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EL MOMENT FUNDACIONAL DE LA VIL·LA ROMANA DE LA GRAN
VIA-CAN FERRERONS (PREMIÀ DE MAR, BARCELONA)
Marta Prevosti Monclús, ICAC
Ramon Coll Monteagudo, Museu de l’Estampació de Premià de Mar
Jordi Bagà Pascual, Museu de l’Estampació de Premià de Mar

PLANTEJAMENT
L’extens jaciment romà de
la Gran Via-Can Ferrerons s’ha
anat coneixent, des de 1969, de
forma molt fragmentada, ja que
es troba en una àrea d’unes 5,5
ha de zona urbana, on en fer
obres, es van trobant sempre
restes romanes (fig. 1). Està situat al davant del mar, uns 20
km al nord de Barcelona, molt
a la vora del pas de la Via Augusta. El primer descobriment,
produït el 1969, va consistir en
una gran sala rectangular pavimentada amb un mosaic, publicada per Prevosti (1981, 128132), que n’estudiava també un
petit recull de ceràmiques procedent de l’excavació realitzada
sota el mosaic, amb una cronologia d’August al segle III, mentre que el mosaic donava fe de
la pervivència tardana de la casa.
Excavacions posteriors a la zona
van anar confirmant la cronologia inicial del jaciment en època
d’August així com la seva pervivència fins el segle VI, especialment la del col·lector, que Figura 1. Situació del jaciment. 1- Mosaic de la Gran Via 229; 2- Vallpremià; 3- Mas Foixà;
4- Col·lector del c/ Mossen Cinto Verdaguer; 5- Carrer Pilar 93-97; 6- Edifici octagonal
va ser la primera feta de forma
de Can Ferrerons; 7- Excavacions Pl. Dr. Ferran.
científica, (Coll 2004, 261-271;
Carbonell 2009). Entre els
espais coneguts d’aquest gran
L’EXCAVACIÓ DE LA PLAÇA
jaciment, destaca l’edifici octogonal excavat entre
DOCTOR FERRAN
2000 i 2008, en curs d’estudi (Bosch et al. 2005,
167-188; Coll 2004, 260-271; Font 2013; Puche et
El 2002, amb motiu d’una edificació, l’empresa
al. 2015). Ara bé, l’estudi dels materials procedents
Actium SCP (Quadrada 2002) va excavar un solar
de les excavacions realitzades a la zona de la Plaça
destinat a la construcció. El 2006, la mateixa emDoctor Ferran, el 2002, ha obert un nou panorama,
presa (Carbonell 2006) va continuar aquesta exque obliga a repensar el jaciment.
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Figura 2. Planta de les excavacions (Actium).

cavació per la part sud-est (fig. 2). Els resultats de
les dues campanyes van posar a la llum tres fases
d’ocupació romana1.
Primera fase. Es van documentar una sèrie de
retalls en el subsòl geològic, entre els quals una vintena de forats de pal que podrien correspondre a
una cabana. Ara bé, aquests forats de pal retallaven
la UE 286, que ha donat material ibèric abundant,
a més de dolia i elements constructius romans com
tègula i imbrex. Carbonell (2009) els interpreta
com anteriors a la fase corresponent a l’edifici rústic i no els atribueix una cronologia precisa.
Segona fase. Es va excavar una part d’un edifici
rústic, probablement corresponent a una terrisseria,
de la qual s’ha descobert l’angle en L d’un recinte
porticat amb pati central, en un espai d’uns 914 m2.
L’ala nord-oest de l’edifici sembla haver estat ocupada per una bateria d’habitacions, mentre que l’ala
nord-est seria un porticat, del qual es van trobar els
basaments de cinc pilars separats a distàncies regulars de 10 peus (2,95 m). A l’exterior també es van
localitzar diverses estructures. A grans trets, es van
identificar tres subfases d’activitat. La primera con-

sisteix en la construcció i funcionament de l’edifici
de treball, amb murs de pedra seca. La datació, en
funció dels materials de les estructures negatives
amortitzades per a la seva construcció, es situa cap
el canvi d’era, segons Carbonell (2009).
La segona subfase es va produir després del rebliment de tot l’espai amb un estrat de terres (UE
51) que va elevar la cota de circulació entre 30 i 40
cm, datat a mitjan segle I.
La tercera subfase amortitza elements de la fase
anterior, com les estructures de combustió i els
pous, i en crea de nous, amb nous murs de subdivisió de l’espai interior de l’edifici. Al seu damunt, en
el darrer nivell d’utilització, es va excavar una tomba (UE 1175) d’un individu perinatal, en forma de
cista. Carbonell (2009) data aquesta subfase entre
finals del segle I i inicis del II.
Quadrada (2002) havia avançat una cronologia
de finals de segle I aC. a tercer quart de segle I per
a aquesta segona fase, tot i que no feia la distinció
de les tres subfases. Interpretava l’edifici com un
recinte destinat a activitats productives, on la gran
abundància d’àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4 li fe-

Solament existeix l’informe preliminar de l’excavació de 2002, sense una descripció de les UE excavades. En canvi, hom
disposa de la memòria de l’excavació de 2006.
1
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ien pensar en la vinculació amb la producció de vi.
Tercera fase. Al damunt dels estrats
de la segona fase, es va excavar un nivell
de sorra (UE 1001; 03), que cobria totes
les estructures del jaciment, datat en la
primera meitat del segle II, interpretat
com la conversió de l’espai en camp de
conreu. Farcia nombroses rases de conreu i un possible drenatge.

REESTUDI DELS MATERIALS I DE
L’EXCAVACIÓ
Una vegada tornat a estudiar tot el
material procedent de l’excavació de
2002, dipositat al Museu de l’Estampació de Premià de Mar, tot i que encara
falta revisar el material de la intervenció de 2006, ens trobem en disposició
d’avançar unes reflexions cronològiques
sobre el jaciment. Els estrats estudiats,
del 1000 al 1283, es daten entre l’època
d’August i Neró o inici dels emperadors flavis, excepte la UE 1001, 1042,
1155, que han de correspondre a estrats
posteriors a l’edifici excavat. La unitat
cronològica dels primers estrats és clara.
Donat que no els podem relacionar amb
Figura 3. Àmfores procedents de les excavacions de Pl. Dr. Ferran, 2002: Dr.
les UE de l’edifici o els seus precedents,
1 citerior (GV-SR-02-1001-R51 i GV-SR-02-1042-R43), Tarraconense 1 (GVdestaquem-ne un seguit de característiSR-02-1001-184 i GV-SR-02-1001-179), Pascual 1 (GV-SR-02-1098-1), Pascual
1 evolucionades (GV-SR-02-1227-9 i GV-SR-02-1227-13), Dr. 3 (GVques.
SR-02-1091-7 i GV-SR-02-1058-1).
En gairebé tots ells, l’àmfora és l’element predominant, amb xifres tan elevades, que fan palès que es tracta d’una àrea de treescadusseres. Això fa pensar que ens trobem ben bé
ball d’una terrisseria.
a l’inici de la seva producció. Aquesta dada també
Confirma que es trobaven dins d’una terrisindica una cronologia al voltant del canvi d’era.
seria, el fet que s’hi identifiquen abundants fragS’ha documentat la presència de campaniana A
ments de rebutjos de forn, d’àmfores excessivaen els estrats 1001, 1003, 1024, 1034, 1042, 1042 àmment cuites i també àmfores poc cuites, amb l’arbit 1, 1042 àmbit 5, 1052, 1056, 1058, 1091, 1105,
gila esquarterada.
1114, 1148; i de campaniana B en els estrats 1001,
També s’hi han trobat fragments de paret de
1001 àmbits 4-6, 1003, 1032, 1042, 1042 àmbit 1,
forn i/o escòria de forn.
1042 àmbit 2, 1091, 1114, 1155, 1169, 1173, 1201,
S’hi han trobat àmfores defectuoses de la forma
1219. Les formes de la campaniana A són les caTarraconense 1, Pascual 1 i Dressel 3, per bé que
racterístiques de la seva darrera època, és a dir de
també s’han trobat àmfores Dressel 1 citerior en
segle I aC. En aquests mateixos estrats, i en d’altres,
menor quantitat i sense defectes de cocció, per bé
també han anat apareixent àmfores itàliques Dresque de pasta similar. Per tant sabem del cert que
sel 1 i ceràmica comuna itàlica, ceràmica grisa ema la terrisseria es fabricaven les formes Pascual 1 i
poritana, alguna ibèrica d’engalba blanca, ceràmica
Dressel 3 i solament podem suposar que també es
de parets fines, així com una gran abundància de
van fabricar àmfores de la forma Dressel 1 citerior
ceràmica comuna ibèrica. Aquests materials, junta(fig. 3).
ment amb les àmfores Dressel 1 citerior, indiquen
Les àmfores Pascual 1 són enormement abunque l’establiment romà és anterior a August, com
dants i la gran majoria, mentre que les Dressel 3 són
a mínim del 70 - 50 aC. Si la Dressel 1 citerior es
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en L, un dels braços de la qual era ocupat per una
bateria d’habitacions, mentre que l’altre era un porticat. Delimitava un pati interior, on s’han excavat
algunes estructures negatives com sitges i forats per
encabir-hi algun dolium i tres dolia. El forn que s’hi
va excavar, de petites dimensions, devia ser de funcions auxiliars, com l’excavat a Torre Llauder (Prevosti i Clariana 2007), o com l’estructura de combustió de Can Peixau, potser dedicat a fer pega o
alguna altra finalitat. En una segona fase de l’edifici,
cap a la meitat del segle I, es van fer reformes, que
van utilitzar molt material procedent de la terrisseria i van originar la majoria dels estrats estudiats.
Es van aixecar noves compartimentacions, entre les
quals algunes amb murs fets amb rengleres d’àmfores Pascual 1, que formen un mur en L, clavades en
posició invertida, que devien delimitar un recinte
rectangular al centre del pati, amb orientació coincident amb la de les parets de l’edifici (fig. 4). En
relació amb aquest nou recinte, es van bastir dues
estructures de combustió d’1 m de diàmetre i dos
pous, que s’obrien al rebliment UE 51.
Cap a la fi del segle I, l’edifici encara sofreix
noves reformes, en les quals desapareixen les pilastres de l’ala nord-oest i es construeixen dues noves
estances (àmbit 4 i 5). Un mur de pedres lligades
amb fang inutilitza el mur d’àmfores de la fase anterior. Al seu costat es va documentar un paviment
de trencadís d’àmfores sobre una capa d’argiles.
A l’ala nord-oest de l’edifici, en aquesta etapa han
desaparegut les pilastres, i en canvi es construeixen
dues habitacions en bateria noves a l’extrem (àmbit
4 i 5). Finalment, cap a la primera meitat del segle
II, s’amortitza l’edifici, tot plegat és inutilitzat i
l’espai es dedica al conreu, segons interpreten els
seus excavadors. Els fa pensar d’aquesta manera la
documentació de diversos solcs paral·lels, una fossa
de drenatge i tres trams de murs fets d’alineacions
d’àmfores que els semblen límits de camps, tot fent
referència a una descripció de l’agrimensor Siculus
Flaccus.
Ens atrevim a reinterpretar-ho, ja que el fet de
trobar-se aquest espai dins de l’àrea del jaciment fa
pensar que les alineacions d’àmfores podrien correspondre a murs de tancament d’un perímetre,
potser del jardí o l’hort. En canvi, els solcs i el drenatge podrien correspondre, efectivament, al conreu o millor l’enjardinament de la zona.
L’edifici rústic de la Plaça Doctor Ferran formava part de la zona de treball de la terrisseria. Com ja
va veure Carbonell (2009, 144 i 153), cal posar en
relació aquesta construcció amb les naus de treball
de moltes terrisseries conegudes. Aquest és però,
un tema que preferim aprofundir en un moment
més avançat del nostre estudi.

Figura 4. Alineació d’àmfores de la Pl. Dr. Ferran, dins del
jaciment de la Gran Via - Can Ferrerons.

fabricava al lloc, aquesta cronologia encara podria
ser més antiga.
En alguns estrats també hem identificat alguns
fragments de ceràmica del Bronze final, sense rodar,
que fan pensar que sota el jaciment romà hi podria
haver hagut les restes d’un fons de cabana d’aquest
període, que podria haver passat desapercebut als
excavadors o bé s’ubicava per les immediacions.

INTERPRETACIÓ
Ens trobem doncs davant d’un espai on segurament hi va haver un hàbitat del Bronze final. El
lloc torna a aparèixer ocupat en època romana republicana, en algun moment de la primera meitat
del segle I aC., amb unes estructures febles de les
quals sols coneixem uns forats de pal i en un context que ja utilitzava dolia i elements constructius
romans com tègula i imbrex. Posteriorment, en
època d’August, potser en el darrer quart de segle,
es va bastir un edifici de treball d’una terrisseria,
que fabricava àmfores Pascual 1 i Dressel 2-3. La
terrisseria ja devia existir abans com indica el fet
probable que s’havia fabricat Dressel 1 citerior. Es
tracta d’una àrea de treball consistent en una nau
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al primer decenni del segle I, produïa Tarraconense
1 i després Pascual 1. A la zona s’ha detectat també
la producció d’àmfores Dressel 1 citerior i grecoitàliques, Dr. 1A i Dr. 1C de producció local.
Els forns de Cal Ros de les Cabres (el Masnou)
(Burés i Marquès, 1991; Revilla 1995) es daten en
època d’August i van produir Pascual 1, Dressel 2-3
i potser Tarraconense 1.
A la indústria urbana de la casa del carrer Lladó
de Badalona (Puerta i Rodríguez, 1987), datada
entre els anys 20 i 10 aC., l’àmfora Pascual 1 és la
més abundant, per bé que també apareix un possible fragment d’àmfora Dressel 2-3 local.
La terrisseria de l’Illa Fradera (Badalona) (Padrós et al., 2013) activa entre el 50 - 40 aC. i el segon
quart de segle I, va produir essencialment Pascual 1,
que en el darrer moment conviu amb la producció
de Dressel 2-3.
La terrisseria excavada a Can Peixau (Badalona)
(Padrós 1999) va funcionar entre el 40 aC. i el canvi
d’era, amb producció majoritària d’àmfores Pascual
1, poca Tarraconense 1 i poques Dressel 2-3.
En canvi, les terrisseries que fabricaven àmfores a l’alt Maresme presenten una evolució diferent.
El Morrell (Sant Andreu de Llavaneres) presenta
una majoria de producció de Dressel 2-3 i menys
Pascual 1 (Revilla 1995). La terrisseria del Roser
(Calella de la Costa) es data entre la fi del segle I i
l’època flàvia, amb la producció de Tarraconense 1,
Pascual 1 i Dressel 2-3 (López 1985; Revilla 1995;
Carreras 2009). La terrisseria de Malgrat (Burjachs et al. 1987; Revilla 1995; Járrega i Berni
2014) es data entre la darrera dècada del segle I aC. i
l’època de Neró o protoflàvia, i va produir Pascual
1 i essencialment Dressel 2-3 (López i Martín 2008;
Tremoleda 2008).
Queda clar, doncs, que a diferència d’altres terrisseries de la costa catalana, com les de l’alt Maresme, de les comarques de Girona, o les de les comarques del Barcelonès, Garraf, Penedès i Camp
de Tarragona, les del Baix Maresme presenten unes
característiques comunes. Entre elles destaca la seva
precocitat, amb cronologies que poden remuntar a
la primera meitat del segle I aC. o fins a finals del II
aC., a la vall de Cabrera. I pel que fa a la seva fi, no
semblen superar el primer quart o màxim la meitat
del segle I. La de la Gran Via - Can Ferrerons també
presenta aquesta evolució cronològica i es constata
que no té el seu inici en època d’August, sinó abans.
Com ha estudiat Carreras (2009) el període final
coincideix amb l’inici del descens de les exportacions de vi tarraconense als mercats d’ultramar, entre
el 25 i el 502.

La conclusió més interessant és constatar que
el jaciment de la Gran Via-Can Ferrerons evoluciona com molts jaciments romans importants del
Maresme: com un centre d’explotació agrària que
evoluciona a partir d’un establiment humà de llarga
tradició prèvia, que en el segle I aC. ja s’organitza
dins del sistema productiu i comercial pròpiament
romà, especialitzat en la producció de vi, i que està
plenament actiu en els circuïts comercials del Mediterrani occidental. Les terrisseries relacionades amb
les vil·les romanes més ben conegudes del baix Maresme, com la Gran Via-Can Ferrerons, solen donar un moment àlgid centrat en l’època d’August,
que en alguns casos s’inicia amb la producció de la
Tarraconense 1, a partir del 50-30 aC., però que en
la darreria del segle I aC. o darrer quart del segle
assoleixen el seu màxim productiu, al voltant de la
Pascual 1. Segueixen produint fins el primer quart
de segle I o el regnat de Tiberi. Aquestes indústries, doncs, estan centrades en la producció massiva d’àmfora Pascual 1, per bé que algunes també
presenten alguna Tarraconense 1 i alguna Dressel
1 citerior, i arriben al moment inicial de la producció de Dressel 2-3 local. Les produccions d’àmfores Dressel 1 citerior que s’inicien cap al 80-70
aC. o quelcom abans (López i Martín 2008), són
d’importància numèrica molt inferior. En tot cas,
el desenvolupament posterior a l’entorn del primer
quart de segle – època de Tiberi per aquests tallers
de producció d’àmfores del baix Maresme és força
limitat. Això no significa que la producció i comercialització de vi s’acabés, sinó que es va acabar el
moment àlgid del negoci. Per exemple el Veral de
Vallmora (Martín i Rodà 2007) va seguir produint
vi durant els segles I a III.
Un exemple prototípic és el de Torre Llauder
(Mataró). Allí, les excavacions del taller de fabricació d’àmfores, anterior a la construcció de les primeres estructures de residència, es data en el darrer
quart de segle I aC. (Prevosti i Clariana 1987;
Prevosti i Clariana 2007) o el primer del segle I
(Cerdà i Pérez, 1991). En els nivells d’ús del taller,
van aparèixer una majoria de Pascual 1, per bé que
també alguns fragments escadussers de Dressel 2-3.
Can Portell (Argentona) (Rigo et al., 1995), datat entre el 10 aC. i el 15/20 dC., va produir àmfora
Pascual 1 i Dressel 2-3, i potser també Tarraconense
1 i Dressel 1 citerior.
El forn de Ca l’Arnau (Cabrera de Mar) (Martín 2004; Martín i Garcia 2007; López i Martín
2008) datat cap al segon quart del segle I aC. i fins

Ara bé, cal tenir present que produccions com les de la terrisseria del jaciment de la Gran Via - Can Ferrerons, on no ha
aparegut ni una sola marca, es fan difícils de seguir en les rutes comercials.
2
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