciment i dipositats al Mu-
seu Arqueològic Comarcal de Banyoles, fet que 

D’aquestes troballes cal remarcar un fragment 

5, 1). Als anys 80, s’efectuen unes prospeccions, 
-

nes et alii

quals es recolliren entre d’altres restes ceràmi-

programades amb una primera presa de contac-
te amb el territori a través de les prospeccions 

-
-

leda et alii 2005, 17; Simon 2009, 7). Va donar 
resultats interessants en material ceràmic, que 
foren recollits en la tesina d’Anna Soler (Soler 

-

-
dació de la intervenció intensiva en el jaciment 

taller ceràmic, que engloba uns 3.000 m2, amb 
18 forns i el material que s’hi manufacturava. La 

funcions i formes, entre les quals hi ha les des-
-

tants del període, els atuells d’emmagatzemat-
ge com els dolia, els de transport com les àm-
fores per l’envàs del vi, entre altres productes, 

els pondera
relacionats amb l’ús dels forns.

El jaciment d’Ermedàs presenta tres grans 

del segle III, és a dir, al llarg de l’Alt Imperi romà. 
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La vaixella de taula de sigil·lada hispànica produïda a la bòbila romana d’Ermedàs (Cornellà del Terri)

Fig. 1. 
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La segona fase de les quals és la més potent i 
-

dustrial de la bòbila. Les estructures d’aquesta 
segona fase transmeten una ordenació absolu-

et alii 

formada per unes estructures disposades en U, 
crean els espais de treball pels artesans, àmbits 
7 i 8; les zones d’assecatge per les peces abans 
d’anar al forn i després de la seva cuita, àmbits 
14, 9, 19, 10 i 11; zones per emmagatzemar l’ar-

situades en els àmbits 14 i 15 a tocar de la paret 
mitjanera amb l’àmbit 7; zones de cocció agru-
pades per les estructures dels forns. Es conser-
ven, la gran majoria, les parts del praefurnium, 

1990, 25; Cuomo di Caprio 1971, làm. II-V). Les 
-

praefurnium, és a dir, la zona de treball 

premissa hi ha les agrupacions dels grans forns 

l’àrea del praefurnium, situats en l’àmbit 2; els 
forns 9, 10 i 11 conformen una agrupació de 

i de plantes diferents, situats davant de l’àmbit 
18; el forn 12, un dels importants per la cocció 

18; un altre grup de dos forns, 5 i 6, situats a la 
zona nord de l’àmbit 3; i forns dispersos en el 
jaciment com el forn 8 situat a l’est del forn 6; 
el forn 15, l’altre forn rellevant per la terra sigil-

conjunt situat més a llevant el forn 14 situat dins 

5, correspon a la primera fase de la bòbila, no-
més se’n conserva una part de la planta que es 

de praefurnium -
tructura de la planta de la bòbila, a la zona nord, 
hi trobem la gran bassa on hi havia l’argila per 
follar, es a dir, per ser trepitjada i barrejada amb 
aigua; les 4 basses de decantació localitzades es 
troben situades en dos àmbits, dues situades a 
nord de la gran bassa d’argila i les altres dues 

-

5, 12, 13 i 15 respondrien a diverses necessitats 
del propi treball com a zones de circulació.

A part dels espais de treball en trobem de 
-

l’àmbit 7 i l’altra a la zona sud de la terrisseria 
presenta una zona de cuines marcades per dos 
bipedals, rajols que mesuren 2 peus romans per 

pa ubicats a l’oest de l’àmbit 17 molt proper al 
forn 12 i obliterats per un gran abocador que 

Els forns que hem de tenir en consideració 
pel present treball són els associats a la cocció 

-

àmbits del jaciment que posen de manifest ob-

per la seva venda i elements corresponents a la 
-

ció dels forns.
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-
tructura similar als estàndards de La Graufesen-
que. Aquest jaciment, del segle I-III, situat en 

Condatomagus, a la província de la Nar-
bonnensis, a l’actual Millau (Vernhet 1991, 3), 

és el precedent i en la que s’emmiralla la gran 

-

circular amb doble corredor i dos arcs amb 7 sor-

-
-

-
bra de cocció i escalfant l’aire que hi havia. En 

de la cambra de cocció. Les formes de la terra si-

en la cambra, la temperatura de la qual havia 
d’arribar entorn els 1000º (de Casas et alii 2002, 

-
bre les altres i perquè no entressin en contacte 

ceràmics per evitar el contacte dels atuells a 

-

-
tat de restes i a la seva disposició s’interpreten 
com una gran part de la cambra cocció amb les 
peces a l’interior que fou abocada i llençada, a 
causa de problemes tècnics sorgits en el ma-

-

de conducció de l’aire a dins el forn, coincidint 

-
fesenque. Aquestes fragments presenten una 

per la part interior agafa tonalitats quasi de tons 

ens dona informació de les temperatures que 
agafaven aquestes peces, ja que a més graus hi 
ha una sobre-cocció dels objectes i per la com-
posició de les argiles agafa una tonalitat clara 
amb tendència al cru. El sobreescalfament de 
les canalitzacions era provocat per l’aire calent 
que circulava en el seu interior.

El forn 15, situat a la banda est de la bòbila, 
és l’altre forn associat a la producció de terra si-

-
gic, totalment contraposat al forn 12, correspon 

un mur longitudinal, que sostenia una sèrie de 
sis arcs dobles, que descansaven en el mur cen-
tral i les parets laterals; una sola boca d’entrada, 
associada a un praefurnium curt, que obre cap 
a est (Tremoleda et alii 2014, 265). Aquesta es-
tructura es va trobar molt arrasada ja en els ini-



170 cuina, africana de cuina de producció local, àm-
fores, dolia -

-

forn presenta formes llises i l’única marca de segell 
-

in 
planta pedis

5, 6-9).

-
duïts a Ermedàs

-

d’Ermedàs.

-

campanyes programades al jaciment d’Erme-
dàs, des del 1999, sense contabilitzar-hi la pros-

representa els elements ceràmics de producció 
local i d’importació amb més de 56.000 frag-

peces analitzades. D’aquests, el 98,45% de frag-
ments són de producció local, com s’observa en 
el segon cercle. Aquests dos primers cercles fan 
referència tant als atuells que van a taula i a cui-
na, com els objectes d’emmagatzematge i trans-

els atuells que van a taula. El seu pes, respecte 
a la resta d’objectes de producció local, és del 

Fig. 2.
Simon)
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Fig. 3.
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68,51% en fragments recuperats que represen-
ten el 77,68% dels individus que formen part 
d’aquest conjunt funcional. 

Els dos cercles interiors posen de rellevància 
-

de taula local i més del 3% de la producció local 
-
-

çar a indicar el mercat que hi havia d’aquests 

-
dar que són imitacions i també hi havia un mer-
cat d’importacions ceràmiques per lluir en les 
taules dels seus compradors.

-
pànica representats per 4 individus tenen un 
pes que no arriba ni a l’1% respecte la produc-
ció local de la terrisseria i respecta les peces de 

situació. La possible raó d’aquests percentatges 

l’artesanat de la bòbila, en ser motlles es tenien 
amb més consideració que d’altres objectes 

També un sol motlle d’un bol decorat de terra 
-

ar centenars de bols, o els necessaris per la de-

hispànica mal fabricada que no de motlles. No 

hispànica amb un segle, segle i mig de presèn-

esplendor a la bòbila d’Ermedàs. 

Tipologia dels motlles

Els motlles per reproduir les formes i deco-

seu propi sistema de creació. Primer de tot hi 
ha d’haver l’artesà que crei els tampons, és a 

-

de sanefes per decorar els bols, els plats i altres 

peça feta d’argila en la qual la part important 
és la interna. Serà en la part interna la que do-
narà la forma de l’objecte i la seva decoració. El 
motlle sempre presentarà la decoració en nega-

terrisseries i d’aquesta manera arriba a l’artesà 
encarregat de crear i reproduir les peces per po-
der vendre-les.

Els motlles trobats a Ermedàs corresponen a 
7 individus, dels quals 3 foren localitzats sense 

el 1963 i forma part de les peces que van do-
nar llum sobre l’actual jaciment d’Ermedàs; el 

material recollit durant el 1982 en el marc de 

de Vilauba, dirigida per Josep Tarrús i Assumpte 
-

el fragment de motlle recollit durant la prospec-

iniciades al 1999.

Tot i l’escassa presència de fragments han 
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a Ermedàs. 

Les decoracions dels motlles i els seus po-

-
ca creada amb el torn, com moltes d’altres, i 
amb motlles les formes decorades. En haver-hi 

-
ples molt semblants tan en formes com en de-
coracions. Les decoracions es creaven combi-

-

en la fabricació de peces basades en motlles pot 
fer que la creació de les peces pugui esdevenir 
més senzilla tot i obtenir una decoració molt 
elaborada. Ja que obtenint una peça ben cuita 

crear-ne de noves per anar reproduint el model 
a kilòmetres de distància del lloc d’origen. Un 

superior presenta una decoració anomenada 

una barreja d’aigua i argila quasi liquida per cre-

dia. A la llum del sistema de creació d’aquest 

motlle no hi té cabuda. Doncs el fragment a es-
tudiar ens demostrar el contrari, ja que es crea 
per aconseguir una decoració similar a la de les 
fulles d’aigua esmentades. En la reproducció to-

-

com era el funcionament d’aprenantatge i re-
producció de les formes per part dels artesans.

-

per aconseguir els atuells que volen reproduir, 
és a dir, que tan a Ermedàs, com a centres pro-
ductors d’Hispania com de la Gallia

local no hem d’oblidar que treballem amb els 
materials que no passaven els sistemes de qua-
litat de la terrisseria i per tan, les decoracions 

Fig. 4. -
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Fig. 5. 

amb segell in planta pedis
Simon).
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-

Les decoracions dels motlles de la terrisseria 

-

57-60 (Nieto et alii 2001, 107), amb línies geo-
mètriques en espiral que acompanyen la deco-
ració. D’aquest motlle en podien haver sorgit els 

per la meitat del bol. 

Les decoracions geomètriques són combina-
cions de cercles creats amb línies o que formen 
dos cercles concèntrics es crea un espai que es 

cercle a l’altre aconseguint un efecte, en major 
o menor grau, com d’espiga. Aquestes decoraci-

et alii 
2001, 123-129). Dites combinacions les trobem 

-

-

-
rents posicions. Aquest fet posa de manifest les 
diverses combinacions i possibilitats que oferien 

-

dos fragments, un trobat el 1963 i l’altre el 2003 
a la zona de l’abocador, en la qual hi ha una com-
binació de grans cercles i entre un grup i l’altre 

en cercles, una de les més presents i caracterís-

interessants per presentar unes combinacions 
diferents però geomètriques. El bol 2 presen-

et 
alii 2001, 108),  al seu interior i separat entre 
ells per una forma geomètrica que combina un 

-

successivament.

-
sentada per un fragment de paret d’un got de 

-
riors i inferiors.

in planta pedis

-
tes recollides en la zona d’abocador propera al 

-
ces presentaven una mala cocció amb tonalitats 

hispànica és rogenca, i amb un vernís molt mal 
aconseguit. La rellevància d’aquestes peces de 
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Fig. 6. 
per Tremoleda et alii 2007, 28).
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segell en el forn intern. Aquest segell és anepi-
in planta pedis, és a dir, té forma de 

planta de peu humà.

-
-

lada hispànica. El vernís es troba en molt mal es-
tat però presenta la tonalitat rogenca adequada 

recuperat, passat de cocció i amb el vernís ne-

(Passelac, Vernhet 1993, 577) tot i que presenta 

província de Burgos (Tuset 1991, vol. I, 153, 180; 

d’aquesta forma poden acostar-nos a una nova 
-

ple presenta un peu esquerra per segell. Les que 

segell en cadascuna d’elles.

Àrea de mercat i Conclusions

L’àrea de mercat s’inscriu en el propi territori 
en el qual es troba ubicada la terrisseria d’Er-

totalment diferent de les bòbiles situades al li-

-

I dC – inici segle I aC). Els centres productors 
d’atuells ceràmics situats arran de costa són vi-

-
-

ment, a Itàlia. Aquests litres de vi s’envasaven 

-

transportar el producte el més ràpid i econòmic 
-
-

cia i les burgesies municipals romanes és molt 
-

-
tres productors situats a tocar del litoral (Tre-
moleda et alii 2007, 28). La terrisseria d’Erme-
dàs situada a l’interior del territori, associada a 

-

arguments s’observen en els percentatges dels 
elements fabricats a la bòbila. Aquests percen-

-

objectes d’emmagatzematge i transport, és a 
dir, els dolies i les àmfores. En una bòbila del 
litoral els percentatges els trobaríem quasi del 

a dir, més rajols i teules, per construir i repara, 

taula que no pas àmfores per poder transportar 
i vendre productes com el vi i l’oli. 

olles, plats, gots i la resta de repertori de tau-

pròpiament romanes per sobre les formes que 
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recorden el món ibèric. Aquest canvi morfològic 
dels atuells es indicador d’un mercat romanitzat 

-
ments que hi són dipositats.

espiral remarcada per tres grans àmbits de radi 

base el mapa de l’àrea de mercat ja publicat per 
Tremoleda et alii (2007, 28). En aquesta nova 
presentació de l’àrea de mercat hi ha el primer 
radi d’acció englobant l’entorn immediat, cor-
responen al cercle més proper d’Ermedàs amb 
els jaciments de Cal Menut, Can Geli, la zona de 

-
ba entre d’altres (Tremoleda et alii 2007, 26-
27). La transició entre el primer radi d’acció i el 
segon es troba dominat per les pròpies vies de 
comunicació. De la via secundaria de la Via Au-
gusta, situada a pocs kilòmetres d’Ermedàs en 
direcció sud trobaríem la vila suburbana del Pla 

Augusta per arribar a Gerunda; en direcció nord 
ens acostaríem a la zona de l’actual Besalú pas-
sant pel jaciment de Can Bach i pels possibles 
assentametns que es trobessin en la ruta esta-

An-
nia -
dria a les zones situades en vies principals per 
dirigir-se a Emporiae i a d’altres establiments ro-
mans. L’àrea de mercat de la bòbila s’emmarca 

proper a Ermedàs es troba situat entre els nu-
-

at a migdia del jaciment a l’àmbit de Gerunda i 

d’Emporiae i els establiments propers (Tremole-
da et alii 2007, 27).

La vila romana de Vilauba un dels assenta-
ments més rellevants en el primer radi d’acció 
del mercat de la terrisseria és on s’han tro-

bat restes ceràmiques provinents d’Ermedàs. 

hispànica localitzada a la zona de les termes de 
la vila romana de Vilauba (Castanyer, Tremoleda 
1999, 207, làm. 22, 12) en la campanya del 1978, 
la primera realitzada en el jaciment. Aquesta 
peça juntament amb d’altres peces com l’africa-

-
-

-

associades a la forma. Presenta dues sanefes de 

-
seria. 

A nivell de conclusió podem dir que ens tro-

demostra la troballa de peces i indicis d’eines 
per fabricar-les amb la presència dels motlles. 
El material ens ajuda a fer una interpretació res-
pecte l’artesanat que treballava a la bòbila. Un 
artesanat especialitzat per poder crear uns ob-
jectes que no només necessiten el torn per ma-

realitzar les decoracions que acompanyaven a 
les formes dels atuells. La constatació d’aquesta 
producció ceràmica a la terrisseria d’Ermedàs 
ens posa de manifest la presència d’especialis-
tes, no només, per la fabricació dels atuells, sinó 

-
-

són els indicadors d’un mercat i una demanda 
estable com també d’una sinergia econòmica 
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-
dústria com els consumidors.
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