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2. AGHAJMENTS. 

Voldria agrair aquesta Tesi Doctoral a qui tant m'ha ajudat a atabar la. A I'Stela, per 

tot i per tots els sopars a la terrassa ami» vistes a Barcelona, Que tinguem sort i que la vida 

ens doni un camí ben llarg. 

Agraïm als nostres codtrectors. el Dr. Pere de Palol i Saleilas i e! Dr. Josep M Gurt 

i Esparraguera, l'haver acceptat la codireccio d aquesta Tesis Doctoral. 
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de les excavacions de la ciutat romana de Clunta. la seva predisposició a permetre'ns 
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Raigs X, l'Elisenda Segui i el Josep M. Socias, %1 personal del laborator. ae Difracció de 

Raigs X, el Xavier Alcobé i el Pep Basas, i al personal del Microscopía Electrónica de 

Rast re ig. el Dr. Ramon Foruarnau i el seu equip, la col·laboració i ajui en tot el 

desenvolupament de la nostra feina. 

Agraïm al Centre d'Informàtica de la Universitat de Barcelona i a l'actual Centre de 

Supercompi'tacij de Catalunya, de la Fundació Catalana per a ia Recerca, l'havei-nos permès 
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durant el nosire treball. A! seu Director, el Dr Josep M. Gart i Esparraguera, l'haver-nos 
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inestimable amb la realització del treball de microscopía òptica que il·lustra aquesta Tesis 

Doctorul A l'Anna Sagristà i Mas, qui durant el te-nps que treballà amb nosaltres en 

l'ERAUB es convertí en una col·laboradora i en una amiga. Ella va preparar la U/?ilitai de 
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Agraïm a Cartes Planas i V.kr.iau la seva amistat i tes moto hores, en condicions 



inexplicables, que vàrem treballar junts amb tota la il.lo^ió del m?n 

Agraïm a Jaume Cardell i Perelló la seva amistat i el seu ajut, que ha estat vital en 

e> més literal dels ^nms de la paraula. 

Agraïm a Ferran Tarongí i Vilaseca la seva amistat i les moltes hores compartides 

sota el mateix sostre. 

Agraïm a En-Nachioui El-Arby la seva amistat i les inacabables discussions amb una 

persona que ens mereix tota la nostra estimació. 

Agraïm a tots els col·legues la seva amistat. Sense el seu ajut no hauríem fet res. 

Sincerament, els nostres millors desitjós per la Tender, el Charles, el Jatimot, c! Nene, el 

Monqui. el Cuco, el rranchi. la Crispis, el Flaco, el Santi, la Marina, tes Annes i tots els 

Agraïm amb tot el nostre amor l'increïblement insobornable suport que ens ha 

demostrat la nostra famílí«, una colla d'encantadors sonats. Sense el seu suport, 

llastimosament Tins i tot econòmic IK. hauria pagat la pena fer aquesta Tesis Doctoral 

Agraïm a la Neus tot e! que li devem i voldríem dedicar-li aquesta Tesis Doctoral 

La realització d'aquesta Tet» Doctoral no hauria estp* possible tente l'haver-nos estat 

conceúidi una Beca del Programa de Formación del Personal Investigador, del Mirúmerw 



de Educación y Ciencia, dinant els anys 1989-1992 

Igualment, no hauria estat possible la seva realització sense els projectes de recerca 

sota els quals s'ha fet ei treball: *Caracterización flaca, química y mineralógica de cerámica 

sigiUata hispánica' (PB85-0U86) (OCYT), "Camctermciénfisica, química y mineralógica 

de Cerámica kcmanu" (PB89-0248) (DGICYT) y "La caracterización arqueométrica de 

cerámicas arqueológicas: ¡a influencia de las materias primas y la tecnología en los procesos 

de alteración y contaminación, y sus implicaciones en la interpretación arqueológica" (PB92-

(»51) (DGICYT). 

Agraïm finalment a k Dra. M Roca, a la Dra. G. Rauret. al Dr. M. Picon, al Dr. 

C de la CaM i al Dr. J.M. Oller que hagin acceptat formar part del jurat d'aquesta Tesis 

Doctoral, així com al Dr. A. Jornet i al Dr. F. Tuset el que hagin acceptat ésser substituts 

d'aquest tribunal. 
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3. PRÒLEG. 

Fa ja um vuit anys que, el Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 

de la Universitat de Barcelona va establir la Línia de Recerca Departamental "Caracterització 

fisicoquímica i mineralògica ck ceràmiques arqueològiques*. Aquesta decisió va ésser presa 

pel Dr. Josep M Gutt i Esparraguera i ei Dr. Francesc Tuset i Bertran fruit de la reflexió 

sobre el futur dels estudis ceramoiògics, que constituïen no només una pan important de la 

tradició investigadora del nostre Departamert, sinó que era a més una pan fonamental en 

llurs treballs de recerca. L'any següent, mercès a un acord de col·laboració amb el Dr. 

Màrius Vendrell i Sanz de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona es va 

començar un projecte de recerca arqueomrtrica amb un equip interdisciplinar'1'. Així, a 

l'inici de 1987, i ccniuntament amb en Cartes Planas i Vilamau. vàrem tenir l'oportunitat 

de col.laborar amb aquest equip i iniciar-nos en aquest camp de l'arqueometna 

Aquesta prunera experiencia mtrrdííciplinar. que no va acabar de manera 

satisfactòria, va portar a impulsar un equip arqueoni*tric des de li pròpia àrea d'Arqueologia. 

Això fou l'inic i de l'Equip de Recerca Arqucomètrica de la Universitat de Barcelona 

(ERAUB), equip avui reconegut com a tal Equip de Recerca pels organisme competents de 

'a Universitat de Barcelona, i que ha estat, i és, el qui ha marcat la nostra link en la recerca, 

'.- FJ projecte aprovat, que tenia com a Investigador Principal al Dr. Gun. tenia el títol 
de "Caracterización flam, química y mineralógica de cerámica sigillata hispánica" 
(PB85-OC86) i va ésser aprovat i finançat per 'a Comisión Imtmmmttrkd de Ciencia y 
Tecnologia (QCY!) 
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especialment a traves (kit projecto, que ha anat desen vo!upami:i. 

Els problemes als que I FRA UB s'ha hagut d'enfrontar potser són els habituals en 

aquest tipus de situacions, però i.«o hi ha dubte que han marcat profundament el seu 

desenvolupament; a una gran manca de formació dels seus investigadors, s'hi afegeixen unes 

encara més greus mancances infraestructura!*. La formació dels sr» membres, procedents 

tots ells del camp de l'arqueologia, s'ha fet i es fa fora dels canals fins avui dia l.abituals, 

mercès a l'ajut de membres d'altres Departaments de la Universitat de Barcelona i mercès 

als centre? estrangers que han accedit a permetre a aquests investigadors de fer-hi estades de 

curta duraua. La infraestructura, amb la concessió dels diversos projectes de recerca que 

contemplen un afartat per :i material inventariable i les aportacions de la Dnecció General 

d'Universitats de la Generalitat de Catalunya en les convocatòries anuals per a equipar els 

Departaments universitaris, és també un tema que ha anat millorant al llarg dels inys0'. 

Tampoc no ha estat possible plarificar la feina amb la lògica que avui en dia comencem a 

conèixer. A més. la feina ha estat sempre supeditada, i aquest és el punt sens dubte més 

tràgic, a les circumstàncies que han determinat I**» situacions personals dels investigadors de 

:. - Especialment a traves del projecte * Caracterización física, química y mineralógica de 
Cerámica Romana' (PB89-0248). finançat per la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica (DG1CÏT) pel període 1990-93, y el projecte "Weathering processes in 
ceramic and stone artifacts during bural" pel per.cde 1992 97. dins del programa marc 
CULTEOCCMS (Cultural Teehnoloc-est Cultural Challenges for Modem Soáeties), de 
I'Orfaniuació del Tractat de I Atlàntic Nord (OTAN). 

'.- Esperem que es pugui anar completant amb la nova concessió d'ajuts i project ss, com 
ara l'Ci'tim aprovat 'La caracterización arqueométrica de cerámicas arqueológicas la 
infL·enai de las materias pnmas y la tecnologia en faf procesos de alteración y 
contaminación, y sus implicaáones en la interpretación arqueológica' 'PB92-0851), finançat 
per la DG1CYT pel període 1993-96. 



l'Equip, que és encara ei punt més feble del supon de les institucions al 

de la recerca'4'. 

Però. penqué ens hem decidit a incloure aquest pròlef a la nostre Tesis Doctoral' Si 

ho hem fet, no és er cap cas per emparar U demanda de disculpes a tes errades i mancances 

que es puguin presentar en el treball, de les quals som els únics responsables, si més no per 

haver-nos decidit a presentar el treball a l'avaluació dsl Tribunal. Sí que ho és, però, per a 

destacar l'admiració que sentim envers els nostres companys amb els quals hem arribat a 

treballar creant un vertader grup d investigadors, grup que en estudiar conjuntament els 

diferents aspectes dun mateix problema ho fan responsables de les atribucions assignades per 

l'Equip, implicats en la recerca i supeditant al bé comú els seus interessos persona's I això, 

en unes circumstàncies difícils i xocant sovint amb la incomprensió dels propis col·legues 

arqueòlegs. 

V- Segurament el cas més evident és el del nosre amic Carles Planas, que 
ha hagut d'itandonar definitivament la tasca de leceira. Però aquesta situació no és. i no ha 

aliena a cap de nosaltres ÀWf entre els membres de l'Equip que tenen una 
quasi exclusiva al propi ERA UB, con són en Francesc Tuset i es Miguel Angel Cau, i 
els que ens incloem nosaltres mateuos. 
les nostres situacions personals. 
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4. INTRODUCCIÓ. 

La ceràmica de Tem Sigillata Hispànica (TS H-spanica» s'ha vu.gut dividint 

tradicionalment en dos gra» conjunts: la Terra Sigillata Hispànica (TSHv\ corresponent 

a l'època alt imperial (mitjans dol S I a finals del S. II), i la Terra Sigillata Hispànica 

Tardana (TSHT), corresponent a l'època baix imperial (a grans trets els segles IV i V). Dins 

d'aquest esquema, el S. III ha estat sempre un període mal conegui(Mayet. 1984; Mezquíriz, 

1935). 

Si bé d'una banda és necessària la revisió d'aquest esquema general i la revisió, amb 

més pr< funditat. de les bases cronològiques actuals de la TS Hispànica \ la nostra Tests de 

Dactotat se centra exclusivament en la problemàtica plantejada pels materials apareguts en 

els jaciments de Clunia (Penalba de Castro, Burgos) i d Abella (Navès. Solsonès), que 

aporten materials produïu en contexts cronològics smuts entre la TSH i la TSHT. 

'.- Tradicionalment, la Terra Sigillata (abreviada TS) produïda a la Peninsula Ibérica ha 
estat denominada Terra Sigillata Hispànica, abreujada TSH. Aquesta mateixa denominació, 
i abreviatura, és la que comunament s'utilitza per i denominar la Terra Sigillata produïda a 
la Península Iberio durant l'Alt Imperi, contraposada a la producció baix impen«! És per 
a evitar la confusió que es pot produir per Tus de >'abreviatura TSH, utilitzada indistintament 
referida de manera genètica a la Malitat de la TS produïda a Hispània i de manera més 
concreta a la TS produïda a Hispània en època alt imperial, que ens hem decidit preservar 
per a aquesta darrera l'us de "TSH*. emprant la denominació de "TS Hispànica", sense 
abreujar "Hispànica\ per a designar el conjunt de tota la TS fabricada a Hispània, des de 
l'Alt Imperi fins al Baix Imperi. 

* - En un trebúl que estem elaborant conjuntament amo Tutet s'abordarà aquest tema, 
amo una revisió de les bases estratigràfiques sobre les quals s'assenta actualment la 
cronologia de la TSH, espacialment en la part nord de la Península Ibènca. i que encara só« 
totalment insuficients En el present treball, com es veurà més endavant, aquest problema 
només afecta de manera relativa els nostres objectius 
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Efectivament, en ambdós jaciments, externen, encara que air.b alguns problemes de datació, 

productes de TS Hispànica corresponents, a la segona meta del S.II i al S ¡I I . que 

constitueixen, avui en dia. ei període més mal conegut d'aquest tipus ceràmic A Chink, 

Tuset in pogut identificar una producció diferenciada per a la segona tneitit del S i l i S. 111, 

que anomena Terra Sigillata Hispànica Avançada (TSHA) (Tuset. 1991, pp. 377-378). 

diferenciada de la TSH i de la TSHT. A Abella, se sap actualment que el taller es trobava 

en funcionament en el S. II i prunera meitat del S. I I I (Casas et alií, 1989), amb una 

cronologia paral,lela a la que trobem a Clunta. Així. ens proposem aquí el continuar l'estudi 

d'aquest període de la TS Hispánica que va de la TSH a la TSHT. seguint en part el treball 

realitzat per Tuset (Tuset, 1991), a partir de la caractetització arqueometnea de tes 

ceràmiques per ell estudiades, i contrastar les dades obtingudes en aquest centre receptor amb 

les procedents d'un centre productor sincrònic com és Abella. Alhora, i a nivell metodològic 

la dicotomia entre centre receptor i centre productor permetrà definir una metodologia vàlida 

per J treball arqueometne. a partir ie la contrastació de dues realitats d estudi 

contraposades, que obliguen a diferents conside.acious teòriques Per tal de facilitar una 

major claredat expositiva, ens ocuparem en primer lloc del taller d'Abella, Ja que la 

problemàtica que es planteja en un centre productor és més senzilla en disposar se dunes 

dades arqueològiques de validació que permeten orientar millor la recerca. Després de la 

caracterització arqueometnea de la TS Hispànica d'aquest taller, em ocuparem de la 

caracterització arqueomèorka de la TSHA del centre receptor de Clunia Finalment, i de 

manera conjunta pet als dos conjunts estudiats, abordarem la caracterització dels vernissos 

argilosos i també la problemàtKa de la caracterització macroscópica d'aquestes ceràmiques. 

passant fina'ment a les conclusions generals 
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No & b nostra intenció el justificar aquí ta utilització de la caracterització 

arqueomètrtca de les ceràmiques arqueològiques per a dur a terme aquest treball, doncs 

creiem {pe és del tot innecessari ja que el major nivell d'informació que s'assoleix amb la 

seva consideració permet un major nivell d inferència arqueològica, sempre t quan no es 

produeixin errors metodològics o de disseny en els treballs de recerca (Picon, 1973; Olin i 

f ranUin, 1982; Jones, 1986; Picon i le Miere, 1987; Rice, 1987). Tampoc ho és l'exposar 

i« hi«':,na del desenvolupament de l'arqueometm però sí que voldríem aportar alpines 

dades» a aquest respecte que creiem significatives. En contraposició a la idea, encara avui en 

dia bastant generalitzada, que larqueoirtetria és una disciplina de recent constitució, cal 

assenyalar que les relacions entre les ciències experimentals i l'arqueologia varen començar 

ja de manera clara en el S. XVII, especialment mercès a la Royal Society ofümúon. abat» 

doncs que la pròpia arqueologia -hagués constituït com a disciplina científica «Trigger. 

1988) Probablement l'estudi analític de les ceràmiques no començaria f.ns el S. XVIII. 

moment en que destaca el treball de Caylus (Caylus. 1752) sobre els vernissos de les 

ceràmiques anques d època clàssica En aquest tipus de treballs la finalitat primera seria la 

d estudiar la tecnologia de producció emprada. És interessant sepir, per exemple, la 

discussió que planteja Brongniart (Brongniart. 1877) sobre, entre d'altres, els vernissos de 

la TS. Aquest autor, que va ésier director de la fàbrica de porcellana de Sèvres i que ja havia 

encarregat ta realització d'anàlisis 3 Buisson el 1830 i a Salveui el 1840, entra en polèmica 

amb d'altre autors com són Rever, Daudin. Caumont de Caen i Malagui Com queda 

reflectit en el treball de Riederer (Riederer, 1981), aquest tipus d'estudis es van generalitzar 

.- Es igualment interessant ei recull que to Brandt i Riederer sobre els treballs 
atqueomètnes apareguts durant els segles XVIII i XIX (Brandt i Riederer. 1978), on citen 
treballs sobre anàlisis de materials diversos. 
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a finals del S, XIX i principis del S. XX. Cal destacar que niederer cita 116 anieles que 

inclouen anàlisis de ceràmiques i que van ésser publicats abans de l'inici de la II Guerra 

Mundial, 38 dels quals estan dedicats a l'estudi de la TS" El 1931, Levi (Levi, 1331) va 

publicar un treball que ha estat considerat la prunera aplicació d'un mètode analític no ja per 

a estudiar la tecnologia de producció d'una ceràmica, sinó la seva pro v menea, si bé ja 

anteriorment Richards (Richards. 1893) havia estudiat químicament la composició d'algunes 

ceràmiques atenesca per tal de determinar-ne l'origen. Així doncs, els anys 50 i 60 no 

suposen el naixement de l'arqueomeina1'". sinó en tot cas la seva constitució i, sobretot, 

l'entrar en un període que, mercès a la dinàmica de progrés en tècniques analítiques i 

informàtiques, ha estat anomenat com el de la producció industrialitzada de resultats 

(Maggetà, 1990). 

El desenvolupament de l'arqueometna ha anat lligat als treballs dels investigadors 

procedents de te ciéñete experimentals Encara avui, molts arqueòlegs miren amb certa 

reticència la seva aplicació i comprenen limitadament el paper que juga l'arqueometna en la 

recerca arqueològica Malgrat tot. hi ha hagut certament arqueòlegs que han entès ben d'hora 

que havien de viure en el moment científic en que desenvolupaven els seus treballs"' 

V- Altres treballs que presenten un recull de bibliografia útil per i aprofundir aquests 
extrems serien els de Steck (Bleck, 196?), Hlis (Hlis, 1982) i Catey (Catey, 1919; Caley, 
1950) 

* • Són molts els treballs on se situa l'aparkió de l'arqueometna en aquest període. Sens 
dubte l'inici de publicació I any 19S8 de ta revist? Archaeometry, per put de l'Oxford 
University, ha contribuït na faciliur aquesta errònia impressió 

Draggcndorff qui el 189S ja publicava te anàlisis realitzades sobre venteos de TS 
(Drafgendorff, 1895). 
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Aquest és. per exemple, el ¿as de Serra i Vilaró, l'excavador del aller d'Abella (Serra 

Vilaró, 1925), (pi va incorporar tais tècuq jes a la seva recerca arqueològica durant els anys 

20, per a l'estudi no de ceràmiques sinó del coure de la mina de Riner (Serra Vilaró, 

!924a)<"«. 

Pel que fa a tes ceràmiques, tant a Catalunya com a la resta de l'Esta i. els treballs 

arqueomètrics no han començat a realitzar-se fins els anys 70 Una bora introducció d'aquest 

desenvolupament es pot trobar a i'tsyt de la qüestió que fan Garcia i Olaetxea (García i 

Olaetxea, 1992). Malgrat tot, hem d'advertir que aquest treball presenta importants 

llacunes1:: i imprecisions, de les quals segurament 'a més greu és la de considerar a Jornet 

com a un autor suís (García i Olaetxea. 1992. p 270). Efectivament. Albert Jornet i 

Marginet. català nascut a Cercs, és un cas paradigmàtic en la recerca a l'Estat. Havent 

realitzat els seus estudis er« geologia a la Université de Fríbourg (Suïssa), feu el doctorat 

sobre tes ceràmiques de TS produïdes a Suïssa, realitzant a més diversos treballs de recerca 

i divulgates des de VInsinuí de Mineralogie ei de Pämgmphie de / Vmvemté de Fribourg, 

on treballi sota la direcció del Dr Marino Maggcíti Resti posteriorment un any, entre el 

19S2 i el 1983. a la Smnhsoman Institution (Washington D C . EE.UU.) treballant sobre la 

".- Serra i Vilaró encomani fer unes anàlisis de mostres procedents de Joval i de Riner 
ais químics de Heidelberg Montclius i Morlot, ja que tes dades obtingudes pel Or. Ballà i 
Bona, fetes per tncàrrec de la SACIÓ d'Investigacions Arqueològiques de l'institu. d'Estudis 
Catalans, presentaven diversos problemes arqueològics de dtficíl solució 

".- Una de tes llacunes mes importants és cl fet d'oblidar totalment els treballs d'alpins 
equips, no tant sols els de l'ERAUB. que no són citats, MIÓ per exemple els de l'equip de 
de Andrés, d'entre els quals en C^taca el publicat a tes actes del Simposium Internacional 
d'Arqueometru de 1986 (de Andrés i Balcazar. 1999) 
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ttüjoltca produïda al Llevan! peninsular i a Mèxic. Retornan finalment a Suïssa, i desprès 

d'un nou període a VInstitut de Mineralogie et de PétrogmpMe de l'Universté de Fnhourg. 

va treballai durant un determinat període en la indústria privada. Actualment es trona en 

Y Instinto Técnico Experiméntale Cantónale del Ticino (Suïssa), dedicat novament a la 

recerca. No ha estat la nostra intenció el fer aquí una relació biográfica d "aquest autor, però 

sí que voldríem destacar qu; és l'únic invi.stigc'.ar que fins ivui tn dia, per formació i per 

trajectòria es pot considerar vertaderament com a arqueòmetre. S'entén així la sorpresa i la 

decepció que ens causa el desconeixement que tenen els autors duna figura tan important en 

el món dels investigadors Catalans*1". 

Aquest pobre aspecte que presenta la recerca arqueomètrica sobre ceràmiques en el 

nostre Estat queda ben reflectit en el baix nombre de treballs que nan abordat amb aquesta 

metodologia l'estudi de la TS Hispànica Boubé (Boubé. 1965) en ei seu treball sobre h TSH 

de la Mauritània Tingitana va emprar una metodologia basada en l'observació macroscópica 

amb lupa de tes pastes ceràmiques, que el va portar a definir dos grups que anomenà A i B. 

cadascun amb caruc'rristiques pròpies i ben definides de pastes i de vernissos. Sobre aquests 

grups seleccionà dues mostres de cada per a teer analitza Jes per mitjà de l'observació 

petrográfica de làmina pruna análisis qv: van ésser realitzats per Crouzel i per Béziat 

Aquest treball pioner, la importància del qual no ve tant del treball realitzat com de la 

metodologia emprada, de la seva significació dins dels anys 60 i de la visió que demostra el 

propi Boubw'. no tingué posteriorment cap continuïtat No fou fias l'estudi de tes ceràmiques 

11 - Nu volen tampoc donar un llistat exhausta' de la seva bibliografia, però per 
aproximar-se al treUll que ha realitzat Jornet considerem imprescindible U consulta dels 
següent« treballs Jornet, 1982. Jornet, 1984. Jc met i Maggeni. 1985. Jornet et ai . 1985 
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de Conimbriga.: a propòsit de Pengen de l'akshorcs anomenat.. Sigillée Tc dive Regionale. 

TS que en realte formava pail de la TSHT com fou acceptat posteriorment pels prop» 

autors d'aquest treball (Mayet. 19S4), que es realitza un ampli estudi de caracterització 

arqueomètrica (Delgado. 1975) Aquest treball, realitzat per Seixas amb el suport de la 

Fundació Calouste Gulbenkian. apareix discutit en els seus resultats en el trenail de Delgado 

sobre la Sigillec Tandiw Regionale. Per a realitzar-lo es feu una mostra amb 70 individus que 

comp remen, segons Delgado, a mes d'aquest tipus ceràmic, sigillates d Arczzo. de Lezoux. 

de La Graufescnque. de Granada i de diversos centres no identificats de la Península Ibèrica, 

sigillates clare* (A, C i D) prjvinents de Conimbriga i de diverses lacimti.ts marroquins i 

espanyols, i la Late Roman C trobada a Conimbriga. El principal interès del treball reside» 

en la recerca d'una metodologia arqueomètrica per a aportar noves dades sobre un problema 

arqueològic, com era el que posava l'origen d'aquest tipus ceràmic. i, sobretot, l'ús combinat 

de diverses tècniques analítiques (Difracció de Raigs X Fluorescencia de Raigs X, 

identificació de colors amb rapareu Elrepho. observació macroscópica amb la lupa binocular, 

estudi petrogràfic de làmiíies prunes i aproxinvció a la seva tecnologia de producció) 

Posteriorment, Mayet en el seu treball de síntesi sobre la TS Hispànica (Mayet. 1944) va 

iiciotire dos annexes arqueomètnes El primer d'ells < Ta vares 1944) tenia com a finalitat 

el definir tes característiques dels principals centres productors coneguts en aquells moments, 

així com de diverses mostres procedents de Chana, Aquest treball, in per Twares des de 

Conimbriga. es troba anunciat i resumit en una publicació anterior (Alarcào. 1983). El segon 

dels annexes és el que va realitzar Picon (Picon. 19S4a). Aquest treàfcli, realitzat en principi 

de manera separada sobre la TSH i la TSHT. sobre els principals talbrs coneguts, per la 

TSH. i sobre materials procedents de centres reeptor. per la TSHT, és de fet lúruc intent 

seriós i de profit d aprofundir en la caracterització amueomeuica de la TS Hispànica La 
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; d aqjrst treball es veié CT l'aniKX que el mateix Picon (Picon. 1985a) va realitzar 

11*estudi tfe les ceràmiques de Valeria, analitzant 21 mostres per tractar de definir les línies 

principals d'aprovisionament de TS per part d aquest centre receptor Els autors espanyols 

tai realitzat només treballs daproximaao a la IS Hispanic^ puntuals, que no ens aporten 

cap dada nova realment significativa (Rincón, 198S; Piiei, 19§9"**; Vendrell a ú!., 1991. 

Vendrell i Pradell. 1992» 

.* Es treballen aquí let ceràmiques atribuïdes a L. TERENTIUS. 

é«, però. fonnalment assignab< a ta TS fütiea, plante«« per tant una probL-màtica que pels 
nostres interessos actuals queda fora del nostre àmbtt de treball Malgrat tot. ta confirmació 
de ¿es impressions a panir dels resultat', inicials obtinguts srna de ta màxima importareu per 

inicials de ta producció de TS i ta Península Ibèrica 
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9* EL i ALLER D ABELLA. 

S. l . Introdti'.'ció. 

El tiller de TS Hispànica d Abella fou desraben, de manera accidental l'any 1912. 

convertini-se en el primer taller de producció de Terra Stgillata conegut a la Peninsula 

Ibérica Excavat per Serra i Vilaró en dues campanyes diferente, la primen cl mateix ¿ny 

1912 : la segona «I 1924 i srta els auspicis de la JUMU Superior út Excavaciones y 

AnmuedüJts (Serra Vilaró. 1925). s'hi tronaren ties forns que foren enterrats de no«. Sen« 

caf referència exacta de la seva localització, es va oblidar el seu emplaçament, donant-sc per 

perdittf tMayet, 1984. p 2Z). Amb posterioritat a les excavacions de Serra i Vilaró, les 

revisions de la TS Hispànica produïda a Abella es realitza-cn sempre t »»artir dels materials 

recuperats en te esmentades excavac,«*» (Mczquinz. 1961; May et. 1984 )'V 

5.2- Locatització del jaciment. 

El jaciment d'Anella es trot» «niat en el Pla d'Abella, parròquia de Linya, municipi 

de Naves (Solsonès), que es actualment un petita depressió de prop de dos quilòmetres de 

diàmetre situada en te estnbacions pre-p.nnenqu..; i propera ? la confluencia dels nus 

Cardener i Aip» d'Ora (Fig, 11 El Pla es una important conca de recepció Jc te aigües que 

revisió per pan dels autors, dels materials d'Abella Així doncs, ultra el treball de 
resemdor. c v limiteni • aquests dos estudis que són eIs Met on et propoien iioves visions 
del taller Ni l'utat de to qüestió sobre to TS Hispànica fet per Roca (Roca. 1981). ni la 
nova sistematització de Mc-quínz (Mezquíru. 1985). ni to guia de ceràmica romana de 
Betete (Beteln, 1990) fan aportacions que afectin de muera directa el coneixement q*ic es 



provenen de les ekvacwas que l'envolten i del un ilen lopogràfK^mKm i a panir de les quals 

baixa un únic curs d'aigua que canalitza el drenatgt natural 

Geològicament, la worn del Pla s inscriu en la paït catalana de la Depressió Terciana 

de l'Ettre, tambe coneguda com a Depressiu Central Catalana i Courà Potassica de 

CaulT^a. resultat d'una fase de repessió rr-nna a l'Eocè Superior (Riba, 1967; IGME. 

1975). 

Estratipraficament. hi ha una tese d Eocè marí. aflorant actualment en les Margues 

d'Igualada, i que pas:.. a la Formació salina de Cardona, del Pnabonià Mig-supenor (Fig. 

2). Aquesta formació s'originà en un kgmn, en conexié encara amb el mar. que pati una 

forta evaporació, produint-se una massa densa d'aigües hipersalines, amo dipòsit selectiu de 

sals A la Formació salina de Cardona, li succeeix un interval lacustre, progressivament 

menys salobre i continental cap a la part superior que ei denomina Formació Complex 

lacustre de Sanahuja, del Priabonia Superior En sentit vertical, aquesta formació lacustre 

dóna pas a la col·locació, durant l'Oligocc. de dues motasses fluvials: una d'origen pirinenc, 

la Formació molassa de Solsona; l'atea, originada amb una àrea font a la Serralada Litoral 

Catalana, la Formació molassa d'Anés. Així, quedà esublida una sedimentació t. ¡lateral, amb 

acusada granodcsccndència vers d solc centra! de la conca, amb aglomerats rrargtnals a la 

Formació molassa de Solsona, en la qual es troba el Pla d'Abella. La coloració de la base 

de la molassa de Solsona és el vermell maó intens que. cap a dalt, pana a tons groguencs 

terrossos. 

La Formació molassa de Solsona presenti ém moments diferents (Fig. 3), un priner 
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del Sannoisia i un segon de l'Estampia, que ocupa la tona de Sobona i Navès-Linya. Ape« 

moment es correspon a la deposició en la molassa de Solsona de sediments de fàc íes clanes, 

groguenques, d origen pirinenc 

Finalment, el Quaternari presenta una discontinuïtat vertical, degut a l'esglaonamem 

en terrasses, i una discontinuïtat horitzontal, a causa de l'erosió parcial o total de molts 

nivells. Les quatre terrasses del Pleistoce (Solé Sabara er at.. 1957) son difícils de seguir, 

especialment en els trams alts dels nus En aquest moment, el conjunt del Terciari queda 

somies a l'erosió i a la formació dun relleu estructural, amb costes i relleus invertits, però 

sense esdevenir una calma, formant-se. ja plenament dins de'. Quaternari, 'es terrasses 

esmentades. D'elles, la inferior es troba molt representada en els trams fluvials de Linya i 

Navès, constituint aquí la plana d'inundació. Per extrapolació, podria correlacionarse amb 

la terrassa del Würm del Baix Llobregat Malgrat tot, i degut a la dificultat de correlació que 

es dóna aigües amunt, s'assenyala un Quaternari indiferenciat, impossible de datar, que es 

troba, per exemple, a la conca de la Guingueta. A l'Holocè. es desenvolupa un Quaternari 

alluvial (molt repn*>entat a la zona de Navès i de l'Aigua d'Ora) present a tes depressions 

recobertes amb dipòsits detriucs situats en zones d'intcrfluvi 

5*3* El marc arqueològic. 

El taller d'Abella ha estat considerat com un taller petit de difusió local o, màxim, 

comarcal. Segurament per això na merescut una consideració mob parcial, relegant-se el seu 

esnidi al treball de Serra i Vilaró (Serra Vilaró, 1925) i a tes revisions del taller dins 

d alguns treballs que es plantejaven l'estudi global de la TS Hispànica (Mezquínz. 1961. 
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Mayet, 1984). No serà fins l'any 1986 aína, dins d'un programa d'investigacions sobre 

l'hàbitat romà a l'actual comarca catalana del Solsonès (Gurt ef al., 1987), es va plantejar 

la possibilitat de rcexcavar ei jaciment, recollint nous materials i noves dades, per plantejar 

un nou estudi sobre el taller. En aquest apartat passarem a exposar el treball realitzat per 

aquests autors, tractant d'establir Testat del coneixement arqueològic que actualment es 

posseeix sobre el taller. 

5.3.1. El treball de Serra i Vilaró. 

El pruner dels estvdis sobre el taller correspon a la pròpia publicació de l'excavació 

feta per Serra i Vilaró (Serra Vilaró, 1925). Carn ja hem exposat en l'apartat 5.1., Serra i 

Vilaró excavà el jaciment en dues eimpanyes, el 1912 i el 1924, trobant tres forns (Fig. 4) 

i una estructura de pedres que suposà era un suport per a un dolium (assenyalat al maoa de 

la Fig. 4 amb el número 4), i afegeix; 

"Era bs alrededores abundaron los fragmentos de tegulas, por lo que juzgamos que 

habría un cobertizo con paredes de barro o tapia, y noun edificio de piedra." (Serra 

Vilaró, 1925, p. 10) 

Dels tres foms (Fig. 5), Tunk que fou descobert la campanya de 1924 fou el número 

1, al que li dóna unes dimensions de 3.8 m de llarg, 1.15 m al costat gran i 0.95 m a l'altre. 

L'alçada conservada, segons indict, era 0.6 m, presentant un unci de volta que rhauria de 

cobrà. • forn numero 2, trobat ja el 1912, però que no va poder excavar fins el 1924, és 

de dimensions mes reduïdes, amb 3.4 m de llarg, 0.7 m a l'oest, estrenyent-se fins els 0 65 

m. amb un escanyament als 2/3 d'aquest recorregut O-E L'alçada conservada era 0.8 m. La 
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interpretació que en feu de la seva planta suggeria un cobriment deis 2/3 de forn del costat 

oest. essent la zona oriental la de càrrega del combustible. Això li coincidia amb el fet que 

l'inici de volta del forn 1 es conservava en cl seu costat oest. Finalment, el forn 3, l'únic 

excavat el 1912, era el més curt de tots amb un sols 3 m de llargada. La seva amplada era 

de -J.7 m en el costat més esurt i de 1.1 m en el més ample. El fet més remarcable és el 

canal, fet amb parets de tovot. de les que es conservava una alçada igual a l'amplada del 

canal, i que segons l'autor 

'...tol vez seria para avivar la llama" (Serra Vilaró, 1925, p. 10) 

Els materials ceràmics, que ell estudià i que són la base de tots els treballs posteriors, 

provenien en la seva major part de l'interior dels forns. 

Sobre els materials, Serra i Vilaró suposa l'origen local de ots els fragments, tret de 

dues peces de TS, de pasta de color vermell, que creu que poden ser d'un taller de la Gil.lia 

(Serra Vilaró, 1925, fragments 25 i 29 de la làmina VIII). Sobre la ceràmica de producció 

local en destaca el color, groguenc, que creu és el del fang al natural, sense barreja de eclor 

i cuit a baixa temperatura. Troba igualment fragments amb pastes de color gris, que 

considera peces mal cuites, : amb escòries adherides (Serra Vilaro, 1925, fragment 1 de la 

làmina VII i fragment 7 de la lamina IX). 

El vernís, variant en tonalitats pròpies de tes ceràmiques de TS (ataronjades. 

vermelles, etc.), és però, en algun, vasos, de color negre (Serra Vilaró. ¡925, fragment 2 

de la làmina VII i fragment 14 de la làmina VID), afirmant al respecte: 

"que [el taller d'Abella] fabricaba Im vasos de tetra sigillata en colar negro.' 
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(Sent Viïirtl, 1925, p. 14) 

Cal remarcar, que el prop» tator separa aquestes consideracions, fetes sobre peces decorades, 

(te tes peces llises on troba un vernís 

".. negro mate que carece del lustre y consistencia del de la cerámica campamana. 

que tal vez internaban imitar" (Serra Vilaró, 1925, p. 14). 

Linteres qui tes aportacions sobre possibles produccions de verms negre, de bona qualitat 

i amb tipologies i decoracions de la TS Hispànica, algunes típiques del taller com són tes 

línies ondulades, podria haver despertat en els arqueòlegs sembla que no va transmetre s al? 

estudis posteriors, els quals prescindeixen d'aquest aspecte del treball de Serra Vilaró. 

Les formes decorades que troba corresponen totes ai tipus Drag. 37, du qual ja 

observa que la seva part superior llisa està noit més desenvolupada que en tes peces 

gil liqües. D'igual manera, els motlles que troba són to» de Drag. 37, tret d'un (Serra 

Vilaró, 1925, número 3 de la làmina III), de parets n.alt més verticals i amb un orifici al 

centre de la base i que pensa que seria 

"...para construir vasos de la forma 60 de Déchelette, consistente en una jarra de 

forma globular, con largo cuello y asa," (Serra Vilaró, 1925, p. 15). 

Lligat amb tes peces decorades, divideix els motius usats en tes decoracions en tres 

tipus: Untes, rosetes i palmes, a més de fuites estilitzades preseras en un únic motlle (Serra 

Vilaró, 1925, motlle ó de la làmina IV). Les línies, el motiu mes representatiu del talter, el 

divideix en quadrats, triangles, ondulades i de cordes. 

Cal destacar un fragment (Serra Vilaró, 1925, fragment 16 de la làmiru VIII) que té 
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relleu en la part còncava de U peça. amb un motiu qu^ nrprtscnu trt^ homes fent correr una 

bola per sobri d'aigües. El comentan del propi autor sobre aquesta peca, que no identifica 

tipologicamc.it. és el següent: 

"Esto [la seva singularitat] noi ha hecho w pechar si correspondería a un vaso 

importado; mas para garantizar la sospecha no es suficiente argumento la rarem, 

pues son otros varios los cacharros, tamo de molde como de vaso, de tos cuales no 

hemos hallado ningún otro fragmento.' (Serra Vilaró, 2925, p. 16) 

Pel que fa a les peces llises, tot i que dóna el dibuix de la Ritt. S (Serra Vilaró, 1925, 

fig. 6) i de la Drag. 15/17 (Serra Viïaró, 1925, fig 9), ell es limita a comentar I existència 

de la Drag. 37 llisa (Serra Vilaró, 192:>, fig. 7), 1 existencia d'una peça propera a ¡a Drag. 

45 (Serra Vilaró, 1925, fig. 8) i «mes peces derivades del "barret de copa" ibèric (Serra 

Vilaró, 1925, lamina IX, números 16 i 17). Cal assenyalar que la forma donada com a Drag. 

45, tot i que actualr./ent no es pot acceptar aquesta correspondència, Serra Vilaró l'esmenta 

com cl tipus llis més abundant en el taller. 

Per acabar l'exposició sobre les troballes de Serra Vilaró, cal fer referència '» un 

fragment de ceràmica grisa amb una decoració de quadres estampada i que suposi era 

d'època visigoda. Igualment, indicar l'existència de peces que interpreta com a parts o 

complements dels torns d'aifarer (Serra Vilaró, 1925, figs. 4 i 5), peces sobrecuites, 

escòries ceràmiques i fragments d'àmfores. 

Més enllà de la paït descriptiva de les troballes, molt interessant, la interpretació que 

Serra Vilaró en fa del t a to és certament discutible Per l'autor, la producció de TS d'Abella 
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té un component important ne ceràmica indíp-ma que adopta on sob pan de les innovacions 

del món romà. Això r^ rcfemia amb el verrus de les peces, que creu derivat de les ibèriques 

vermelles, i en ¡'intent de fer peces de TS Ce color negre, i s evident que aquesta 

interpretació no és avui dia acceptable, donat qut aquesta producció de TS. com es veurà 

més endavant, s'emmarca en la tecnologia de produccié propia d'aquest tipus ceràmic, sense 

que calgui recórrer a ía màmica indígena. Pel nostre eme ne .-c, com ja hem exposat en un 

treball recent (Buxeda i Gurt. 1994), el recurs a 1* coruponeat iiiiíeena per part de Serra 

Vilaró cal veure-ho en el seu context històric, com a insiiument bask* per a demostrar 

l'existència a Hispània d'una producció de TS, fms aleshores desconeguda. La identificació 

com a característic del aller d'Abella, i del de Solsona, del color groc com a color de la TS 

de producció Iccal, junt amb el recurs de derivar els vernissos d'aquerta producció de TS 

local no de la tècnica romana, sinó de la indígena, emprada en les eramiquts ibèriques 

vermelles, assegurava ¡existència d'una producció local que naixeria com a imitació de ia 

TSG importada L'e* tencia d'una producció de color negre és un extrem cert, però que no 

pot ésser explicat de manera satisfactòria amb »'actus! coneixement i visió que tenim de la 

TS, i especialment de la seva producció % Hispània, j? que es .¿stringeix aquesta 

denominació de Terra Sigillata a les ceràmiques de vernís vermell. Geiern que és per això 

que els autors que successivament han revisat l"estudi d'aquest taller han obviat l'observació 

de Serra Vilaró sobre una producció de TS Hispànica de color negre. 

Ho es pot acceptar tampoc com a vàlid l'argument cronològic per a síttar aquesta 

producció en el segle I. Aquesta datació la basa l'autor un soL en la presència de 2 

fiïgments de TS al poblat de Sa« Miquel de Sorba (Sena Vilaró. 1921) que creu 

procedeixen d'Abella i que \dn acompanyats d'importacions fàl.üques i itàliques L¿ dau 
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ve recolzada pel tel que, to els tallers gàl.lies, et datava l'aparició del Drag 3? al voltant 

del 70, essent ja present • Porapeia abans del 79. i se situava et «ment de màxima 

exportació de H G a Bretanya entre el 37 i el % Per Serra Vilaró, qui creia que fa 

producció local de TS obeïa a ¡a imitació dels ceramistes locals de la TSG. el marc 

cronològic conegut en el seu moment sobre la TSG i més concretament sobre la Drag. 3?. 

forma que era la mes representada a Abella, el conduïren a considerar adequada UM datació 

dins del S. I (Serra Vilaró, 1925, pp. 17-18; Buxeda i Gurt, 1994) 

De totes maneres, tant la interpretació indigenista del taller tom la seva datació són 

fets resultants de Testat de la investigació a inicis de segle; en panules de Serra Vilaró: 

".. nos parece bien fundada nuestra opinión de situar ¡a cerámica de Ábetta en el 

primer siglo de nuestra era. que, por lo que üevamos apuesto, va corroborada por 

la cronología que atribuyen bs autores a los más célebres talleres de Italia y de la 

Galia' (Serra Vilaró, 1925, p. 18) 

Cal pensar que, en el moment en que Serra i Vilaró feu el seu descobriment, es desconeixia 

i existencia dtuta producció de TS a la Peninsula Ibèrica. Únicament Cazurro (Cazurro, 

1911), üxe (en lany 1912 -citat per Comfort, 1940-1 i Mélida (Mélida. 1918) havien suposat 

la possibilitat d'una tal producció i, segons Oxé. la possibilitat que un dels seus centres 

productors *s trobes a la zona de Tncio És, així doncs, dins d'aquesta situació i amb unes 

produccions de TSI i de TSG ben establertes que cal entendre l'indigcnisme de Serra i 

Vilaró. 

5.3.2. La primera sistematització de la TS Hispànica 

34 



El segon estudi que pesien ta estat una fita per al coneixement del o ler d* Abella, 

i evidentment per te TI Hispánica en general, el trobem en la que fou la primera 

sistematització de la I S Hispánica, feu per M-zquínz (Mezquiriz. 1961), 

Aquest tretall. p e ha estat la base del que sha fet posteriorment sobre la TS 

Hispánica, està orientat seguint tm criteri tipològic i topogràfic, condicionat per Testat de la 

investigació en el moment de realitzar-se, però que li confereix una estructura cm els centres 

de producció són sols part dels diversos jaciments que s'usen per a interpretar la producció. 

Aquesta interpretació, l'autora, conscient de la poca o nulla fiabilitat estratigrafía dels 

contexts arqueològics, quan aquests et coneixen, la fa de manera global, cercant generalitats 

tipològiques i estilístiques, per bé que es puguin assenyalar els particularismes Crea unes 

poques referències a les quals intenta adscriure el que s'està observant. 

Si bé no és la finalitat d'aquest estudi, creiem que val la pena de detenir-nos breument 

en observar allò que constituirà la referència constant sobre la que construirà la seva 

interpretació de la TS Hispànica, donada que sera un dels pilars de la datació de la TS 

Hispánica fins avui. Una anàlisi de la totalitat dels jaciments i fons de museus estudiats per 

l'autora ens permet prescindir de la major part d'eils, restant-nos tan sols alguns punts soore 

els quals articula les conclusions cronològiques 

a. Empúries 

El primer jaciment vàlid qut descriu és el d'Empúhcs, utilitzant dues excavacions, 

la del Decumarw A. realitzada conjúntame« pe? Almagro i Lamboglia (Lamboglia. 

1955. Almagro i Lamboglia, 1959). i te de la Cita 2, excavada per Almagro. 
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En l'excavació M Decimates A es diferenciaren cinc estrats que comentarem 

succintament: 

Ei : presenta TSC A, B i C Es data entre el 200 i 300 

Ell: Baixa presència de TSC A i B Presència de TSC i presència molt feble de la 

TSH. Es data eme el 130 i el 200. 

E III Predomini de la TSC i presencia de la TSH. Datat entre el 90 i el 130. 

E IV Presència quasi exclusiva de la TSG. si be hi ha TSH. Es data entre el 40 i el 

90. 

E.V: Presencia de TSG i TSI. Datat entre el 30 aC. i el 40 d . C 

En l'excavació de la Casa 2, es distingeixen diversos àmbits que a l'autora li 

proporcionen les següents indicacions: 

Recinte pati: Les peces de TS Hispànica estan associades a la Drag. 37 gil.lka i. en 

alguns casos, a formes 1 i 36 de TSC A. La datació que proposa és de finals de S. 

I a inicis del S. II. 

Part sud del pcristi': Similar al recinte pati 

Pan exterior del pati: Un sol fragment de Drug. 29 de TS Hispànica apareix amb 

abundant TSG i un sol fragment de TSC A. 

Cisterna SE: Similar al context anterior, si bé assenyala presència de llànties del S. 

II. 

situació geogràfica a to ribera del Mediterrani, ('estratigrafía i els contexts que s'hi 

obtenen no pode» ésser presos mes que com a model atípic de referència rd 
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problema de U TS Hisptnka. Efectivament, la coa* mediterrània és una zona 

totalment i ns de to òrbites de merca! dels productes gal.ücs i ;wrd-afrians. en 

contraposició a te TS Hisoantca. de C«a component peninsula;. que ocupa u i lloc 

marginal entre les ceràmiques que hi circulen P-spcctc n ¡excavació de la Casa 2, 

en concret, hem de destacar que no s'hi troba raterial llis de TS Hispànica 

b Abella i Solsona 

El segon jaciment que trobem es ei propi taller d'Abella (Serra Vilaró, 1925), estudiat 

conjuntament amb el de Solsona (Serra Vilarà, 1924 b). Can hem vist anteriorment, 

el taller, sense estratigrafía coneguda, era datat per Serra Vilaró en el segle 1. Per 

l'autora, aquesta datació es massa antiga. La Drag. 37, que creu tardana per 

I'importan- desenvolupament de la seva part llisa, el vernís lleuger, la decoració tosca 

"...y Ique] presenta m carácter muy angular am dentro de España " (Mezquirii. 

1961, p. 15), 

però que li recorden tes ceràmiques de Corella, que data en el S. I I I , li fan abanar 

aquesta datació. En concret sobre la forma Drag. 37. remarca que, a diferencia de 

la Drag. 37 gal lie*, sols és hcmicsfenca en la part decorada; és el seu coll alt i ei 

vernís lleuger, característica amena que atribuirà a la TSHT. que li fan pensar en un 

tipus de Drag. 37 tardana. Les conclusions pel que fa al taller d'Abella ia ponen a 

datar-lo de finals del S i l . ambani al S. IV. 

c. Pamplona. 

concretament l'excavació de l'Arcedianato de la Catedral (Mezquínz, 195S). 
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Segnidame» comentarem ràpidament els estrats d'època romana, que ens interessen: 

E VP Aquest estrat, segellat per un sòl, presenta parets fines i llànties de volutes, 

material? tots ells que situa en època de Pberi-Claudi Pe! que fa a la TS. remarca 

l'absència total de la forma Drag 37 en TSC an* abundància de Drag. 29 en TSG 

i també amb presencia feble de Drag. 29 en TSH De toi això en dedueix una datació 

anterior a un moment situat cnín. el 60 i el 70, anb una fabricació, que titlla 

d'incipient, de la TSH. L'inici d'aquesta fabricació creu. pot àituar-te pels volts del 

JÜ. 

E VI B i VIC Abundancio de TSH amb decoració ñna i feble presentía de la TSG. 

E VIA Absència mal de la TSG. Abundància de M Drag *") i la Drag 37, com a 

formes decorades, i la Rin, 8. la Drap. 29, la Hisp 46 i la Drag 27, com a formes 

llises. De totes elles en destaca la qualitat del vernís 

E IV A i IVB Capa d'incendi extesa per tot el Jaciment an.b abundant material. En 

destaca la major lleugeresa del ••errus i Ics decoracions fetes amb motius circulars, 

".. rodos filos bástame tacos, vendo por lo general el barniz ligero que salta con 

facilidad," (Mczquíriz. 1961, pp. 16-17), 

ijestaca també un fragment de motile que. diu, acredita 

"la existencia de una fábrica de Term Stgillata Hispánica en Pompaelo afines del 

siglo II o comemos del III, por el hallazgo de un fragmento de molde en el estrato 

correspondiente a esta ¿poca" (Mczquíriz. 1%1. p. 15) 

E.II1 Hi na un canvi notable de materials, amb l'aparició de la Drag 37 tardana, de 

vota alta i envasada. Destaca els vernissos lleugers i "decadents*. L'estrat aporta 

mottet monedes de Constanci H. Magnenci. Constantí, etc. 
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Les datacions dels estrats proposades per Mczquínz ofereixen no pocs problemes. 

Entre d'altres cal destacar-nc la de l'E VII. que en el seu estudi Mayet (Mayet, 1984) 

situarà en època Claudia, Si be no tots els autors accepten aquesta datació tan antiga 

(Balil et al., 1986). això mostri* l'amplada i imprecisió en la cronologia atribuïda en 

un primer moment Un problema majer el planteja l'E IV. del qual els mateixos 

autors ja citats duen: 

"...JMayet -referit al treball Mayet, 1ÍW4-) pone en tela de juicio, razonablemente. 

la coherencia del estrato IV.." (Balli et al, 1986. p. 255) 

Podem dir, doncs, que aquest jaciment no té. tampoc, la ftabili*« estratigràfica 

necessària per a fo.iame:.*ar-hi la 1 ase de la datació de ia TS Hispánica'"'. 

d. Liedena 

El seguen» jaciment que li serveix per formar el seu esquema és la vil la de Liédena 

(Navarra» (Taracena. 1949; Mczquínz. 1953), concretament un pon amb matchals 

que omplen un arc cronològic que va de mitjans del S I a mitjans del S. II i que 

queda amortitzat per una reconstrucció de la vil.la. Malgrat tot, caklria revisar en 

profunditat aquesta eicavació. 

¡e. Corella. 

Un alt.e jaciment de Navarra, és cl de Corella (excavat en 1954 i inèdit en publicar 

el seu treball). La ceràmica que aquí ¿roba la situa en el S. III. pe comparació a-nb 

la òc Pamplona, que ja nen. vist que no ofereix daucions segures, en especial cl seu 

'*.- La pròpia autora reconeixeria posteriorment com alguns dels estrats resulten confosos 
sen« que es puguin temr dides objectives en les qut rjasar krs cronologies (Mczquínz. 1911. 
p, 136). 
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estrat IV, i per li ceràmica 

\.de tipo de Ctunia que sabemos se fabrica hasta el si?lo III" (Mezquínz. 1961, 

p. 18). 

Malgrat «¡tiesta precisió de l'autora, oil tenir present que la ceràmica "tipo de 

O W M * que cita no sols era mal coneguda, siré que la seva atribució cronològica, 

fonamentada en la destrucció de Clunia per les invas.w.-s germàniques del S III. és 

avui dia completament invàlida. 

f. Bronchales. 

El darrer dels sis jaciments bs«** que usa Mezquínz és el de Bronchales (Terol) 

(Atnan. 1958), i constitueix junt amb Abella i Solsona l'altre centre de producció 

vàlid de que disposa. La datació se situa en un moment dins del S. I. però posterior 

al 60. donada l'absència de la forma Drag 29. 

g. Aloes jaciments. 

Hi ha, a més d'aquests sis jaciments que son la base del seu esquema cronològic, un 

seguit de contexts que li proporcionen alguna dada cronològica D'aquests altres 

jaciments, n'ignorem el pes real que hauran tingut en la confecció del seu esquema 

cronològic, donada b mancança de dades que l'autora mateixa ens proporciona en 

aquest sentit 

El pruner d ells sena U v.J la del Soto del Ramalete (Tarace« i Vinpiei, 19S6)on 

troba ceràmiques que situa del S. I al IV, indicant que no aporten cronologia Malgrat 

40 



apena obseí vació, els exemplar M í a » eís considera te ceràmica en i s en el 

moment de destrucció de hi vMJa eo el S. IV, moment que data peli mosaics ques'hi 

trorjaren El jacirnent de Funes (Navarra), tr^it en d moniem de fer el treball, si bé 

ja s'havia publicat una notícia del mateix (Navascues.! 9591, és un explotació agncola 

amb diversos contexts, un d'ells amb dos auris, un d'Adrià i un de Domicià. associats 

a TS Hispánica La necrópolis cristiana de Tarragona (Serra Vilaró, 1978; Serra 

Vilaró, 1935) li proporciona dos conjunts diferenciats. El primer d'ells ll.gat a unes 

petites cases de camp excavades a prop de la necròpolis cristiana, que I autora data 

en el seu inici a mitjans del S. I, per l'associació amb llànties de volutes i la Drag. 

29 en TSG, fins el 260, en que Serra i Vitaré situa la seva destrucció, amb la prunera 

invasió dels bàrbars. El segon, lligat a la l'època de funcionament de la necropolis 

com a tal, que tindrà un moment final, per Sern i Vilaró, en una nova invasió el 

476. Val a dir que aquestes datacions són actualment inacceptables en els termes com 

estan formulades. Igualment, cal destacar que aquí la TS Hispànica és marginal 

davant les produccions gal.liqües i nord-africanes. com ho constata la propia autora. 

Aquest fet ja l'havíem posat igualment de manifest a Empúries Finalment, cita els 

jaciments de Teman i Ltxus (Tamdell, 1951). al nord d'Àfriea, on diu que hi ha 

abundant ceràmica de TS Hispànica i que 

'Estos yacimientos, a alguna de cuyas excavaciones hemos asistida, nos hau 

proporcionado datos cronológicos, por hallarse en ey ratos claros y bien datados" 

(Mezquíriz. 1961, p. 26), 

malgrat tot, no diu quines fon aquestes dades ni quines ten les bases estratigrifiques 

sobre les que es fonamenten Així, dones, no poden jutjar adequadament aquests 

jaciments nord-afneans 
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Com hem pogut veure en aquesta revistó de les seves bases crcmològkr«s. l'atribució 

cronològica del taller d'Abella a la fi del S. II i fins el S IV es fa amb criteris purament 

estilístics i fruit de la comparació de te ceràmiques del taller amb te de Corclla i els estrats 

moderns de Pamplona, amb els problemes per a ambdós jaciments que ja hem esmentat 

Aquesta datació serà també la que donarà a l'estil decoratiu qu¿ anomena d'Abella i Solsona, 

i que ve donat per l'ús de unies verticals o obliques en un /ona. o en dues, separades per un 

baquetó. 

Abans, però, de concloure la revistó del treball de Mezquíriz, volíem indicar el fa 

que el rnot'le obert, que Serra Vilaró considerava de Déchelette 60, l'autora el defineix com 

a 

"Molde de vaso con pared extraordinariamente abierta y poco curva." (Mezquíriz. 

1961, p. 228). 

Remarcar, també, que no es fa cap mciició de íes peces de TS amb vernís negre. Aquest fei 

deu d'estar lligat a ia definició que en fa de la TS: 

"...|és elj tipo de vasos dt superficie mfa, conocida bajo el nombre de Term 

Sigillata, introducida desde los poises del Mediterráneo oriental en Italia hacia el año 

30 ames de J.C (Mezquíriz. 1961, p 9). 

Les darreres precisions a fer son que remarca Ics vores dobles, o amb baquetó, tant 

a la Drag. 37 (Mezquíriz. 1961, vol. II. lam K4. numero 1) com a una forma llisa 

desconeguda (Mezquinz, 1961, vol II. lam 145, part inferior, número 6 ) . que atribueix a 

to forma Hisp 4 te nanses «pe Sena Vilaró pensava proodk . del barret de c o p ibèric 

(Mezquíriz, 1961, vol. D, làm 14$, part inferior, numere 9). Ae? .esta atribució és, malgrat 
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tot. errònia pel que respecte a aquesm fount concreta. que ben de considerat com a 

desconeguda. Finalment, assenyalar que aquesta autora no tracta el problema posat per la 

pep amb decoranó a la seva part còncava, ni la possible existència de la Drag. 3? Hin, 

extrems remarcáis per Serra i Vilaró. 

3.3.3. La segona sistematització de la I S Hispànica 

La segena sistematització de la TS Hispànica és la que va fer Mayet (Mayet, 1984), 

amb un treball que compti - més amb el complement de dos annexes arqueomètnes sobre 

el conjunt de produccions en TS peninsulars. El primer, realitzat per Tavares (Tavares. 

1984), segueix um metodologia exclusivament petrográfica, mentre que el segon, realitzat 

per Picon (Picon. 1984a), segueix, també de manera exclusiva, una metodologia basada en 

I"anàlisi química 

Centrant-nos amb el treball de Mayet, aquest deu ser segurament la interpretació que 

més deu d'haver influït en la visió arqueològica que actualment se'n té del taller d Abella 

Es fa necessari pruner, abans d'entrar a estudiar tes consideracions que fa l'autora d'aquesta 

producció, remarcar que el seu treball segueix una Unia metodològica clarament diferenciada 

del que va fer Mezquíriz. i que acabem de discutir. L'rstudi no segueix ja un criteri tipològic 

i topogràfic, sinó que es fa a partir dels centres de producció. A mes, és clara. ía des del 

principi, la divisió entre la TSH i la TSHT COA a problemes difcrerfs i mereixedors d'un 

estudi diferenciat, alhora que planteja el problema de buk de coneixement que realment hi 

ja hem donat de Mezquínz. i ¿s; 
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".. parsigillée htspanique nous entendons ks céraniquesi \*mis rouge ou orange, 

certatns presentant mm marque d'offiane. d'autrts m ékor moulé, guilloché ou à 

ta barbotine. mutant ks productions simkmns d'ltalie et de Gawk sous k 

Haut-Empire, mßuencees par ks tiglUées afrxaines m paleochreuennes sous k 

Bos-Empire" (Mayet, 1984, p. 16). 

Pot veurei ja que Mayet no tracta tampoc el problema de la TSH amb vernís negre 

I nie ma rem aquí separar el que és característic d'Abella de les consideracions generals 

que fa l'autora del taller Solsona-Abella (cum ella l'anomena en unificar Abella i Solsona), 

per bé que, evidentment i donat l'enfocament de l'estudi, no sempre serà possible 

En la primera indicació que fa Mayet respecte ab tallers assegura la utilització 

indistinta de motlles i punxons per part d'ambdós centres, remarcant igualment que, dins 

d aquesta generalitat de circulació de motlles i punxons. ens trobem també davant la 

orcsència de motlles importats d'altres tallers, que identifica amb Tricio (La Rioja), i amb 

elf quals es farien peces per part del propi taller de Solsona. Igualment de T.icio procedirien 

certes peces ja fabricades. Hem, però, d'obviar el problema de tes possible relacions amb 

T kio pel fet que cap de tes peces importades (ceraniques ja fabricades, o motlles), ni tan 

sols peces fabricades als tallers amb motlles importats nan estat trobades a Abella. D'igual 

manera, no entrarem en la problemàtica entom tes marques d'oficina, que de la mateixa 

manera només es presenten a Solsona (Buxeda i Gurt, 1994). 

D entre tes formes lloes d*Abella cita tes Rin S, la Drag, 27, la Drag. 15/17 i la 

Hisp 4, però sense observar cap originalitat en la seva co.ifecció. Aquí Mayet, com abans 



Mezquinz. òbvia el problema que plantejava te forma que Sem Vilaró atribuía a te Drag 

45,t que queda plantejat; com també queda plantejat el problema per la forma que presentava 

decoració de relleu en la seva part còncava i la possible existència duna Drag 3? Ihsa. 

extrems obviats igualment per Mezquinz 

És, però, en les formes decorades on les precisions són mes abundante. Divideix els 

motlles en dos estils. B primer, molt reduït i compost sols per tres peces (Mayet, 1984. 

Planche HI, números 21, 23 i 24) el caracteritza per ser una decoració que combina róseles, 

cercles de cordes o onduláis, arcs i palmetes. L'atribueu tot ell a motlles de Drag. 37 i 

puntualitza que una peça d'aquesta tipologia procedent de Solsona (Mayet, 1984. Planche III, 

número 22) ha esiat fet en l'únic motlle sencer que ens ha arribat (el número 23). Aquest 

motlle no és però de Drag. 37, com ja ho indicaren Seria Vilarí i Mezquinz en els treballs 

que hem comentat; una observació del perfil d ambdues peces estableix clarament una 

diferenciació entre el motlle i la Drag. 37 en qüestió. Igu&lment, !a sola observació acurada 

dels punxons d'ambdue« peces deixa veure la impossibilitat de I afirmació de l'autora El 

segon grup vindria donat pels característics motius lineals del taller, sols o combinats amb 

rosetes, disposats en un o dos fusos. En parlar dels dos estils decoratius del taller, i que es 

corresponen -mb els dos estils de motlles descrits, inclou en aquest segon grup un fragment 

amb decoració de motius crucifonres enquadrats per cercles (Mayet, 1984, Planche II, 

número 16). 

L única forma decorada coneguda és la Drag. 37, amb les característiques ja 

expressades peto atoes autors; en destaca, igualment, un fragment (Mayet, 1984, Planche II, 

numero 11) amb una vora molt ampla vers I ex tenor i ai..b acanatet a hi part superior. 
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identificant com a ui el fragment que Mezquíriz (Mezquíriz. 1Ü1, vol. D» lam 145. part 

inferior, número 6) atribuïa a una forma no identificada (Mayet. 1984. p. 22 í nota 10). 

Igualment. Mayet identifica e t » • Drag. 37, amb vora mofí ampla vers l'exterior, amb 

acanaiat a la part superior i nansa la forma que Mezquíriz (Mezquíriz. 1961. vol. II, Um. 

145, part inferior, númem 9) identificava com a Hisp. * (Mayet, 19S4, p. 22, nou 11 i 

Planche II. numen 12). Aquesta Jarrera era la forma que Serra i Vilaró havia identificat com 

propera al barret de copa ibèric En ambdós casos de diferències d'interpretació entre Mayet 

i Mezquíriz. la primera autora atribueix l'error comes per la segona a una mala orientació 

de la peça en ésser dibuixada. 

Tavares (Tavares, 1984) en el seu tuteli, que segueix una metodologia petrográfica. 

comprova com ambdues oficines (també en els annexes són treballades conjuntament Solsona 

i Abella) formen un grup de pastes molt homogeni, constituïdes p:r argiles no micàcies i amb 

rars grans de quars, traces de feldspat potàssic i alguns grans de major tamany i compostos 

(quars-micaci). El percentatge de grans en la pasta és molt baix establim-se al voltant del 

2.S %, amb un màxim del 6 % i un mínim de dues mostres on no s'hi ha contat cap gra Els 

calibres dels grans dóna una àmplia gamma, però amb preúomini de la fracció de 20 a 35 

um. La presència de catete és molt important, afirmant que algunes pastes deuen ei seu color 

clar a un alt coitingut d'aquest carbonat. A aquest respecte cal retenir l'observació ttgtertt: 

"Les / i t e r d'Abelk et de Sobona som teüemem impregnées de caíate au'it em 

difficile de distinguer les atares composaràs argileux De tome façon, \u au 'il s agit 

d'un rmnéral postérieur au façonnage de la pièce, nou ne comptons pas la calme 

comme 'gram" mais comme pàte (il a étè en effet introduí! awe largue avant la 

décompositun) ' ("lavares, 1984. p. MO). 
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D » a conclusió del seu estudi. Tivwet cim qut és impossible de separar les ceràmiques 

d'Abella d'aquclies «te Solsona 

En el treball de Picon (Picon. 1984a) ta tècnica aplicada és l'anal IM química per 

Fluorescencia de Raigs X. La mostra que estudia presenta els següents individus 16 peces 

de TSH procedents d'Abella. 8 peces de TSH de Solsona. 4 .nostres d'argila de Solso.ia. 1 

peca de ceràmica ibèrica de Solsona i 2 mostres d'argiles de la Guingueta (tona propera al 

Pla d'Abella, veure la Fig. 3). 

Cal tenir present dues precisions importnts que fa Picon sobre aquest taller. En 

primer lloc la diferència que «posen tes argiles de Solsona i d'Abella, fel que considera 

normal dins d'una worn de sedimentació terciària com la que ens trobem. Ei segon punt, i 

molt lligat a aquest primer, seria que 

"bes resultats d'analyse semblem en fait impossible à expliquer en dehors de 

¡'Hypothese selm laquelle ks ceràmiques étudiées, provenant de Sototerra (Solsona), 

seraiem tomes origineires d'Abella," (Picon, 1984a, p. 308). 

Més endavant exposarà de manera mes clara encara 

"Ion doit done admeiue que tom ks exemplaires de Solsona etudie- au laboratoire 

vtennem d'Abella."" (Pkon, 1984a, p. 309), 

La conclusió exposada, deguda a la similitud dels resultats de tes ceràmiques davant tes 

diferències de tes argiles, el fan donar tai caracterització del grup unint totes tes peces de 

TSH. i excloent ta ceràmica ibèrica, clarament diferent en quant a composició química El 

grup de referència quedarà doncs e t » segueix 
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Sense resoldre la relicto ewe Abella i Solsona. May« creu que la datado del taller 

d'Abella és sincrònica amb la del Miler de Solsona ja que, 

*A nom avis, il s agit d'une production tres homogene, semblante sur tes dem sues; 

tes parien om employe tes mémes pomçons decoran fs et sans dome tes mèms 

maules." (Mayet. 19S4. p. 23). 

Aquest darrer fet dus indistint de punxons i de motlles no queda, però, clarament demostrat 

en el seu estudi De les comparacions que estableix amb els coneixements que es tenen sobre 

aquestes ceràmiques a la península acaba establim una datació 

"...d l'íMírieur du í f siècte, (...) II est aussi domem que la fabrication se sott 

pmmtivie durant tom te ttf siècte et te IVsiècte est totalment exck," (Mayet. 1984, 

p. 23). 

Cal destacar, respecte a aquest extrem de la cronologia, que la base de datació de L TS 

Hispànica continua essent aquí l'esquema proposat en el treball de Mezquínz (Mezquíriz. 

1961), lleugerament modificat per tes aportacions posteriors, fetes per diversos autors, que 

permeten, en el moment en que Mayet realitza el seu treball, separar perfectament la TSH 

de la TSHT i indicar el butt que suposa el S III per al coneixement de It TS Hispànica 

(Mayet, 1984, especialment en tes pp, 9-12, en tes discussions de tes datacions proposades 

per als tallers ah imperials -pp. 23, 27, 33. 53-SS i 93-96- i en tes pp. 263-2G6)"7, butt que 

".- Cal precisar, a u p e s respecte, que «pesia és igualment ta visió que et manté per 

Mezquínz, el de Tritium MagcUum, com a denominació genera) dels tallers de hi Rioja, i el 
d'Andújar (Jaén) Cal recordar a aquest respecte que tes excavacions de Tntium Mageüum 
(Garabito. 1971) es daten, malgrat tes dificultats que hem destacat, seguint l'esquema banc 
proposat per Mezquínz el 1961 (Mezquínz. 1961). Igualment, els entens per a datar ta 
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"L une des plus granees lacunes qui subsiste tu uellemem ¿am la cmmsmmce ¿es 

ágUUes hispàniques concerní k penode s'écmlant de la fin du ¡F à la fin du Iir 

stècle.- (Mayet, 1984, p 263) 

Unes darreres consideracions que fa aquest autora en relació amb la difusió d aquest 

taller d'Abella la condueixen a un terreny d'inf rcncies difícil d'acceptar Suposant el lligam 

entre la TS tispanka de tots dos jaciments d Alella i de Solsona, amb unes consideracions 

difícils d'e.uendre especialment atenent als resultats de la caracterització química, situa 

l'origen de la producció en la voluntat d'un gia 1 propietari per fe? venir a un ceramista dels 

tallers de Tritium Ma^allum. o ¿'enviar un ceramista local a formar-se en aquests centres 

< May et. 1984. p. 23fm, Aquesta voluntat hauria estat encaminada a reaiuar una producció 

local destinada al consum en el mateu lloc per 

' certainemeni pas la famille du dominus, peut-ètre pas mème celle du vilicus car 

n'oubltons pas que ue la sigillée de rxeilleure qvaiaé. en provenance des ateliers de 

producció d'Andújar (Roca. 1976; Roca. W80. Roca. 1981. Roca. 1983) no són definitius, 
fi bé. especialment per al seu inici, ei compta amb materials importats localitzats en contexts 
etoitifràfks totes. Aquesta siiuació quedava ben reflectida en la consideració que feu Roca 
en un est« de la qüestió sobre te TS Hispànica (Roca, 1981) on afirmava sobre la TSH que 
"La fecha final de la producción es difícil de precisar De hecho, lo que se cuestiona en la 
actualidad es si existe o mima continuidad entre la producción del Alto Imperio y la éet 
Bu, Imperio () Por otro kuio. la sigilhaa hispánica de los siglos IV \ V (TS HT) parte 
i . ras bases, tamo en lo que se refiere a formas usas cemo a formm decoradas, que hacen 
qu11 esulte difícil hablar de mm perduración de tradición respecto a la producción ¿el dito 
Imperta. Lo orne está doro es que en el sur de la Peninsula no parem que se produzca 

per Mexquínz (Meiquínz. 1983) i na estat mantingut con una constant en els 
posteriors (Mezquíru. Iv85; Beltran 19W). 

*.- Cal remarcar qpe el lligam amè eb c e « » At Tmmm hicgallur» venen justificats per 
les troballes de Sotan* no d'Abella 
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Thtiwi Magallum. a àé égatemem découverre sur le site de Solsona. Ble dexmt 

ccn^autr la vaiseüe de tabU du personnel et dans ce cas là, etre apprécwe car elle 

était mm de méme supéneure i la céramque comnvne ' (Mayet. 1984. p. 222) 

5.3.4. EJ project de reeicavació i revisió del taller 

L any 1984 s inicià l'excavació del jaciment de la Rectoria (Navès, Solsonès), 

excavacions que es perllongaren amb successives campan)es tue l'any 1988 Aquesta 

excavació s'emmarcava en un projecte d'estudi del poblament de l'actual comarca det 

Solsonès en època romana, dirigit per Gurt (Gurí ¿r <i/. 1987). que tenia com a un dels seus 

objectius el documentar una estratigrafía que permetés aportar cronologies fiable* a la 

producetó de TS Hispànica del talla d'Abella L'excavació d aquest jacta«« va proporcionar 

un seguit Restructures constructives, així com un abunaant material ceramic, eme el qual 

es t!oba la TS Hispànica d'Abella, aparegui en contexts ostratigràfics febles (Gun, 1993b) 

Un altre dels objectius que es proposava el project», uncial e n el redestobnment i la 

reexcavació du propi taller d'Abel'i. que. com hem indicat en l'meitat 4 1 . es va 

considerar perdut desprès de la seva etcavacié per part de Sena i Vibro L objectiu 

d'aquesta reexcavacié era doble ITUM banda, es pretenia trobar una escorr<*-rer¿. que «punes 

una cftrati$rafta amb els materials de TS Hi^aroca del taller De latat, documenur 

correctament te estructures M s forns. peí estudiar te srves i ipolog íes i pHer-tos mu rpreur 

correc-unent (Gurt. 1993a) 

El '986 et realitzà tna prospecció arqueològica en ei PI* d*Abete p e émè mm a 

resuiUi la localització de diverses àrees amb acumulat ions de uu J s aiqMottpcs. 
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Posteriorment, es realitzà una prospecció magnètica que conduí a k localització dels forns 

(Casas et al. 1989). passant« a denominar Camp dels Forns el camp on es trobà el 

jaciment (Fig. 6). La rcexcavació dels forns et feu et dues campanyes diferents En la 

primera, l'any !5§?, s'excavà el fora 1 (FI), el quadre Q2 i el forn 2 <F2). i n la segon», 

l'anv 1988. s'excavà el quadre 172 Con aparegué el forn 3), el quadre E, el quadre B (on 

aparegué el forn 4), el quadre G i el quadre A (Fig. 7), A más de let estructures dels forns, 

aparegueren un nombre t í val de materials ceramics, bàsicament peces dels form, cerámica 

de TS Hispánica i cerámica comuna, materials ms ells en principi de producció local 

Fins el moment actual, ambdues excavacions romanen medites i son encara objecte 

d'estudi. En publicar la prospecció magnetic? (Casas et al. 1989) s'avançà una datació 

d'activitat del taller durant el S II i la prunera meitat del S. in. Aquesta datació ve 

justificada en I informe de la campanya de 1988 al jaciment de la Rectoria En »iiiest 

informe, de manera provisional, es dona una relació dels estrat documentats en el quadre Q12 

i la seva datació a partir de l'estudi preliminar dels malcriáis apareguts De manera succinta, 

s'hi destaca l'cxiacncia d'un mur (UE-5), travessant de nord a sud el quadre f ra a un punt 

on quedava talla: per unes llosa (UE-21 El mm estava lleugerament vençut cap a l'est, on 

es localitzà el seu enderroc (UE-4). Sort d'aquest enderroc hi havia un estrat de gran 

potència (UE-7). interpretat com ¡abandonament del que podria éss :r una zona de pas. Val 

a dir que k zona excavada en el quadre Q12. delimitada pel nur UE-S, s'interpreta com un 

citerior. La UE-7 vapitipoic^^anttniaMD^eridccfiRwafl^0foducies#1SHu|«nn 

del taller d'Abella t ceràmica africana de cuma (deatactnt-ne les formes Ostia I, fig 261 i 

Ostia I. % 264) í de TSC A (destacant-ne U forma Lia». 9a) Per sota d'aquesta ÜE. hi 

va aparèixer una estrucr«ra (UE-10) de blocs irregulars, disposats en rampa, que estava en 
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contacte amb unes toes (UE-3) aparegudes aJ sud del mur UE-5. Aquesta estructuri emava 

construïda sobre te ÜE14. i se li recolzaven te UE-7/2. te ÜE 8 i te UE-12 La UE-7/2 

estava robe,'« per te UE-? i ei rccoizavi a ta UE-8 Aquí. entre el material africà, es 

documentava igualment la Lamb, te i te forma Ostia 1, fig, 261 (formes documentades a 

partir de confetis de finals del S. II). f a ta l te forma Ostia I, fig 264 (documentada 

normalment a panir d'època severa), La UE S. coberta per te UE-7 i cobnnt a la UE-12. es 

recolzava en te UE 5 i en te UE-10. recolzant-se-li te UE-7/2. La ceràmica africana presenta 

te Ivírma Lamb, te, mancant-hi toies tes formes d'època severa La UE 12 coberta per te 

•JE-7/2 i te UE-8. recolzada en la UE-5 i en te UE-10, presenta, en ceràmica africana, te 

desaparició de te forma Lamb. te. La UE-14, coberta per la UE-12 í per te UE-10. recolzat 

en te UE 5 i cobrint a la UE-1S, a te UE-16 i a la UE 17, formaria un nivell d'hàbitat No 

presenta tampoc cap fragment de Lamb te. La UE 17. coberta per te UE-12, recolzada en 

te UE-16 i cobrint a la UE-15. es comportava d'ipaí manera que te UE-12. El mateix 

comportament es detectava en te UE-16, coberta per la UE-12, a la que se li recolzava te 

UE-17 i cobrint a te UE-1S. Aquesta, que cobria la UE-19. també mostrava un 

comportament smiLr Finalment, te UE-19. que era un rrbliment d'un clot en te terra mare, 

presentava molt poc matenal ceràmic, essent poc significatiu 

Amb aquestes dades, a l'informe esmentat, s'assenyala u n data ante quern per a 

l'activitat del taller d'Abella, ja que en cap moment s'accepta la presència de la TS Hispànica 

í te manca de te TSC C (producció testimoniada, com s'indica ec el propi informe, en estrats 

de fonamentació del sector del Camp de Baix del propi jaciment on te TS Hispánica d'Abdte 



né$ absent) i sc situa entre d 230 i el 250. La data /xw quem, p e consideren mes 

problemática, ve proporcior»*da per te U&I6, te UE-15 i te l'E-19 on U a s i n a «Mean» 

no pétente ja ni les produccions d'època wemm ni la forma Lamb «a en TSC A, tifus 

craate p e « A representat en peces de ten qualitat A a i s . ta TSG i te TS Htsfvtnicj p e 

consideren aje no prové del taller d'Abella, í que é r omentcn f te a te sevi toul r.bsénc a 

en els estrats UE-7/2 i UE 7. semblen tenir un caràcter res dual Amb apeste* dades es 

proposa una datació de mitjans del S. II, 

Respecte dels materials apareguts en I excavació del Camp dra Fras, l'estudi de te 

TS Hispánica dugué a I elaboració d'un treball per pan de Vicente (Vier,ne. )9S8). Apesta 

autora estulta conjuntament ell materials apareguts en te nexcavacio del taJler í d i matenals 

apareguts en l'excavacio leo per Sem i Vítete, diposita» en tí Museu Comarcal i Diocesà 

de Solsona D'aquests darrers, n'csrudi*. tant els de les excava*.ions d'Abel!» com els de 

Solsona El seu treball aporta mofi poques dades positives a ta investigació del altar; 

probablement tes úniques stpte te publicació dels dibuixos d ilgunes de tai peces aparegudes 

en les noves excavacions í la constatació de lextsiencu curia producció de verms negre 

Ta« l'emidi deis aspectes formals, tipologies í decoracions, o m r apartat de te cronologia 

d'Abella i de Solsona i els entens d'adscnpció dels materials al taller d'Abella son 

absolutament deficients 

Aixi. postenomwm. Buits (Burés. 1992'va estudiar de nou la TS Hispànica del taller 

d'Abella, cmratt-se només en ete materialf jpwfppff es tes noves excavacions del taller 

d'Abella I en rettraUfrafu del quadre Q12M sector del Camp de I M de te Rectoria 

A p t « treball anorta -fualment l'estu^j dels fon» (R| . 8) des del p a l de vuu funcional 



i intenta« identificarlos amb els f t » m excavar ten i Vilaró, així com la utilitat que pel 

seu functo.Tarr.eiH tindrien cent matenah ceràmics trobats en l'excavació Lt identificació 

dels forns amb els excava« per Sora i Viajé «» es fa si no és amb molts problemes, 

associant els forat I . 2 i 3 ato forns 1. 2 i 3 de Serra i Vilaró, respectivament l"na moma 

de l o dificultats que això suposa és {pe I autora, tot i avoctar els forns a tes descripcious 

de Serra i Vifcró, cap coincideix amb la situació que els dóna aquest autor (Fig. 4 i Fig. 7). 

Respecte del forn 4 -quest forn de petites dimensions no fou excava, peí Sena i Vilaró, 

intent*» intacte en la ft<a totalitat \ si be es tronava molt arrasat degut al conreu 

agru ola actual. Entre els elements de forn. et troben els tubs d'extracció de Amis, que aïllen 

la cambra de cocció dels fums produís en la cambra de combustió durant la cocció mum 

stnetu (fkm. 1973), i ajustadors i suports d'aquests tubs fets amb argila croa, sovint 

presentant les empremtes dels dits. que serveixen per a unir els rubs a la graella del forn i 

entre ells. evitant que ei produeixin fuites de fums a la esmera de cocció igualment, es 

presenten, amè certs problemes d'identificació, separadors, destinats a la correcta col locació 

de Ics peces dms la cambra de cocció durant la cuita, i piràmides, que s'associen a Ics actuals 

piràmides termornèrnques. i que consistiran, d teer correcta l'associacié, et¡ unes peces 

d'argila quadrangulars destinades a euer col·locades en un Moc determinat de la cantora de 

cocció, visible des de l'extenor. pet a aduar com a patro en la cocció, a ¡esse, conegudes 

les seves propietats dinant la cuita 

Les formes produïdes pel tallar d'Abella, segons Burés. ten h Drag 37 (amb una 

vana« amb Bati de w bifida i M I a t a sense decoració a mode a TeMirier de Upar«. 

'* Cal dir que eis foro 1 , 2 1 3 sembla que podria oo haver estat excaváis totalment 
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to Drag. 37 llisa), ta Kin. 8, ta Drag 27, ta Drag 44, «na forma no identificada que 

atribueix a uru vain« de to Drag 44a" Drag 1517. Hisp 4, Hitp. 5. Hisp, 7, gerres 

(o fames tancades en general) i d'altres fon» no identificades Aquest* enumeració 

enriqueix el repeitori tipològic respecte al definit per Mcyct (Mayet 1<>84): i que intk>ia 

to Drag. 37 (amb vi a molt ampla vers lextenor i amè acanatat a la pan superior i amb 

vora molt ampla vers l'crtcnor. amb acanatat a la part supcnoi i amb nansa horitzontal i. to 

Rin. 8, to Drag. 27, la Drag. 15/17 i to Hisp 4 

Respecte de tos decoracions. Bures adrret l'existènc» drls é» estils decoratius 

*.- Aquesta forma (Bures, 1992, pr. 105-106». que identifica com a forma pròpia del 
taller, correspon a la oue Serra i Vilaró identifica amb la Drag 45 (Serra Vitoro. 192S, fig. 
8). Cap de les revisions posteriors sobre el taller en feu esnen» (Mezquíriz. 1961; Mayet. 
1981). Per to seva part Vicente to dena com a una nova forma que anomena Htsp. 42 ll.sa 
(Vicente, 1988, p. 170 i ».) . 

:i.- Comparem el repertori tipològic d Abella donat per Bures amb el de Mayrt perquè 
és l'única autora que ha pretès fer el UisuH de tos formes produïdes. Mi Serra i Vibro (Serra 
Vilaró 1925), ni Mezquíriz (Mciquíriz. 1961) han assajat de fer res semblant Ca! dedicar 
que en les noves excavacions no han aparegut ni formes similars a la qyc ha estat identificada 
com a derivada del barret de copa ibèric per Serra i Vilaró (Serra Vilaró. 1925, làmina IX. 
números 16 i 17), identificada posteriorment com a Htsp. 4 per Mezquíriz (M^zquínz. 1961, 
vol. II, lim. 145. part inferior, número 9) i per Drag. 37 amb misa horitzontal per Mayet 
(Mayet, 1984, Planche II. número 12), ni c*p peca amb to decoració en reife« en to part 
còncava com to trobada per Serra i Vilaró (Serta Vilaró. 1925. fragment 16 de to làmina 
VIII). obviada pel? atoes investir Jors excepte Vicente (Vicente. 1988. pp. 242 i 252). B 
fet que aoves«» dues tipologies sols es coneguin en tos excavar ions amigues fa que Bures 
no se n'ocupi. Cal precisar que a aquest respecte els trrballs posteriors de Mczquínz 
(Mczquíhz. 1985) i Beltran (Beltran. 1990) suposen un pas enrera; unifiquen els tallers 
d Abella i de Solsraa no especificat quines son tos formes documentades a Abella, donam 
com repertoris tipo.ò^iques tes formes Drag. 37, Drag. 27, Drag. 35, Drag. 15/17 i Hisp 
4 (Mezquíriz. 1985, p. 112) i to Dng. 37, to Ludowtu Tb. to Drag 27 i to Drag. 35 

15/17, ru to Hisp 4), hi afegeixen to Ludowici Tb i to Drag 35, docummudes umcament 
• Solsona L sofprenea que to ÏMomtà T% no siguí citada per Mezquínz. ja que una de 
tos marques »cautos a Solsona, amb ta llegenda TER PATER, es »ona precisctüent sobre 

(Mezquíriz. 1961) 1 si en el segon (Mezquinz, 19S5, p 139). 
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d'Abella definits per Mayet. si bé aclareix que no hi ha una diferència tant taxativa entre 

ambdós Remarca, igualment, ta presencia de peces on ta decoració de cercles o rosetes es 

combinen amb decoracions lineals, així com l'existèncit de pc«$ del taller d'Abella amb 

presència duna doble motllura e n » els frisos decoratius. L'existència d aquesta doble 

motllura al tatkr d'Abella, qur per a Mavei eia una proba d ésser un material importat 

probableincnt dels tallers de Tritium Magailum. ta cefensa. entre d'altres, amb ta seva 

presència al motlle 12 'Beres. 1992, 169)'"' Una correcta observació, però, deixa veure 

com aquest motlle nu ptesenta ta doble motllura esmentada Finalment. Burés destaca 

l'existència de ta decoració impresa en dues gerres indeterminades ; \ amb els mateixes 

motius presents en tes decoracions a motlle. L'existència d'aquesta tècnica decorativa ja havia 

estat destacada per Vicente (Vicente. 1988. pp. 4648), atribuint erròniament aquestes gerres 

a ta forma Drag 47. Malgrat destacar 1 existencia d aquestes gerres decorades, Burés afirma 

que ta Drag. 37 és l'única forma decorada del altar. 

Finalment, cal destacar d'aquest treball que s'incideix en l'existència de vernissos 

negres i pastes gris-negres, citant-se ta seva presència en gerres, en ta forma Rin 8 i en ta 

Hisp 5, encara que sense aprofundir aquest extrem. 

A part de l'estudi del taller, tes tipologies i decoracions, és de destacar ta datació que 

aquesta autora dona a l'activitat del taller Aquesta datació es basa en l'estudi de 

-'.- Aquest motlle és l'individu S-0021 de ta m o t « que hem estudiat es el nostre treball 
(veitre Annex ¿). 

2V- Aquestes g-rrrc són els individus S-0011 i S-0033 de ta mostra que hem estudiat en 
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l'estratigrafia obtinguda en el quadre Q12 del sector del Camp de Dalt de la Rectoria. Tots 

els estrats documentáis en aquesta estratigrafía presentaven abundants materials de TS 

Hispànica del taller a'Abella, així com materials d'importació. A grans oets, la uatació de 

la UE-7 vindria donada per la presència d'un plat de TSC A2 forma Lamb. 9a. anu» una 

cronologia de fi S. II, primera mete S. IU. si be pot trobar-se en estrats de finals o S III 

Els materials de cuina africana ofereixen datacions més àmplies, fins el S. V (per exemple 

la forma de plat tapadora Ostia III, fig. 170. o les cassoles Ostia III, fig. 267. Ostia III, fig. 

108 i Lamb. 10a). La presencia de la forma Ostia III. fig. 170 (poc testimoniada en contexts 

de primera meitat de S. Ill) i la presència d« la TSC A2 forma Lamb. 9a. com a forma fina 

més tardana, li permeten suggerir una datació en el S III En la UE-8 es documenta molt 

poc material d'importació, destacant-ne h presència d'un fragment de ceràmica Lúceme, que 

no havia estat citat en l'informe de I excavació i que per l'autora s'ha de datar a mitjans de 

S. III. La resta d'estrats, amb una major pobresa de materials, permeten donar una datació 

una mica anterior a hi UE-7 i a la UE-8, potser dins del S. II. En destaquen, en aquests 

estrats, la presència de ceràmica de cuina africana amb les formes Ostia III, fig. 332, Ostia 

III fig. 267 i Lamb. 10a i 10b, junt amb fragments informes de TSC A. Així. Dures proposa 

una datació al voltant de mitjans del S. Ill per a 1'activitat del taller d'Abella. 

Paral·lelament a aquests treballs, l'ERAUB va assumir la caracterització 

arqueomètrica de 2a TS Hispànica, que constitueix una part de la nostra Tesis Doctorí', i de 

ta ceràmica comuna produïdes en el taller. D'aquesta darrera, a més. se n'assumí l'estudi 

a^queoIògic'2<, Així, i peí tal de confirmar La datació proposada per l'equip excavador, es 

24 - L'estudi arqueològic i arqueometnc de hi ceràmica comuna fina d'Abella era una 
feina a realitzar per part d*Ann Sagristà, qui actualment, per motivacions personals, ha 
abandonat l'tülAUB. La tema està suspesa en un estadi intermedi i actualment s'està 
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dtcidí daiar ma mostra de material ossi aparegut en 1 'estrat UE-7 del quadre Q12 del sector 

Camp (te Dalt del jacinvrnt de la Ikctoria L'octubre de 1993 es va rebre el resi·lut d'aquesta 

uata-ió de l4C del Laboratori de Datació per Radiocarbon* de la Universitat de Barcelona, 

on la ¡¿ostra fou mesurada viib un comptador de centelleig líquid LKB-Wallac 1217 

Rackbeta a partir d?l benzè sintetitzat a pwtir del mrcnal ossi. La referència de la mostra 

i la seva datació en calendan radiocarbònic son: 

UBAR-330 1810 ± 50 BP. 

Aquest valor correspon en calendari solar, un cort calibrada la datació, al 233 Com sigui que 

la funció de calibratge no és lineal, per a I'interval d'una desviació estàndard de la datació 

radiocarbònica (això és, ami) un 68 3 % de probabilitat d'incloure la datació real correcta) 

li correspon una datació calibrada entre el 139 i el 256, amb un S9.4 % de probabilitat, i 

entre el 298 i el 318, amb el 8.9 i de probabilitat. Aquesta datació, com pot comprovar-se, 

és consistent amb te datacions arqueològiques proposades per l'equip investigador de te 

excavacions (S. II i prunera mete del S. Ill, a Casas tí al., 1989; mitjans de S. Ill, a 

Burés. 1992). Aixi doncs, creiem que podem concloure que el taller es trobava en 

funcionament durant la primera meitat del S !II i fins a mitjans d'aquest segle. Si atenem 

a la base de la datació proposada a I'informt de la campanya de 1988 al jaciment de la 

Recorta, podem concloure que a mitjans d'aquest segle*2*' no es documenta la producció 

procedint a la seva fïnalització per part del propi ERAUB. Uns pruners resultats nan estat 
ja presentats recentment (Buxeda a ai., !994). L'estadi inicial de te conclusions i el treball 
que encara manca per fer, així com el fet que s allunyi de la problemàtica que abordem en 
Li nostra Tes» Doctoral, la TS Hispanic-, fa que no ubordem aquí el seu estudi, si bé podem 
avançar que els resultats analítics son consistents amb els que tenim fins tra per al taller 
d'Abell?. 

B .- Cal dir que la datació proposada per Burés a la peça de Lucerne apareguda en la U.E. 
8 pot ésser rebaixada de ta de mitjans de S III que aquesta autora proposa. 

58 



de TS Hispànica del alta- d'Abel:« al jaciment de la Rectoria, indicant una possible fi de 

producció. Rr jpecte al seu moment inicial i a la seva possible activitat en ei S II no es 

disposa actualment de dades fiables, tota vejada que l'estratigrafia del quadre Q12 podrà 

acceptar una datació de finals de S. 11 o inicis de S III per als seus estrats més antics A 

més, en aquesta estratigrafía es documenta en tes seves unitats rstratigràfiques tot el repertori 

tipològic i totes les possibilita» decoratives que ofereix el taller d'Abella sense que es puguin 

considerar materials residuals. 

5.4. Caracterització arqueornètríca. 

5.4.1. Mostratfe. 

L'any 1988. Vicente va rtslitzar un mostratge aleatori de 56 individus sobre els 

materials de la campanya de 1987 del Gtmp dels Forns al Pla d'Abella en el Forn 1, el Forn 

2 i el quadre Q2 (Fig. 7), incloent un únic Individu procedent del jaciment de la Rectoria. 

Eis primers resultats de la caracterització quín;ica per Fluorescencia de Raigs X (FRX) 

(Durés et al., 1989) i els de la caracterització mineralògica per Difracció de Raigs X (DRX) 

(Gurt et al., 1991) varen ésser posteriorment complementis per uns pruners resultats en la 

caracterització microcsLucmral per Microscopía Electrònica de Rastreig (MER) i l'estudi dels 

vernissos, també per MER amb un detector de Micnianàlisi Dispersiva de Raigs X 

(MER-EDX) (Buxeda, 1990). Aquests pruners resultats varen permetre observar com el 

coneixement arqueològic de la TS Hispànica ¿'Abella comportava un gran nombre d'errors, 

íeguts en L· seva major part a la no consideració delí factors tecnològics de la producció 

(Buxída i Gun. 1991). 
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En l'tnalisi química per FRX d'aquesta primera etapa del treball arqueomètric. Ics 

intensitats de fluorescencia foren mesurades en els elements majors (aquells que depassen el 

10% de la composició total) i els menors (amb valors situats entre el 10% tel 0.01%). net 

del Na:0. a partir d una preparació en perla sense duplicats La repetició en deu individus 

d'aquestes anàlisis a Y Institute* Mineralogie et de Pétmgraplúe ée k Univemii de Fribtmrg 

(Suïssa)'*" va mostrar l'existència de (»tes desviacions que contemn a les análisis d'alguns 

dels nostres individus un valor semi-quantitatiu. Es procedí, llavors, a la realització d'una 

segona sèrie d'anàlisis sobre els individus del mostratgc ja realitzat antenúrmem. excepte els 

individus S-0020. S-0023 i S-0051, dels que no es disposava de mostra suficient AquesLs 

individus varen ésüer suprimits del mostratgc. 

Així doncs, la mostra estudiada es composa de 53 indiv^usr' dels quals 4 son 

canonades d'extracció de fums dels forns ($-0026 a S-O029). 5 son motlles (S-0019 a S-0025. 

excepte els motlles S-0020 i S-0023 que foren suprimits per manca de mostra suficient) i 44 

són peces de TS Hispànica (excepte la S-0051, també suprimida). Aquestes darreres 

corresponen a les següents formes: Drag. 37, Drag, lg/31. Drag. 15/17, Drag. 44, Rm 8 

i Hisp. 7. La resta d'individus corresponen a formes indeterminades, si bé cal remarcar que: 

-1'individu S-0013 correspon a la forma que Serra i Vilaró identificà amb la Drag. 45 (Serra 

Vilaró, 1925. fig. 8) i de la que cap ds tes revisions posteriors sobre el taller en feu esmera 

(Mezquínz, 1961; Mayet, 1984); per la seva part Vicente la dóna com a um nova forma que 

*.- Agraïm profundament al Dr. M Maggetti, director de Vlnstuu, i al Dr. G. üatetti 
la realització d'aquestes analto. 

: \ - La descripció i el dibuix d'aquests individus es troba m l'inventari de l'Annex 1. 
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Hisp 42 llisa (Vicente. 1988, p. 170 i is.) i Burés com a variant de to Drag 44 

(Bures. 1992. pp. 105-106) 

- els individus S-0011 i S-0033 corresponen a les dues gerres indeterminades en les que 

Alfés destacà l'existència de la decoiació impresa, amb els mateixos motius presents en i« 

decoracions a motlle L'existència d'aquesta tècnica decorativa ja havia estat destacad, per 

Vicente (Vicente» 1988» pp, 46-48), atribuint erròniament aquestes mn a h forma Drag. 

47. 

Com queda expressat en l'Annex 1, malgrat que tots els individus, a excepció d'un. 

provenen del jaciment del Camp dels Forns, no és possible saber ta procedència exacta de 

tots ells, essent aquesta procedència com segueix 
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els contexts d'excavació, segons la descripció que se'n fa en els 

informes d'excavació, són els següent: 
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- El Fora 1 propöiciiBl un estrat superficial, de terres de conreu, apareixem immediatament 

l'estructura del fora, rcompkrta per un estiat molt solt amb pedres abundants, fruit 

d'abocaments durant Ics excavacions de Serra i Vibro Aquest quadre proporcionà molt poc 

material. 

- El Fora 2 estava igualment cobert per un estrat superficial de terres de conreu, sota del 

qual s'apreciaven les terres vcrmelloses per efecte de la calor, delimitant l'estructura del 

fora. Durant l'excavacié s'observà que Serra i Vi'aró ja havia excavat la seva part central, 

pert no els set» laterals. El material recuperat en la zona no excavada consistia en alguns 

fragments de ceràmiques sobrecuites El conjunt global de material extret del forn prové de 

l'excavació del praefurnmm i de la zona central de la cambra de foc (Forn 2 UE1). 

- El quadre Q2, realitzat entre els dos forns anteriors, pretenia localitzar una possible 

escombrera del taller Després d'un estrat superficial (UE-1), es localitzà un estrat (UE-2), 

format pet material ceràmic dipositat directameiit sobre l'argila estèril (UE-3). fruit 

probablement d'un abocament puntual mes que d'una escombrera. 

Finalment, el quadre 2 del jaciment de la Rectoria forma part d'una mateixa superfície 

excavada* dividida en els quadres 2 a 7, en el sector del Camp de Baix. En aquesta àrea, 

aparegueren indicis arqueólogos d'època romana, essent la característica general la poca 

potència dels nivells arqueològics i el fet que tes estructures apareguin força arrasades. 

5.4.2. Resultats analítics 
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5 4 2.1. Introducció. 

Com ha quedat ja express« en l'apartat 4. restabliment de l'Arqueometria es va 

produir com a fruit d'un procés tent iniciat en un primer moment per l'interès bàsicament 

dels investigadors procedents de les ciències experimentals, per anar prenent cada cop més 

un paper significatiu com a eina de recerca per a la pròpia Arqueologia. Paral·lelament a 

aquest procés, s'ha anat produint un desenvolupament teòric sobre el qual establir una 

metodologia de treball comunament acceptada i que relacioni de manera adequada els treballs 

arqueomètnes amb el context arqueològic al qual es deuen (Picon, 1973; Olin i Franklin, 

1982; Joncs, 1986; Picon i le Miere, 1987; Rice, 1987). Malgrat tot, no sols la preocupació 

per l'obtenció d'un marc teòric vàlid no és universal':1\ sino que en aquells auttrs que més 

contribueixer a aquest desenvolupament es poden observar profundes diferències de 

concepció que reflecteixen, entre d'altres coses, l'estadi encara poc definit de la teoria®**. 

Renfrew (Renfrew, 1977) va definir sis propietats de tes ceràmiques i els seus 

conseqüents camps d'estudi: funcionalitat, tipologia, caracterització, tecnologia/datació, restes 

de contingut i document històric. Aquesta sistematització recull tots els aspectes que es poden 

intuir en l'estudi de tes ceràmiques, distingint se clarament unes propietats que ofereixen una 

informació directa, d'altres que ofereixen una informació indirecta Entenent per informació 

2i.- No és la nostra intenció el fer una critica exhaustiva de la literatura arqueomètrica 
existent, però com pot comprovar-se fàcilment en la seva lectura, són molts els autors que 
parteixen de pressupostos metodològics sense cap validesa o indegudament aplicats, essent 
per tant de nul.la aplicabilitat a l'Arqueologia. 

".- Com a exftnptes destacats del que, per simplificar, podríem acceptar que es 
denominessin l'escola americana i l'escola europea (Rice, 19S7, pp. 415-416) poden veure's 
els treballs de Bishop eral., 198S i de Neff. 1993, per l'escola americana» i els de Lemoine 
et ed., 1982 i de Picon, 1992, per l'europea. 

m 



direct* aquella que s'obtó per via direcia, es a dir, la que pot obtenir l'arqueòleg a partir de 

l'observació de la ceràmica que es té a la mà sense p e es requereixi cap preparació'10'. 

Anomenem informació indirecta aquella que requereix um preparado específica de la 

ceràmica per a poder situar o w e l'arqueòleg i ella mateixa un instrument 

En aquest marc, la informació directa és interpretable srqueologicamem. formant part 

de la informació arqueològica que s'obté del jaciment i dels mis materials, aixi com del 

bagatge de coneixements que es leñecteixen en un estat de la qüestió saine el tema. Per 

contra, la informació indirecta no es interpretable des del punt de vista arqueològic de 

manera immediata. 

Reprenent els sis camps d'estudi definits per Renfrew les úniques informacions 

directes que l'arqueòleg pot extreure de tes ceràmiques són aquelles que es refereixen, en 

alguns casos, a ia funcionalitat i. en tots els casos, a la tipologia, amb els aspectes 

cronològics, culturals, socials, artístics, psicològics i individuals que d'aquesta darrera se'n 

deriven encara que la informació extreta està mediatitzada peb pressupostos teòrics de 

l'arqueòleg La resa d'informacions, i també en alpins casos la funcionalitat, tenen una 

condició indirecta, que hi facilitat que es constituïssin en els subjectes del desenvolupament 

de l'Arqueometna. malgrat que, paral·lelament els arqueòlegs hagin buscat solucions 

aproximades a parär de l'observació directa01', 

material que realitza l'arqueòleg no han d'ésser considerat com una preparació de hi 

".- En aquest sentit, la datació absoluta te supleix per la datació relativa, el contingut 

a dir la provinenca, s'atribueix a partir de les característiques macroscòpiques en combinació 
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Un dels efectes p e h i produït el poeé» de desenvolupament de l'Arqueometria ta 

estat, precisament, el manteniment i el reforç d aquests tòpics amb la constitució de quatre 

grans àrees de treball: la datació, les festes de continguis, h tecnologia i la provinença(,: 

En el camp d aquest darrer, la provinenca. la informació indirecta es pot determinar, 

pel postulat de provinenca < Weigand et al., 1977), mitjançant tes propietats geoquímiques i 

petrogràfiques dels materials que conformen tes diverses produccions ceràmiques 

Bishop i NefT (Bishop i Ncff. 1989) en parlar de la interpretació de la matriu de dades 

composicionals obtingudes de l'anàlisis química, estableixen formalment com l'aplicació de 

tes anàlisis multivalents en la seva interpretació parteix de l'assumpció que dins de la matriu 

existeix alguna forma d'estructura. Aquesta estructura, dins d'un conjunt de dades 

composicionals. és I ocurrencia diferencial de punts de dades en i espai multtdimeasional 

definit per tes concentracions elementals, i és assumida, a més, de manera implícita o 

explicita, com el reflex del procés subjacent responsable de tes dades. Aquest procés, 

responsable pels autors de p a n part de la variabilitat composicional. ve donat per complexes 

interaccions naturals i culturals que inhabiliten la utilització dels mètodes mi·ltivariants com 

a simples eines per a reduir tes dades composicionals. En contra d'aquest procediment, que 

anomenen summarizing, estableixen la necessitat de desenvolupar un procediment de 

modelling, el mul 

amb tes característiques tipològiques, la datació del context, te difusió del material i la 
comparació amb d'altres < 

. - Pel iiffiiahf *aai an aw» aw<î paa**»a f̂̂ &ia'Bs ai aa I H B J ^ * ^^ aaafc^aaij^Äj ^mwmtß ^P*SP ^wa ÍB^J^^* awHMP awp^i'^'w^p aa 

ben patea en l'estructura dels 
d'Arqueometha en elf quals se separen clarament ambdós subjectes (veure per exemple 

i Wagner. 1991). 
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m{)ir, volves informed interaction between the researcher, hu or her objectives, 

analytical data, and multivariate data presentation. The potential for revealed data 

structures to wry depending upon the choice of numerical procedure is ackncmledgea 

expiicith In addition, this approach requires the objectnes of a partiadar 

investigation ant the convexities of the compositions' dam base to be kept in mind 

during ¡He stage of data analysis. The model prowess the explicit mimóle for 

reasoning from revealed earn structure to inferences about human behavior." (Bishop 

i Neil I9S9, p 69) 

De manera similar, entenem (Buxeda et at., 1994) la caracterització arqueorrètnea 

no un sols com una simple anàlisi de ta ceràmiques arqueològiques que ens permet 

aconseguir la informació indirecta un cop interpretats els resul'ats analítics, sinó com un 

procés complex que anomenem aproximac-.o interactiva continuada d'un mxJ 1. la finalitat 

del qual és la comprensió de la ceràmica En aquesta aproximació cal treballar sobre els 

criteris d'avaluació, és a dir aquells que procedeixen de la via indirect*. confrontant-los amb 

els criteris de validació, procedents de la via directa, per tal dac>nscguir una interpretació 

i una significació històrica'"'. 

Des del punt de vista arqueomètric. per ui d'entendre hi ceràmica és necesaria una 

conjunció de tècniques, ja que sols així es poden identificar correctament ta estructures, o 

".- Os termes de entens d'avaluació i de entens de validació nan estat proposats per 
Picon i Le Miere (neon í Le Miete, 19K7). si bé nosaltres els prenem aquí amb un sentit 
lleugerament diferent Efectivament, pet a entens d'aviluació aquests autors calem» ta 
dades procedents de ta —Miri* Químiques, wwmw que coin a criteris de validació s'entén 
te informació arqueològica, petrográfica i macroscópica Aquests darrers, aní entesos, són 
m u t e s al (pe s'ha anomenat ta "non-compositiona! dau,' (Neff et al., 1989a) o les 

€6 



les agrupacions a perúr (tels critens d avaluació. No es suf^ie«, do«5. aplicar uia tècnica 

qualsevol de maneta aïllada ja que obtindríem així una infonnació que no ens permetria 

ei 'endre elf erkenn d'avaluació, doncs es realitat »da individu ceràmic <!<-> sobre el que 

t'aplica UM vu indt.-ecta if fruit duna multiplicitat de factor i no "lucaroent de la matèna 

p-imera utilitzada,4 En aquest sentit, caite i, es l'individu «ramie en l'Estat Com Es Rep 

n —i \0*> 

L. I( que s'obté en el mostratge per a la caractentzacio arqueomètnea es el resultat 

del protis invers al 91è s'aprecia en el diagrama de flux «pe proposem (Fig. 9), Ei aquest 

diajtrama rte flux. l'estudi s nicia amb la defirucio del probkma arqueològic susceptible 

d'abordar se mitjançant un tieball arqueometnc La definició del problema arqueològic no 

només ha de limitar te a la recopilació de ks dato que conformen l'estat de la qüestió sobte 

el problema, sinó que ha de porur a definir unes probabilitats a prion (Picón i Le Miere, 

1987) sobre les que s'iniciarà l'aproximació interactiva continuada d'un model, que és el 

treball arqueométnc. Un aspecte d'importància capital en el plantejament arqueomètric del 

trstsail, íntimament UÍJM amb tes probabilitats a priori definides, és el mostratge dels 1( a 

**,- No em estendrem ara sobre aquest subjecte, però és evident que a la simplicitat del 
postulat de provinença s'han vingut definim fins avui en du una sèrie de limitacions que et 
den ven de la naturalesa de tes ceràmiques, enteses com a fruit d'unes interaccions compte]» 
naturals i culturals {Bishop i Ncff, 108«>) La incidència i la valoració d'aquestes limitacions, 
que quedaran exposades en el text subsegüent, han variat en pan manera en els diversos 
zuors fins al punt de l'existència de iota una literatura sense validesa segons tes 

".« El terme M Received Suae i'utJtea, especiaimcnt en l'estudi de \m mieroeiBiicBifes 
i de l e a « de simcmzició. per tal de diferenciar 1 ^ tal com es troba en « i * t r al 
Laboratori, de la manera com queda després dels experimrnts a que és sotmès en el 
Laboratori (Maniatis i Tite, 1°81). En ïl nostre cas, com es veurà m à endavant, diferenciem 
també ami Estat Com Es Rep ï \ üJ i com es note quan a n t e al Laboratori, del que 
popes ésser aquest mateix le al finalitzar la teva fabricació 
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«•Miar. Definit el prcMcma arqueològic, definides tet probabilitats a priori que guiaran el 

treball arqueomètne i plantejat, a partir de tot això. el treball arqueomètne. es poden donar 

quatre situacions 

1- Que es desatenguin fes obligacions metodològiques del nivell d anàlisi arqueològica i les 

del u vell d'anàlisi arqueomètnea En aquest cas. els resultats obtinguts en el treball seran 

completament inútils 

2- Que es desatenguin tes obligacions metodològiques del nivell d anàlisi arqueològica però 

no te del niveli d anàlisi arqueometrica. En aquest cas, els resultats del treball són 

completament inútils, encara que tes dades d'avaluació obtingudes poden ésser utilitzades en 

d'iltres treballs arqueometrics 

3- Que s'atenguin tes obligacions del nivell d'anàlisi arqueològica però es desatenguin tes del 

nivell d'anàlisi arqueomètncT En aquest cm, els resultats del treball són també compleiament 

inútils, encara que es pot tornar a realitzar el treball arqueomètne amb els mateixos 

plantejaments arqueològics 

4- Que s atenguin tes obligacions tant del nivell d'anàlisi arqueològica com del nivell 

d'anàlisi anjtseaiiètriea. En aquest cas, el treball pot ésser corree». Cal destacar, nalgrat 

W, que el correcte plantejament del treball no aplica la seva correcta reataacíò. 

En aquest nomeni, l'Arqueologia té un paper fonamental. El problema arqueològic. 

tes probabilitats a priori i te defunció dels l r . no necessàriament del mostratge a realitzar 
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«tee Silt, vénen donats exclusivament per l'Arqueologia Respecte a un possible error m 

el plantejament arqueològic, sols calen esperar, com Ja *'ha indicat anter.ormera donat que 

ens conduiria a una súra:ió del tipus 1 o éel tipus 2, uns resultats completament inútils Ea 

relació a la definició incorrecta de les probabilitats a pi ion. la situació pot presentar cenes 

matisacions encara que ens trobem igualment davant d'una situació del tipus 1 o del tipus 2. 

En aquest segon cas. si Terror arqueològic és petit i se li posa remet durant el procés 

interactiu continuat del tieball arqueomètne. podem tronar-nos finalment en una situació 

derivada d'una situació del tipus 4. Finalment, la definició dels I< planteja un problema 

particular, tota vegada que està directament relacionat amb un tema no resolt encara per 

l'Arqueologia la quantificació d'individus ceràmics El mostratge. base del treball 

arqueomètne. s'haurà de realitzar sobre els Ir. a partir del plantejament arqueològic i de les 

probabilitats a priori defines Així, depenent de l'estratègia adoptada en el treball 

arqueològic al definir en què onsisteix un lr. el mostratge es *>t veure ressentit a 

l'introduir-se un error, el nivell del qual ¿s impossible de fixar. Existeixen quatre famílies 

de mesures per tal de quantificar els individus (Orton. 1989; (Mon, 1993): 

1- Quantifier to de fragments 

2- Pes, o una mesura en relació, al com l'àrea de superfície, volum desplaçat, etc.. 

3- Vasos represenfab. be pel nombre màxim d'individus (NMxI). bé pel nombre mínim 

d'individus (NW). 
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Malgrat tot, a nivell .de l i relació entre eft % ^ de <nci; l'Arqueologia i els individus 

ceramics reals que varen existir (Ic,), resulten tres comportaments diferenciats: 

i* La quamificació per fragments i per NMxl comporta la definició per pan Je l'Arqueologia 

d'uns ¡c tais que 

1( ¿Ien. 

AM, en el cas que !(.•!<*, «pe pot donar-se de manera aleatòria, haurem mostrejat 

directament sobre els I«,. Per contra, si Ic>íca haurem niostrejat un nombre d'I^ meiior al 

que crèiem mostrejar. incloent com a minim dos L que corresponen al mateix I,-,, introduint 

redundància. Tan sols en determinats ca»» podrem saber que ens trobem en una relació 

d'ipialw, encara que la situació habitual sera no saber si ens trobem en una situació 

d'igualtat o de major que 

2- La quantif cació peí NMI i per les mesures d'equivalents de vasos comporta la definició 

per part de l'Arqueologia d'uns Ir wis que 

fií el cas (pe I f=lc« que de la mateixa menen pot donar-se de manera aleatòria, es 

mottreja directament sobre els I ,̂ Si lc <!<-,. es mostreja un nombre d'I^ major del ft« es 

pensava mostrejar. temnt com a minim dos I« que s'han unificat en un mateix L. introduint 

un error molt greu degut a ta fabricació , er pan de l'Arqueologia d'una cota (pe mai no va 

existir. Com en el cas anterior, només ca determinats casos podíem saber que ens trobem 

en ma itíacié d'igualtat, però ta wtuació haemal s a i no saber si ens trobem en una situació 

d'igualtat o de menor que 
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3- L i qontificaoó per les menties de ta família de pes, ce., suposaria tut situació siir.iLr 

i l'anterior, p^rò agreujada. 

F in • aquest mcrnciit. hem plantejat ta relació existent eme Ir i I r„. observant com 

a través del mostratge es pot introduir redundància o falsos I r t Un altre problema en relació 

a ta quantiftcauó. és que treballar amè NMxI o amb fragments pot port-- a una 

sebrccstimació del nombre d'I( a mostrejar. respecte dels l f». fet que pot suposa; unicamen: 

un problema logístic a l'nora de realitzar el tretall arqueometric D'altri tanda, ta uttlitzac·o 

de qualsevol altre sistema de quantificació pot dur a una subestimado, fet que oposarà un 

peu problema en ta interpretació de tas dades d'avaluació 

Abans de continuar recorrent el diagrama de flux, cal reprendre ta igualtat 

anteriorment establida d'Ic = I fcEII Aquesta igualtat hauria d'ésser equivalent a Ir» = lErFJÍ. 

considerant que. en condicions òptimes, un Ic« hauria d'ésser representat per un únic !<•. El 

fet que un mateix 1̂» estigui representat per mes d'un ic suposarà únicament un problema 

en els termes de redundància anteriorment expressats, sense que ptr això es vegi gfectat el 

que ve a continuació. D'altra banda, mai un I, hauria de representar mes d'un lr.,, ja que la 

fabricació pet paït de l'Arqueologia de qualsevol cosa que mai no hagi existit fa inútil tot el 

treball Aquesta igualtat (lc=hnjt) no te perquè expressar que un Ic presenta una relació 

unívoca amb tas seves característiques físiques, químiques i mineralògiques, ja que diferents 

parts d'un mateix Ic pode« haver patit processos duerenciats des de ta seva fabricació Un 

etar exemple d'això d constitueixen dos fragments d'un matea I,, un dels quito, amè 

postenontai a l'amortització del vas. haS. patit l'acció del foc, mentre que Tatet m I t a f i 
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nu is apreciable amb la simple rtnervaeio macroscópica de 1%. Així. .4 cada ir ¡1 correspon 

un nombre indeterminat de caracterització,.*, 

Ic-fCC»..);«-! 2....}, 

on les n canctenuacjons seran iguals 0 majors <pe 1, defenem de tes pans d'aquest %. que 

hagin pam diferents històries A.xí dona, la alacio univoca es presenta «Míe les n pans 

d'aquest ^ y les n caracteritzacions que presenta. Aquestes n pans no tenen perqué guardar 

necessàriament cap relació wnb n fragments Cal destacar, a mes. que la situació habitual 

serà no saber quantes n pans presenta un determinat If. Quan en el mestratge es representa 

a un lr per una de les seves n parts, ens trobarem #vant duna situació op:ima ja que 

tindríem una relació univoca eme If, pan d V caracterització i procés historic, fet que 

facilitarà la interpretació d'aquesta caracterització En cas contrari, si en el mostratge es 

representa més d'una pan del mateix If, no ens trobarem davant d'una situació unívoca, 

dificultant, i en alguit, casos extrems impedint, la interpretació d'una tal caracterització 

Això, encara 91è sigui un problema que es relaciona amb la definició dels If, no és un 

problema exclusivament arqueològic i coastirueix una nova font d'error. 

El treball pròpiament arqueométnc es començaria en aquest punt. A partir de 1% s'ha 

d'identificar tes fàbriques presents entenent per fàbrica (F) la distribució, freqüència, forma, 

tammy i composició dels components d una ceràmica (Whitbrcad. 1989)* Un cop 

*.- Bs « m e s utilitzats per a designar aquesu subjectes estan actualment insulicicntment 
definits. Així, en angles per exemple, ens trobem que el terme fabrica {fabric), mi com els 
de cot (body), paita {paste) i mietet ceràmic« {ware) són utilitzats en te literatura 
arqueometrica com a sinònims, si be amb ceru r atisos diferenciïs, per exemple fabrica, 
davant de pasta, implica també te porositat, mentre que anieles ceràmics implica elf 
tractaments de superficie (Rice, IW?). P » te n o m part, lluny d'entrar en una discussió que 
eat seinbla innecessària, tractem d'establir els termes de manen qve s adeqüin a la seva 
funció en el procés que descrivim en el diagrama de flux i puguin ésser utilitzats com a emes 
d'expressió. 
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identificades fet ftbripü ponto, tna d'identificar fes pastes que han down com • resultat 

aquesta flhrkpe? entenent per mm (i*) la tun*» d argila Q dailies, materials no 

plàstics'1'', aigua, etc.. que utilitza el ceramista per te confecció de les ceràmiques La 

Jifcrèrr.ta principal entre pasta i fàbrica resideix en que P fa referencia a la ma'ím erm 

utilitzada per a tai confecció de la cerámica, mentre q••„ F es refereix a la matena un cop 

cuita Un cop identificades tes P. sha d'identificar les ¿one. de procedencia <Z> 

El procés real que se segueix ^r a la fabricació de tes ceràmiques, inven a 

l'assenyalat en el diagrama de flux, parteix en realitat de Z Z es la zona en que s'assentaria 

un taller (T) i de la qual aquest prendrà la materia primera ,K Aquesta zona constitueix en 

realitat una zona d incertitud (Z,) o espai de no resolució'w'. entenent per zorw d'incertitud 

I area a r interior de la qual no es possible distingir analíticament enuc tes matèries primeres 

oels diversos tallers oye podessin haver estar ubicats dintre seu. Ja que aquestes tenen unes 

t? - Existe * igualment um pin «definició en la defunció de tes inclusions no argiloses 
que associen a Ics argiles El terme que apareix en la literatura arqueològica és normalment 
sempre el de desgreixador Malgrat tot, aquestes inclusions tenen dot orígens diferenciats 
segons siguin naturals o afegides pel ceramista Nosaltres utilitzem sempre el terme de 
meteríais no plàstics sense implicar cap diferenciació entre un origen natural i un origen en 
la tecruca emprada pel ceramista Evidentment, si l'estudi porta a identificar quin és l'origen 
d aquests materials no Plasties te informació obtinguda ha d'utilitz-r-sc en te comprensió de 
l'lc en estudi, amb tes implicacions que se'n derivin. 

abastat de matèries pruiieres que r» procedeixen de la ie>a zo^ 196? 
c t e a l W f t « l i l ^ c 0 c t . l « 4 ) . 

estat adoptats formalment en el camp de laiqueometna de ceràmiques per Met» (veure per 
exemple neon, 1984c; Picon i Le Miere. 1987). escata que m troba implicit en d'altres 
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caracier.st:qoes comunes derivóles d'u.* mateixa història geològica'*'' t a a p e « sentit. 

Z, és la zona mínima d'atribució de procedencia 

Anteriorment, entre P i ¿L havíem fet omissió de T T correspon al ulle«" involucrat 

en la fabricació de la cerámica estudiada I a informació sobre I existencia o no d'un taller 

procedeix exclusivament de l'Arqueologia " Aquesta informació, com a part integrant dels 

entens de validació, na d haver etat presa en consideració en el procés inicial del 

plantejament arqueològic del treball. En cl cas que es treballi sobre un taller, s'estarà, en 

pnneipi, treballa: »re .una Z concreta. 

A partir d'una matèna p.imera. d'una / . el ceramista j-.cpara to pana amb to qiic 

confeccionarà to ceràmica. En aquest procés tecnològic (I'T ) es pot produir una alteració de 

part de ¡es caractensLques onginals de to matèria primera, al l<uscar el ceramista unes 

característiques determinades de to pasta que s adeqüin al tipus ceràmic a Í2bnair 

(Steponaiiis. 1934 Cuomo di Capno. 19S5) Així. un ceramista, pot preparar diversos tipus 

de pasa. Aquestes transformacions poden suposar to introducció de soroll per a -ce. neuer 

tes característiques constants de Z,m. Quan es treballa en un taller, pot ésser que no sigui 

*".- Per arribar a conèixer let caractensttques de Z s'han d'estudiar tant els materials 
procedents d'aquesta zona com to materia primera present. ht#ent de realter-se un 
important treball d'experimentació. 

*',- En si treball arqueometne. en aquest nivell, l'inic concepte de lloc de fabricació p e 
té significat és el de ulkr. ja q'ic es pebetona directament amb una zoru de procedència. EJ 
que aquest taller formi part d u t centre pmductor e sigui un taller s%tél lit d'un altre, el que 
to seva organització sigui una o atoa, i, a general, les consideracions d aquest tipus sonde 
namraexclusivarnettarqtieok>gicainoafec^ 
ínifMfti^qiiepttgiia 

42 Eo aquest sentit són interessants, per exemple, els estudu de simulació realitzats 

n 



possible reconèixer aquestes característiques, encara p e menses a ta informació arqueològica 

podem »her quin* és ta mm de procedencia En cl cas que no es treballi en un taller, 

apesta situació es veu fortament agreujada Podem suposar, a més. que en una mateix* Z, 

s'hi hagin instal·lat dm, o mes, tallers dedica» a la fabiicacio del matt» tipus ceràmic Wm 

el supòsit de dos uliers. st ambdós falters pretenen fabricar els mateixos tipus ceramics i 

preparen ta pasta seguim el mateix procés tecnològic (PT,). ens trobarem davant de ducs 

pastes PA i PB. procedents respectivament del TA i del T„. p e companiran totes tes seves 

caracicnstiques i no sols tes característiques constants de la matèria prunera de Z En aquest 

supòsit, sols podrem parlar de TA i de Tg en el cas p e ens enfrontem a la ceràmica del taller 

trobada í#i situ. Per a la resta de situacions, només podrem identificar u.:< P igual ? la PA i 

a la P». sense p e puguem discriminar entre tes dues. Així. en realitat, veiem com una P pot 

ésser sempre una pasta d incertitud (P,). Malgrat tot. a la practica, com per definició en 

Arqueologia es té sempre una mostra sesgada de la realitat, i seme possibilitat de saber que 

és el p e es desconeix, s'ha de definir tou P com a una P, 

Seguint en el pocés de fabricació, a partir de la pasta preparada, el ceramista inicia 

un segon procés tecnològic <PT;>. bàsicament el modelat i la cocció Després de la cocció. 

ta P, ema. dóna origen a la F Les característiques d'apesta F derivaran en part de tes 

característiques de P, però també del procés tecnològic patit. Seguint amb el supòsit anterior. 

en el pa l un TA i un T preparaven una PA : una P, que no podíem discriminar, trrbant-nos 

aiai davant duna P„ podem igualment mamen» aquest supòsit per a ta FA i ta F,. Aín. a 

U pràctic*, sha de defimr umbé tou F com a una F, 

Neff» 1WÇ; Neff ef al., WSSb; Neff me., 198%) 
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En »que« esquema, hem relacionat to característiques de P, i de F, amb to 

característiques consums de li materia primera i amb to derivades deli dm processos 

tecnològics assenyalats <de Z, a P, i de P, a F,) Malgrat tot. cl que hem fet ha esut el 

simplificar la realitat per ui de simplificar I exposició En realiut. li te in tercer aspecte 

que incideix en to característiques de P i de F. que son les transformacions derivades dels 

processos d'alteració i de conuminacio pams des de Z, que s'han esd-vmgut de manen no 

intencionada durat., els processos tecnologies41 

Així. del qut hem exposat anteriorment, es dedueix que 

- en una Z hi haurà un o més T. 

- cada T preparaià una o més P. 

• cada P resultarà en una o mes F. 

• cada F estarà representada pe un o mes i,. 

expressant se en la forma 

I c i F . i P . i T ^ Z , 

Un darrer punt important per ui de comprendre la complexiut de la constitució dels 

Ir són els process« d alteració i de contaminació, per to t per processos deposic lonals i pi». 

•*.- L'etpotieié més cim dels diversos moments en p e cf poden produir to alteracions 

diferencií, sense cap declaració formal, alteració de contaminació Li primera implica la 
trarofonraciód'rlgunafasecnstalliw^ 
amb la possibiliut de pèrdua de materials propis i/o enriquiment de materials externs Per 
ta seva banda, la contaminació «pota renriquiment -mb matenals externs, bàsicament pis 
n'·^^·^P·ai^w-íP1 H ^w-*iP%Pa a w a w % Ï * ^^W^P%PB%^^^#J| M N P VWHRVMNMNV 9 WP· m/^w^0w9jßw9KKHHt9ßm* 
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deposickwuls'44'. que incideixen en ks característiques de I V 

Finalrnem. en el «us que ere uobcm treballant sobre un T. mercès a la caractentracio 

arqueomètnea. taw» arribat a la defunció del gmp de referencia (Gl) daqucst ülkr'4". 

és a dir al reconeixement del patró, definint una o més F, i havent popt arribar a mfenr l a 

característiques de la o de les P existents i de la Z L'eiifüneia d aquest GR será despres 

de la maxima utilitat en els treballs d'associació de patrons. En cl cas on no ens trotan 

treballant sobre un T. l'agrupacié o estructura reconeguda hauru esui una umtat de 

referència comnosicional de pasta URCP) **. que no implica una zona de procedencia 

La introducció de soroll per part dels processos tecnologies i d alteració í de 

'.-ontaminacio. que impedeixen el reconèixer te característiques de Z. no son l'uruc problema 

existent Les iones de conjunció (Zj, zones d incertitud que presenten característiques 

gcuquimiques similars, són una complicació mes. Quan es treballa amo tallers definint un o 

**.- Cal entendre que en els processos post-dcposicicna!:. s'inclouen també la neteja 
reconstrucció, consolidació, restauració i conservació, així com la preparació dels individus 
per a li seva anàlisi Es responsabilitat exclusiva de l'Arqueologia el reconèixer els processos 
dcposicionals i post-deposicionals que h*n afecut als diferents Ic. recollint la informació 
d-ecta i buscant vies indirectes per a completar el coneixement d aquests processa, 

4 \ - El terme de pup de referencia ha estat definit formalment per Picon (Picon, 1973), 
qui posteriorment ha tendit a utilitzar el terme de referència localitzada (Picon i Le Miere, 
1987). per remarcar l'aspecte vinculant amb una zona d incertitud en tin treball d'associació 
de patrons. 

'* - El terme d'unint de rrferèneu coraposictonaJ de pattt aoasta inicialment (Bishop et 
al. I « ; Bishop et <€, 1«S) det del p e nosaltres denominem GR. tpt s'associa al nivell 
de speafic sUe. fins a nivells majors d'agrupacions compoitcionals. les anomenades sub-
regiontl i hipotètica Nosaltres prenem el terme úrucament com • agrupacions cornpo*icionals 
que no e* refereixen al nivell miruni d'atribució de procedència, que reservem pe? als GR, 
i utilitzem el terme d*URCP per qualsevol agrupació composicioral (jue ro impliqui una Z,. 
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varis GR, l'existència d'una Z, p e inclofui U Z en hi p e t « »oten superna únicament 

un problema en relació a mm possible m ica de potencia del mètoòc Amí. per drfïmcíc. 

quan treballem ami GR M I trober,. si PO es produeix iua A n a de potència del mètode, 

en un nivell d incertitud (Nv D'altra banda, quan no treballem sobre T i, per tant, §©k 

podem definir URCP. estem, per defintcio. en un nivell de conjunció (N.) i s a dir, per 

manca de coneixement direde sonre la o I« Z, reals a que responen el- »- analitzats, s ha 

d acceptar la p«í3tlttat d integrar en la mateixa URCP l< procc ais de ducs o mes Z que 

constitueixin una Z, Únicament en el cas que es pttpi realioar amb exit un procés 

d'associació de patror* entre u n URCP i un OR, p m e m a in N, 

En un procés paral·lel al descrit en definir P en el N., en el N, ens trobem amb el 

terme de pana de conjunció ípt}, que ei produeix perquè ua pam d uiccrurud A (PA) d'tina 

zona d'incertitud A (Z;A> i una altra pasta d'incertitud B (F,,) d'una zona d ir urud B tZ^) 

no poden distingir-se si Z* i Z* constitueixen una Z, i el procés tecnològic de preparació de 

PA i de Pj ha estat el inafeix. Aquest supòsit ei manté per FlA i r ,. definir -< a N, tott F 

com Fc. Ipal com en el cas de 2 ,̂ 1 existencia de Pc i de Fc a N, urucament ei pot deine, 

per defirució. a un problema de manca de potència del mètode. De tot això se'n deriva que 

cada Z,. P( o F, estan formades per dot o més Z P, o F„ respectivament. 

Atens d'acabar ano aquestes consideracions, cal assenyalar un fet de grar 

transcendència metodològica en realiut. en els estudis de procedencia de lea ceràmiques 

que varen exi ir (obtenint-se W i W% donat que nuu m m coneixen ai F. m P. Ataf. t l t 

4c tenir ta w ipf f que, encara que s'ha atpnmtt te ***p·'A d "estimada* pe? tal de clarificar 
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I*exposició, els temes reals àrab eta p e treballem són F,'. P,. F( i ?,"*' 

Aba» de continuar, ad reprenguem ara ta relació entre els diversos termes p e 

havíem definit anteriorment en ta forma 

i{-n ï£ F, ü P, i T i Z,. 

Aquesta relació és en realitat ta dels termes reals que varen existir en èpica a: iga Si ho 

posem en els termes reals en p e treballa l'Arqueometria no hauríem de definir en ta forma 

seguem 

Ij.í-nih, 2ír, ü l ü Z , 

i s a dir. tí be (pan treballem a N, tenim T i poden estudiar directament /.,. em trobem anb 

»et diferencies basipes respecte al que va existir realment: estimem ta pasta, estimem la 

fàbrica í treballem amb un If. definit a partir d'un mètode de quantiíïeació determinat i 

escollit en el treball arqueològic " . del qual no necessarument coneixem la seva relació 

amb l 'U que l'ha generat, i que. a més, ens arriba com a lH E« Si tenim en compte p e I V 

entès com a Ir«. només existeix en el sentit estricte desprès de ta cocció, es a dir a la fi de! 

PT,. de manera paral·lela a ta fabrica ja que és llavors «pan aparea el nou material ceramic 

a ta terra, hem d'entendre p e ta F, p e va existir realment presentat!, eme de mol» atoes 

característiques, una homogeneïtat i una inhomogenciui derivades directament de ta 

4' - S'ha d indicar p e cxisieix tou una problemática referida a ta definició de fàbnques 
i pastes, en el sentit d establir tes caractenstiques comunes d'apeties, les desviacions p * 
s'accepten i els problemes p e es plantegen en cam d'encavalcament e n « Abripes o pants 

*.- A pauk daquest »ame«, partirem de to bate p e el mètode di quantificació escollit 
es el del NMxI. p e és el mètode p e utilitzem nosaltres. Evidentment, si cl mètode de 
quanuficacó escoli« ha estat un altre les impitcacioos del que tot seguit s exposa varuran 

resulu de trehaJUr amb el NMxJ 

19 



composició de ta P» f i e t i existir fettet«, amb ta inT.ftncu e t ü n t M fft. Per exemple, 

s'assumeix que tes ceràmiques anomenades grolleres presentaran una major variació 

composicional que tat òenominades fees degut precisament a ta seva heterogeneïtat 

Naulties diftrenefent aquest.' variació, composicional de la provocada pel procés histèric de 

flc * • de Vic* * l*kam- * aíl' ic$t respecte, entenem i compartim la preocupació pzT j , 

variació composicional d'un lr i jue la m i t e rrurera (cr a minimitzar fettste d'un 

problema d'aquest tipus cipui augmentar el pes d'lr ^uan se'l mostreja (per exemple Bicbcr 

if ai. 1976: Mommscti. 1981: Vitali . Franklin. !986i Malgrat iot. cal pensar que 

I incrementar el pes mostrcjai. i aiiò cal tenir ho molt present, implica igualment I increment 

de ta probabilitat de rnosirejar mes d*l part de 'I, És a dir. rincremenur la probabilitat 

d'introduir en el mostratge d'aquest V una vkiiactó composicional aiectada per la 

concurrencia ue dos o mes processos histories Jiferenuats 

Un proMeuia diferencial, que en tot cas cal posar e> relac»ó amb el problema de 

definicions de fibi iques i de pastes, es a dir amb ta seva estimació, es cl que es podria donar 

en el cas que un 1̂ , presentes una heterogeneïtat molt gran en I» eva F En un cas auf, 

podríem arribar a tenir un lr A (Ir^ i un %. B (lr»> procedents ambo is d un mateix 1̂ , x 

ílca»)» 

icaJei€les,. 

composKv»nal de la F que va existir realment Així. podríem ámbar a estimar I existencia 

de dues fàbriques diferents 

amb tes consequents implicacions ei. ta postenor interpretació de tes dades 



En et É p i i de nux. «rribefn finalment • Z . estudiant paral letame« i 

necessàriament eis processo?, tecnològics i els processos d alteració i de contaminació La 

necessitat d'aquest estudi paral·lel m dignada, ran ei desprèn de l'exposició anterior, per te 

dificultat de realitzar e! pas d 1, a Z sense conèixer la tecnologia de fabricació i l o 

alteracions i contaminacions patides. En aquest punt. tenim informació totee procedència, 

alterations i contaminacions, tecnologia i» indirectament, funcionalitat Aquest darrer aspecte 

es denva d'aquells processos tecnològic«, fortament lligats a la recerca d i-nes propietat« 

espec wis de tes ceràm iqucs segons la furte 10 a fei i tambe per les a temi i contaminar ions 

que es puguin affte» a I us *" Fins apes moment, el treball arqucometrx i els entens 

de validació ha»i inter ctuat en tot moment La darrera interacció serà la responsable de te 

síntesi histórica final, que incidirá en el coneixement histórico arqueològic, conveni«-se 

alhora en criteri de validació per un procés de retmaluncntacio 

De la realitat expressada a traves del diagrama de tai p e proposem, resulta evident 

U rrcessiui de conjuminar diveres tècniques per ui d ; m ^ ^ 

de te ceràmica, superant, alhora, te separació entre provmenea i tecnología, incorporant 

l'esrudi de l a alteracions i contaminacions, i c.ifmuar cl paper destacat dels entens de 

validació i de Ics probabilitats a prion en un proco d aproximació inieractisa ;onunuada 

dun model'1" 

*- Aquestes atterackm í cootanuiiaciofii per us **** estat te investifades del dels 
pnmen treballs de IXima (Duina. l%8a maauaan inèdit ertat per Cacfceae et al. I t P ; 
Duma. I972) 

*' - Això es encara mes evident ai H a « i compte, com ho dfnapeit també d atores 

són alhora íevelaòon d estructura i eumctutadoo 
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5.4.2.2. Pneteatació i discussió dels íesuitats 

5,4.2.2.1. FUioreKencia dt Raigs X. 

En el presen« cas d'Abella, on es treballa sobre T. notat*»» per um a N,. el 

mostraige aleatori realitzat n e t o in nomine d'I,. definits pel criteri del NMxl. suficient si, 

com es creu probable a priori ens trobem davant d una inca P,. ja que estem caracteritzant 

im uruc tipus ceramic' AIXÍ. per a ia caracterització química i per a la caracterització 

mineralògica, s han realitzat sistemàticament análisis de Fluorescencia de Raip X (FRX) i 

de Pifracciò de Raigs X < DRX >. pene« per a t*J »n mínim de 10 gr Els tnuiv.dus. un cop 

despresos del vernís p e puguin presentar, són trimm i homogencitzats durant 10 min. en 

una cel la de carte de rungste. emprant un moh Spex Mixer (Med. 8000) Amb apesta 

preparació de la pols s aconsegueix evitar el problema d'inhomopeneitat de Tic a analitzar, 

si be. com havírm exposat anteriorment, incrementem la probabilitat d'incloure dues o nét 

par» ¿c T I<- que presentin variarte» compos« wnals degudes a diferents prettsos I stones. 

Malgrat lot, sí tota la peça ceràmica fos inhomcj.ènia, depenent fortament de la seva 

composició de la puf d'on s extreuen cl: 10 .̂r per a anàlisis, la polí rcsuluru. encara que 

*',- A p e « tipus ceràmic, la TS. a met te tma tecnologia de producció fue I« anat 
bastant estudiada Ea general, es destaca la u t i l i t za de ceràmiques calcine« CCaO>6S). 

dirradiació (cal Monte , en a p e s pint J 'e i toteta de tubs dextracció de gasos en el taller 
d'AbelU) I U utilització de verms«Margik»osvimf»cats (Picon, 1973) Malgrat tot. aquestes 
caractertatiauea a» s'acompleixen wupff i ate moltes In variacions ove b»n estat descrites 
« . amm p » . I. TS H ^ «. « ~ - c! « t a » * Pic«, 19M.). V - . « * . . . * . 
a * coa a « a d * O B O M e» I M W W J.4.I. d a o a m ( e ¡adob. • a b , motlles de TS 

diferencies respecte • ta I S H.spamca Aquest fe, p e m m ésser degudament valorat en 
tu «I mostratge. derivat d'un desencertat establimeni de les probabilitats a pnon. pot suposar 
un problema en avançar el treball «/peoméLic si no és degudament tingut en compte. 
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homogeneïtzada, podru no ¿»ser representantiva de U composició glob«! de tot t ' l « . A p e * 

extrem és, a te pràctica, impossible de controlar, essent r ink» solució lescollir un p a 

superior d\ pe? a preparar la pols pe? a anàlisis 

La composició quimica dels S3 k fou determinada per HOC (Jenkins. 1974; Benin. 

1975. Wishion. 1987). mesurant tes iniensiULs de fluorescencia airtb un espectrofotometre 

Phillips PW 1400, controlat per ordinador, equipat amb ves tipus de font d excitació PA, 

Se i Au (si be les mesures s'han fet amb fonts d excitació de Rh t d'Au. únicament) Les 

condicions de mesura de lespectrofotomctre per a cada un dels clements vénen donades en 

la Taula 1 La quamifïcacio dels elements es realitza per mitja d'una recta de calibratge 

confeccionada amb 40 patrons. Estàndards Geològics Internacionals de tes col·leccions, 

bàsicament, de Nancy, NBS. BCS. GSD i GSS, amb els valors publicats a la revista 

Gfostandards Newsletter, en perla i en pastilla Les interferències, degudes a la inestabilitat 

electrònica, nan estat contemplaJes i corregits els possibks efectes matrius empn nt. per tes 

pastilles, una correcció de la intensitat de l'c-mcnt per ' . intensitat de la radiació Compton 

del tub, excepte en els casos del 3a i d*l Ce, en el- pals s'usà un factor de correcció 

calculat empíricament. En el cas de les perles, a dilució 1/20 és suficient per tal de 

minimitzar els efectes matrius 

Per a aconseguir una quamificacio, cal r̂epa ar tes mostres scpiínt dos procediments 

diferents PeL elements majors (aquells «.juc dep mm el 10% de te composició total) i els 

menoRíar-i>valoosituattenwellO%idr^ 

de perla, os prr cada individu es pren O í gr de poto, p^mtifci COB amci eminent s'ha 

indicat.esbanrfeninib5 7gr<fctetrabom<telw.<^ 
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liti. que p o n a controlar la temió superficial de l* perla. La mescla homogeneïtzada es 

transfereix a un gresol de platí, fonent-sc a 1100°C. en un forn d'inducció d'alta freqüència 

íPerlX-2) Per a evitar problemes experimentals en la preparació de les perles, bàsicament 

de variacions en tes seves dilucions, així com per a obtenir un millor control de tes possibles 

errates analítiques, es realitzaren triplícala dels espècimens de cada k La primera d'elles 

(oc »minada A) fou utilitzada com a perla de neteja, ja que, en ésser impossible netejar el 

fre «oi en àcid desprès de cada preparació, la possible retenció per part del gresol de resta 

de Ui fosa no abocada no afectés la dilució. Aquesta perla no s'emprà per a la determinació 

je tes concentracions elementals Les altres dues perles (denominades B i C) constituïren així 

autèntics duplícala Er el cas que els seus resultats no fossin estrictament c ..íparatius, es 

repetí per a \ \ afectat tot el procés, amb la confecció de nous triplícala i unes noves 

determinacions sobre els duplícala resultants. 

Pels elements traces (aquells que representen un valor inferior al 0.01% de la 

composició total, i el N%0) s'usa la preparació de pastilla. Es prepara emprant 5 gr de pols 

fjue es barregen amb 2 ml d'anà solució al 20% d'aglutinant Elvacite 2044, dissolt en 

acetona. Les pastilles, de 40 mm de diàmetre, es preparen, havent posat la barreja anterior 

sobre un llit d'àcid boric, .mprani una premsa Herzog per a aplicar una pressió de 200 kN 

durant 60s. 

Les preparacions es fan sobre la pols natural, assecada prèviament en un estufa a 

105"C durant 12 h, per elin inar l'aigua d'absorció Per a completar l'anàlisi, es calcinen 0 5 

a l'aigua de «»posició, el CO,, la matè.-u orgànica i els compostos volàtils que pot contenir 



ric-. L* *» elecció com a rutina de treball d eiaborar tes perles i tes pastilles sobre pols 

calcinada es deu al perill que. en materials tan Introscopies eora tes ceràmiques, comporta 

I? reabsorció de CO: ambiental i te rehidratació durant l'etapa de càlcul de la pèrdua al foc, 

prèvia amb aquesta rutina a la preparació de tes perles i de les pastilles 

La utilització dels patrons Estàndards Geològics Internacionals facilite la 

comparabilitat entre laboratoris (Harbotde. 1982b). Per la ssva banda, la FRX presenta com 

a límits de detecció el dels elements menys pesants($2> Les concentracions elementals dels 

lc analitzats entren dins deis rangs analitzabtes per FRX. En alguns casos, que seran 

oportunament indicats, tes concentracions »nen sols un valor semi-quantitatiu ja que SUÍ ten 

dels límits de tes regressions emprades en la quantif , -ó. Aquests límits depenen dels 

patrons emprats Per a connotar l'exactitud i la precissió de tes nostres mesures (veure 

especialment Bi>hop et al.. 1990) hem realitzat un seguit de controls: 

1- Escollint l'estàndaii DR-N (Govindaraju. 1989), degut a la seva similitud a ta composició 

de tes ceràmiques, hem realitzat 10 lectures seguides dels elements majors i menors (excepte 

del Na:0) i 5 lectures seguides dels elements traces (i del Na:0) La repetició de tes lectures 

ens dóna els valors de la desviació estàndard i del coeficient de variació al voltem de te seva 

mitjana aritmètica, permetrnt-nos estañar la preciuió. Per la seva banda, a partir del valor 

certificat, es poden calcular tes desviacions de tes mitjanes anunètiqucs deterniinades respecte 

del valor certificat. Les desviacions màximes i mínimes de te tècnica, en «pant a exactitud, 

s'accepta que es troben en el rang compres entre a=0.01 (c)1* i =0.0í>(c)\ or c es la 

concentració de I element Els resultats (Taute 2) mostren uns nivells de precisió míe es 

".- Ea el nostre cas, l'element menys pesant que pot teer detectat es ei Na. 
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troben dins dels límits acceptats per l i tècnica i que són d'entre 0.1 i 0.3% . net de petites 

transgresvons. Les transgressions als límits de la precisió sols poden plantejar problemes 

seriosos en el cas ¿el Mo (element que degut a les seves baix-s concentracions elemental, 

no serà emprat en els trebills posteriors) i en els Lasos del l l i i del Ce Per a aquests dos 

elements caldrà tenir present aquestes dades alhora de valorar la seva significació en ésser 

utilitzats en els treballs de reconeixement de pabons. Per a ¡a resta d elements que presenten 

transgressions menys acusades caldrà tenir, igualment, el degut compte alhora d'atorgar valor 

discriminant a tes diferencies de concentracions determinades. En quant a l'exactitud. ;ots 

els elements m mostren dins de la desvicció màxim* admesa, i fins i tot dins de la desviació 

minimi, excepte pel MnO i pel F :0, Aquestes desviacions, però, no afecten seriosament h 

validesa dels resultats obtinguts Degut als múltiples factors que controlen la pretüé i 

l'exactitud de la tècnica, aquests vaiors han d'ésser presos com a orientaitus. En aquesta 

mateixa Taula 2 apareixen els límits de la regressió fora dels quals els resultats poden ésser 

considerats semi-quantitatius Cal considerar, en el css del V, que el valor (x-rtifkat és major 

que el límit superior de la regressió utilitzada. Aixi. cal valorar aquest element amb la 

prudència necessària 

2- Per a poder comptar amb la valoració de l i precisió a partir d'un patró de composició més 

similar encara a ia de tes ceràmiques objecte del nostre treball, virem establir dues 

ceràmiques de TSHT aparegudes en tes excavacions de Clunk com a patrons secundarà. Per 

a aquests dos patrons secundaris, anomena» CL-058 i Cl.-059 respectivameu. es realitzaren 

10 lectures seguides dels elements majors, menors i traces, determinant-se, com en el cas 

anterior, la desviació estàndard i ei coeficient de variació respecte de la múyna aritmètica 

de tes 10 lectures (Taula 3). Els resultats son similars als obtinguts en l'expcnènc a anterior 
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i bs diferències, que són menors, kan d'ésser atribuïdes a una multiplicitat de factors 

experimentis i analítics difícils de precisar, teme que sigui evident quin o quins d'ells en 

són els responsables directes 

3- Fer intentar determinar els valors de la precisió tenint en compte les variacions temporals. 

que amplien els factors que influencien les concentracions elementals determinades al variar 

les condicions analítiques i experimentals més enllà del que ho fan en una sèrie de lectures 

seguides, hem determinat tes concentracions elementals dels patrons secundaris emprats en 

l'experiència anterior. En els resultats (Taula 4), es poden veure tes mitjanes aritmètiques 

de .'experiència anterior, preses com a una única lectura, sota l'epígraf d inicial 

Segi'iduneiit, s'indica el mes de l'any, en números romans, i l'any, en números aràbics, en 

que es van fer tes subsegüents determinacions. Fmalmem donem la desviació estàndaid i el 

coeficient de variació respecte a la mitjana aritmètica, no ponderada, de tes lectures preses. 

Com era d'esperar, baixa la precisió de tes mesures. L'efecte que aixv. pot tenir és 

especialment peu en la comparabilitat entre ¿¿terminacions realitzades en diversos moments. 

La prossecució d'aquest? experiència ha de servir per delectar una variació significativa de 

tes condicions experimentals i analítiques que puguin conduir a l'obtenció de dades que no 

siguin estrictament comparables amb tes ja obtingudes. A més, permeten obtenir una 

estimació més raonable de la precisió dels resultats i de tes desviacions dels valors obtinguts 

per a tes diverses conccnti-acions elementals, podent així comprendre mi'.lor el valor 

discriminant assignable a tes diferències detectades en els valors absoluts determinats. 

i n It Taute 5 es donen els vatori determinats per a Ir concentracions elementals dels 

S3 Ic- expressades en tants per cent (%) en els elements majors i menors (expressats en 
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òxids) i en parts per milió (ppm) en els elements traces. El valor de la pèrdua al foc (PAF) 

ve igualment expressat en tant per cm. El sumatori es el resultat de to suma dels valors dels 

clements majors, menors i de ta PAF. Aquest valor s'ha d'aproximar al 100* de composició 

«Xal de Tic, si bé s'admet una desviació d'aquest valor depda a l'addició dels efectes d'una 

multiplicitat de factors, com ara l'absorció d'aigua o de CO, en el càlcul de la PAF, errors 

de lectura (per variacions en l'angle de lectura, la irregularitat de les superfícies, etc.) i 

d'altres. Cal tenir en compte, a més, que en el càlcul de la PAF no s'han pres en 

consideració els resultats dels elements traces, si bé en general s'admet que poden 

representar, en conjunt, un 1% de la composició total. De totes maneres, tes desviación;; 

observades respecte del 100% no suposen, en el rat« de valors obtinguts, un problema per 

acceptar la validesa dels resultats analítics. En el cas dels Ir S-0002. S-0037 i S-0040, degut 

a la manca J'espècimens suficients, no es va poder realitzar la preparació de pastilla, no 

determinant-se tes concentracions deh elements traces ni del Na20. Igualment, per a aquests 

tres lo el sumatori ha estat calculat sense el valor del Na:0. 

Respecte de les concentracions obtingudes, cal tenir en compte el valor semi-

quar.titatm de tes següents determinacions, ja que depassen els límits de regressió donats ef 

la Taula 2: 

- Mo: per tots els lo ja que el valor és sempre menor de 3 ppm. 

- Sr: pels Ic S-Ö007 (i486), S-0010 (1380), S-0011 (1754), S-0016 (1458), S-0036 (1448) 

i S-0039 (1401), ja que els valors ton majors de 1370 ppm. 

W: pels I<- S-0010 (526) i S-0013 (494), ja que els valors són majors de 490 ppm. 

- Cu per Tic S-0011 (4). ja ^ue el valor és menor de 5 ppm. 
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Pel que fa a la caracterització química, el tractament de tes dades obtingudes, 

expressades en la matriu de dades composicjonals. es realitza mitjançant les tècniques 

estadístiques univarianrs, bivariants i multivanants existents (Bcnzecn, 1973; Sntath i Sokal. 

1973; Tou i González. 1977; Cuaftts, 1981; Sokal i RoMf, 1984; Lebart et ai., 1985; 

Davis, 1986). Ac «estes tècniques poden ésser utilitzades directament, però depenent sempre, 

evidentment, dels •»essupostos teòncs irT.b els quals es realitzin els treballs. Una incorrecció 

er. aquests pressupostos invalidarà doncs l'aplicabilitat de les tècniqws estadístiques 

utilitzades. 

En l'sparu* anterior ja hem assenyalat to només quin és el nostre marc teòric, sinó 

que hem donat una sèrie de referències als treballs d'alües autors. En general. en 

árqueometna de ceràmiques, no es produeixen difer¿acie«¡ radicals en quant a tes tècniques 

estadístiques utilitzades (Picon, 1973; Biebei era/., 1976; Cabral, 1977; Hesnard i Lemoine. 

1981; Picon. 1984b: I ollard. ¡986; Bishop i Neff, 1989), sinó bà :ament en les concepcions 

teòriques que reflecteixen. 

Recentment, Baxter ha iniciat una sèrie de treballs sobre tes dades composlciona's 

obtingudes de la caracterització química Je vidres qje tracta de fcr-so ressò dels treballs 

d'Aitchinson (especialment Aitchinson, 1986) sobre tes dades composicionals (càsiounent 

Baxter, 1°89; P.Äter, 1991; Baxur. 1992; Baxter. ">93, Aquests treHlls hm tingut una 

aplicació limitada per part d'altres autors, sovint lligades a diverses crítiques sobre aspectes 

determináis (Let^e et m., 1989; Tangn i Wright. 1993; Neff, 1994). Nosaltres mateixos 

seguim els treballs d'Aitchinson, si bé amb certes diferències respecte dels autors suara 

esmentats (Buxeda i Gurt, 1993; Buxeda. 1994). 
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Un dels proWemesassocUts als conjums de dades ümctts. és i dir aquells en que totes 

tes variables mesurades d'un individu presenten una suma total a un valor fix, és l'existència 

de correlacions negatives espúries Un exemple tipie de conjunts de dades tancades són les 

dades composicionals. Aquest tipus de dades presenten una suma total per individu, per 

exemple d'l (o de 100%). Les dades obtingudes de la caracterització química en individus 

geologies, i en ceràmiques arqueològiques, pertanyen a aquest tipus de dades. Els problemes 

que aquest consircnyiment ocasiona a tes dades ha estat llargament identificat en els treballs 

estadístics (Aitchinson. 1986, p 19 i ss. i p. 48 i ss.), si bé 

"...at the prese¡a time there is no completely satisfactory wary of evaluating the 

strengths of correlations between variables in closed data sets." (Davis, 1986, p. 45). 

Aquest problema ha estat igualment identificat i posa! de relleu per pari d'alguns 

autors que treballen en arqueometria de ceràmiques (veure per exemple IMourmer. 1976). 

M igrat tot, la major preocupació dels esmentats autors ha estat la influencia que pot haver 

tingut aquesta restricció, de suma la unitat, en tes concentracions elementals avaluades per 

als elements determinats en els seus anàlisis. Així, un dels temes que més preocupació ha 

despertat é? l'anomenada dilució produïda pels materials no plàstic?, afegits voluntàriament 

pel ceramista, el desgreixador (Mommsen. 1981; Mommscn et al, 1988; Neffe; al.. 1988a; 

Neff et al.. lC18b; Neff et al.. 1989b; Bishop i Neff, 1989; Arnold et al., 1978; Rice, 

1978/"'. De mane» similar, als processo» de purificació de tes argiles se'ls associa l'efec r 

•'.- De manen succinta, s'associen sovint tes matèries no plàstiques afegidei amb quars 
o ca» jomts. Sovimespecialmr^ per aquelU¿utonow treballen amb Activack Neutr>nica. 
es contempla el ten efecte com el d'un dilució en hi concentració de ta resta d'e tements, que 
alguns autors veuí,̂  com a constant (pCT exenipte Mommsen, i981;Mommser nal., 1988). 
D'altres ¡mtors, però, diferencien wis casos en que ei desgreixador pot é?ser quars o 
carbonats, que denominen men diluent per entendre que no afecten a hi discriminació de tes 
aigües, dels casos en que es pot tractar de qualsevoi atoe material (per cxei.iple cendres 
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contrari, és a dir el d'incrementar les concernlaci^ns (Kil.koglou et al., 1988). Igualment, 

també es detecta l'increment de les concentracions amb tes coccions, especialment per la 

pèrdua dels pups OH. CO,2 i de li materia orgànica (Kilikoglou m ed., 1988). 

Malgrat la constatació de l'existència de problemes amb els conjunt de dades tancats 

i el seu reconeixement en certs aspectes concrets del treball arqueomètne. els treballs 

d'Aitchinson (reunits i ampliats a Auchinson, 1986) han posat de manifest la complexitat real 

que ofereixen les dades coinposicionais. així com les vies per a la superació dels problemes 

plantejats'541. 

Qualsevol composició x es divideix en un nombre de parts, essent aquestes parts les 

etiquetes que descriuen o identifiquen els constituents en que s'ha divklit la totalitat. Els 

components són les proporcions numèriques en tes quals es donen tes parts individuals. Les 

parts s'identifiquen pels enters 

1,2 D, 

mentre que els components es denoten per 

X j . X j , - . • .Xp. 

Els components d'una composició de D-parts (x, xD) han de satisfer els requeriments 

d'ésser no negatius: 

volcàniques), que presenten en la seva composició crnxmrtckm significatives dels mateixos 
clenvnts que determinen en les seves anàlisis (per exemple Neffrt a i . 1989b). La diferencia 
més important entre ambdues postures és que aquests segon pup d'autors no accepta la 
simplificació d'un pur efecte diluent de tots els elements per part dels desgreixadors. 
invalida*« així qualsevol aproximació cega a Ui seva solució 

**.- A partir d'aquest moment, utilitzarem la nomenclatura emprada per aquest autor, no 
sols en l'exposició resumida de tes seves tesi?, sinó en el nostre propi treball. 
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i que ta suma de tots els components és 1: 

Aquesta segom restricció es deriva de I operador restrictiu C que transforma una base w de 

D-parts. que és un vector Dxl de components positives .'w,,.. ,wD) presen» totes en la 

mateixa escala de mesura, en la composició w/J*w, on j és un * ector columna Dxl d'unitats. 

Així. la composició resultant està completament especificada pels components d'un subvector 

de d-parts (x, x,¡), on 

d=D-l, 

essent el valor del darrer component 

xD
a»l-x,-...-xá. 

Un dels efectes més importants d'aquesta restricció, que no ha estat degudament contemplat 

fins ara, és que si bé l'espai en que es troba la base és l'espai real de D-dimensions 

l'espai natural de mostres de la composició és el simplex de d-dimensions 

degut a la transformació 

CR*0-*?. 

Aquest fet té una importància capital quan els mètodes estadístics empra» estan dissenyats 

per a treballar en un espai real n-dimensional Jf. 

A més del uaovi d espai mostraJ. ta restricció de suma ta urut>t té un seguit d'altres 

implicacions, du« de tes quals afecten especialment el nostre treball. El patró de variació 

duna matriu de dades ccraposicionals ve determinat per to seva matriu de vanàncies i 
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covariàncies Així. per una matriu de dades composiciomls 

X - I ^ r - l N:i-1.....D], 

si 

varíx.l·covCx,,*,), 

tenim qu.* 

«¡«covfc.x,) *n' lEN
r.,(vm lHviiV <ij« l .—J». 

un n«N-l i 

rn,»N',£N
r.,*f, u * l Di, 

essent la seva matriu de covariàncies crues, la matriu DxD 

K*[«,:U"1 Dl 

i fes correlacions crues 

fl^np^-'* (í=*l,...,d;j=i-H D). 

Ja que. amb la restricció de suma la un»tat, 

COV(X,,X, + . . .+XD )» rA 

es té que 

C0v(x„x2)-*-.., +cov(xl.xD)"-varu:V 

Aixè implica que com a minim una de fes covanàncics de i esquerra ha d ésser negativa, 

produint a cada íila de la matriu K un sesg negatiu D'aquest sesg se'n deriva que fes 

correlacions no son Unires de mourr's en el rang (-1,1), 

'The obvious conchtsfm frv.n t*ús exposure of a tendency of negative bias is that 

whatever interpretation may be placed on a covciriance such as covU^ it mm be 

radically different from the standard interpretation ofcovarumces between components 

of a eompktefy unrestricted vector" (Aitchinson, 1916, p. 54). 

Let implicacions d'aqusst problema d'interpretabilitit posa tm problema molt important als 
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treballs que s'han realitzat fins ara, especialment a te implicacions que se'n poeten derivar 

per a te iucerpretacions dels factors en termes de tees argiioses. etc.. que tai fet vans 

tutors (d'entre els quals nosaltres mateixos, per exemple Buxeda. 1990; Bacaria m al., 

1993). 

L altra implicació és la manca de relació existent entre la matriu de covariancias crues 

de la composició completa i la de qualsevol matriu de covariàucies crues de qualsevol 

subcomposicio de la mateixa matriu de dades composiaonals Aitchmson. 19%, pp. 54 i ss.). 

Les implicacions que això té són igualment extremadament importants donat que la matriu 

de dades composicionals és en realitat la matriu que contempla la de tots els elements de la 

taula periodica Qualsevol anàlisi de les que s'han fet fins ara suposa, en realitat, una 

subcomposicio d'una composició que desconeixem. Una dificultat associada és que les 

variàncies són igualment diferents en els seus valors absoluts i en la seva ordenació de rangs. 

Les altres implicacions de la restricció de suma ta unitat no afecten directament el 

treball arqueomètric. Efectivament, la dificultat amb les bases ens és aliena >. que en les 

dades amb te que treballem aquestes bases es desconeixen. Aquest desconeixement de te 

bases, i el fet que per una composició i donada existeixi un conjunt infinit Ä i ) de bases 

possibles fa, a més, igualment dificultosa l'aplicació del te** à: correlacions nul.te, per tal 

d'istablir quines correlacions crues, amb alors no necessàriament de zero. poden reflectir 

una »dependencia en te bases (Aitchinson. 19S6, pp. 56 i m.)m. 

" - Malgrat això. »que« test de les correlacions nul.les na estat utilitzat per Baxter 
(Baxter, 1992), qui conclou que els elements amb valors inferiors a 15 o 2 1 no estan 
seveiament afectats pel ptobkma de la restricció de turna la unitat 
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