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Resum: La vil·la del Vilar s'ha descobert arran del projecte d'urbanització de la zona inclosa dins l'àrea de protecció del poblat ibèric del Vilar. Els
treballs realitzats han pernnès documentar l'existència de restes que no
corresponen al poblat ibèric sinó a una vil·la d'època romana, implantada més
d'un segle després.
Destaquen la presència d'uns banys privats i d'un important abocador
d'àmfores i d'altres recipients de petites dimensions, que cal relacionar amb
uns forns que no hem trobat. A partir de la informació actual, podem suposar
un funcionament d'aquesta vil·la entre la meitat del segle ii aC i inicis del
segle III dC.
Abstract: The villa in el Vilar has been discovered due to the urbanitzation of that àrea, and it has been found within the protected zone of the
Iberian village. The works made there have shown remains which don't
belong to the Iberian village but to a Roman villa, dating from a century later.
The outstanding discoveries are the private baths and an important
amphorae and other small pieces dump related to unfound kilns. W i t h the
Information we have we may supose the villa was used from the last half of
II BC to the beginning of III A D .
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La vil·la romana del Vilar es localitza al sud-est del nucli urbà de Valls, a l'antiga
partida del Vilar—als peus de l'elevació en la qual es troba el poblat ibèric del mateix
nom, en uns terrenys fins fa poc situats en zona rústica però recentment urbanitzats. La zona es troba als encontorns del Pavelló Joana Ballart, just al costat de la zona
poliesportiva del Patronat Municipal d'Esports, entre aquest i el torrent del Catllar.
Urbanísticament, la zona s'inclou en la Unitat d'Actuació 3 coneguda com Eixample
el Vilar.
Els terrenys de la UA3 Eixample el Vilar estan situats dins l'àrea de protecció del
poblat ibèric del Vilar, àrea establerta pels membres de la Comissió d'Arqueologia
del Museu de Valls, inclosa en el Pla general i que té la catalogació de BCIL (Bé
Cultural d'Interès Local). La Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix de
forma específica el deure de preservació i manteniment pels béns catalogats i concreta
que no poden ser destruïts.
Aquest fet va comportar la necessitat de delimitar arqueològicament la zona
abans de l'execució del projecte urbanístic. Els treballs de delimitació van resultar
positius pel que fa a la presència de restes arqueològiques, cosa que va tenir com a
conseqüència la realització de posteriors intervencions arqueològiques puntuals.' En
aquesta part del treball hem de reconèixer la important tasca desenvolupada per un
grup de voluntaris, entre els quals hi havia membres de l'IEV.^
Com a resultat d'aquestes intervencions s'ha documentat la presència d'una vil·la
romana als peus del poblat ibèric, de la qual disposem de part de la planta, d'un estudi
exhaustiu de la zona dels banys i de part d'un abocador ceràmic.
Les estructures documentades ens permeten dibuixar una planta que hem de
interpretar amb cautela. En primer lloc, hem de tenir en compte que en aquesta
planta queden reflectits murs corresponents a diferents fases de funcionament de
la vil·la, sense que es puguin definir, en molts dels casos, a quina fase d'ocupació concreta
corresponen. El fet de no haver realitzat una excavació en extensió i profunditat,
exceptuant la zona dels banys i el petit sector en què es localitzà l'abocador, limita
la informació sobre aquestes estructures. Som conscients, també, que pot haver-hi
més restes de les que hem descobert, però a més profunditat, fet que comporta
que no hagin aflorat en el decurs d'aquests treballs. De la mateixa manera, moltes de
les estructures presenten diferents cotes de conservació, en molts casos tan sols aflora
un tram dels murs, la qual cosa impedeix definir el tipus d'àmbit al qual corresponen.

' Aquestes intervencions són excavació en extensió d'un petit sector que resultava afectat per
un dels edificis (sector 4000); delimitació de la part de la UA3 destinada a vials; rebaix dels nivells
superficials del sector afectat del carrer Prat de la Riba (2.600 m^), i excavació en extensió dels
sector dels banys (200 m^).
^ Els voluntaris que han participat en les diferents intervencions són Francesc Cabré, Ester
Fabra, Domingo Solé, Elisenda Amat, Joan Bofarull, Joan Canela, Josep Clavé, Núria Gabarró,
Albert Mercadé, Ricard, Francesc Murillo, Jordi París, Imma Piüas, Pilar Salvany i Gisela, Judit
Ciurana, Marc Solé, Sònia Vaquer, Babil Vicente, Alba Vives, Pili Vives i Roser.

Vista general de les estructures del carrer Prat de la Riba

També cal r e c o r d a r que no disposem de la totalitat de la planta, ja que falten uns
3.000 m^ que hi ha sota la plaça i la part que hi pugui haver sota el camp de futbol.

Les fases d o c u m e n t a d e s
La major part d'estructures que configuren la planta obtinguda només han estat
identificades, sense que s'hagi fet una excavació en extensió i en p r o f u n d i t a t dels
nivells que s'hi relacionen. Així, la informació de què disposem en aquests casos
procedeix dels materials recuperats durant les tasques de neteja i de les evidències
físiques que ens d e m o s t r e n en comptades ocasions la seqüència constructiva
d'alguns àmbits, p e r ò no la seva cronologia absoluta. És per això que hem de ser m o l t
prudents a l'hora d'atribuir m o m e n t s culturals a aquestes estructures, ja que,
exceptuant la zona dels banys, només disposem d'una petita m o s t r a dels materials
que ens poden donar aquesta informació. Som conscients que algunes de les fases
que hem establert poden ser més modernes i també f o r m a r part o tractar-se d'una
r e f o r m a del mateix m o m e n t que una altra fase que, a p r i o r i , sembla diferent. Així.
doncs, les fases que p r o p o s e m s'han d'entendre c o m una a p r o x i m a c i ó , potser
agosarada, d'entendre que ens t r o b e m davant d'una vil·la que ha anat evolucionant
i transformant-se al llarg de més de 300 anys.

Planta de les estructures del carrer Prat de la Riba

FASE I

Les evidències més antigues que hem documentat són del tercer quart del
segle II aC i corresponen a un abocador de ceràmica, excavat parcialment, en el qual
hem trobat els rebutjos d'aquelles peces que es fabricaven a la mateixa vil·la en un
forn que no hem localitzat. A aquest mateix moment poden correspondre els murs
5004.501 1. 5014, 5170 i 5081, situats al costat nord-oest de la part intervinguda del
carrer Prat de la Riba. Es tracta de murs molt malmesos, fets de pedres irregulars
lligades amb fang i que semblen dibuixar uns àmbits allargassats. Els materials que hi
anaven associats, procedents de la neteja de la capa superior, eren de característiques força semblants als documentats en l'abocador.

Abocador de rebutjos ceròmics

FASE II

Anterior a la fase III, hem delimitat el mur 5007, situat a l'extrem nord-est del
jaciment. Es tracta d'un mur fet amb pedres irregulars lligades amb fang. amb l'extrem
sud arrodonit, del qual només hem pogut dur a terme la neteja superficial, però,
estratigràficament, és anterior a un conjunt d'estructures que sabem que s'abandonen en un moment indeterminat a partir del canvi d'era.
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FASE

III

Aquestes estructures abandonades a partir del d a r r e r quart del segle i aC o del
canvi d'era consisteixen en una habitació quadrada situada a la part central de les
restes del carrer Prat de la Riba, dos àmbits també quadrangulars situats més als sud
i un conjunt de grans dipòsits encara més al sud.
Pel que fa a la primera d'aquestes habitacions, està formada pels murs 5020. 5039
i 5042. T o t s estan fets de pedres irregulars lligades amb fang, i el m u r 5039 presenta
en el costat est restes d'una mena de mitja canya d"un possible paviment d'opus
signinum. Aquestes restes indiquen l'existència d'un altre àmbit en aquest costat, del
qual no en tenim més evidències.
Les estances situades més al sud c o m p a r t e i x e n els murs 5057, que les tanca pel
costat oest. i 5050, que les separa. La situada més al n o r d està tancada pel costat est
pel m u r i en desconeixem el seu límit n o r d . En el seu i n t e r i o r es va d o c u m e n t a r part
d'una possible biga cremada. L'estança sud està tancada pel costat est pel m u r 5171
i hem d o c u m e n t a t en el seu i n t e r i o r la part inferior d'un dolium encaixat en un nivell
de circulació o paviment m o l t senzill. A q u e s t paviment va ser abandonat a partir de
finals del segle i dC. Just al costat sud-est d'aquestes habitacions es van localitzar dos
petits fornets. de dimensions m o l t reduïdes, que compartien un dels costats i que, t o t
i que no vam poder completar-ne l'excavació, van proporcionar, en la meitat superior
del nivell que els farcia, materials que indiquen un abandó a partir de finals de segle i aC.
Les reduïdes dimensions d'aquestes estructures i el fet que no hagin estat totalment
excavades dificulten la interpretació de la seva funcionalitat concreta, t o t i que podriem
considerar la possibilitat de relacionar-les amb algunes activitats metal·lúrgiques.
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Vista general de dues habitacions de les fases III i IV
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Detall dels dos (omets

També c o r r e s p o n d r i e n a aquesta fase algunes estructures documentades durant
l'excavació en extensió de la zona dels banys. Es tracta de dos dipòsits, i possiblement
un t e r c e r , construïts amb lloses de pedra lligades amb argila tant a les parets c o m
al t e r r a . El dipòsit situat més al n o r d és de f o r m a circular. A l costat sud en t r o b e m
un altre, m o l t més gran i. a continuació, un t e r c e r que només s'insinua i que tindria
una f o r m a i unes dimensions similars al primer. Els dos dipòsits situats al n o r d
estarien comunicats e n t r e si per un tub de terrissa; la cota del paviment del p r i m e r
seria més elevada que la de l'altre.
El p r i m e r d'aquests dipòsits està relacionat amb una conducció d'aigua que circula
en direcció n o r d - s u d . formada per pedres disposades obliqües i que segurament
proveiria d'aigua el dipòsit. A q u e s t conserva el paviment de lloses, i únicament la
meitat de l'estructura, ja que la sala n o r d dels banys se situa d i r e c t a m e n t al damunt.
Les seves dimensions són 1,8 m x I m. i sembla que podria tractar-se d'una estructura
circular d'aproximadament 1.8 m de diàmetre intern a la base.
El segon dipòsit presenta únicament tres de les lloses que c o b r i r i e n el t e r r a , a una
cota lleugerament inferior. La resta de la superficie consta d'una preparació de
pedres i còdols de diferents dimensions, a sobre de la qual s'haurien situat les lloses
del paviment. En aquest cas les seves dimensions són m o l t més grans. 7,6 m a p r o ximadament de longitud i uns 4.2 m d'amplària, amb una f o r m a triangular amb els
angles a r r o d o n i t s . A sobre seu es va instal·lar el catdarium i el praefurnium

—algunes

de les pedres que c o n f o r m a r i e n la paret de l'estructura s o b r e s u r t e n del p a v i m e n t
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de còdols de la sala dels banys i també de l'espai situat més al sud on hi devia haver
el foc.
En els nivells que farcien la més gran d'aquestes basses hi vam recuperar materials
que indicaven el seu abandó a partir de finals del segle i aC.
FASE IV

Correspondrien a aquesta fase el conjunt d'àmbits i estructures que semblen
tenir el seu abandó en un moment indeterminat a partir de finals de la segona meitat
del segle i dC. És ei cas de les dues habitacions de la fase anterior, en les quals hi havia
el dolium, que són objecte de reformes: continuen funcionant els murs 5050 i 5057;
l'habitació nord queda limitada pel costat nord pel mur 5036, que la fa més petita,
i a l'habitació sud queden completament colgats i inutilitzats el dolium i el mur 5171,
sobre el qual es construeix el mur 5037 —que tancarà l'habitació pel costat sud,
possiblement també reduint-ne les dimensions.
També semblen abandonar-se en aquest moment els murs 5045 i 5072, paral·lels
entre ells i també amb els nous murs que es construeixen en l'espai anterior, i el mur
5044, tot i que no descartem que, atesa la seva orientació, aquest últim pugui
associar-se a la fase següent.
FASEV

Una de les fases més ben documentades és la que està associada als banys.
Localitzats a l'extrem sud-oest de la zona del carrer Prat de la Riba, però possiblement a l'extrem sud-est de la vil·la, es tracta d'uns petits banys privats dels quals
només hem pogut identificar la part del tepidarium, del caldaríum i el praefurnium.
Suposem que el frigidaríum, que també podria funcionar com a apodyterium, devia
ser a l'àmbit situat al nord del tepidarium —fora dels límits de l'excavació en extensió.
La construcció d'aquest conjunt pot situar-se a partir de la segona meitat de!
segle I dC, sobre el mateix espai en què es trobaven els dipòsits de la fase III.
La part excavada dels banys estava constituïda per dues estances calefactades
i pel praefurnium. L'estança nord és un àmbit de 3,2 m de llarg i 2,7 d'ample, del qual
es conservaven 0,6 m de potència. Al seu interior es van excavar una sèrie de nivells
d'enderroc i amortització de l'estança que cobrien un paviment de terra compactada
—totalment rubefactat per l'acció de l'escalfament— que comptava amb una
preparació de còdols. Just davant de les obertures del mur de compartimentació es
detectaren al paviment taques més ennegrides, que perdien intensitat a mesura que
ens acostem al fons de l'habitació, cosa que indica que l'acció del foc devia venir des
del sud. Només es va documentar en aquesta estança un cuneati fragmentat que
permetia suposar que formava part d'una de les piiae que formaven ï'hypocaustum.
D'altrabanda, el tancament total del seu perímetre descartava la seva relació directa
amb ei forn.
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Detall dels banys

Pel que fa a la sala situada al sud es van d o c u m e n t a r fins a d i n o u pilae, disposades
més regularment en les tres filades situades més al n o r d . a una distància d'uns 40 cm
e n t r e elles. Les dues filades més al sud, en canvi, es t r o b e n més juntes, separades una
filada de l'altra per tan sols 10 cm. El tancament sud d'aquesta estança havia
desaparegut a causa d'una gran retallada p o s t e r i o r i s'han conservat només, de
manera precària, les restes del costat est que marcaven un àmbit de 2,3 m d'amplària
i 2,8 m de llargària. A la part central de la línia d'aquest tancament sud els còdols que
f o r m e n l'orea o base de Vhypocaustum ultrapassaven uns 30 c m la línia que hauria
ocupat el m u r i s'hi detectaven les evidències més fortes de l'acció del foc, fets que
ens p e r m e t e n suposar que ens p o d r í e m t r o b a r davant de l'entrada del
i, per tant. aquesta sala seria el caldarium i la sala n o r d el tepidarium.
situació del praefurnium,

praefurniuin
C o n f i r m a la

en aquest punt. la presència, per sota de construccions

posteriors situades al sud d'aquesta entrada, d'una bona superfície del mateix tipus
de paviment de còdols i de diverses taques de cendra.
L'exterior de la zona dels banys comptava amb un paviment f o r m a t per graves
i t e r r a compactada, en diferents estats de conservació, d o c u m e n t a t principalment
en el costat est i només identificat en un petit sector del costat oest.
També f o r m a r i e n part d'aquesta fase el conjunt de tres habitacions delimitat
principalment pels murs 5 126. 5 I 14, 5068 i 5027. T o t i que es t r o b e n a una certa
distància i que no hi ha cap relació física e n t r e els dos conjunts, els materials
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recuperats en els nivells que colgaven els murs d'aquestes habitacions indiquen una
amortització de segle ii dC. El mur 51 14 és l'únic de tota l'àrea intervinguda en què
hem documentat la utilització del morter de calç, encara que molt senzill, per unir
les pedres.
FASE VI

La darrera de les fases que hem documentat correspon al moment en què els
banys deixen de funcionar com a tals i són objecte d'un seguit de reformes. En el
costat sud, i per sobre de la part destinada a praefurnium, es construeix una habitació
possiblement rectangular de la qual ens han arribat els murs de tancament sud i part
del mur est. Aquesta habitació presentava un paviment fet de terra compactada.
Possiblement la construcció d'aquesta habitació es pugui relacionar amb el desmantellament de les pilae del caldarium per tal de donar una altra utilitat a aquest àmbit,
ja que formant part dels murs de l'esmentada habitació sud hem trobat material
laterici reaprofitat. L'abandó d'aquest àmbit es pot datar a inicis del segle iii dC.
També formarien part d'aquesta darrera fase constructiva alguns murs molt
malmesos com el que talla l'àmbit del caldarium pel seu costat oest i que, clarament,
està per sobre del nivell de circulació exterior dels banys i el mur 5052 construït per
sobre l'espai on suposem que podria trobar-se el frigidarium.
Situats a l'extrem sud-est de la zona excavada, trobem l'àmbit format pels murs
5029, 5031 i 5032 que també s'abandona a inicis del segle lli dC. El mur 5097 sembla
correspondre a una reforma d'aquest espai.

Consideracions finals
Les intervencions arqueològiques realitzades en aquesta zona han posat al
descobert l'existència d'una vil·la romana, de més de 5.000 m^ d'extensió, inèdita fins
al moment.
La vil·la és una forma d'explotació del territori, implantada amb l'arribada dels
romans, que substitueix els models indígenes. És un establiment amb una part
residencial, la pars urbana, i una sèrie de dependències, la fiars rústica, amb
dependències per als esclaus, magatzems, estables, dipòsits, trulls i, en algunes, com
en aquesta, forns de ceràmica.
Cató el Vell, que mor l'any 149 aC, pels volts de l'època en què es devia fundar
aquesta vil·la, ens parla d'algunes de les condicions que hauria de tenir un establiment
d'aquest tipus: "Si pot ser, que sigui situat a peu de muntanya, en un lloc sa, i guaiti
a migjorn, que hi hagi abundor de jornalers, sigui prop de bon abeurador, de vil·la
polivalent o de mar o de riu on passin naus, o de camí freqüentat." (Cató, De agricultura)
La vil·la del Vilar, no sabem si seguint aquestes indicacions, compleix força
aquestes condicions: és a migjorn del petit t u r ó , prop d'un torrent, no gaire lluny
de Tarraco i molt a prop de la via Tarraco-llerda. Ateses les dimensions de l'àrea que
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ocupa, la important producció ceràmica —principalment d'àmfores vinateres— i
posteriorment la presència d'uns banys, podem suposar-hi l'abundor de jornalers.
Precisament, aquests fets, produir ceràmica i disposar de banys privats, ens
indiquen que ens trobem davant d'un establiment d'una certa importància, t o t i que
no sumptuós, ja que ens manquen elements nobles com ara pintures, mosaics
i fragments de marbre que podem trobar en residències senyorials més properes a
la capital.
La gran quantitat d'àmfores vinateres documentades a l'abocador ens indica que
una part important de l'activitat de la vil·la era la producció i comerç del vi. Per això,
i atès que les àmfores són un tipus d'envàs no retornable, es fabricaven en el mateix
centre productor de vi —imitant, en aquest cas, una forma itàlica— i es rendibilitzava
el forn fabricant d'altres produccions destinades a una finalitat més domèstica.
Pel que fa a la cronologia, no disposem d'informació sobre els moments
fundacionals de la vil·la. Sabem, però, que funciona plenament en el tercer quart del
segle II aC, moment en el qual s'elaboren una gran quantitat d'àmfores i també, encara
que en menor mesura, altres tipus de recipients. A partir d'aquest moment s'han
documentat un seguit de construccions i reformes fins a arribar a l'abandó definitiu
de la vil·la que, a partir de la informació de què disposem actualment, sabem que no
perdura més enllà de Inicis del segle iii dC.
Veiem, doncs, que igual que passa en altres punts del territori, després de
l'arribada dels romans s'abandonen molts dels poblats ibèrics i se substitueix el
poblament amb un model d'ocupació del territori plenament romà t o t I l'origen
arcaic d'algun dels casos. La immensa majoria d'aquests nous establiments tenen la
catalogació de vil·les i poden perdurar fins a moments força avançats de l'imperi.

Annex
L'ABOCADOR DE REBUTJOS CERÀMICS

Una de les troballes més espectaculars realitzada en el decurs dels treballs
d'excavació fou la d'un abocador, en el qual es llançaven rebutjos ceràmics, és a dir,
peces de ceràmica desestimades dintre del procés de cocció. Aquesta troballa ens
indicava que en les proximitats hauria estat instal·lat un centre de producció
terrissaire que comptaria amb estances on se situaria el torn, bases de decantació,
magatzems i, per descomptat, un forn on es courien les peces de ceràmica.
Si bé el tipus d'intervenció realitzada no ens ha permès de localitzar aquests altres
elements, l'excavació de l'abocador ens dóna informació dels tipus de peces que
s'elaboraren. Podem veure que es fabricaven produccions ben diferents entre si.
El grup més voluminós està constituït pels recipients amfòrics, que responen a un
únic model, si bé amb diferents dimensions. Un segon grup estaria format per les
ceràmiques comunes oxidades i reduïdes, amb un ventall de formes força limitat.
Finalment apareixen peces de parets fines, oxidades o reduïdes, també amb unes
formes molt concretes.
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LES ÀMFORES

La gran quantitat de fragments recuperats en la intervenció realitzada corresponen a peces que imitarien els models grecoitàlics, amb els llavis marcadament
triangulars i carenes molt pronunciades. En el cas del Vilar, moltes d'aquestes
àmfores presenten una profunda inflexió a la meitat del llavi.
Però si bé la forma sempre és la mateixa, no succeeix el mateix amb les
dimensions de les peces. Moltes d'aquestes presenten les mides característiques dels
recipients amfòrics que s'utilitzaven per al transport del vi des del centre de
producció fins al lloc de difusió. D'altres, en canvi, són veritables àmfores en
miniatura que en ocasions s'han interpretat com a recipients de mostra.
Pel que fa a les pastes, acostumen a ser depurades, amb un desengreixant
abundant i visible de quars. Les coloracions varien segons el grau de cocció que han
assolit, des del color beix deies poc cuites fins a les grises o els tons verdosos resultat
d'un excés de cocció.
LES CERÀMIQUES COMUNES OXIDADES

A més de les àmfores, en aquest abocador s'han pogut diferenciar un bon nombre
de recipients de ceràmica comuna oxidada, amb pastes que difereixen molt poc de
les de les anteriorment descrites. En aquest cas, podem constatar que les formes es
redueixen a gerres i, en menor quantitat, imitacions de les característiques pàteres
de vernís negre. Excepcionalment, trobem altres formes que rememoren el passat
indígena.
Pel que fa a les gerres, presenten petites variacions en les vores, en els fons o en
les anses. Les vores acostumen a presentar el llavi aplanat horitzontal, amb una
canaleta interna, però varia l'aspecte extern del llavi; se'n poden diferenciar entre
quatre i cinc tipus. Les bases poden ser elevades, amb o sense una petita anella de
base, o bé planes. I finalment, les anses, que surten de la mateixa vora, són sempre
ovalades, amb els angles arrodonits, i presenten una, dues o tres canaletes.
L'altra forma documentada són —com ja hem avançat— les pàteres, que
imitarien les produccions de ceràmiques campanianes A i B. En aquest cas, la forma
més habitual és la Lamboglia 27 i més esporàdicament la Lamboglia 36. També, t o t
i que en quantitats molt inferiors, trobem algunes formes que podem qualificar
d'ibèriques, com ara els calats, els contenidors de llavi de perfil zoomorf, o els de
boca plana també coneguts com àmfores ibèriques. Associats a aquests tenim algunes
anses horitzontals i les característiques de secció circular.
LES CERÀMIQUES COMUNES REDUÏDES

Les formes documentades en ceràmica comuna reduïda són pràcticament les
mateixes que les de la comuna oxidada. També trobem models de gerres idèntics.
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i les característiques pàteres, però, a més, comptem amb una interessant producció
de gerres bicòniques. Aquestes gerretes presenten una vora exvasada amb el llavi
arrodonit, amb tres baquetons al coll, i una pronunciada carena, en la qual apareixen
unes aplicacions circulars. Una única ansa surt de la mateixa vora, descansa a la
carena i presenta una secció ovalada. Aquestes peces són molt abundants i apareixen
en diverses dimensions, des de les més petites fins a les que ja podríem considerar
gerres veritables.
LES CERÀMIQUES DE PARETS FINES

La darrera producció documentada és la de les ceràmiques de parets fines, que
poden ser reduïdes o oxidades. La forma més representada és la Mayet II i, en menor
quantitat, la Mayet I, amb diverses dimensions i superant, en alguns casos, el concepte
de vasets de parets fines.
És difi'cil precisar la cronologia de l'abocador sense fòssils directors, però aquests
materials que es produeixen es documenten en altres contextos des dels inicis
del segle ii aC. Així, per exemple, les imitacions de bicònics i pàteres són freqüents
a la primera meitat del segle ii aC, moment en el qual també podem trobar àmfores
grecoitàliques. Pel que fa a les ceràmiques de parets fines de la forma Mayet II,
apareixen des del segon quart del segle ii aC.
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