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s. LA CAEAcrrarrzACié MACROSCÓPICA. 

Havíem er!» sit en l'apartat 5.4.2.1. com l'Arqueomctna s'havia desenvolupat 

precisament sobre els camps definits per Renfrew (Renfrew. 1977» sobre la ceràmica que 

precisaven d'una via indirecta per a l'obtenció d'informació, però havíem exposat, igualment. 

com els arqueòlegs buscaven solució»is aproximatives a partir de l'observació directa. En el 

cis dc la determinació de pren inences per tal de hpsar les conclusions hi»toriques. la 

informació directa que sutilioa procedeix de la tipologia i de ks característiques 

mjscroscòptques de les pastes''" i dels tractaments de superfície D'aquestes dades, la 

tipologia s'ha mostrat inopeiant degui als múltiples probkmes que comporta Sabem amb 

certesa que no es pot establir amb seguretat la provinenea de cap ceràmica „* partir de la seva 

tipologia, com s'ha comprovat per exemple en la mostra de Clunia En casos extrems, i en 

tipus ceràmics ben estudiats com la TS. amb tipologies que semblen coherents i amb les 

cct«mique* signades pel propi ceramista, s'ha demostrat després de la seva caracterització 

geoquímica, que I atribució de piovinença aproximada per una observació directa era errònia 

íPicon, 1974; Picon. 1976b; Pión i Garmier. 1974, Picon i Lasfargues. 1974) Ers un altre 

àmbit, s'han demostrat igualment perilloses les falsificacions, antipes o modernes, sobre les 

que, per no haver atès a la necessitat de conèixer el context estratigràfic d.l material, s'ha 

establert la tipología-cronología de les diverses produccions observant la seva suposada 

evolució decorativa (Porten, 198?) 

'".- Utilitzarem el terme pasta per a referir-nos a la matriu ceràmica, a les 
característiques apreciables macro scópicament de la fabrica d'un IECE». donat que aquest 
terme és emprant en aquest sentit en arqueologia. Així doncs, no ens referirem amb pasta, 
durant aquest capítol, i a f igual que no ho hem fet en els annexes d'inventaris, a la matèria 
prima després del pruner procés vccnoiógic i abans del segon. 
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La nostra intenció ha estat dimes de dissenyar un treball que permetés d'una banda 

la possibilitat d'aproximar una provinença amb una observació macroscópica i, de laltra 

banda, que permetés, si era possible, donar un mètode de classificació a partir de 

l'observació macroscópica de les ceràmiques estudiades. Considerats els problemes de les 

tipologies, vàrem decidir realitzar l'experiment sobre les característiques de pastes i de 

tractaments de superfície, que depenien directament de la materia i la tecnologia utilitzades 

per a la fabricació de la ceràmica i eren, en aquest sentit, comparables a la bay. de treball 

de l'arqueometria. Aquest experiment ha estat realitzat amb la ceràmica de TSH. de 

TSH/TSHA i de TSHA de Clunia, amb les ceràmiques de cuina tardorromanes de Santa 

Ponça i la ceràmica comuna fina d'Abella, així com amb la TS Hispànica d'Abella inclosa 

en la mostra caracteritzada arqueomètricamer« íTuset, 1991; Buxeda et al., 1991; Cau. 1993; 

Buxedaefö/. 1994) 

El procés de descripció s'ha realitza: setúpre a partir d'una observació macroscópica 

a l'ull nu, sobre fractura fresca practicada en el moment de I observació i en el sentit de la 

secció, i en les mateixes condkions d'i l luminació, emprant una mateixa font de lum 

elèctrica. Els criteris foren euandantzat, a partir de la constitució de les següents variables 

nominals (variables 1 a 7 per la pasta i variables 8 a 15 pel vernís): 

V«r«Mr 1 F i t t n VaiajMr 2 Cafar] 

I Lla* 

> 
*- LLM-H 
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1 • I .yio'iiU OJI ,'rjiiu:.^ 
14- LiqueTdli-(:<Miuh>i 
15- Brr. awm.t*M<m*<atm 
<!»- Br.) atn»er%«4o< ¡»ertfut 
t "* dil-doi comer»« 
I»- ! 
J* I 
I<> 

21 Eructa« gramil« 
2» Liquet dM cUvturpi 
Jï r>mn4Mi 4ien cncMrvM 
24 u e m u M 

14 i 15 

D'aquesta manera, aconseguíem expressar cada I, ' v>n «t un vecor les components del q.'al 

eren números reals A mes ei tendí a eludir al r i x un els aspectes subjectius que podessin 

convertir els criteris escollits en subjectius, evt*ant per exemple l'haver d'idenítfkar 

míntralògkament sense cap vu indirecta. Igualment, 'a sistematització d'aquesta descripció, 
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a partir de criteris objectius preestablerts, permetia la inclusió en l'estudi de tots els Ic en peu 

cr igualtat, es conegui o no ta seva tipologia, decoració, etc.. proporcionant un conjunt de 

dades organitzades sobre les que basar els posteriors treballs d'interpretació 

En el cas del treball arqueològic clàssic, »obre l'observació macroscópica es realitza 

•jna classificació mitjançant un niètode heurístic. comptant amb la capacitat de l'arqueòleg 

per a vc^ixer ¡es «ràmiques, deteiininant i reconeixent les característiques comunes dels 

d; versos tipus, i utilitzam v més ¡a simple comparació de cada ceràmica amb els tipus 

establerts' " ; \ 

En el nostre cas, amb la intenció de realitzar una classificació a pau;* de Sa descripció 

realitzada mitjançant l'observació macroscópica a ull nu. però sense utilitzar el m¿*ode 

heurístic, vàrem escollir el treballar amb un métale matemàtic. Encara que ambdós mètodes 

utilitzen les mateixes descripcions realitzades mitjançant l'observació macroscópica a ull nu, 

el mètode matemàtic, que se subdivideix en deterministic i estadístic segons no atengui o 

atengui a la probabilitat, és superior al mètode heurístic a I utilitzar l'existència de 

característiques comunes en eis diverses tipus i les propiciats dagrupimenf en l'espai 

mostrar11". La utilització del mètode matemàtic per a obtenir una classificació òptima, ens 

permeirà testar la informació obtinguda a ^-"tir dura descripció realitzada mitjançant 

l'observació macroscópica a ull nu 

" : - És a dir. utilitzant !a nomenclatura de la teoria de reconeixement de patrona, es 
realitza mitjançant els anomenats heuristic methods, que utiliizen els conceptes de 
tmmbership-roster i de common-property (Tou i González. 1974). 

" En la nomenclatura de la teoria de reconeixement de patrons, els mathematical 
methods utilitzen els conceptes de common-property i de clustering (Tou i Gonzalez. 1974) 

292 



Havent definit les IS variables nominals amb les quJs cada I r és expressat per un 

vector de 15 components, expressant-se cada n component per un número natural que 

correspon a la categoria resultant en la n variable ei conjunt de dades obtingut permetia fer 

classificacions a partir de les característiques comunes entre els I, i les agrupacions d'aquests 

en l'espai mostrat. Després d'aquest procés aglomeratiu s'obtenien les agrupacions reals que 

presentaven el conjunt d" l r estudiats. La correcta interpretació d'aquestes agrupacions havia 

d'ésser la que. en darrera instancia, ue tenir suficient potència el mètode d'observació 

macroscópica a ull nu. hauria de mostrar les diferents produccions presents 

A partir de Ics variables nominals definides, vàrem establir la similitud entre ^ a 

partir de la distància entre individus estadístics basada en scores (Oller, 1989; Cuadras, 1989; 

Mjftarro. 1991). Així, entre els I(- m, i w, ve donada per 

dtü j . ·u i^ íJ^, . . ( l - * rV ,> ) ^l/P",)+<l/P"1)» , , 

on N és el número de variables, 6 es la delta de Kronecker que pren el valor d' l si r*,=r*l 

i de Ö sí són diferents, essent 

r"=XtM,) i r",*XB<u>,) 

el resultat en la variable X„ per a l'individu u>, í u>,. í P", i P", equivalen a 

p·.-nx.-rj i p-.-Pix.-rj 

essent la probabilitat, estimada a partir de les freqüències relatives observades, del resultat 

de ¡individu u, i <*>, en la variable X„ lina de les propietats d'aquesta distància és que la 

probabilitat estimada es convenen en un factor de pes que permet destacar les categories 

amb frequencies relatives baixes. Així, els resultats estan subjectes al propi conjunt 

d'individus que s'estudia, al context. Aquesta mateixa característica, d'aquest mateix 

individu, ineí&sa en el tractament d'un altre conjunt d'individus, pot tenir una probabilitat 
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més alta o més baixa depenent d aquest nou conjunt. Tot això. no fa més que refermar I. 

importància del context en l'estudi macroscopic a ull nu. La distància utilitzada tracta de 

reflectir al màxim la diferent valoració que faria l'arqueòleg al classificar, per exemple, una 

TS en un context de TS o en un context de ceràmiques medievals. Cal precisar, malgrat tot, 

que aquest tipus d'actuacions pot plantejar un problema de difícil solució, al considerarse 

que no existeix cap corrcl^ió entre les diverses variables i les seves categories, amb el que 

es pot introduir redundància. 

El càlcul de la matriu de distàncies de tots els ^ presos dos a dos, que no està inclòs 

en els paquets estadístics estàndards, va ésser programat per nosaltres en Fortran'"4', 

posteriorment la matriu resultant tractada amb l'AA utilitzant el programa Gustan, utilitzant 

l'algoritme aglomeratiu UPGMA. 

Tuset (Tuset, 1991) realitzà aquest experiment amb tots els ïç de la seva Tesis 

Doctoral que corresponien a les produccions TSI, TSG, TSH, TSH/TSHA, TSHA, a més 

d'una TS Renana, la TSH Dorada i de 3 individus corresponents a una producció no 

identificada. Per tal de tenir un grup de control es va decidir de MSU matitzar igualment la 

descripció d'aquells índivkius que haven estat caracteritzats arqueomètneament per nosaltres 

en la nostra Tesis de Llicenciatura {Buxeda, 1990). Per tal d'aconseguir la màxima 

objectivitat, la descripció d'aquests individus fou feta per Tuset i Cau seguint els criferr» 

anteriorment exposats, però solament es va poder fer per a aquells individus que restava peça 

"\- Ei programa D1STMOR per al càlcul de la matriu de distàncies entre individus 
utilitzant la diitància entre individus estadístics basada en scores es troba en l'Annex 6. 

m 



sense haver estat tritufada,Uï' (Taula 28). Per a realitzar rexpeóiTicnt i degut a l'excessiu 

numero d'individus a tractar, es dividiren en tres grups: TSI, TSG, TSH. TSR, produccions 

no identificades i grup de control d'Abella; TSH. TSH/TSHA i TSHA; TSHD Per a cada 

grup es feren dos AA. un amb les 15 variables definides i faltre amb les 7 variables de 

pasta. D'aquest experiment destaquem: 

- eis individus d'Abella formaven diverses sgrupauons, sense que es fusionessin entre elles, 

que corresponien al que ara anomenem fàbriques " 

- les ceràmiques de TSH i les de TSH/TSHA i TSHA se separaven relativament bé, 

confirmant l'existència de diferències importants que macroscòpicament es podien apreciar 

Les de TSH formaven agrupacions molt estandarditzades que abastaven la major pan dels 

individus, mentre que les produccions de TSH TSHA i TSHA formaven agrupacions menors 

i molts dels individus quedaven sense ésser inclusos en cap agrupació Això s'inteipretava 

com una major variabilitat de les produccions de TSH/TSHA i TSHA 

- a la fi com que es treballava a Nc i sense la utilització duna via indirecta, excepte en el 

cas d'Abella, s'havia arribat a definir unes agrupacions reals que eren explicables, però i.o 

interpretables 

" \ - Aquest és el motiu de perquè hi ha dos tipus de descripcions en l'inventari d'If 

d'Abella que es dóna en rAnnex 2. Les realitzades segons els criteris estandarditzats 
corresponen a les fetes per Tuset i Cau per a preparar aquestes descripcions per a 
l'experiment de Tuset Les que no s'ajusten a aquests criteris corresponen a les que ja vàrem 
donar en la nostra Tesis de L licenciatura 

"".- Encara que els resultats que llavors teníem eren semi-quantitatius, com ja s'ha 
exposat en el capítol 5, i que tes dades eren molt més superficialment interpretades, ja 
apreciàvem les Unies generals del que hem exposat en la nostia Tesis Doctoral. 
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La conclusió de la "uació a la que s'havia arribat era que cada nivell d'anàlisis, que està 

obligat per la metodologia que li correspon, posseeix el seu propi nivell d inferencia i el seu 

propi nivell d'error. 

Actualment, la realització del càlcul de la matriu de distàncies per una mostra tant 

reduïda no té ara cap significació en el context en que ens trobem, malgrat tot i a títol 

il·lustratiu presentem l'AA realitzada sobre les 7 variables de pasta, per evitar la formació 

d'un grup de motlles i tubs. forçat per no haver esta mai envernissats. En el dendrograma 

resultan!, que presenta un coeficient de correlació cofenètica de 0.93. s'aprecia (Figura 90) 

la formació de petites agrupacions en les que es poden identificar algunes que presenten 

certes coherències respecte de les fàbnques que hem definit (per exemple: 4. 31. 14, 35. 16. 

55. 21. 6, 7, 8 -majoritàriament F;-; 5. 42, 36, 28 -majoritàriament F,-: etc.). És constat 

igualment un altre fet i és que sols tres lç presenten un distància ultramètric* de fusió de 0, 

és a dir sols tres 1, presenten una descripció igual Aquesta constatació que pot sorprendre 

en un taller, en un centre productor, sembla que no ha d'ésser presa amb tanta sorpresa. 

L'estudi de la ceràmica comuna fina d'Abella, que està en curs de realització, ha pennès la 

realització del mateix experiment, però amb la utilització de 267 Ic, que corresponen als 

materials apareguts durant la campanya de 1987. El resultat fou que sols s'apreciaven 8 

agrupacions, cada una de tan sols 2 Ic. que presenraven una distància ultrimètrica de tuító 

a OíBuxeda et al.. 1994) 

En el cas de la mostra que hem estudia de Clunii, es procedí a la realització de varis 

treballs utilitzant tots els individus treballats per Tustt (Tuset, 1991), encara que no 

haguessin pogut ésser inclosos en la mostra que forma el nostre treball de la Tesis Doctoral 
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La descripció d'aquests individus es troba en ¡'Annex 5. A partir de les descripcions (Taula 

29) es procedí en primer lloc a la realització d'una AA amb les 7 variables de pastes. El 

dendrograma resultant, que presenta un coeficient de correlació coíenetica de 0,97, mostra 

clarament varis fets importants (Figura 91) 

- es poden identificar les següents agrupacions (donant el pruner i el darrer \ inclòs en 

l'agrupació, en el sentit d'esquerri ?. dreta del dendrograma (entre parèntesi el número d*Ir»: 

Elm 1 a F?b 70 (7): tots els lr inclosos pertanyen a les URCP EI i E3 

. E? 5 a E2 m 103 (6): es barregen, a més de dos ímílters, ï,- de les URCP Dl. D2 

iE2. 

E'' 57 a E4 78 (5) es barregen 1, de les URCP Dl. D2, E4 i El. a mes del no 

caracteritza! 474 68 

E1 10 a E3a 101 (5) es barregen tmtliers de ceràmiques calcàries amb un % de la 

URCP E3. a més de I'l«. 474 104 

E3b 18 a E2b §0 (12»: excepte dos I,-, un de la URCP E3 i un de l'El. toia la resta 

pertanyen a "es URCP E2. E4, Dl i D2 

E? 36 a E3m 104 (4 >: dos lc (mlien de les ceramiqut calcàries i do* de la URCP 

. Elb 47 a E? 99 (4): es barregen U de les URCP El. E3 i un tmiíer a les 

ceràmiques calcàries 

B m 74 i E3b 75 (2) 

D2a 9 a E2b 93 (8): barreja lf de les URCP D2. E2 i »*n de la El. a mes de dos 

úutiien a les ceràmiques calcaries i l'l( 474/162 

D2a2aD2a4* (2). 
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. 598/8 a E!m/19 (4): barreja le de les URCP El i E3, amb els k 59S/8 i 622/15. 

. Elb 62 a E4 82 (6): barreja IV de les URCP E4, D2 i un outlier a les ceràmiques 

no calcàries amb un de l'El, un mlier a les ceràmiques calcàries i l"lc 278/3 

El 14 a 474/63 (5) es barregen dos I,, de la URCP El amb un de 1*E2 i els Ic 

274/19 i 474/83. 

D2m 30 a D2a 42 (2). 

620/1 a 233/31 (5): barreja dos lr de les URCP Dl i D2 amb els Ir 620/1. 233/14 

El? 11 a E3a 98 (7): barreja Ir de !es URCP El i E3 amb un outlier a les 

ceràmiques calcifies i IIC 233/8. 

. 598/7 a D2b 13 (4): baireja IV de les URCP DI i D2 amb 1'Ir 598/7. 

Dim 23 a Dim 94 (2) 

. D2b 56 a D? o9 <3): barreja IV de les URCP D2. E4 i un outlier a les ceràmiques 

no calcàries. 

E2a 20 a Dim 26 <3): b; Teja f de les URCP E2. D2 i El. 

E3m 97 a E3b 79 (2). 

La resta d i c es poden considerar mal classificats en aquest dendrograma. 

- les afrupactons que es reaittten tendeixen a barrejar duna banda els \ de les URCP E2 

i E4 amb les Dl i D2 En alpin cas s'hi pot barrear un IV de la URCP El, però sois en un 

cas ho la un de i*E3. Ma: no hi ha u.n inclusió d L de la URCP E2 o E4 en una agrupació 

dlV ck íes URCP El i E3 Sí que hi ha agrupacions dels IV de les URCP DI i D2 entre ells 

Els v de les URCP El í E3 tendeixen a agruparse Els outliers a lee ceràmiques calcàries 

es barregen »vint m tgnpackms d'^ <k tes URCP El i E3, els de les no calcàries amb els 
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de les URO» D l i D2. 

- les temperatures de coccions estimades no semblen t¿nir cap influència en la formació 

d'agrupacions. 

Com a resultat d'aquestes consideracions, és clar ara que la informació treta de l'observació 

macroscópica no només és explicable sinó que és interpretable Correspon a les agrupacions 

reals que es pcxlen fer. però aquestes agrupacions no responen a la provinença Com es pot 

veure, no només no respecten Ics URCP definides sinó que barregen les de la vall de l'Ebre 

i les de la vall del Duero. La lògica no es troba en la provinença. sinó en la tecnologia, car 

les URCP E2 i E4 prenen un aspecte més sorrenc, degut a l'existència d'una major fase de 

materials no plàstics, reflectida en la seva composició i. en especia!, posada de relleu per la 

microscopía òptica i la MER Aquest aspecte sorrenc és ei que més ü'assimila a les URCP 

de la vall ael Duero, que són no calcàries i riques en malcriáis no plàstics. Per la seva 

banda, els I, de l'agrupació E3. la més calcària i la de menys inclusions i granulometria me; 

fina, amb distribució més regular, presenta I'aspect menys sorrenc i d aquí que sols un únic 

1, es vegi inclòs en una agrupació amb I, d'aspecte sorrenc 

La repetició de l'AA sobre les 15 variable de pasta i de vernís, que presenta un 

dendrograma amb un coeficient de correlació cofenètica de 0 95, porta a una situació diferent 

(Figura 92) en la qual observem: 

- es formen menys agrupacions, degui a la gran quantitat d'anomalies que presenten els 

vernissos. 
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• les agrupacions ja m responen a la mateixa lógica i és fácil observar la influencia de la 

temperatura de cocció en la formació de les agrupacions. 

En efecte, el fet que els vernissos corresponguin tots a argiles no calcàries significa que, cuits 

tots ells en atmosferes RO-O. el seu comportament serà similar, tendint a enfosquir-se a 

mesura que augmenta la temperatura El comportament del vernís ajudarà més a proporcionar 

similituds entre els I f de les diferents URCP, ajudant a emmascarar la vertadera estructura 

subjacent a les dades. 

Com a darrer experiment hem realitzat una AA emprant el coeficient de Gower, 

D'aquesta manera, podem testar si la distància escullida, que proporciona uns resultats 

interpretables amb les dades que posseïm ara després de la caracterització arqueomètrica. és 

en realitat inadequada i funciona pitjor que un altre tipus de distància L'efecte que té la 

utilització del coeficient de Gower sobre vanables nominals únicament és que tes tracta sense 

donar cap pes a les diverses categories, eliminant així l'efecte del context, ja que no s'estima 

cap probabilitat a partir de les freqüències relatives EI denirograma resultant (Figura 93) 

ens mostra clarament una situació molt pitjor, sense cap possibilitat d*interpretar les dades 

obtingudes a partir de les agrupacions formades 

Tres conclusions sens ofereixen ara 

• les classificacions realitzades amb l i distància entr? individus estadístics basada en scores 

té unes propietats que la fa preferible a d'altres distàncies, en oferir uns resultats més 

naturals 
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- les classificacions realitzades amb els mètodes matemàtics, tot i que es basin en els 

mateixos criteris que utilitzen els arqueòlegs, es mostren superiors als mètodes heuristics per 

la facilitat de retenir tota la informació i poder comparar sense problemes grans volums de 

materials. 

- l'observació macroscópica aporta una informació real, que permet realitzar classificacions 

en agrupacions explicables La interpretabilitat de les dades. però. roman fosca i no té perquè 

ésser en el sentit que interpreta l'arqueologia En el present cas. ¡ta estat impossible 

determinar la provinenca. El problema subjacent a l'observació macroscópica a ull nu és la 

manca de potència, ja que fu l l humà no pot treballar a una definició o a un augment suficient 

com per a individualitzar els trets significatius que ens aporten el coneixement real de la 

ceràmica Per contra, aquesta impressiona la retina creant en I ull humà una confusió d'una 

multiplicitat de dades diferents que ajuden a emmascarar la realitat 

Degut a les fortes limitacions que proporciona l'observació macroscópica a ull nu. 

vàrem decidir de realitzar un treball d'observació macroscópica amb lupa binocular Les 

observacions foren fetes amb una lupa binocular Olympus SZH, equipada amb uns oculars 

de 10X, un objectiu d' IX í un de 2X. i un zoom continuat de 0.75X a 6.4X. que 

proporcionen uns augments de 7.5X a 64X, amb ('objectiu d' IX i de 15X a l2iX amb 

l'objeetiu de 2X. Les observacions s'estandarditzaren als augments de 25X i de 50X tota 

vegada que es revelaren, especialment en el segon cas, com els més aptes per a revelar els 

wets significatius de les ceràmiques La il·luminació fou estandarditzada a les mateixes 

condicions en tot.« els casos. S'usà una fent d*il·luminada de llum freda Olympus Europe 

Highlight 3000, amb dos braços de fibra òptica que se simaren als costats de I ! , en angle 
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de 45°C La intcnsiui de la llum se situà a la posició de High i la brillantor a 3. S'utilitza 

filtre de llum de dia. Les fotografies que il lustren la nostra explicació es retlitzaren amb els 

mateixos mitjans, però amb la intensitat de la Slum a Normal i la brillantor a 2. degut a la 

sobreexposició que es produia , , ,\ Per a poder realitzar Ics observacions amb uns patrons 

de referència s escollí un I r de cada URCP i es procedí a fer 8 experiments de recoccions. 

a les temperatures de 800, 850, 9^0, 950. 1000. 1050. ¡100 i 1150eC. utilitzant una mufla 

CSF 1200 Carbolite Furnaces, controlada amb programador La pujada de temperatura fou 

amb una rao de 1006C/h, mantenint-st durant 1 h la temperatura màxima i procedint-se 

posteriorment a un refredament natural L'atmosfera fou sempre oxidant Totes les 

observación}» es feren sobre fractura fresca Els resultats foren els següents: 

- E l : Els experiments es realitzaren amb i \ 64 cElb» L'aspecte de r i t r » 64 presentava 

una textura amb inclusions visibles de granulometrta variable, amb alguna inclusió esporàdica 

moll major a la resta d'inclusions, de tendència subangular. oferint una microestructura on 

s'aprecia una matriu de tipus cel lular " . amb agregats mícrogranulars. no mas» 

" \ - Malgrat les probes realitzades, degut a que treballem amb rodets Ektachrome ",:5, 
per tal de guanyar un gra més fi i conseqüentment una millor resolució d'imatge, les fotos 
fetes a 50X i la major pan de les fetes a 25X ofereixen problemes que encara no han pogut 
ésser salvats En condicions d'exposicions molt llargues, que en rodets de 25 ASA es poden 
situar a partir dels 10 s. els negatius es veuen afectats per la falla de la llei de la reciprocitat, 
que ocasiona una pèrdua de sensibilitat en la pellicula Degut a això. finalitzada l'exposició, 
el color blau. que en fotografia en color és e! primer nivell que es fixa. està ja fixat, mentre 
que la resta de nivells no »'han fixat degudament Això ocasiona un to blavós que no respon 
al color real de I objecte fotografiat. Aquesta llei. a am, es veu afectada en nucrofotografta 
per la llei del quadrat de l'invers que afecta a fortes variacions de la llum (Blaker. ¿977. 
Thompson i Bradbury, 1987) Degut a aquests problemes no resolts encara, sols podem oferir 
fotografies a 10X. Les fotografies de 2SX i de 50X es fan igual com per a tes de MER amb 
recobnmcnt «stereoscopic, emprant una distància base del 20% de l'arca coberta per la 
fotografia 

"•.- Es evident que aquesta microes;ructu-a cel·lular no es correspon al que observàvem 
a MER, on treballàvem a 2020X augments i ens refenem a la t..«.roe$tructura de la fase 
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desenvolupada, i porositat constant. La distribució de les inclusions i de la microporofitat és 

molí replar El color és marró vermellós. Les obertures més allargades semblen produïdes 

pel modelat de la peca S'observen noques cristal·litzacions blanques. Els resultat no 

permetien observar cap canvi apreciable fins 900-950eC. moment en que es torna més 

vermellós i la mxroporositat pre «tita pors fins i profunds A I050°C es tona a apreciar un 

canvi degut i l'envermelliment de la matriu i l'increment lleuger de cristal.litrcions 

blanques, A 1ÍOOX s'accentuen els dos canvis anteriors A 113CFC hi ha un canvi radical 

en cl qual la matriu es ton» fosca, prenent un aspecte brillant, i no s'observen les 

cristal·litzacions blanques El vernís presenta un procés d'enfosquiment progressiu claiamen» 

apreciable cada 100°C, partint d'in color ataronjat suau A partir d'aquestes dades els Ir de 

la categoria Elb (47, 62. 63 i 95) no ofereixen diferències apreciables amb Vlrrm 64 Els 

If de la categoria Elm (19. 46 i 48) ofereixen sols un color lleugerament més vermell 

Finalment, els 1,- de la categoria Ela ofereixen similituds amb els següents experiments de 

recocció 14 i 16 (9S0°C), 1, 11 i 58 <1030-1100AC) (Figura 94) 

- E2: Els experiments es realitzaren amb 1"̂  31 (E2b). L'aspa;te de Vlin» 31 presenta una 

textura molt rica en inclusions molt petites, que a SOX s'aprecien pel seu aspecte dt cristalls. 

però amb un color similar al de li. matriu, per be que translúcides. Igualment hi ha inclusions 

opaques La imcrecsuuetura és similar a de l'anterior URCP Igualment, l'evolució dels 

canvis en els experiment* de recocció és similar als succeïts en la URCP interior. Les 

característiques dels !<• presents en la categoria E2b (73.10 i 93) són similars a les de l ' I«^ 

31. mentre que la dels lc de tes categoric Dim (3. 71. 77, 88, 92 i 103) i D2a (4. 20. 76. 

90 i 91) es poden comparar als experimentí a 1000*C. Eli vernís»! et compoitcn com en 
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la URO» El (Figura 95). 

- E3: Els experiments es realitzaren amb l \ 18 (E3b), L'aspecte de n i C i B 18 presenta una 

textura amb poca presència d'inclusions de petit tamany i distribució regular, que presenten 

ury tendència subanpular Presenta poques cristal Iitzacions blanques. La microestructwra és 

cèl·lula», d'agregats microgranulars amb una porositat regular. No s'aprecia cap canvi ciar 

fins f Is 950°C en que s'aprecia un color de la matriu més vermellós i un increment de les 

cristal·litzacions bloques, \ 1000°C les cristal tecions blanques comencen a emmascarar 

la mairiu. vermella. El verms, que era de color ataronjat ha patií un enfosquiment clar A 

1G50T les cristal.Htzaeions blanques comencen a tapar les microporositats i la matriu pren 

un aspecte blanquinós A UOOT hi ha un canvi clar, amb una nova intensificació de les 

cristal.liuacions blanquinoses que ara ja emmascaren la matriu, vermella, en els lloc«» que 

es pol observar, especialment a Sv X A lull r*u ofereix un aspecte blanquinós. El vern/s es 

veu enfosquit un altre cop. A 1!50" el vernís és vermelló«! negros i la pasta és fcsca-

marronosa. amb presència de taques blanques. Ofereix un aspecte vitri. Els L̂  de la categoria 

E3b (6, 60, 69. 79, 70 i 75) ofereixen una gran similitud amb Vlu-m 18 Els I<- de la 

categoria E3tn (37,61, 67, 74,84.97, 100.104 i 106) són comprables amb els experiments 

a 100Ö-1050T Finalment, ell k de la categoria Ba (28. 68. 98, 101. 102 i 105) són 

comparables amb els experiments a 1050-1I00T (Figura 96) 

- E4: Els experiments es realtaaren amb \ \ 78. L'aspecte de \%Cm 78 i els resultats dels 

sens experiments de recocetó són similars als de la URCP E2. sense u y presencia 

accentuada de cristal·litzacions blanques. Cap dels L d'aquesta URCP (82, 85 i 86) présenla 

diferencies acusades respecte de l i K E» ?8, 
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- Dl: Els experiments es realitzaren amè \ \ 94 (Dlb) L'aspecte de Vl^u ç * presen» una 

textura amb presència d'inclusions de granulometria diversa, irregularment distribuïdes, en 

!es que predomi»ien les formes sutarrodonides. Alpí*» sobresurten de la matriu de fons. La 

mícroestructura ofereix una matriu de tendència conttr.ua. Li rnicroporosibt és molt variable 

i inconstant. Presenta uns pors de parets llises, cosa que mai succeïa a les URCP de la vall 

de l'Ebre on "«es parets eren rugoses El color es ataronjat intens S'aprecien •rapremtes 

d'inclusions separades de la matriu en practicar la fractura tresca, que tenen un aspecte vitri 

en les parets Les cns:al litzacions blanques que s'aprecien es troben en punts concrets de 

!a matriu i no disseminadi.** per tota ella No s'aprecia cap canvi fins a 1000-lö50eC que 

presenta un enfosquiment d; la matriu, tornant-se densa i molt compacte El vernís, ataronjat 

s'enfosqueix molt A UOO°C el vernís ton» a enfosquir-se i la matriu presenta un aspecte 

vitri vermell fosc. amb petites zones de cristal.liuacmns blanques ben delimitades A 1150°C 

el vernís és vermellós-marronós. La pasta en fractura fresca és densa, atapeïda i 

excemadame:« negra. Algunes de les inclusions blanques s'observen ara groc verdoses. Els 

canvis a alia temperatura són molt accentuats i rapids LI, 25, l'úric de la eaiegona Dlb. 

presenta un color marró clar que sembla correspondre'« a !a més baixa temperatura que se 

h associa. Per comparació amb els experiments 4e recoccio deu ésser utia temperatt'-t 

inferior a 900-950'C. Els L de la ca teara Dim (12. 23. 26. 34. 39 i 12) TO ofereixen 

diferències respecte de I'IH-H 94 Eis l r de la categoria Dia (21 i 33) %An comparares a Ics 

recoccions de 100U-1Ü50"C iFipin 97). 

• D2: Els experiments es real/i&ren amb 1% 27 (D2b). L'aspene de 1'%?« 27 presenta una 

icxtura de granulomcína variable, mal distribuïda, mes • ica en inc'uMons i de mkjor tamany 

que la URC*» DL No presenta quasi gairebé cap zona de i.isul iu/acions bïanquc- La 
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mtcrotexoiri és laminada i coHtinuada, «nb porositat reptar. Presenta tes parets deli pon 

rectes i les impremtes d inclusions amb parets vftries i «lises. El primer c w t clsr s'aprecia 

a lööO' t , on el vernís s'cnf <squeix. A 1Ö50T hi ha canvis clars en el vernís, la pasti 

presenta un Iteujer enfosquiment. A 1 ÍOO'C la matriu es torna venr.cikra fosa i amo aspecte 

vitrifica!. A 1150#C la pasta és rega. molt densa i vitrificada. Els I«- de la cattorta D2b 

(13, 17. 22. 53. 56, 59 i 83). excepte el 45. no presenten cap diferència respecie a n E r E i 

2?. Tampoc no hi presenten cap diferencia els *<- de ia categoria D2m (30, 32,40 i 52). L'iç 

45 ofeir. un asptete de més baixa temperatura amb la past» i el vernís de coior marró clar 

Els If de la categoria D2a (2. ?. 8. 9. 29. 33, 41. 42, 43, 49. 50 i 54» presenten similituds 

e l f * * amb !-•% retoccions u lüüO°C i, en el cas de l ' I c 42, potser fins amb les recocción« a 

1Ö50X íFipra 9«» 

Aquestes observacions permeten contrastar l'existència de canvis de temperatures que ja 

havíem establert, així com feí un » p i t de comentat,si 

- é\ relativameut fàcil distingir amb la lupa binocular entre les URCP de la vall de l'Ebre i 

de la vall del Duer . Malgrat tot. és impossible reaSiizar aq»jesta separació sí no es té en 

compte la possible temperatura de cocció, que s'estima de caract<:rísfíques diverses que 

depenen de L URCP a la que pertany. En el cas d'ury classificació d'un !c- nou *$ clar doncs 

am cal que interactuin els entens de provinença i tecnologia alhora, sobre uns paràmetres 

que prèviament han estat fixats i es potHi conèixer- Sinó és impossible !leg¿r correctament 

ia informació (Figui 99), 

- profunditant en l'anterior, és possible distingir tes UUCP E2 i £4 de tes E* i E3. 
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especialment quan les temperatures de cocció dels I, comprats Mm altes, 

- la URCP E3 d'alta temperatura és característica i inconfusible. Interpretem que les 

cristal,liaaeioits blanques que desenvolupa en augmentar la temperatura s'han de posar en 

relació aúib les fases de cocció que agreixen i que. detut al seu alt contingut en CaO. són 

més importants que en can altra URCP Així. atribuïm aquestes cristal litzacions que 

emmascaren la matriu argilosa a Its cristal·litzacions de les plagiòclassis 

- és difícil separar ics URCP Dl i D2. només la convergència de vans factors clars ho pot 

permetre. 

- en alguns casos pode« tever-hi problemes per distingir ics URCP de les dues regions, 

especialment Ics URCP El. E2 i E4 de baixa temperatura amb les de ia vall dei Duero, i Ics 

URCP D2 i, especialment. Dl d'alta temperatura amb la vall de l'Ebre 

Aquest experiment no només ens permet classificar aproximadament la ceràmica de TSHA 

de Clunia amb una certa rapidesa, economia de treball i seguretat, sinó que serveix per a 

comprendre els motius dels ¿rrors sistemàtics que es produïen a ull nu. donat que són. 

agreujades, les tendències als problemes observats. Si reprenem a«n la classificació dels Ir 

que no han estat caracteritzats i Annex 5» podem aproximar, treballant amb la lupa binomiar 

a 25X i. especialmc:«. a SOX. evidentment en els casos de contradiccions ha de prevaler 

l'observació en binocular: 

- »S/42: URCP E2-E4 
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- 598/7: URCP Dia, es trobava en ¡agrupació 598/7 a 02b 13, de ceràmiques sorrenques. 

-598/8: URCP Dl. 

- 620/1: URCP D2c, es trobava en l'agrupació 620/1 a 233/31, de ceràmiques sorrenques 

- 622/15: URCP E2-E4, es trobava en l'agrupació 598/8 a Elm 19, d'URCP El i E3. 

- 233 8: URCP El-E3b, es trobava en l'agrupació Ela 11 a E3a 98. d'URCP El i E3 

- 233/14: URCP D2a, e$ trobava en l'agrupació 620;1 a 233/31. de ceràmiques sorrenques. 

- 233/31: URCP Elc, es trobava en l'agrupació 620/1 a 233/31, de ceràmiques sorrenques 

274 19: URCP Be . es trobava en ¡agrupació El 14 a 474/63. d'URCP El i E3 

- 278/3: URCP Dic. es trobava en l'aga'pacio Elb 62 a E4 82, de ceràmiques sorrenques. 

- 474/63: URCP El o E3b, es trobava en ragru.iació El 14 a 474/63. d'URCP El i E3 

47468: URCP Dic. es trobava en l'agrupació E? 57 a E4 78. de ceràmiques sorrenques 

474/104: URCP E3c. es trobava en l'agrupació E? 10 a E3a 101. d'URCP E! i E3 

- 474/162: URCP Dia, es trobava en l'agrupació D2a 9 a E2b 93. de ceràmiques sorrenques. 

Els resultats són consistents, donant cada nivell d'anàlisi la resposta corresponent segons la 

seva potència d'inferència. Així, és extremadament interessant comprovar com els errors 

comesos per la caracterització macroscópica a ull nu s'han fet segons les tendencies 

esperades, tendencies que corresponen a les dificultats revelades per la lupa binocular Com 

havíem dit, és absolut: ,-nt evident que cada nivell d'anàlisis, que està obligat per la 

metodologia que li correspon, posseeix el seu propi nivell d'inferència i el seu propi nivell 

d error 

En el cas d'Abella, la caracterització per lupa binocular no permet cap error 

d'í tribució envers tes URCP de la regió de la vall de l'Ebre o de la regió de la vall del 
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Duero identificades a Clunia La textura presenta molt poques inclusions, algunes de les 

quals són laminan, amb un aspecte dispers per la matriu, però irregular La mkroestructura 

és d'agregats microgranulars. però sense permetre observar cap mteroestructura cellular Els 

colors presenten una gran variació que es corresponen al canvis de temperatura. Així (Figura 

100), es comprova un canvi de color entre els % 25 i 46 de la F,. i entre l ' I - 25 i l ' ^ 

PA87.16, Ic aquest darrer que havíem inclòs en el capítol 7 per presentar una temperatura 

de cocció molt biixa, contrastada amb els primers resultats de DRX que propo-cioneii un 

difractograma amb les reflexions basáis de les argiles il.lítiques del vernís, orientades 

preferentment sobre la matriu Aquests ^ mostren un canvi de colcvaeió que pot assumir-se 

degut a l'increment de la temperatura de cocció, especialment en el t i s de Vic 46 que ja 

presenta un color ataronjat per la cristal·lització de l'hematites T .is I f de la F ; el color 

de la pasta és generalment ataronjat, com l"I r 1. Els colors es van aclarint, tal i com mostra 

l'experiment d i recoccíó de \ \ 1 a 1080°r"\ que passa a coloración» grogues •> 1150°C 

corresponents a la F,. Finalment, s'arriba a la fusió verda de Vic 13. de la F4. El procés en 

els vernissos és similar, fins a arribar igualment a la fusió verda Finalment, cal considerar 

a part el problema de l*I r 11. que tot i q«je l'hem classificat en ia F, presenta una cocció 

reductora-reductora L i seva baixa temperatura de cocció, i la consequent microestructura 

del vernís, mostrant les làmines d'argiles, facilitarà la seva oxidació en ésser recuit a 950°C 

en atmosfera oxidant (Figura 101 i. 

Cal destacar, abans de finalitzar aquesta exposició que cl comportament del color 

davant dels canvis de temperatura no es el mateix per a les ceràmiques de la vall de l'Ebre 

i les d'Abella, malgrat que totes elles pertanyen a la categoria de ceràmiques calcàries i 

presenten igualment les fases minerals de cocció i tes micioestructures i estadis de 
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simerit/ació que corresponen Canvis de color similars als d'Abella han estat descrits en 

ceràmiques calcaries per varé autors (.'icon. 1973; Mamaus et al., 1Q81; Nollcr i Knoll. 

1938) Malgrat tot. cal pensar en lexistcncia de factors que, actualment, no coneixem que 

no han evitat el creixement dels cristalls dhematites en les ceràmiques de la vall de l'Ebre, 

mantenint els :olors vermells, cada cop més intensos, fins a desenvolupar una fusió negra, 

possibLme.it per la transformació de I'hematites en wustita (FeO) (Maniatis et ai, 1981; 

Echallier i Mery, 1992) (Figura 102) Aquesta diferència de rompo.laments per a ceràmiques 

amb composicions properes poia igualment de manifest el perill de simplificar la 

interpretació de les dad;s que es posseeixen en funció del que s'ha establert per a d'altres 

casos. 

Les r»i:.ncances que ha demostrat la caracte; ització macroscópica a ull nu deriven de 

que aquesta observació es rea.iíza sobre Ics característiques físiques (CF) de la ceràmica. 

Aqueles característiques físiques són funció de la fàbrica a la que pertany cada If. 

CF«ftF,). 

En realitat, podríem expressar aquesta dependència com a funció de dues variables. 

CF=f(P„PT2) 

on PT, és el àegon procés tecno'ògic, el que succeeix entre P, i F,. Havíem simplificat aquest 

FT,, senyalant que bàsicament consistia en el modelat i la cocció del vas Podem doncs 

expressar aquesta dependència com a funció de qua;re variables, 

CF=fïP„M,TC,AC) 

on M és el modelat, TC es refereix a la temperatura de cocció i AC a l'atmosfera de cocció, 

que son els paràmetres més fàciïs d estimar i qi'e revesteixen una especial importàncic en el 

procés de cocció i postxocció 
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En el cas d'Abella, donat que treballem a T i hem estimat una única H. es poden 

suposar constants P, i M Així, les característiques físiques varen en funció de les variables 

TC i AC: 

CT = fCrC.AO 

Durant el PT, de ta TS Hispànica. AC és constant mercès a l'us de forns d'irradiació que 

permeten una cocció 0 -0 . obtenint-se d'aquesta manera la funció 

CF*f(TC). 

Així. es pot imaginar que existeix un espai mostral. la recta real R + corresponent a TC. que 

se subdivideix en n intervals al voltant d"n punts i corresponen a les n fàbriques que es 

classifica la TS Hispánica a partir de les seves característiques físiques, categones que 

coincideixen en línies generals amb les fàbriques de TS Hispànica definides 

Malgrat tol. aquesta simplificació la podem realitzar en el cas d'Abella degut a que 

treballem a N, En el cas de treballar a N,. com és el cas de Ciuma. cal passar a definir una 

formula de la manera, considerant M constant degut a que treballem amb TSHA però sense 

que es puguin tenir garanties al respecte. 

CF*f(Z1.PT„TC.AC) 

on PT¡ correspon al procés tecnològic entre Z, i P„ amb els problemes que es poden planttjar 

sup jsant que l'estructura de la cocció no cal definir la perquè es pot considerar constant per 

als díverios T subjacents en l'estructura de les dades. A la llum de la present funció resulta 

evident la complicació que suposa, en un centre receptor, interpretar les agrupacions 

realitzades per observació macroscópica a ull mi. Aquesta interpretació pot realitzar-se només 

després d'un treball arqueomètnc que aporti les dades necessities per estimar els valors en 

les variables independents, permetent així construir aquesta funció 
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Reconèixer una ser« d agrupacions en el nivell d'anàlisi macroscopic a ull nu, amb 

un mètode de classificació heurístic o matemàtic, i intentar aproximar una provinenca, a 

partir d'aquestes agrupacions, per als diversos Ic, és construir la inversa de la funció 

anterior, 

Z,.PT„TC.AOfíCF) 

i intentar reduir-la a 

Z«=f(CF) 

eliminant, sense tenir-ho en compte, les que ara haurien d'ésser les variables dependents PT„ 

TC, AC. Axí, s'ignora que la major part de la informació que es desprèn de les 

característiques físiques és d'índole tecnològica i, a més, s'assigna tota aquesta informació 

a l'única variable que es conserva: Z,, la provinetiça. Però més greu encara que aquesta 

reducció i les seves implicacions, és el propi intent de construir aquesta funció inversa. En 

el cas de l'observació r\acroscòpica a ull nu, no és possible construir la funció inversa donat 

que en la funció original les variables independents responen a paràmetres impossibles de 

conèixer si no és per via indirecta. 

De tot això es deiiva que només pot construir-se una funció inversa 

Z„PTl,TC,AC=f(CF) 

després de la construcció de la funció onginal a partir del treball arqueomètric, coneixent els 

valors que prenen les variables independents i podent per tant construir la funció original, 

observant els valors que prenen les característiques físiques És després de la construcció 

d'aquesta funció que es pot finalment aproximar la funció inversa. 

És doncs evident que la recerca de solucions aproximades presenta unes limitacions 
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quo no permeten la utilització d'una tal metodologia L'única solució acceptable per a 

aconseguir un mètode de treball acceptable ve proporcionada per l'obtenció de la funció 

inversa 

Z,.PT,.TC.AOf<CF). 

funció que només s'aconsegueix després d'un treball arqueomètnc Però és igialment evident 

que, no es pot arribar a una informació de provincia sense !a informació tecnològica. 

L'assignació de valors de provinença h? de fer-se alhora que s assignen els valors dels 

processos tecnològics, i a la inverna. En aquest sentit, la separació estricte que establert 

Renfrew entre caracterització i teaiologia no és sostenible 

A més. aquesta funció ha d'ésser construïda per a cada e»s d'estudi, sense que es 

pugui utilitzar fora del context per al qual ha estat definida És absolutament imposible 

utilitzar una funció d'aproximació de < observació macroscópica a la informació de 

provinença i tecnologia que s'obtindria per viz indirecta fora del cas particular per ¿! que 

aquesta funció ha estat definida. 

El caràcter aproximatiu que s'obté així per a l'obsen-ció macroscópica a ull nu pot 

mtllorar-se sensiblement utilitzant-se, per a aquesta observació macroscópica, una lupa 

binocular. El major nivell d'anàlisi que s'aconsegueix amí« h lupa binocular es tradueix en 

una millor estimació dels valors de Ses característiques físiques, amb la qual cosa la funció 

per la qual s'assignen valors de provinença i de tecnologia es veu fortament millorada""1 

"*.- Una proba de que tes consideracions fetes per a 1% jservació macroscópica a ull • -J 
són vàlides igualment per a l i lupa binocular és qi't vàrem dis.« tyar un experiment en el 
qual Cau va classificar els I ( de Clunia amb la lupa binocular. Malgrat que fa classificació 
era natural o ta millor classif; acio en el sentit en que umbé ho era la realitzada per l'AA 
amb la distància eiffre individus estadístics busaca tu scvres, les agrvpacioos resultants no 
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Abans d'acabar, hem d'assenyalar que les caràcter Miques fís jues de l'I, poden estar 

afectades pels processos d alteració i contaminació, d'us. Jen >sicionaL i post-depo bionals. 

fins el punt que els k afectats no puguin ésser conectar snt classificats a partir de la fórmula 

que es proposi. El paper d'aquests processos no ha estat con'emplat en la funció, per tal de 

simplificar Ve. uema presentat, però pot tenir, en alguns casos, una importància extrema 

La seva inclusió en la tunc-o proposada complica la definició de la mateixa, però és 

indubtable que millorarà la seva capacitat d'atribució de valors correctes de provmença i de 

tecnologia. 

aportaven una informació de prpvinefiça s-né qx coro ¡u nein vist, degut als problemes que 
planteja i>mmascaran.en: de la rea'iiat dels I r per les característiques tecnològiques : les 
dispersions que es produeixeti degudes a tes diferents ftbrkp.s existents en cada URCP 
informaven més obre tecnologia q«e «*re provir^nça ízmr un coneixement previ de íes 
funcions i aproximació no era tampoc potsi·ile aproximar uru proviner«ea vàlida Com de 
fet es desprèn de la realitat ttóriea que han ..posat 
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9. CONCLUSIONS. 

No volem air fer un exposició llarga i raonada de les nostres conclusions, donat que 

ja han estat expressades durant la nostra Tesis Doctoral, Remarcarem sols certs punt que 

creiem d'especial importància 

- a nivell arqueomètric, ens resuia abassegadorament clara la necessitat d'emprar una teoria 

que pugui doaar suport i eines d'expresssó a les problemàtiques plantejades. No pot constatar-

se cap avanç evident si no es disposa d'un uiveü ideacionai en el qual es paguin expressar 

abstraetament e's principis, axiomes, assumpcions, etc., que permetin crear un llenguatge o 

una àlgebra que serveixi a la praxis i li permeti estructurar un discurs vàlid. Com a una part 

d'aquesta necessitat entenem l'existència d'una dependència de l'arqueometna respecte de 

l'arqueologia, la definició dels nivells de conjunció i d'incertitud, la integració de tècniques, 

el remouíe les restriccions als espais reals n-dimensionals i la construcció de funcbns 

d'aproximació que permetin la transcendència del treball arqueomètric limitat a la mostra en 

estudi i fins el plantejar-se que entenem per mostra (Madsen. '988). 

- a nivell arqueològic, ens resulta lambé abassegadorament clara la necessitat de plantejar-nos 

la funció de la lecerca arqueològica Finalitzava Franke! la seva defensa de larqu»»leg en 

els següents termes: 

"in short, archaeologists create archaeological data out of sites. The previous 

(w^nown) physical structure of a sue is changed 'irrevocably changed for desiroyedh 

and a new (formally defined} obstruct structure is given to them. Some pote 'ml 

information will be lost in the process, but other aula are extracteu and givn 
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meaning and sigmficance. f.. ) In terms of the processes that make and change sites 

and knowledge, the exvcvator should he seen not simply as a destroyer, hut as a 

particular agent of transformation, wich ceates our structured archaeological 

record.'' (Frankel, 1993, p. 877». 

En efecte, aquest paper d'estructurador de larquxleg és una de les transcendències ae la 

recerca Però. és que aquesta defensa no és també la insinuació d'un perill? Es poden crear 

falses estructures i mantenír-les9 Es poden, en el cas que ens ocupa, crear evolucions lineals 

de la TS Hispànica i ajustar a un únic model la TSHA i la TS Hispánica úAbella. per molt 

contemporànies que siguin, si les seves tipologies difereixen, les seves tecnologies difereixen 

(calcàries en cocció 0-0 e.i forn d'irradiació a Abella, calcàries en cocció RO-0 en torn de 

flama lliure a la vall de l'Ebre, no calcàries en cocció 1(0-0 en forn de flama lliure a la vall 

de l'Ebre), etc.? Quin sentit pot tenir reconèixer l'error en un esquema cronològic i 

mantenir-lo? Qmu sentit té pressuposar una actiiud persor*tl insostenible per a explicar 

Abella? Què pot aportar a la reterr·» la invenció d'un taller secundan anterior al S. Ill a 

Clunia? O què hem d'entendre per rendibilitat científica quan es tracta d'emprendre els 

treballs de recerca com demana ¡3 respista proposadn» Es que és rendible la creació 

d'estructures inexistents ue condicionen la recerca i obliguen a estèrils investigacuins*' Per 

nosaltres resulta evident que cal un :sforç metodològic real. però que no necessàriament es 

justifica a faves de com es fan, amb qaines tècniques i amb quines novetats, sinó que es 

jurifica 

"...by thinking hard about the meamng, how we give -leaning to our concepts, how 

we create dita, and how we p*rceive structural relationships, within our data, we can 

feel more confdent we are truly studying the past and not ¿"me artifact of our 

ignorance." (Aktenderfer, 1987, p 112). 
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ANNEX I. INVENTAN D'lNMVIDl'S fVAKiLA. 

Els individua rviutluis es relacionen pel teu numero d arulisi La !tetra S qui 

preceder* aquest numero correspon a la identificació de la ser« analítica A «quest numero 

e! segueix el d'inventari d'ewavacto. am com la lámina on. si es ti cas, es troba el %m 

Jibuti Le» lémur*, es tronen a la ft d "aquest inventan El» dihuiios es donen sempre a 

escala E I 2 

Vicente en el seu trermll s»*re el taller i Vicente, I9S8i mtlou algu*» deis indnidus 

que hem estudiat. Per a facilitar la compareció entre «nodos trehaüs rela::»r*m a 

continuació aquests indi. du* i la veva localització en el trehall de V>-¿me 

><»•' . Hopa*.** ". --Pf •* **'• 

v, . i t - ¿imimmm tac ** . "% 

< • « « * (VajaMarlt i". I «ff l > . | k ' i 

s «•«•* Cm0im-í i «ft» " . *;•• '* tmm mm e» mr*t*> *s ••**»*•, *4 •* s i aartti «al»«*. *-¡ to. W B » i m*mm- «• par.» « » A i * ; 
| i » 4 t * I M 1 t « r t ^ p » t f aánaa. l - » i i r 

S4M " JiaMM tu-* • * * • MiMf 1 tap i * i •?• 

S 4»«» Jt*üMt r « MWM MMHH 2 fOf » ' • «" 

v-.-ii r^w*,v>fl «i. j <fp tu»« tm 
%4M)l I O t a y a l >ff ét í »pp 4*5 ! « t i 

»4012 4 » m i n a .tt'r" «*aa» « pr * * i «" 

S40 I4 Qnjaaajajfr | | '• T t l i H S a a ) f & á M » c * d * i i i t 

$4E»i» hemm m tamUßtmaB 2 ipa 24». JMxL. é M « a*iajrm4 « H N I I P4 f* lo" ai mw AOMH Mur-t« umoyaa « «tó-* nk S «ilM 
r «rt. iwmrt.'d >r-v»i!Ui r. I A • * V ;»* 

J / t í O f t « « a i tan afHM Maat * tpf t í • • » . S kr r< émtn an n f a i r 

»<All l ferattt « r j i .»»« i * i i 11 tas 24' t I « , <»• t * w. ft» M w i « < q*ffa< t i •% , uta» i««pfa«:«.• 

S 4 » l * G u « M . » pp *» . i « i 

•» «Cl A M M & J . I • •# f7 i l$S) (L* t i M M 4k Í # I M U K #> nii0i«i i A * ¿ . < « • * M a a » carreajtoc. • toMatt i í i akiaM " n »t i» a w « t MMtei 

Ï-022 ( « M t ' w m « | r « > .1« 
S « 2 4 CaMÉ>»árw, 2 (« • « I > 101i»T« ém ptf«. » i « ! t aMMtift •> Mi t i tmjtt ,» . «Mar f 4 r 422» 
VUtt-> O0ráet Mj»? •» . INfi 

S«1*» AWMMH «a «*rnri/..«*»i. I t f f J4 i . i ' l M t » * * » • rl «mMP«4 ai<rturi " Í I T I * pe» ftw» A4jut». «>^«w <•>«•»• • • I • * • • * • » 4 » » 
aaWR «ir d M i M a a r 4'aamiÉri 4i r l FA 17 i Ot 

MWJJ IXajrftü.« '» « . 2 «aa 4 ' i 41 . 

^«rté í'immmt. <Hm w i T'i 
$.4KM ¿M«W «a or.-«*, i* w to i n i 
S4«i*» Dnpaj>c»f| « S ¿ a 241 i I S . I 

S-OWu r « t é ^ B A . 12 *aa SS i m 

S-UMI l>« • -i anow.:*u. ir. m ;«' , 2$J|. d w ^ n , «UtoM« i «pit ft-' * * , 

lfualt*«crt, MrH úxím alpns dtls individus que estudiem en cl «cu treball (Burea. 

1992). L* com-'pond¿nt:4 es í « « t..itre el númrm d'anàUsi i el numero de catàleg (Sures, 

1992, vol. 2), esxpte pHs motile..., tractats a part en el Vol. 1 (Burés. 1992, pp. 159-I7I), 
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i ¿i ki seguem 

S-WK »K ( t i * * » r » »**»• m m 
S-fSOC ! » » ( t i « m |M» «-*• r i.. 
S4H3 l i » 
S I I I N 1*1 i t . «MM. .•» mm m m 

%-mm n* 

s-fflB" i : * 
S 4 M I!« 

l-OIII i iV, 

« .« i • c 

S4NC1 *i-«»«- : : 

m*s Maar i: 
,mQ« MaiHc 
» « 5 * Mau« * 
M i ' * ' r.' 
i art» ;«* 
i «t i l * ¡ » ; 
S4BW • % 
s-att» o» 
i « « * tu 

A 1'inventan d'individus analitzats s'observarà qye no hi sóc «li individus S-0020. 

S-0023 i S 00:? 1 Degut a que tes mostré* varen ésser leanalitiade« després del nostre Peball 

de Tesis de i licenciatura, per ui) d'yntfiear l» metodologia amb l'emprada amb les moarés 

de TSHA de Chuua 11 "evitar ceris problemes detecats amb els pi irr-ers multats i cjue els 

convenien en dades semiquaatttattves. aquests tres individus van haver d'ésser abancfoiiats 

per no diiposai de mes n:*wtra per al seu reanaltsis. 

Una darrera advertència respecte de la:.¡ostra del Taller d'Abella es que el ntosoitfe 

íúm preparat per Vicente durant la realiuauo A la teva Te»i Í*S Uicefjeiaojri (Vicerte, 

I WS). A'iuesü tnvestif adora realitzi un mor.r«ige aleatori sobre els material» de la 

campacya de 198" del Camp dels forns, al Pla d'Abelh. incloem individus procede«» del 

Forn i» del Forn 2 i del quadre QX, situat enffe aiabdó» fon». L'n ¡ink bidividu fou inclóé 

procedent del jacinrnt de ta Rectoró» (S-00M). Malgrat tot, no tots els individus procedents 

del Canv <**•* F 0 0 * ^-J M i d'Aheüs tenien numero d'inventari. Tampoc no es consigni la 

sevi proceden i> en el moment de fer-se ei moftratfe. Aquests individus són 4 canonades 

» i mtmm< W f K l ' 4W* » »MJhMl «* t! M <* ¡><*< 
i i »» mmt PA * * ": * w» tMrrcMM* « * t *•<*» MI»ti> | f tm « M M » , è'mm mi' « t l M f I*»i 

i4'ai-WMri N T ¡ 1 t*él m rt*.»* It o » a M f i PA f |H». 
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d'eitrusíá d« fums de feta (S-00>61S-0029). ais que te'U dona postrS-vmem eli*' . ter-js 

S.26 a S.2"1 i !4 pec^s * TÏH, ill que te'is done posteriorment els números d'inventari 

PA.87.AA » »AJ7.AÑ La procetlèrcia dels individus» **stuúifct« és la següent. 

M i N M W * . * ' '<• < * ' W * 
• i - : • •» i 

Ü * M 

I 4 i » l i 

S4l>W 

Jt í ÜWÍ? 

J I '*Hi»Ä» 

4 4 1 / * 
^4* t f 1 

öl * * 
4*H>* 

i fel» 

% Ï Í » # * 

% ¡ M » 

M l ) « * 

„ '»•*• ' 

»4»»» I 

\mv 
> 4 » W 

0 . -** .* 

4 a » , 

%41»C 
«<1IH 

\ « I I " 

%««•» 

t «•»!•> 

4 4 » ¡ l 

4 4 » : : 

4 a n » 

S 4 » l ' 

<M1»*4 
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L'intentan d'individus analitzat» és el següent 

S-aWí - ?A.I7.209 - I-amina | . 

í fragment de vora t paret de TS Hispànica, ferma Hisp. 7. Pista Je fractura rugosa» 

atarrajada, amb inclusions blanques net ties. vermelles i fosques i unidades i brilluntà de fons 

P-esenta pors i vacuni«. Venti* nuuió. her awservai i de to mat. Presenta acaraladures a 

Texte«« de la van i de la naret 

S-0002 - thMl.m • Làmina 1. 

2 fragments de paret de I5 Htspnica, formt irat.. 37, Pasta de fr* turi rug»̂ "« groguenca, 

amh «ifscuíes vermelles de tuns i tosques puntejjdes. ".'• .•venta po-s. vacuo* > i li-jiíuíi.-

VfrTíi narró, anib dcsprefliltlef¡, aleatori a llentilles a I'interior i ben uMsaenat i l'exterior. 

To mat. Pretenu atanaíadures i decoració a moüí • i l'exterior de la i«ret. 

S-MQ3 - tüJff.114 « Lamina I. 

3 í'ifïKB» de wrt i garet de 13 f ,i*r aa«ca, fe-una Drag 37 Tasta de factura "Jg* « * 

9 



espionada, groguenca, amb inclusiona blanques i vermelles puntejades i r-miants de fons. 

Presenta pors i vacuoles Vernís marró, erosionat i de to mat. Presenta baquetó i acanaladura 

a l'exterior de la vora i acanaladures i decoració a motlle a I extenor de la paret. 

S-0004 - PA.87.176 - Làmina 1. 

2 fragments de paret, fons i peu de TS Hispànica, vas indeterminat. Pasta de fractura rugosa, 

groguenca, amb partícules vermelles i fosques puntejades i brillants de fons. Presenta pors. 

Vernís ataronjat, erosionat i de to mat. Presenta baquetó a l'exterior de la paret. Peu de 

secció triangular plana. Fons intern circular i extern pla. encara que incomplets. 

S-0005 - PA.87.1 - Làmina 1. 

1 fragment de vora i paret de TS Hispànica, forma Drag. 37. Pasta de fractura rugosa, 

ataronjada. amb inclusions blanques i vermelles puntejades i brillants de fons. Presenta pors 

i vacuoles. Vernís marró, erosionat i de to mat. Presenta baquetó i acanaladures a l'exterior 

de la vora i acanaladures i decoració a motlle a l'exterior de la paret. 

S-0006 - PA.87.17 /26 - Làmina 2. 

3 fragments de paret, fons i peu de TS Hispànica, vas indeterminat. Pasta de fractura rugosa, 

ataronjada i amb inclusions fosques puntejades Presenta pors. Vernís ataronjat, erosionat i 

de to mat. Peu de secció triangular plana. Fons intern circular i extern cirmlar amb melic. 

S-0007 - PA.87.154 /3 - Làmina 2. 

3 fragments de vora i paret de TS Hispànica, forma Drag. 37. Pasta de fractura llisa i 

rugosa, ataronjada i amb inclusions fosques puntejades. Presenta pors. Vernís marró, ben 

conservat i de to mat. Presenta baquetó i acanaladura a l'exterior de la vora i acanaladura 

i decoració a motlle a l'exterior de la paret. 

S-0008 - PA.87.5 /206 - Làmina 2. 

2 fragments de vora i paret de TS Hispànica, forma Drag. 37. Pasta de fractura llisa i 

rugosa, ataronjada, amb uclusions blanques i fosques puntejades i brillants de fons. Presenta 
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pots. Vernís ataronjat i marró erosionat i de to mat. Presenta baquetó i acanaladura a 

l'exterior de la vora i acanaladura i decoració a motlle a l'exterior de la paret. 

S-0009 - PA.87.155 - Lamina 2. 

2 fragments de vora i par TS Hispánica, forma Drag. 37. Pasta de fractura rugosa i 

espionada, groguenca i amb inclusions fosques puntejades. Presenta pors. Vernís ataronjat 

i marró, erosionat i de to mat. Presenta baquetó i acanaladura a l'exterior de la vora i 

acanaladura i decoració a motlle a l'exterior de la paret. 

Ç-OOW - PA.87.172 a 174 - Làmina 8. 

1 fragment de vora i paret de TS Hispànica, forma Drag. 44. Pasta de fractura rugori, 

groguenca i amb inclusions brillants de fons». No presenta macroporosita . Vernís marró, 

erosionat i de to mat. Presenta acanaladuras i baquetó a l'exterior de la paret. 

S-0011 - PA 87.20 /1913 - Làmina 3. 

4 fragments de paret, fons i peu de TS Hispànica, tancada indeterminada. Pasta de fractura 

llisa i rugosa, negra, amb inclusions blanques puntejades i fosques de fons. Presenta pors. 

Vernís negre, ben conservat i de to brillant. Presenta acanaladuras i decoració impresa a 

l'exterior de la paret. Peu de secció triangular plana. Fons tntern circular, encara que 

incomplet. 

S0U12 - PA.87.183 - Làmina 3. 

1 fragment de paret, fons i peu de TS Hispànica, forma Drag. 37. Pasta de fractura rugosa, 

groguenca i sense incluions Presenta pors. Venus ataronjat, erosionat i de to mat. Presenta 

decoració a motile a l'exterior de la paret. Peu de secció triangular plana. Fons intern 

circular, encara que incomplet. 

S-0013 - PA.87.585. 

2 fragments de vora i paret de TS Hispànica, vas indetrminat. Pasta de fractura rugosa, 

verda, amb inclusions blanques i fosques puntejades i brillants de fons. Presenta pors. Venus 
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verdós, granulos i de to mat i brillant a l'interior i mat a l'exterior. Presenta acanaladura a 

l'exterior de la vora i acanaladura i baquetó a l'ext :rior de la paret. La peça està defo-mada 

i presenta una vitrificado a l'exterior de la pam. 

S-0014 • NAVES.85.C.2 - Làmina J. 

2 fragments, forma sencera, de TS Hispánica, forma Drag. 18/31. Pasta de fractura rugosa, 

ataronjada, amb inclusions Manques i fosques puntejades i brillants de fons. Presenta pors. 

Vernís ataronjat i marró, eros.anat i de to mat. Presenta baquetó i ^matadura a l'exterior 

de ia vora i de la carena. Peu de secció triangular plana. Fons intern circular amb melic i 

extern circular amb baquetó. Presenta grafit a l'exterior de la paret. 

S-0015 - PA.87.AN. 

1 fragment de paret áe TS Hispánica, forma indeterminada. Pasta de fractura llisa i rugosa, 

groguenca i fosca, amb inclusions blanques, vermelles i fosques puntejades. Presenta pors. 

Vernís marró i negres, amb despreniment aleatori a llentilles i de to mat. 

S-0016. PA.87.186 /187 - Làmina 3. 

1 fragment de paret, fons i peu de TS Hispànica, tancada indeteminada. Pasta de fractura 

rugosa, ataronjada, amb inclusions blanques i vermelles puntejades i brillants de fons. 

Presenta pors. Vernís marró, ben conservat i de to mat. Presenta acanaladures a l'exterior 

del fons Peu de secció triangular plana. Fons intern circular i extern p!a. encara que 

incomplets. 

S-0017 - PA.87.38 - Làmina 4. 

1 fragment de paret de TS Hispànica, forma Drag. 37. Pasta de color vermell clar i vernís 

de cok» vermell-ataronjat molt mal conservat. Presenta decoració a motlle a l'exterior de to 

oaret. 

S-0018 • PA.87.851 - Làmina 4. 

1 fragment de base i peu de TS Hispànica, plat indrterminat. Pasta de fi »crura rugosa, verda 
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i fosca, amb inclusions blanques i fosques puntejades. Presenta pors. Vernís mano i negre, 

erosionat i de to mat. Presenta acanaladuras a l'interior del fons. Peu de secció triangular 

plana. Fons intern i extern pla, encara que incomplets. 

S-0019 . PA.87.425 - Lamina 4. 

1 fragment de paret de motlle de TS Hispànica. Pasta de color groc verdós. Mai 

envernissada. Presenta decoració impresa a l'interior de la paret. 

S-6Ü2! - PA.87.424 - Làmina 4. 

1 fragment de vora i paret de motlle de TS Hispànica. Pasta de fractura rugosa, ataronjada 

i amb inclusions blanques puntejades. Presenta por . Mai envernissada. Presenta baquetó a 

l'exterior de la vora i acanaladura al seu interio, i acanaladura i decoració impresa a 

l'interior de la paret. 

S-0022 . PA.87.41K • Làmina 4. 

2 fragments, forma sencera, de motlie ds TS Hispànica. Pasta de fractura rugosa, ataronjada, 

groguenca i fosca i sense inclusions. Presenta pors. Mai envernissada. Presenta baquetó a 

l'exterior de la vora i acanaladura al seu in' :rior, acanaladura, decoració impresa i baquetó 

a l'interior de la paret i acanaladores a l'exterior del fons. Sense peu de cares no similars. 

S-0024 - PA.87.422 - Làmina 5. 

2 fragments de vora i paret de motlle de TS Hispanka. Pasta de fractura rugosa, ataronjada 

i groguenca, amb inclusions blanques puntejades i fosqixs i brillants de fons. Presenta pors 

i vacuoles. Mai envernissada. Presenta baquetó a l'extern r de la vora i acanaladura al seu 

interior, i acanaladura i decoració impresa a l'interior de I', paret. 

S-Í025 - PA.87.426 - Làmina 5. 

1 fragment de vora i paret de motil' ' TS Hispana i. Pasta de fractura rugosa, groguenca 

i amb inclusions brillaràs de fon" -ita pors. Mai envernissada. Presenta baquetó a 

l'exterior de la /ora i «¿canaladura al seu inserior, i acanaladura, baquetó i decoració impresa 
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a l'interior de la paret. 

S-0026-S.26. 

1 fragment de paret de canonada d'extracció de fums de forn. Pasta de fractura rugosa i 

esgraonada. fosca i amb inclusions blanques i vermelles puntejades i brillants de fons. 

Presenta pors, vacuoles i obertures. Mai envernissada. 

S-W27-S.27. 

1 fragment de paret de canonada d'extracció de fums de forn. Pasta de fractura rugosa i 

esgraonada, ataronjada i verda, amb inclusions vermelles i fosques puntejades. Presenta pors. 

Mai envernissada. 

S-0028 • S.28. 

1 fragment de paret de canonada d'extracció de fums de forn. Pasta de fractura rugosa, 

groguenca, amb inclusions vermelles puntejades i brillants de fons. Presenta pors i vacuoles 

Mai envernissada. 

S-0029 - S.25% 

l fragment de paret de canonada d'extracció de fums de forn. Pasta de fractura rugosa i 

esgraonada, groguenca, amb inclusions blanques i fosques puntejades. Presenta pors i 

vacuoles. Mai envernissada. 

S-0030. PA.87.117. - Lamina 5. 

1 fragment de paret, fons i peu de TS Hispànica, vas indeterminat. Pasta de fractura llisa i 

rugosa, groguenca i fosca, sense inclusions. Presenta pors. Verms ataronjat i marró, 

erosionat i de to mat. Presenta acanaladuras a 1"interior del fons. Peu de secció triangular 

plana. Fons intern circular, encara que incomplet. 

S-0Q31 - PA.87.24 - Làmina 5. 

2 fragments de carena, fons i peu de TS Hispànica, forma Drag. 15/17. Pasta de fractura 

rugosa, ataronjada. amb inclusions vermelles i fosques puntejades i brillants de fons. Presenta 
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pors. Vernís marró, ben conservat i de to mat. Présenla acanaladura a l'exterior de la carena 

i baquetó al seu interior. Peu de secció triangular plana. Fons intern pla. encara que 

incomplet. 

S-0032 - PA.i7.AN. 

1 fragment de paret de TS Hispànica, forma indeterminada. Pasta de fractura rugosa, verdosa 

i amb inclusions bliuques puntejades. Presenta pors. Vernís negros, ben conservat i de to mat 

a l'interior i mai envernissat a l'exterior. 

S-0033 - PA.87 100 - Làmina 6. 

2 fragments de paret de TS Hispànica, tancada indeterminada. Pasta de fractura llisa i 

espionada, negra, amb inclusions brillants de fons. Presen» pors. Vernís marró i nrgre. 

erosionat i de to mat. Presenta decoració impresa a l'exterior de la paret. 

S-0034 - PA.87.193 - Làmina 6. 

3 fragments de paret de TS Hispànica, forma Drag. 37 Pasta de fractura rugosa, aiaronjada, 

amb inclusions vermelles puntejades, petites i grans i fosques puntejades. Presenta pors. 

Vernís ataronjat i marró, amb despreniment aleatori a llentilles a l'exterior i erosionat a 

l'interior, de to mat. Presenta acanaladures i decoració a motlle a l'exterior de la paret. 

S-0035 - PA.87.167 • Làmina 6. 

2 fragmen« de vora i paret de TS Hispànica, forma Rin. 8. Pasta de fractura rugosa, 

ataronjada, amb inclusions blanques, vermelles i fosques puntejades • brillants de fons. 

Presenta pors. Vernís marró, amb despreniment aleatori a llentilles i erosionat i de to mat. 

S-W36 - PA.87.192 - Lamina 6. 

1 fragment de paret ü- TS Hispànica, forma Drag. 37 Pasta de fractura rugosa, ataronjada. 

amb inclusions vermelles puntejades Presenta pots i vacuoles. Vernís marro, ben conservat 

i de lo mat. Presenta 2canalaai/es i decoració a motlle a l'exterior de la paret. 

S-0037- PA.87.37 tM - Làmina 7. 
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2 fragments de paret de TS Hispánica, forma Drag 37. Pasts áe fractura rugosa, groguenca 

i sense inclusions. Presenta pors. Vernís vermell a l'intrnor i;uronjkt a l'exterior, erosionat 

i de to mat. Presenta acanaladura i decoració a motile ?. l'exterrar de la paret. 

S-0038 - FA.87.875 - Làmina 7. 

1 fragment de paret de TS Hispànica, forma Ora«. 37. Pasta de color vermell clar. Vernís 

vermell ataronjat. Presenta decoració a motlle a l'exterior de la paret. 

S-0039 - PA.87.2 - Làmina 7. 

1 fragment de vora i paret de TS Hispànica, forma Drag. 37. Pasta de fractura rugosa i 

esglaonada, ataroQjada, *mb inclusions blanques puntejades. fosques puntejades i petto i 

brillants de fons. Presenta pors. Vernís ataronjat i marró, erosionat i de to mat. Presenta 

baquetó a l'exterior de la vora. 

S-0040 - PA.8'/.5*8 - Làmina 7. 

1 fragment de paret de TS Hispànica, forma Drag. 37. Pasta de fractura rugosa, verda i 

fosca, amb inclusions blanques i vermelles puntejades Presenta pors. Vernís groguenc i 

negre, ben conser^t. a I'interior i negre, erosiona«, a «'e. trrtex. To mat. Presenta 

acanaladura i decoració a motlle a 1 exterior de b paret. 

S-0041 - PA.87.826 . Làmina 7. 

1 fragment de vora de TS Hispànica, plat indeterminat. Pas* de fractura llisa i ruf OM, 

groguenca, amb inclusions Un Hants dt fons. Presenta pors. Venis negre, be« conscr/a». a 

l'inttnor i marró i negre erosionat, a l'exterior To mat. Presenta acanaladura a > exterior 

de la 'ora. 

S-0042 - PA.87.588. 

1 fragment dt* base òe TS Hispanice, vas indeterminat. Pasu de fractura rugosi. »taronjada, 

amb inclusions blanques puntejades i brillants de fons. Presenta pors i "icuoles Vernís 

tottlment perdut 

16 



S-0043 - PA.87.882 - Làmina S. 

1 fragment de paret de TS Hispànica, forma Drag. 37. Pasta de fractura rugosa, verda, sense 

inclusions. Presenta pors. Vends man X ben conservat i de to mat. Presenta acanaladura i 

decoració a motlle a l'exterior de la paret 

1 fragment Je paret de TS Hispánica, forma indeterminada. Pasta de fractura rugosa, negra, 

amb inclusions Manques puntejades i brillants de fons. Presenta pors i vacuoles. Venís 

marró, ben conservat, a l'exterior i ncc.e. amb despreniment aleatori a llentilles, a l'exterior. 

To mat. 

S-0045 - PA.87.À?*. 

1 fragment de vora i partí de TS Hispànica, pat indeterminat. Pasta oe fractura rugosa. 

groguenca, sense inclusions. Presenta pors. Vernís negre, erosionat, de to mat, a l'interioi. 

Mai envernissat a l'exterior. 

S-0046 - PA.87.AC • Làmina 8. 

1 fragment de paret i carena de TS Hispanic?., gerra indetermii^da Pasta de fractura rugosa, 

ataronjada, amb inclusions blanques purtcjaJes Presenta pots, vacuoles i obertures. Mai 

envernissat a l'interior. Vernís marro, »rosionat, de w> mat, a l'exterior Presenta 

acanaladuras a l'exterior de la carena i de la paret. 

S-mm - PA J7.AD. 

2 fragments de paret de TS Hispánica, forma indetermumát. Pasta groguenca. Vernís vermell 

marrones fosc, molt mal conservat. Sense decoració. 

i fragment de pare* de TS Hi pánica, forma índeterniinada Pasta de color vermell c lolt 

ben depurada Vertís, verweil ataronjat, molt mal conservat Sense decoració. 

S-0049 - PA.87 AF. 
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1 fragment de paret de TS Hispánica, forma indeterminada. Pasta de color vermell clar, beu 

depuiad?. Vernís vermell ataronjat. Sense decoració. 

S-0050 - PA.F7 AG. 

1 fragment d? paí« de TS Hispànica, fonna indeterminada. Pasta de color rosa clar, ben 

depurada. Vernís perdut Ser« decoració. 

S-M52. PA.87.AL 

1 fingiment de ¡aret de TS Hispànica, forma indeterminada. Pasta de color marró molt 

pàl.lid. Vernís vermell marranos fosc. Sense decoració. 

S-MS3 - PA.87.JU. 

1 fragment de paret de TS Hispànica, forma indeterminada. Pasta de color vermell clar. 

Vernís de color vermell ataronjat. Sense decoració. 

S-0054 - PA.87.AK. 

1 fragment de paret de TS Hispànica, forma indeterminada. Pasta de fractura rugosa, 

ataronjada, amb inclusions blanques puniejades i petites i fosques puntejades. Presenta pors 

i vacuoles. Vernís ataronjat, erosionat i de to mat. 

S-M55 - PA.87.AL. 

1 fragment de paret de TS Hispanfca, forma indeterminada. Pasta de fractura rugosa, 

ataronjada, amb inclusions blanques, • rrmelks i 'osqnes puniejades. P.escnt? pors. Verms 

vermell, erosionat a Finterior i ben co.iservat a 1 extenor, de to mat. 

S*4MI5Éi - PA.87.ilM. 

1 fragment de paret de TS Hispánica, forma indeterminada. Pasta de fractura rugosa. 

ataronjada, amb inclusions blanques puntejadr 1 petites. Presenta pors. Vernís vermell» ben 

conservat i de to mat. 
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ANNEX 2. OTRACTOGRAMES DELS INDIVIDUS D'ABELLA. 

A continuació, i seguint l'ordre de l'inventari donat en l'Annex 1, reproduïm els 

difractognrnes dels S3 individus analitzats d'Abella. D'aquests difractogrames. realitzats 

treballant amb ta radiació K del Cu (longitud d'ona =1.5406 À). amb monocromador de 

pmfit en el feix difractat i una potència de treball de 1.2 kW (40 kV, 30 mA), mesurant a 

le2©/min (tamany ds pas«0.05s26 i temps=3 s) de 4 a 70°2e, utilitzant un difractòmetre 

per a mostres en pols Siemens D-500, donem respectre entre 5 i 45°20 en l'eix d'abscises 

i la intensitat, en compàs per segon (CPS), en l'eix d'ordenades. 

Les abreviatures emprades són: 

A 
An 
C 

G 
H 
1 

L 
M 
Q 

anortita (plagiòclassi) 
analcima 
calcita 
diòpsid (piroxem) 
gerilenita 
hematites 
iUita/moscovka (fil.losilicats) 
feldspat potàssic 
Incita 
maghaemita 
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