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Resum del projecte:  cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

 
Des del segon quart del s. I aC i, especialment, durant el regnat d’August, es va desenvolupar a 
l’antiga província Tarraconensis un sistema productiu centrat en l’explotació agrària 
vitivinícola amb una finalitat clarament comercial. La majoria d’assentament vitivinícoles es 
troben emplaçats al litoral català, associats de vegades a figlinae que fabricaven les àmfores 
per al transport i comerç de l’excedent vinícola. No obstant, a l’àrea del Vallès Occidental i del 
Baix Llobregat es troben una sèrie de vil· les vinculades a la producció de vi i a la fabricació 
d’àmfores que han proporcionat restes molt significatives sobre la contribució d’aquesta zona a 
l’expansió econòmica de la província.  
 
La caracterització arqueològica i arqueomètrica d’un gran nombre d’àmfores procedents de 
diversos tallers ceràmics situats al Vallès Occidental i al Baix Llobregat, utilitzant diverses 
tècniques d’anàlisi química, mineralògica i petrogràfica, ha portat a establir quins tipus 
d’àmfores es van fabricar a cada taller i de quina manera. S’han identificat alguns dels 
processos tecnològics de la cadena operativa: la selecció i processat de les matèries primeres 
per conformar la pasta procedents, generalment, de l’àrea on es troba cada centre de producció, 
el modelatge, l’assecat i la cocció de les peces. En alguns dels casos analitzats, s’ha identificat 
quins tipus de contenidors van ser importants a l’establiment i la seva provinença. La 
integració d’aquests resultats en la base de dades analítica que disposa l’ERAAUB ha permès 
avaluar el grau d’estandardització dels processos tecnològics en aquesta àrea. La contrastació 
final amb les dades històriques i arqueològiques contribueix al coneixement arqueològic de les 
àmfores vinàries de la Tarraconensis i, a través d’elles, al coneixement de les societats que les 
van fabricar, comercialitzar i utilitzar. 
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Resum en anglès  (màxim 300 paraules) 

Wine production was developed in north-eastern Spain during the second quarter of the 1st 
century BC, and especially, during the Augustan period, when new Roman towns were 
founded and new farms or villae emerged in rural areas. Their activity was based on a surplus 
wine production intended for widespread distribution in a large complex trade-network. Most 
of the villae devoted to wine production were located on the Catalan coast and in some cases it 
is evidenced the presence of pottery workshops which produced amphorae for trading the 
surplus wine. However, in the inner central area of Catalonia - Vallès Occidental and Baix 
Llobregat regions - there are several important villae which evidenced the contribution of this 
territory to the economical development of the Tarraconensis province.  
 
The archaeological and the archaeometrical characterisation of a large number of amphorae 
shards from these pottery workshops, using various techniques of chemical, mineralogical and 
petrographic analysis, has led to establish what types of amphorae were produced at each one. 
The analysis has also conducted to the identification of some technological processes 
concerning amphorae production – the selection and processing of raw materials, modelling, 
drying and firing –and in some cases, the amphorae imports at each site have been also 
identified. The integration of this data in the analytic database of the ERAAUB team has 
allowed assessing the degree of standardization of the technological processes in pottery 
making in this area. This data combined with the archaeological and historical data contributes 
to the knowledge of the Tarraconensis wine amphorae production and, through them, to the 
knowledge of the people involved in production, trade and use. 
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2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure 

altres fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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1. Introducció 
 

Aquest treball respon a la recerca realitzada entre 2010-2012 en el marc del 
programa Beatriu de Pinós B del AGAUR. En ell s’aborda la caracterització de les 
àmfores recuperades en diversos centres de producció amforal emplaçats al Vallès 
Occidental – La Salut (Sabadell) i Can Feu (Sant Quirze del Vallès) – i al Baix 
Llobregat – Barri Antic (Sant Boi del Llobregat), Can Reverter (Sant Quirze del 
Vallès), Can Tintorer (El Papiol) i Can Pedrerol (Castellbisbal), en els quals es suposa 
la fabricació dels diversos tipus amforals fabricast al NE peninsular entre els s. I aC i I 
dC – les àmfores Dressel 1 citerior, Tarraconense 1, Pascual 1 i Dressel 2-4. 
L’objectiu ha estat l’ampliació de la base de dades analítica ja disponible per l’Equip 
de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB) 
referent a les produccions amforals d’una vintena de tallers ceràmics establerts al 
litoral català i a zones interiors pròximes. La finalitat d’aquesta recerca està centrada 
en ampliar el coneixement actual sobre tots els aspectes relacionats amb l’activitat 
productiva d’àmfores, tan estesa en aquest territori, relacionada amb el comerç de 
l’excedent vinari. Estudiant els contextos recuperats a cada jaciment i amb un 
programa ampli de tècniques d’anàlisi composicional es poden arribar a caracteritzar 
les produccions amforals de cada centre, i així poder avaluar: 

- Formes d’assentament i d’aprofitament dels recursos 
- Les característiques i propietats de cada producció ceràmica, entesa com la 

selecció de les matèries primeres i de l’aplicació d’uns processos tecnològics concrets. 
- El grau d’homogeneïtat i/o heterogeneïtat de la producció amforal a cada 

centre productor i al si de la província  
- Les dinàmiques de la producció amforal a cada centre i al territori durant 

l’Alt-imperi.   
- El grau de difusió comercial de cada producció i la dinàmica comercial 

durant l’Alt-imperi. 
 
 
 
 
2. Introducció a la caracterització arqueomètrica de les àmfores vinàries 
romanes 
 

La fabricació d’àmfores vinàries en Hispania Citerior-Tarraconensis entre els 
s. I aC i I dC s’estenia entre les Serralades Prelitoral i la línia de costa, al llarg de tota 
la franja litoral catalana. Es fabricaven per contenir i transportar el vi produït en 
alguns assentaments rurals de la primera meitat del s. I aC i en els fundus de les vil· les 
que, des del govern de Cèsar, s’estenien per tot el territori. Fins l’actualitat, s’han 
identificat quasi un centenar d’aquests centres destinats a la producció vitivinícola i/o 
amforal a Catalunya (Miró 1998; Revilla 1995; Tremoleda 2007). Són especialment 
abundants durant el govern d’August, testimoniant la gran demanda que generava el 
vi de la Tarraconensis a la mateixa província i a altres zones de l’Imperi, 
especialment a la Gallia, però també en Britannia i en Germania. Les terrisseries 
estan localitzades en posicions estratègiques, amb abundància de recursos naturals 
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necessaris per al procés de fabricació ceràmica i ben comunicades 
mitjançant vies terrestres, fluvials o directament el mar. Diversos 

derelictes enfonsats a la costa catalana i francesa evidencien el gran comerç marítim 
que protagonitzà el vi de la Tarraconensis cap el port més important de les províncies 
nord-occidentals de l’Imperi, el port de Narbo Martius (Narbona, França). A més de 
la importància política i econòmica de Narbona com a capital de la Narbonensis, el 
paper clau de la ciutat en la difusió comercial de les àmfores es deu a la seva situació 
estratègica. Integrada dins les xarxes de comerç marítimes, fluvials, mitjançant el riu 
Aude, i terrestre, mitjançant les vies Domitia i Aquitània, assegurava la redistribució 
del vi de la Tarraconensis a l'interior de la Transalpina i a altres centres de la vall del 
Roine i del Loira (Laubenheimer 2005). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1: Tipologies amforals considerades en l’estudi arqueomètric de les àmfores de la Salut 
(Dressel 1, Tarraconense 1, Pascual 1, Dressel 2-4) i Can Feu (Pascual 1 i Dressel 2-4) 
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Les àmfores responen a quatre dissenys diferents (Dressel 1 citerior, 
Tarraconense, Pascual 1 i Dressel 2-4) que s’han anat substituint en el temps tot i que 
algunes van ser fabricades de manera simultània en alguns tallers durant un període de 
temps determinat (Figura 1). Les primeres àmfores fabricades són imitacions de les 
àmfores vinàries de procedència itàlica, conegudes com àmfores Dressel 1. L’adopció 
dels models amforals itàlics i de la tecnologia de fabricació romana a principis del s. I 
aC en alguns tallers del Camp de Tarragona i de l’àrea del Maresme i al Vallès 
Occidental, vinculats a les estructures econòmiques de les ciutats romanes de Tarraco 
(Tarragona) i d’Iluro (Mataró), s’ha d’entendre com un aspecte més del procés 
d’aculturació dels pobles autòctons. La intensificació de la producció vinícola que 
comportava un excedent amb possibilitats de comercialitzar-lo requeria d’un envàs 
d’emmagatzematge i transport, fàcilment identificable i apte per als requeriments 
funcionals del moment. A mitjans del s. I aC s’inicia la fabricació d’una gran 
diversitat de formes amforals que han estat recollides en una única forma tipològica, 
coneguda com Tarraconense (López i Martín 2006, 2007, 2008). Aquests models 
van ser adoptats, generalment, en els tallers que havien fabricat els contenidors 
Dressel 1 i a nous centres establerts a La Selva i a l’Empordà.  
 

Cap els anys 40 aC, el vi produït a la província es comercialitzà en un nou 
disseny amforal molt homogeni, l’àmfora Pascual 1, que es va adoptar a tots els 
tallers ja existents i a d’altres que iniciaven ara l’activitat terrissaire. El vi contingut 
en àmfores Pascual 1 assoleix una major difusió cap a la franja interior i nord de la 
Gàl·lia fins als territoris del limes germànic i per la costa atlàntica fins la façana sud-
oriental britànica. A partir dels anys 20 aC, els tallers ceràmics fabriquen 
paral·lelament les àmfores Pascual 1 i uns tipus que imiten un altre contenidor de 
provinença itàlica, les àmfores Dressel 2-4. Aquestes es fabriquen i circulen durant 
tota la primera meitat del s. I dC, però no comparteixen els mateixos mercats, ja que 
es difon per la península, Itàlia i el nord d’Àfrica. 

 
Des del punt de vista històrico-arqueològic, es coneix la importància que 

tingué la comarca del Vallès Occidental en el marc de l’ocupació romana en el sí de 
l’antiga província de la Tarraconensis. Com a altres zones de la província, el sistema 
econòmic principal implantat a la comarca es basava en la producció vitivinícola, amb 
un marcada finalitat comercial destinada als mercats locals i provincials. No obstant, 
la recerca arqueològica centrada en la producció vitivinícola i l’activitat terrissaire a la 
comarca del Vallès Occidental en època romana es va desenvolupar fa molts anys i les 
dades que disposem només fan referència a antigues excavacions arqueològiques de 
dos centres de producció ceràmica, La Salut i Can Feu. Donada l’escassetat 
d’informació, el coneixement actual és poc precís i requereix d’una actualització 
utilitzant una metodologia d’estudi que combini l’ús de tècniques arqueològiques i 
arqueomètriques. 

 
 

3. Metodologia arqueomètrica en l’estudi de ceràmiques arqueològiques 
 

L’excavació estratigràfica i extensiva d’aquestes àrees i la recollida de mostres 
i artefactes ceràmics de manera exhaustiva en diversos contextos arqueològics és 
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necessària per poder reconstruir l’organització del procés de 
producció ceràmica, és a dir, la transformació d’unes matèries 

primeres en un producte manufacturat àmpliament demandat. Les restes de matèries 
primeres i de ceràmiques poden ser tractades mitjançant una metodologia 
arqueològica i arqueomètrica que intentarà refer el procés tecnològic de la cadena 
operativa (Figura 2). 
 

El primer procés tecnològic, la selecció de les matèries primeres, dependrà, 
d’una banda, de les possibilitats que ofereix el medi natural de la zona de producció 
(Z) on es troba el taller ceràmic (T). De l’altra, del coneixement tecnològic del 
ceramista, que decidirà seleccionar els materials segons la finalitat de la producció i 
aprovisionar-se del tipus de matèries primeres necessàries per assolir una producció 
òptima. Finalment, dependrà del grau cultural dels ceramistes, que es mostraran fidels 
a una tradició manufacturera o seran més innovadors incorporant el nou coneixement 
tecnològic fruit de l’auto-experimentació o d’invasions culturals (Buxeda et al. 1995; 
Gurt i Martínez 2008). El processat de les matèries primeres requereix igualment 
d’unes instal·lacions necessàries per treballar les matèries primeres amb les que es 
conformarà la pasta ceràmica (P). La identificació d’aquestes àrees vindria donada per 
la presència d’acumulacions d’argila natural extreta de l’entorn geogràfic, de restes de 
materials orgànics i/o inorgànics utilitzats com a desgreixador, de restes vegetals o de 
fusta carbonitzada, etc. Les àrees de processat d’aquests materials disposaran de 
dipòsits de decantació de l’argila, a on hi poden quedar restes d’argila en procés de 
decantació o paquets d’argila ja processada a punt per ser modelada. El mostreig i 
anàlisi de tots aquests tipus de sediments, ben contextualitzats, pot portar a la 
restitució d’un dels processos tecnològics més importants, el de la selecció de les 
matèries i el seu processat.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2: Diagrama de flux del procés de producció, ús i deposició de ceràmiques arqueològiques 
(extret de Buxeda et al. 1995) 
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En els àmbits destinats al segon procés tecnològic, el modelatge de la pasta, 

poden restar sediments argilosos sobrant del procés de modelatge. L’anàlisi d’aquests 
sediments és essencial per identificar la granulometria i la composició química, 
mineralògica i petrogràfica de la pasta original amb que van ser fabricades les 
ceràmiques. 
 

Un cop les ceràmiques estan modelades, durant el procés d’assecat molts 
envasos poden trencar-se i, la recuperació i anàlisi d’aquestes restes és important per 
conèixer la composició química, mineral i petrogràfica de la pasta de les ceràmiques 
fabricades al taller. 
 

Finalment, el darrer procés tecnològic comporta la cocció de les ceràmiques 
que donarà com a resultat una fàbrica (F), és a dir, la ceràmica ja cuita, que ha passat 
per tots els processos tecnològics comentats anteriorment. Les restes ceràmiques 
aparegudes en abocadors o en l’estratigrafia que envolta els forns corresponen, 
generalment, a rebutjos ceràmics de peces trencades o deformades durant la cocció. El 
procés de cocció pot comportar grans canvis en la composició mineralògica, que 
repercutirà tant en les característiques físiques com en les propietats finals dels 
artefactes. Aquests canvis depenen del tipus de pasta (fina, grollera), del gruix de les 
parets, de la quantitat d’aigua retinguda i del procés de cocció (atmosfera, 
temperatura, temps i ritme de la cocció). L’anàlisi de la composició química, 
mineralògica i petrogràfica de les ceràmiques cuites ens portarà a identificar alguns 
dels processos tecnològics portats a terme durant la seva fabricació. L’anàlisi serà útil 
per associar les fàbriques identificades amb alguns dels sediments argilosos analitzats 
prèviament i poder així estimar quina era la pasta utilitzada en la fabricació de cada 
tipus ceràmic. 

 
 

4. Tècniques d’anàlisi arqueomètrica 
 

L’aplicació de tècniques arqueomètriques en l’estudi de ceràmiques 
arqueològiques es centra bàsicament en l’anàlisi de la provinença i dels aspectes 
tecnològics de la cadena operativa. Un dels objectius de l’anàlisi arqueomètrica és 
determinar les característiques i propietats de cada producció ceràmica, entesa com la 
selecció de les matèries primeres i de l’aplicació d’uns processos tecnològics concrets. 
Per això, és necessari identificar els canvis que ha patit la pasta primària a cada una de 
les etapes de la producció. Al final d’aquesta, s’obté la fàbrica ceràmica però 
l’artefacte recuperat per l’arqueòleg és realment la conseqüència no només del procés 
de producció sinó també dels processos d’ús i deposició. Durant aquests darrers 
processos, la composició original de la pasta pot haver patit alteracions degudes a la 
funcionalitat i a les característiques edafològiques del context deposicional. 
L’arqueòmetre ha d’utilitzar una metodologia que li permeti identificar l’origen 
d’aquests processos d’alteració i contaminació i controlar el seu efecte en la 
composició de la pasta original. 
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4.1. Fluorescència de Raigs X 

 
L’estudi arqueomètric s’iniciarà amb l’anàlisi química dels individus ceràmics 

(Ic) mitjançant l’ús de la Fluorescència de Raigs X (FRX). La FRX és una tècnica 
espectroscòpica que permet determinar la composició elemental de la pasta ceràmica. 
Mitjançant el tractament estadístic de dades composicionals, es poden identificar les 
produccions dels tallers ceràmics, establint grups de referència (GR) en base a la seva 
similitud química. Els GR identificats en la producció ceràmica d’un taller s’utilitzen 
com a patrons en la comparació de materials ceràmics procedents de centres receptors 
i consumidors, per tal d’adscriure les importacions ceràmiques als centres o àrees 
d’origen. Tanmateix, per tal de comptar amb altres informacions que ens ajudin a 
determinar la provinença de les àmfores sense que els processos d'alteració afectin als 
resultats químics, s'han de realitzar conjuntament, de manera sistemàtica, altres 
tècniques arqueomètriques que ens porten al coneixement de la composició 
mineralògica o petrogràfica (Martínez 2008).  

 
La determinació de les concentracions elementals dels individus ceràmics 

caracteritzats mitjançant la FRX requereix la preparació de cada mostra ceràmica. Un 
cop polida la superfície antiga de cada individu ceràmic, la mostra es tritura i 
homogeneïtza durant 12 min en una cel·la de carbur de tungstè, emprant un molí de 
boles Spex Mixer model 8000. Sobre la mostra polvoritzada, assecada a 105ºC durant 
12 h per aconseguir l’eliminació completa de la humitat, la determinació dels 
elements majors i menors, excepte pel Na2O, es realitza a partir de la preparació de 
duplicats de perles de fosa alcalina, d’uns 30 mm de diàmetre (Figura 2). Cada perla 
es composa de 0.3 g de mostra natural barrejada amb 5.7 g de tetraborat de Liti 
(LiBO4), dilució 1/20, que actua de fonent, i 0.2 g de iodur de Liti (LiI3H2O), que 
permet controlar la tensió superficial de la perla. La barreja homogeneïtzada es 
transfereix a un gresol de platí i es fon a 1150ºC en un forn d’inducció d’alta 
freqüència (Perl’X-3). La determinació dels elements traça i del Na2O es realitza a 
partir de la preparació de pastilles amb 5 g de pols seca de la mostra barrejada amb 2 
ml de reïna sintètica (una solució d’aglutinant Elvacite 2044 dissolt al 20% en 
acetona). Les pastilles, de 40 mm de diàmetre, s’aconsegueixen col·locant 
l’espècimen preparat sobre un llit d’àcid bòric en una càpsula d’alumini que és 
premsada en una premsa Herzog, aplicant una pressió de 200 kN durant 60 s. Les 
preparacions han estat fetes sobre els espècimens polvoritzats i homogeneïtzats, 
assecats prèviament en una estufa a 105ºC durant 24h, per eliminar tota la humitat. 

 
Les intensitats de fluorescència han estat mesurades amb un espectrofotòmetre 

seqüencial de raigs X per dispersió de longitud d’ona (WDXRF) Philips PW2400 
controlat per ordinador. L’equip consta d’una font d’excitació (tub de raigs X) de Rh 
(kV: 60, mA: 125, W: 3000), amb filtres d’alumini (0.200 mm), llautó (0.100 mm i 
0.300  mm), plom (1.000 mm) i alumini (0.750 mm), màscares de 48 mm, 37 mm, 25 
mm i 30 mm, col·limadors de 0.30 mm, 0.15 mm i 0.70mm, detectors de flux, 
segellat, centelleig i dúplex (flux i segellat), cristalls LiF220 (0.2848 nm), LiF200 
(0.4027 nm), Ge (0.6532 nm), PE (0.874 nm), TlAP (2.5750 nm) i PX1(5.1000 nm), 
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amb una resolució del goniòmetre de 0.0001º 2 Θ i carregador de 
mostres automàtic de 102 posicions.  

 
Per tal de controlar els problemes de l’efecte matriu i dels límits de detecció, 

cada intensitat mesurada per l’espectòmetre de FRX ha de ser comparada amb una 
recta de calibratge formada per patrons estàndards geològics de composició coneguda. 
El laboratori de FRX dels Serveis Cientficotècnics de la Universitat de Barcelona 
utilitza una recta de calibratge formada per 56 Estàndards Geològics Internacionals. A 
més, en cada analítica, els resultats obtinguts són calibrats mitjançant una recta de 
calibratge a partir de l’anàlisi de mostres amb una composició química coneguda i 
similar a la de les mostres en estudi i amb l’addició d’estàndards. En el nostre estudi, 
el patró estàndard utilitzat ha estat el SRM 2711 (Montana Soil) del NIST (National 
Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, EUA) (Martínez 2008).  
 
 

4.2. Microscòpia Òptica  
 

La Microscòpia Òptica (MO) per làmina prima comporta la identificació de 
les paragènesis mineralògiques i petrogràfiques que permeten contrastar la 
compatibilitat o incompatibilitat d’un material arqueològic amb l’entorn geològic del 
jaciment a on ha aparegut, possibilitant la identificació científica d’importacions i 
produccions locals, que es troben a la base dels estudis d’explotació del territori, 
organització social i xarxes comercials. A més, en el cas de les importacions, permet 
la identificació de les possibles àrees fonts en aquelles zones on la geologia es mostra 
compatible amb la paragènesi del material arqueològic. A més de ser una tècnica 
complementària en els estudis de la provinença, la MO permet definir les fàbriques 
petrogràfiques, l’avaluació de les quals és essencial per entendre els processos 
tecnològics de producció. Les fàbriques petrogràfiques es defineixen en base al tipus, 
forma, mida, freqüència i distribució de les inclusions no plàstiques en la matriu 
ceràmica. D’aquesta manera s’obté informació precisa sobre (Martínez 2008): 

- La selecció en l'aprovisionament d'unes matèries primeres determinades, com 
el tipus d'argila i del desgreixador, etc.  

- La selecció d'uns processos tecnològics per confeccionar una pasta específica, 
com la freqüència, mida i forma del desgreixador, el grau de plasticitat de la 
pasta, etc., que aportarà unes propietats característiques al producte 
manufacturat. 

- Els processos tecnològics de modelatge, com l'ús del torn, entre d'altres 
tècniques, o la selecció de la forma, dissenyada per tal que l'àmfora reuneixi 
els requisits necessaris per a la seva funcionalitat. 
 

L’estudi petrogràfic es basa en l’anàlisi de les propietats òptiques dels 
minerals i inclusions aplàstiques que formen la matriu ceràmica, que poden ser 
identificades per Microscòpia Òptica (MO) en làmina prima mitjançant un microscopi 
polaritzant. L’anàlisi petrogràfica dels constituents de la matriu ha de permetre la 
identificació de la formació geològica original i l’assignació de la provinença de les 
ceràmiques. A més, l’estudi de les característiques texturals de la matriu argilosa i 
dels minerals i roques i de la porositat ens ha de permetre determinar les fàbriques 
petrogràfiques de cada producció, que seran indicatives dels processos tecnològics de 
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manufactura portats a terme en la fabricació ceràmica als diferents 
centres (Whitbread 1989; Freestone 1991, 1995). 

 
Per a la realització de les làmines primes, les mostres han estat tallades de 

forma longitudinal a l’eix central de la peça amb una serra elèctrica. Posteriorment, 
han estat impregnades de resina sintètica a pressió ambiental, utilitzant una cambra de 
buit Buehler. La superfície ha estat polida manualment amb Carburundum en gra 400, 
600, 800 i 1000 i mitjançant una polidora metal· logràfica Buehler, model Metaserv, 
amb paper abrasiu de 400, 600 i 1000. Les mostres han estat adherides mitjançant un 
pegament Loctite UVA, utilitzant una llum de raigs ultraviolats durant 30 segons. Un 
cop enganxades al al porta-mostres han estat tallades amb una serra de baixa velocitat 
Buehler, model Isomet. Un cop muntades les làmines, s’han rebaixat fins a un gruix 
màxim de 30µm mitjançant una talladora amb disc de diamant Struers model 
Discoplan TS. Finalment, les làmines han estat cobertes mitjançant el mateix sistema 
utilitzat per a l’enganxat de les làmines al porta-mostres (Martínez 2008). 

 
Les observacions macroscòpiques per llum transmesa han estat realitzades 

mitjançant un microscopi de polarització Olympus model BX 41, equipat amb 
objectius de 4X, 10X, 20X, 40X i oculars de 10X, que ens ha permès treballar entre 
40 i 400 augments. Acoblada a la part superior del microscopi, la Càmera Digital 
DP70, permet obtenir imatges de color refrigerada de 12.5 megapíxels, amb una alta 
resolució, una alta sensibilitat i una alta velocitat de transferència de dades. La 
incorporació del software Analysis Five permet realitzar anàlisis texturals sobre la 
mateixa imatge digitalitzada. S’ha treballat amb observació ortoscòpica i conoscòpica. 
Totes les observacions realitzades han de ser considerades qualitatives.  

 
Sobre les fractures fresques dels individus ceràmics analitzats s’ha fet un 

estudi macroscòpic emprant una lupa binocular Leica Ms-5, amb una font 
d’il· luminació de llum freda Olympus Europe Highlight 3100 equipada amb filtre de 
llum de dia i una Càmera Digital DP70, que permet obtenir imatges de color 
refrigerada de 12.5 megapíxels, amb una alta resolució, una alta sensibilitat i una alta 
velocitat de transferència de dades. La lupa binocular està equipada amb un objectiu 
de 1X i 2X i oculars de 10X, amb un zoom continuat que permet fer observacions 
6.3X, 10X, 16X, 25X i 40X.  
 

 
4.3. Difracció de Raigs X 
 
Els processos tecnològics de la cocció, que implica l'ús d'unes instal·lacions, 

d'uns equipaments i d'unes característiques determinades de cocció (temperatura, 
atmosfera, etc.) per obtenir el producte manufacturat desitjat poden ser identificats 
amb la Difracció de Raigs X (DRX). La DRX permet la determinació de la 
composició mineralògica dels diferents materials en estudi, a partir de la identificació 
de les principals fases cristal·lines, algunes de les quals són criptocristal·lines, cosa 
que fa que no sigui possible observar-les per cap altra tècnica, inclosa la MO. La 
determinació de les fases minerals observades en les ceràmiques arqueològiques ens 
permetran aproximar-nos a l’entorn geològic d’on els ceramistes antics es van proveir 
de matèries primeres per a la fabricació de ceràmiques. Els difractogrames resultants 
de l’anàlisi per DRX permeten identificar les fases cristal·lines presents a la mostra i 
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diferenciar les fases cristal·lines primàries (presents a l’argila 
natural), les fases de cocció (creades durant el procés de cocció) i les 

fases secundàries (producte d’alteracions i contaminacions de les fàbriques 
ceràmiques durant el procés de deposició). D’aquesta manera, la DRX ens aproxima a 
la composició mineralògica característica de l'àrea d'origen d'un GR i ens permet 
estimar la temperatura de cocció equivalent (TCE) i l’atmosfera de cocció de les 
ceràmiques arqueològiques. És també una tècnica molt útil per a la identificació 
d'alguns dels processos d'alteració durant la deposició o post-deposició (un cop ha 
estat recuperada per l’arqueòleg), que poden haver causat canvis en les 
característiques físiques i les propietats de la pasta ceràmica (Martínez 2008).En 
l’anàlisi per Difracció de Raigs X (DRX) s’ha utilitzat 1g de la pols dels espècimens 
prèviament preparats. Aquesta s’ha col·locat de forma compacte sobre un porta-
mostres cilíndric estàndard (PW1811/27) de 27 mm de diàmetre i una alçada (gruix) 
de 2.5 mm.  
 

Per a les lectures de les fases cristal·lines presents a cada mostra s’han emprat 
dos difractòmetres indistintament. D’una banda, un difractòmetre Siemens D-500, 
treballant amb la radiació Kα del Cu (λ = 1.5406 Å) com a feix incident, amb uns 
diafragmes de divergència estables (10 mm) i un monocromador de grafit (C4) com a 
feix secundari difractat, amb una potència de treball de 1.2 kW (40 kV, 30 mA). 
D’altra banda, s’ha utilitzat un difractòmetre PANalytical X’Pert PRO alpha 1, el qual 
utilitza igualment la radiació Kα del Cu (λ = 1.5406 Å) com a feix incident però un 
feix difractat de niobi (Nb), amb una potència de treball de 45 kV i 40 mA. Els 
diafragmes de divergència, en aquest cas, són automatitzats per a obtenir l’amplitud 
màxima del feix incident (10 mm) a cada moment. Les mesures s’han realitzat, en tots 
els casos,  entre 4 i 70º2Θ amb una mida de pas de 0.05º2Θ i un temps de comptatge 
de 3 s. La rotació de les mostres s’ha portat a terme amb una revolució per segon. Les 
avaluacions de les fases cristal·lines presents s’han realitzat amb el paquet de 
programes DIFFRAC/AT de Siemens que inclou el banc de dades del Joint 
Committee of Powder Diffraction Standards (JCPDS) i amb el programa X'Pert 
HighScore de Panalytical. 
 

La utilització de les tècniques arqueomètriques presentades és fonamental per 
a la comprensió del procés productiu portat a terme en qualsevol centre de producció 
ceràmica. Tanmateix, hem d’assumir que els ceramistes ha ideat la fabricació d’unes 
àmfores amb una forma i unes propietats tecno-funcionals determinades, amb la 
finalitat que aquestes responguin a unes característiques utilitàries particulars i a uns 
propòsits econòmics i culturals determinats. Els productors coneixen les propietats de 
les matèries primeres i de cada tipus de pasta i escolliran, entre les matèries primeres 
de l’entorn natural, aquelles que s’adeqüen millor al seu objectiu. Per obtenir una 
producció ceràmica òptima, els ceramistes ha de controlar el procés productiu i 
preveure les possibles transformacions que patirà la pasta durant les diverses etapes de 
la cadena operativa. La identificació d’aquests processos ofereix una aproximació al 
coneixement tècnic dels ceramistes, als compromisos que adopta durant el procés 
productiu i als objectius funcionals de la seva producció. Igualment, ens aproxima als 
valors culturals tant dels productors com dels consumidors. 
 

Les àmfores, com a ceràmiques clarament utilitàries, han de mostrar unes 
propietats mecàniques específiques per tal de resistir tensions i impactes accidentals 
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durant el seu transport i maneig. Han de ser capaces de resistir la 
força de la gravetat que provoca el líquid al interior de l’envàs. 

Igualment, han de ser capaces de suportar les tensions que, per contacte, exerceixen 
unes amb les altres durant el transport o l’emmagatzematge. També han de fer front al 
pes que suposa la seva estiba en diverses fileres superposades i han de ser resistents a 
les tensions que poden aparèixer pels xocs provocats pels moviments patits durant el 
transport (Martínez et al. 2007; Martínez 2008; Vila 2011). L’estudi del 
comportament mecànic de les àmfores és important per tal d’entendre els processos 
tecnològics que acompanyen la fabricació de les àmfores en un taller ceràmic i, en cas 
que es puguin reconèixer, interpretar els canvis tecnològics documentats en la 
fabricació ceràmica al llarg del període d’activitat del taller. 

 
 

 
5. Caracterització arqueomètrica de les àmfores vinàries alt-imperials 

produïdes a les terrisseries del Vallès Occidental 
 

5.1. El centre de producció d’àmfores de la vil· la de la Salut (Sabadell, 
Vallès Occidental) 

 
5.1.1. El context físic i geològic del jaciment 

 
La vil· la de la Salut es situa al NE de l’actual municipi de Sabadell, sobre la 

Serra de Sant Iscle, emplaçada al marge occidental del riu Ripoll (Figura 3). Les 
restes es van trobar en el terreny que ocupa actualment el santuari de la Mare de Déu 
de la Salut, a prop de la via que, bifurcant-se de la Via Augusta, passava per les terres 
del interior, entre las mansio de Aqua Vosconis i Ad Fines (Casas, 1987). A més 
d’aquesta vil· la, destaca la presència d’altres assentaments dispersos d’època romana 
en els marges del riu Ripoll (Carlús et al. 2006: 167). 

 

 
 

Figura 3: Mapa geològic (escala 1:50.000) de la zona on es localitzen els centres de producció amforal 
de la Salut (SAL) i Can Feu (FEU) (extret de ICC 2005) 
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La Serra de Sant Iscle està emplaçada en la Depressió Prelitoral, que 

transcorre en sentit NE-SE separant la Serralada Prelitoral de la Serralada Litoral. 
L’entorn geològic que envolta al jaciment està format per roques sedimentàries 
miocèniques, bàsicament conglomerats grisos de matriu sorrenca a quars-feldspàtica 
intercalats per nivells de roques sorrenques arcòsiques i lutites. Les graves que 
constitueixen els conglomerats són heteromètriques i subarrodonides, generalment 
fragments de pissarres, esquists, corneanes, roques sorrenques, lidites, conglomerats 
pòrfirs, granitoides, riolites i pegmatites procedents de les formacions Paleozoiques de 
la Serralada Prelitoral Catalana. Ocasionalment, contenen calcàries mesozoiques, 
bàsicament calcàries micrítiques una mica argiloses i dolomies de gra fi a mitjà 
(IGME 1975; ICC 2005). A les vessants de la Serra de Sant Iscle es dipositaren fàcies 
quaternàries constituïdes per dipòsits al·luvials i col·luvials mixtes atribuïts al 
Pleistocè Superior. Aquests dipòsits estan constituïts per còdols i graves amb matriu 
sorrenca i llimosa a la base i argiles i llims de color vermell amb concrecions de 
carbonat de calci en el sostre. Aquests dipòsits estan flanquejats per terrasses fluvials, 
datades en el Pleistocè Superior - Holocè Inferior, constituïdes per graves i còdols de 
matriu sorrenca a la base, i que evolucionen cap a llims sorrencs i llims argilosos en el 
sostre amb gran presència de concrecions de carbonat de calci. 
 
 

5.1.2. El jaciment arqueològic de la Salut 
 

Les intervencions arqueològiques realitzades a la Salut es remunten a la 
primera meitat del segle passat, tot i que l’existència de la vil· la d’època romana ja es 
coneixia des de finals del s. XIX. Els primers treballs arqueològics els va dirigir J. 
Vila Cinca entre 1912 i 1916. Posteriorment, V. Renom va reprendre la direcció de 
diverses intervencions realitzades en 1913, 1935, 1948 i 1949 (Renom i Mas 1950). 
Aquests treballs van donar a conèixer l’existència d’una vil· la, en la qual es van 
diferenciar una pars urbana, situada al O, i una pars rustica emplaçada al E. Els 
materials arqueològics recuperats en aquestes excavacions (ceràmiques, utensilis 
metàl·lics, elements arquitectònics, etc.) es troben dipositats al Museu d’Història de 
Sabadell.  
 

El sector productiu de la vil· la de la Salut va ser excavat durant les 
intervencions portades a terme per Vila Cinca en 1912 i 1913. Es van localitzar dues 
potents estructures que delimitaven una estança (1, 2) en la que es van documentar 68 
dolia de gran capacitat col·locades en sis fileres paral·leles (Figura 4). Al N d’aquest 
local es van trobar diverses pilastres d’1m2. Al NE de la instal·lació de dolia es va 
excavar un dipòsit d’aigua de grans dimensions i forma rectangular (7x4 m) amb 
paviment d’opus testaceum (4) (Renom i Mas 1950: 97).  

 

Les excavacions portades a terme en 1916, centrades en el sector més 
septentrional del jaciment, van permetre descobrir altres restes integrades en la pars 
rustica de la vil· la. Per un costat, diverses estructures constituïen un edifici organitzat 
en diversos àmbits (9) que, sembla ser, va ser incendiat (Renom i Mas 1950: 102). 
Més al SE, es va localitzar un forn per a la cocció ceràmica (7). Renom i Mas (1950: 
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101) mencionen que «Entre la tierra revuelta se hallaron dos 
monedas de cobre del cónsul Agripa, gran cantidad de cenizas y 

muchos fragments de àmfores y dolia, que puede deducirse fueron cocidos en dicho 
lugar». Aquesta estructura és de forma rectangular i pot associar-se al tipus IIb 
proposat per Cuomo di Caprio (1971-1972). La cambra de combustió presenta un 
doble passadís mitjançant un mur divisori construït al llarg de l’eix central de la 
cambra. Un sistema de murs ortogonals i arcs sustenten la graella. En els nivells de 
reompliment d’aquesta estructura es van recuperar fragments d’àmfora Tarraconense 
1 (Casas 1987: 17). Al S d’aquest forn ja s’havia trobat en 1913 un mur de 2x0.70 m 
al qual s’adossava un paviment realitzat amb tegulae, posades en sec, que cobrien una 
superfície de 2x1.05 m (6) (Renom i Mas 1950: 100). 
 

Les excavacions realitzades en 1931 van donar a conèixer un segon forn situat 
al E de la instal·lació de dolia i al S del dipòsit d’aigua (Renom i Mas 1950: 102). Es 
tractava d’un forn rectangular (10) que disposava d’un recinte davant del 
praefurnium, interpretat com a àmbit per a la manipulació de materials. Junt a aquest 
es va localitzar al 1935 un petit forn circular amb pilar central que sustentava la 
graella (17). A l’extrem SE, l’any 1948 es va excavar un altre forn que es trobava 
travessat per una canalització d’època posterior (20). Aquest forn estava constituït per 
dues fileres de pilars que sostenien tres arcades que aguantaven la graella. 

 

 
 
 

Figura 4: Planta de les restes arqueològiques de la vil· la de la Salut (Renom-Mas 1950; Casas 1987) 
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A l’espai que restava al NE d’aquestes estructures de combustió es disposava 

un àmbit de planta quadrada (21) i una estructura semicircular enllosada (14) que van 
ser descoberts l’any 1948. Els estrats associats contenien gran quantitat de fragments 
ceràmics (Renom i Mas 1950: 111). Al N d’aquestes estructures ja s’havia excavat 
l’any 1933 un dipòsit pavimentat amb opus testaceum (11) que s’acompanyava d’una 
escala d’accés amb uns esglaons construïts a base de materials ceràmics reaprofitats. 
Una canalització d’aigua coberta per grans lloses de ceràmica de 40x40cm connectava 
amb aquest dipòsit mitjançant un tub de plom (Renom i Mas 1950: 105ss). Al S 
d’aquesta estructura, es va trobar, en 1948, un nou dipòsit de mida petita (23). Més al 
SE es va localitzar el mur en pedra d’una estança i un paviment associat construït amb 
fragments de morter i de columna (22). En l’extrem més oriental, es coneixien altres 
dipòsits amb paviment d’opus testaceum (12, 13), als quals s’associaven fragments de 
lloses de marbre molt primes i tessel·les de mosaic, així com restes de canalitzacions, 
que havien estat excavats l’any 1933. 

 
Sobre la pars urbana de la vil· la, només es coneixen les restes descobertes 

sota l’ermita de la Salut (15) en els treballs realitzats en 1934. Aquesta es troba 
emplaçada al E de la pars rustica i es van localitzar dues habitacions, una d’elles amb 
una paret absidal que ha estat relacionada amb l’emplaçament d’unes termes. No 
obstant, la troballa més significativa és un mosaic a base de tessel·les blanques i 
negres, que representa la figura de Neptú juntament amb dues sirenes, datat al segle II 
dC (Renom i Mas 1950: 107; Revilla 1995: 210). 
 
 
 

 
 

Figura 5: Àmfores del tipus Dressel 1 Citerior procedents de la Salut 
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Figura 6: Àmfores del tipus Tarraconense 1 procedents de la Salut 



           

21 
 

 
 

 
De la revisió dels diaris, planimetries i fotografies de les excavacions 

realitzades, així com de l’estudi de les ceràmiques recollides i conservades al Museu 
d’Història de Sabadell, s’ha assenyalat com a data de construcció de la vil· la de la 
Salut el segon quart del s. I aC (Casas 1987: 26). 

 
No obstant, es pensa que el moment de màxima producció degué produir-se en 

l’últim quart del s. I aC, quan es considera que el major dels forns es va utilitzar per a 
la cocció de les àmfores Tarraconense 1. L’escassetat d’àmfores de tipus Pascual 1 i 
Dressel 2-4, en relació al tipus Tarraconense 1, ens porta a considerar que, cap el 
canvi d’era, l’activitat artesanal a la Salut degué disminuir considerablement. No 
obstant, alguns estudis apunten a una possible producció de terra sigillata Hispànica 
en aquesta vil· la des dels anys 50 dC fins a principis del s. II dC (Roca 1978) i a una 
última ocupació de l’assentament fins el final del s. III dC o el inici del s. IV dC 
(Casas 1987: 26). 
 
 
 

5.1.3. La producció ceràmica de la vil· la de la Salut 
 

Durant les diverses intervencions arqueològiques realitzades a la vil· la de la 
Salut es va efectuar una recollida molt selectiva dels artefactes ceràmics. Per aquest 
motiu, les peces conservades al Museu d’Història de Sabadell són molt poques en 
relació a l’esperat en el cas del material procedent de l’excavació d’un taller ceràmic. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7: Àmfores del tipus Pascual 1 procedents de la Salut 
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La informació que disposem sobre els tipus amforals produïts a la Salut prové 
de l’estudi realitzat per M.T. Casas (1987), en el que va revisar un total de 56 
fragments conservats al dipòsit del Museu. A partir de l’observació macroscòpica de 
les peces conservades, va intentar determinar la provinença local o no local dels 
materials. D’aquesta manera, M.T. Casas va concloure que a la Salut es van fabricar 
àmfores Dressel 1 Citerior, Tarraconense 1, Pascual 1 i Dressel 2-4. 
 

Del suposat envàs Dressel 1 Citerior de producció local només es conserven 
tres exemplars al Museu d’Història de Sabadell, L.S.694, L.S.49 i L.S.617 (Figura 5). 
La pasta de les dues primeres àmfores és de tonalitat marró-beix i l’àmfora L.S. 694 
presenta, a més, la marca M COS, que ocupa pràcticament tota la superfície de la peça 
conservada. El tercer exemplar d’aquesta tipologia és de tonalitat vermella i presenta 
un grafit al coll. Els tres individus mostren llargades de llavi diverses– entre 3.8 a 7 
cm – un coll molt alt i cilíndric i unes nanses llargues i rectilínies de secció ovalada 
(Casas 1987: 20). 
 

Entre els exemplars d’àmfores recuperats, el tipus majoritari és l’àmfora 
Tarraconense 1, del qual es conserven 34 individus (L.S. 83.6, 83.7, 186, 404, 464, 
600, 601, 602, 604, 605, 606, 608, 616, 620, 621, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 
633, 634, 635, 636, 641, 642, 643, 644, 648, 649, 656, 657). Tot i que aquests 
individus han estat agrupats en aquesta categoria, responen a diverses variants 
tipuslògiques, especialment en el que es refereix a la forma del llavi. No obstant, la 
majoria comparteixen unes característiques comunes en el que respecta al cos – 
ovoide – i al llavi – exvasat i amb la vora més gruixuda – (Figura 6). En alguns casos, 
les àmfores mostren una aresta, seguida d’un canal o cordó, en el punt d’unió del llavi 

 
 
 

Figura 8: Àmfores del tipus Dressel 2-4 procedents de la Salut 
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i el coll. Aquest és curt i les nanses són de secció oval amb diverses 
estries a la cara externa. A partir de les característiques 

macroscòpiques de les pastes, M.T. Casas va arribar a diferenciar dos tipus de 
fàbriques. Un total de trenta-dos individus presenten una pasta de color marró-beix 
mentre només dos presenten una pasta de color vermell-ataronjat. En alguns 
fragments s’han identificat certes deformacions degudes a l’excés de la temperatura 
de cocció (Casas 1987: 20). 

 
El tipus d’àmfora Pascual 1 només està representat per uns quants individus 

(L.S. 652, 653, 654, 655). A partit de les característiques morfològiques de l’envàs 
millor conservat, M.T. Casas defineix aquest tipus com un envàs amb un llavi llarg i 
recte, marcat per un esglaó en el punt de contacte amb el coll (Figura 7). Les nanses 
són rectes i presenten una canal central a la cara exterior. La pasta de la majoria 
d’aquests individus és de color beix-ocre, tot i que en algun cas la tonalitat de la pasta 
és vermellosa (Casas 1987: 21). 

 
Les àmfores corresponents al tipus Dressel 2-4 són igualment poc nombroses 

entre el material conservat. Els tres individus identificats al Museu (L.S. 625, L.S. 
632, L.S. 644) presenten, de forma general, un cos cilíndric, un llavi de secció 
circular, un coll poc llarg i unes nanses amb un colze pronunciat, rectes i bífides 
(Figura 8). En quant a les característiques macroscòpiques de les pastes, M.T. Casas 
va identificar certes diferències composicionals, però en tots els casos la pasta és de 
tonalitat vermella (Casas 1987: 22). 

 
 
 

 
 
 

Figura 9: Pivots d’àmfores procedents de la Salut 
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MOSTRA TIPUS COLOR FÀBRICA CONTEXT 
TÈCNIQUES 

ANALÍTIQUES 
SAL001 llavi Dressel 2-4 Marró-vermell L.S.L. 625 FRX DRX MO 

SAL002 llavi Dressel 2-4 Marró-vermell L.S.L. 632 FRX DRX - 

SAL003 llavi Dressel 2-4 Marró-vermell L.S.L. 644 FRX DRX MO 

SAL004 llavi Pascual 1 Marró-rosat L.S.L. 654 FRX DRX MO 

SAL005 llavi Tarrac. 1 Marró-rosat L.S.L. 83.7 FRX DRX - 

SAL006 llavi Tarrac. 1 Marró-taronja L.S.L.600 FRX DRX MO 

SAL007 llavi Tarrac. 1 Marró-taronja L.S.L. 604 FRX DRX - 

SAL008 llavi Tarrac. 1 Marró-taronja L.S.L. 605 FRX DRX - 

SAL009 llavi Tarrac. 1 Marró-vermell L.S.L. 607 FRX DRX - 

SAL010 llavi Tarrac. 1 Marró-taronja L.S.L. 616 FRX DRX - 

SAL011 llavi Tarrac. 1 Marró-taronja L.S.L. 620 FRX DRX MO 

SAL012 llavi Tarrac. 1 Marró-taronja L.S.L. 621 FRX DRX - 

SAL013 llavi Tarrac. 1 Marró-rosat L.S.L. 626 FRX DRX - 

SAL014 llavi Tarrac. 1 Marró-rosat L.S.L. 627 FRX DRX - 

SAL015 llavi Tarrac. 1 Marró-rosat L.S.L. 628 FRX DRX - 

SAL016 llavi Tarrac. 1 Marró-rosat L.S.L. 630 FRX DRX MO 

SAL017 llavi Tarrac. 1 Marró-vermell L.S.L. 634 FRX DRX - 

SAL018 llavi Tarrac. 1 Marró fosc L.S.L. 635 FRX DRX - 

SAL019 llavi Tarrac. 1 Marró-rosat L.S.L. 641 FRX DRX - 

SAL020 llavi Tarrac. 1 Marró-taronja L.S.L. 649 FRX DRX - 

SAL021 llavi Dressel 1 Marró-taronja L.S.L. 49 FRX DRX MO 

SAL022 llavi Dressel 1 Marró-taronja L.S.L. 618 FRX DRX MO 

SAL023 Pivot Marró-vermell L.S.L. 201 FRX DRX - 

SAL024 Pivot, m. CA Marró-taronja L.S.L. 696 FRX DRX MO 

SAL025 Pivot, m. MAA Marró-vermell L.S.L. 697 FRX DRX MO 

SAL026 Pivot Marró-vermell L.S.L. 698 FRX DRX - 

SAL027 Pivot Marró-vermell L.S.L. 722 FRX DRX - 

SAL028 Pivot, grafit H Marró-vermell L.S.L. 723 FRX DRX MO 

SAL029 Pivot Marró-taronja L.S.L. 729 FRX DRX - 

SAL030 Tap d’àmfora Marró-vermell L.S.L. 749 FRX DRX MO 

SAL031 llavi Pascual 1 Marró clar-beix L.S.L. 652 FRX DRX - 

SAL032 llavi Tarrac. 1 Marró-taronja 99 LS-140-5 FRX DRX - 

SAL033 llavi Dr 1-Tarrac. 1 Marró-taronja 99 LS-140-7 FRX DRX - 

SAL034 llavi Dr 1-Tarrac. 1 Gris, sobrecocció 99 LS-140-2 FRX DRX - 

SAL035 llavi Tarrac. 1 Gris, sobrecocció 99 LS-137 FRX DRX - 

SAL036 llavi Tarrac. 1 Marró-taronja 99-LS-2003 FRX DRX - 

SAL037 llavi Dressel 2-4 Marró-taronja 99 LS-196-4 FRX DRX - 

 
 

Taula 1: Inventari dels individus ceràmics analitzats procedents de la Salut 
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Les àmfores del tipus Dressel 7-11, representat per quatre individus (L.S. 651, 

622, 623, 135). Tots ells presenten un llavi de forma exvasada i penjant i les nanses 
son de secció oval. En tres casos, els individus tenen un petit esglaó en el punt de 
contacte entre el llavi i el coll i la pasta és de color beix (L.S. 622, L.S. 623 i 135), 
mentre que l’àmfora L.S. 651 sembla sobrecuita ja que la tonalitat de la pasta és ocre-
verdós, amb poc desgreixador i molt fi (Casas 1987: 22). 

 
A més d’aquests individus, es conserven una sèrie de pivots d’àmfora, alguns dels 

quals presenten marca epigràfica (Figura 9): CA en cartel·la rectangular (L.S.196), 
CE (L.S.194) en cartel·la circular i amb les lletres C i E unides, MAA en cartel·la 
rectangular i amb les tres lletres unides (L.S.197), i H (L.S.723) i VN (L.S.513) en 
cartel·la rectangular. Els segells CE i H han estat retrobats també a la figlina de Can 
Feu (Sant Quirze del Vallès). En relació a aquests envasos segellats, Renom i Mas 
(1950: 99) remarquen la troballa, durant les excavacions realitzades per Vila Cinca en 
1912, de sigils amb els possibles noms dels ceramistes de la Salut. Malauradament, no 
coneixem a quins epígrafs corresponien aquests sigils. 
 
 
 

5.1.4. Els contextos arqueològics i les àmfores analitzades 
 
 
S’han analitzat arqueomètricament un total de 37 individus ceràmics 

procedents de les antigues excavacions efectuades a la vil· la de la Salut (Taula 1). En 
un primer moment, es van mostrejar i analitzar els primers 30 individus ceràmics 
però, una vegada obtinguts els resultats de l’anàlisi química per FRX i mineralògica 
per DRX, es va decidir ampliar el nombre mostres. La majoria corresponen a 
fragments d’àmfora Tarraconense 1 (SAL005 a SAL020, SAL032, SAL035, 
SAL036), ja que és el tipus millor representat entre els materials conservats al Museu 
(Figures 5-9). Dos dels individus (SAL033 i SAL034) presenten uns llavis amb 
característiques que són similars a aquest tipus però també al tipus Dressel 1 (SAL033 
i SAL034). No obstant, també s’han analitzat tres fragments d’àmfora Dressel 1 
Citerior (SAL021 i SAL022), dos Pascual 1 (SAL004 i SAL031) i quatre del tipus 
Dressel 2-4 (SAL001 a SAL003 i SAL037). Finalment, es va mostrejar un tap 
associat, molt probablement, al tancament del llavi d’una àmfora així com set pivots 
(SAL023 a SAL029), tres dels quals presenten marca epigràfica: CA (SAL024), 
MAA (SAL025) i H (SAL028). 

 
 

5.1.5. L’anàlisi química per FRX 
 

La composició elemental retinguda de la caracterització química per FRX dels 
37 individus ceràmics procedents de la vil· la de la Salut correspon a la 
subcomposició: Fe2O3 (en tant que Fe total), Al2O3, MnO, P2O5, TiO2, MgO, CaO, 
Na2O, K2O, SiO2, Ba, Rb, Mo, Th, Nb, Pb, Zr, Y, Sr, Sn, Ce, Co, Ga, V, Zn, W, Cu, 
Ni i Cr. De la subcomposició inicial obtinguda, en el tractament estadístic de les dades 
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no s’ha considerat ni el Co ni el W, per evitar els problemes derivats 
de possibles contaminacions durant el procés de preparació dels 

individus. Tanmateix, no s’han tingut en compte el Mo i el Sn per presentar 
indeterminacions analítiques (Taula 2). A partir d’aquesta subcomposició, s’ha 
calculat la Matriu de Variació Composicional (MVC), que ofereix el valor de la 
variabilitat que introdueix cada element químic al conjunt de dades (�.i) i el valor de 
la variabilitat total (vt) de la subcomposició per al total d’individus (Aitchison 1986, 
2005; Buxeda 1999a, 1999b). La Taula 3 resultant d’aquest càlcul ofereix un valor de 
la variabilitat total molt elevat (vt = 1.453), que pot ser considerat com característic 
d’una mostra poligènica (Buxeda i Kilikoglou 2003). Els elements químics que més 
difereixen entre els 37 individus, i que són els que més variabilitat aporten al conjunt 
de dades, són el CaO (τ.i.CaO = 9.674), el Pb (τ.i.Pb = 9.298), el Sr (τ.i.Sr = 4.865), el 
P2O5 (τ.i.P2O5 = 4. 060), el MgO (τ.i.MgO = 3.865), Na2O (τ.i.Na2O = 3.344), el Ni (τ.i.Ni = 
2.460), el Ba (τ.i.Ba = 2.392), el Zr (τ.i.Zr = 2.372), el Zn (τ.i.Zn = 2.307), el Cr (τ.i.Cr = 
2.252), el Cu (τ.i.Cu = 2.212), el Th (τ.i.Th = 2.059) i el MnO (τ.i.MnO = 2.055). 

 
La variabilitat que exhibeixen aquestes concentracions podria deure’s, per una 

banda, a diferències en la concentració original entre els individus o entre alguns 
d’ells. No hem d’oblidar que el mostreig contempla àmfores de tipologies diverses i 
que ja M.T. Casas va arribar a diferenciar, des del punt de vista macroscòpic, pastes 
de característiques composicionals diverses. Aquests aspecte sembla evident si 
observem la variabilitat que introdueixen alguns elements traça com el Ni, Zr, Zn i Cr. 
Un examen detallat de la Taula 2  permet observar que la variabilitat introduïda per el 
Ni es deu, principalment, a la diferència composicional que presenten alguns 
individus ceràmics, com l’àmfora Dressel 2-4 SAL037, que exhibeix el valor en Ni 
més elevat del conjunt de dades (47 ppm), o el pivot SAL026, que presenta el valor 
relatiu més baix (16 ppm).  

 
La resta d’individus es caracteritzen per uns valors relatius en Ni intermedis. 

La variabilitat introduïda per el Zr es deu, en part, al poc pes d’aquest element en els 
individus SAL031, SAL032 i SAL033 (al voltant de 140-160 ppm) respecte a la resta 
de mostres, que presenten uns valors relatius compresos entre 200-300 ppm. En quant 
al Zn, la majoria de concentracions es situen per sota dels 100 ppm, excepte les 
àmfores SAL034, SAL002 i, especialment, SAL001, que presenten uns valors relatius 
molt superiors a la resta de mostres analitzades. Finalment, el contingut en Cr també 
difereix significativament en alguns individus ceràmics, com l’àmfora Dressel 2-4 
SAL037 (108 ppm), mentre que la majoria d’individus analitzats presenten uns valors 
relatius en Cr entorn 30-80 ppm. 

 
D’altra banda, la variabilitat proporcionada pels elements MnO, CaO, Sr, Ba, 

Pb, P2O5, Na2O, Cu i Th poden deure’s tant a diferències en la composició química 
original de les àmfores com a processos d’alteració, contaminació i/o diagènesis 
soferts per aquests materials durant el context de deposició arqueològica. 
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Taula 2: Matriu de dades composicionals normalitzades obtinguda de l’anàlisi per FRX dels 37 
individus ceràmics de la Salut 
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Taula 3: Resum de la Matriu de Variació Composicional dels 37 individus analitzats de la Salut sobre 
la subcomposició Fe2O3 (com a Fe total), Al2O3, MnO, P2O5, TiO2, MgO, CaO, Na2O, K2O, SiO2, Ba, 

Rb, Th, Nb, Pb, Zr, Y, Sr, Ce, Ga, V, Zn, Ni i Cr. 
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Les alteracions secundàries en MnO han estat identificades en alguns estudis 
(Freeth 1967; Walter i Besnus 1989; Tebo et al. 2004) però, en el cas dels individus 
ceràmics procedents de la Salut, la Taula 2 mostra certes diferències composicionals. 
Els valors en MnO són especialment elevats en el cas del pivot SAL026 i també dels 
individus SAL003 i SAL034. En canvi, la resta de mostres presenta uns valors 
inferiors al 0.10%. Els individus amb les concentracions relatives més elevades en 
MnO exhibeixen altres diferències composicionals respecte a la resta d’àmfores 
analitzades. Això porta a pensar que l’elevada variabilitat introduïda per el MnO 
respon més a una diferència en la composició original de les pastes d’aquestes 
àmfores que a processos de contaminació, diagènesi o qualsevol altre tipus 
d’alteració. 

 
En el cas del Pb, la variabilitat és molt elevada i es deu, principalment, a l’alt 

valor que presenta l’àmfora Tarraconense 1 SAL035, corresponent a 849 ppm, en 
relació a la resta d’individus ceràmics analitzats. Ja que en general la composició 
química de SAL035 no dista molt de la resta d’individus ceràmics analitzats 
procedents de la Salut, podem suggerir que SAL035 ha patit una possible alteració-
contaminació en Pb (Taula 2). Altres elements, com el P2O5 i el Cu, són també 
fàcilment alterables en les ceràmiques arqueològiques (Lemoine et al. 1981; Lemoine 
i Picon 1982; Freestone et al. 1985; Walter i Besnus 1989; Maritan i Mazzoli 2004; 
Maritan et al. 2009; Secco et al. 2011). A falta d’una anàlisi més rigorosa que permeti 
la identificació de les possibles fases secundàries comentades, només podem 
assenyalar que la variabilitat en P2O5 ve donada per la presència d’uns individus 
(SAL025, 22, 24, 37, 31) amb valors molt elevats respecta a altres, com SAL002, que 
mostra valors notablement més baixos. La variabilitat en Cu ve també donada per la 
diferència dels valors entre els individus que presenten concentracions elevades 
(SAL001, 2, 37) i altres com SAL026 que exhibeix valors molt inferiors. 

 
La Taula 3 mostra que l’element químic que més contribueix a l’alt valor de la 

variabilitat total és el CaO. Això es deu a que, entre els 37 individus ceràmics 
analitzats de la Salut, es troben àmfores fabricades amb pastes calcàries (valors en 
CaO superiors al 5%) i pastes poc calcàries (valors en CaO inferiors al 5%). En aquest 
sentit, les pastes de totes les àmfores Dressel 2-4 són poc calcàries mentre que les 
dues àmfores Pascual 1 analitzades presenten pastes calcàries. En canvi, entre els 
individus del tipus Dressel 1 citerior i Tarraconense 1 trobem pastes calcàries i poc 
calcàries (Taula 2). A part d’aquestes diferències composicionals, els resultats 
obtinguts de l’anàlisi per Difracció de Raigs X (DRX) mostra que no existeixen 
evidències clares de cristal·lització de calcita secundària entre les mostres analitzades 
procedents de la Salut. No obstant això, sí que s’ha observat una correlació positiva 
entre els valors de CaO i Sr, el que explicaria també l’alta variabilitat observada en Sr 
(Figura 10). Tampoc s’ha documentat la cristal·lització de zeolites degut a processos 
de cristal·lització secundària, com s’ha demostrar en altres produccions amforals del 
NE peninsular (Martínez 2008). D’aquesta manera, la variabilitat aportada per el 
Na2O sembla més relacionada amb diferències en la matèria primera de les àmfores, 
el que explicaria els valors tan elevats que mostren els individus SAL001, 3, 5, 26, 27, 
37. De tota aquesta anàlisi es desprèn que els únics elements químics que podrien 
haver-se vist afectats per processos d’alteració i/o contaminació en algunes mostres 
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són el P2O5 i el Pb. No obstant, el valor de la variabilitat total 
obtingut en calcular de nou la MVC de les 37 àmfores sense 

considerar aquestes dues concentracions continua sent elevat (vt = 1.020) i indicatiu 
de l’existència d’àmfores de provinença diversa entre el conjunt d’individus 
analitzats. 

 
Amb la finalitat de conèixer quina és la distribució que representen els 37 

individus ceràmics en un espai multivariant, s’ha efectuat una anàlisi de components 
principals (ACP) sobre la combinació lineal dels valors transformats en logaritmes de 
raons de la subcomposició Fe2O3 (en tant que Fe total), MnO, TiO2, MgO, CaO, 
Na2O, K2O, SiO2, Ba, Rb, Th, Nb, Zr, Y, Sr, Ce, Ga, V, Zn, Cu, Ni i Cr, utilitzant el 
Al 2O3 com a divisor en la transformació. El càlcul s’ha efectuat utilitzant la matriu de 
variància-covariància, sense rotació dels eixos, utilitzant el programa S-Plus 2000 
(MathSoft 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10: Gràfic bivariant dels 37 individus ceràmics de la Salut, amb els valors ln(CaO/Al2O3) a l’eix 
d’abscisses i ln(Sr/Al2O3) a l’eix d’ordenades 
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El gràfic de la Figura 11 mostra la primera i la segona component principal, 

que representen el 67.3% de la variabilitat total. Sobre aquest gràfic, la majoria 
d’àmfores Tarraconense 1 de la Salut, l’àmfora Dressel 1 citerior SAL021 i l’àmfora 
Dressel 2-4 SAL003, juntament amb els pivots SAL023 i SAL025, apareixen formant 
part d’una agrupació situada al centre del gràfic. Al voltant d’aquesta agrupació es 
distribueixen disset individus, aïllats per què presenten diferències significatives en la 
seva composició química. Entre aquests individus aïllats es distingeixen les quatre 
àmfores Dressel 2-4 (SAL001, 2, 3, i 37), les dues àmfores Pascual 1 (SAL004 i 
SAL031), una àmfora Dressel 1 (SAL034), les dues àmfores de forma intermèdia als 
tipus Dressel 1 i Tarraconense 1 (SAL033 i SAL034), a més de cinc dels set pivots 
d’àmfora analitzats (SAL024, 26, 27, 28 i 29) i el tap (SAL030). Dues àmfores 
Tarraconense 1 (SAL010 i SAL019) es troben en una posició aïllada però més 
propera a l’agrupació central. 

 
 
 

Figura 11: Gràfic bivariant de la primera i la segona component principal obtingudes de l’ACP dels 37 individus 
ceràmics de la Salut 
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Aquesta distribució mostra que, les diferències químiques comentades 

anteriorment, són principalment degudes a la diversa composició que presenten les 
àmfores de l’agrupació amb la resta d’individus així com a la diversitat composicional 
detectada entre aquests individus aïllats. Això significa que les matèries primeres 
utilitzades en la fabricació d’uns i altres és diversa, en major o menor mesura. En 
aquest sentit, són les àmfores Dressel 1 SAL001 i SAL004 les que més variabilitat 
composicional presenten respecte als individus que configuren l’agrupació. En alguns 
casos, les diferències apunten a una gran diversitat de provinences. Aquesta evidència 

 
 
 

Figura 12: Dendrograma resultant de l’anàlisi d’agrupament dels 37 individus ceràmics de la Salut, emprant la 
distància euclidiana al quadrat i el mètode aglomeratiu del centroide sobre la subcomposició transformada en 
logaritmes de raons, utilitzant el Al2O3 com a divisor: Fe2O3 (com a Fe total), MnO, TiO2, MgO, CaO, Na2O, 

K2O, SiO2, Ba, Rb, Th, Nb, Zr, Y, Sr, Ce, Ga, V, Zn, Cu, Ni i Cr. 
 



           

33 
 

es confirma en calcular de nou la MVC però tenint en compte només 
els 25 individus ceràmics que apareixen agrupats en el centre del 

gràfic. El valor de la variabilitat total obtingut (vt = 0.3035) ha disminuït 
considerablement i pot ser atribuït a la variabilitat intrínseca esperada entre àmfores 
que conformen la producció d’un taller ceràmic (Buxeda i Kilikoglou 2003) 
 
 

L’anàlisi d’agrupament realitzat sobre l’anterior subcomposició transformada 
en logaritmes de raó, però tenint en compte els 37 individus ceràmics procedents de la 
Salut, permet conèixer la distribució dels individus en funció de la seva composició 
química. Aquesta anàlisi ha estat realitzada mitjançant el càlcul de la distància 
euclidiana al quadrat utilitzant el mètode aglomeratiu del centroide (Buxeda 1999a) 
utilitzant el programa S-plus2000 (Mathsoft 1999). El resultat d’aquesta anàlisi és el 
dendrograma de la Figura 12 en el que les 37 àmfores analitzades es troben a la base i 
es van unint entre elles a una certa distància mètrica/ultramètrica segons la similitud 
composicional, essent més similars entre elles quan el punt d’unió és més curt i més 
diferents quan el punt d’unió és més alt. La distribució que presenten els trenta-set 
individus és coincident amb l’observada a la Figura 11 però es poden distingir 
clarament dues agrupacions formades per una sèrie d’àmfores unides a poca distància 
ultramètrica. La més extensa (SAL-1), reuneix 21 individus ceràmics entre els que es 
troben 18 àmfores del tipus Tarraconense 1, una àmfora Dressel 1 (SAL021) i els 
pivots SAL023 i SAL025, presentant l’últim la marca epigràfica MAA. Les pastes de 
tots aquests individus són calcàries o mitjanament calcàries i amb el valor relatiu en 
Zr més elevat entre els individus analitzats. Cal destacar que el tap SAL030 es separa 
a una curta distància de l’agrupació SAL-1 perquè presenta uns valors relatius en Zn 
superiors i uns valors en Ni inferiors a la resta d’àmfores del grup SAL-1, si bé en 
general la composició química és força similar.  

 
La segona agrupació (SAL-2) està formada per una àmfora Dressel 1 

(SAL022), una àmfora Tarraconense 1 (SAL032) i un individu de difícil atribució a 
un dels dos tipus (SAL033). Tots presenten una pasta calcària amb valors relatius en 
SiO2, Nb, Zr, Y i Cr inferiors al grup anterior. Ja que els 25 individus han estat 
atribuïts, per reunir poca variabilitat química, a un mateix centre o zona de producció, 
aquestes dues agrupacions poden ser considerades dos grups de referència 
composicional de pasta (GRs) equivalents a dues produccions amforals de la Salut 
que presenten una composició química lleugerament diferent. La provinença 
d’aquests individus ha de localitzar-se, sens dubte, en las estructures productives de la 
vil· la de la Salut. Els valors resultants del càlcul de la mitjana aritmètica i de la 
desviació estàndard de les concentracions químiques normalitzades de les 21 àmfores 
que formen el GR SAL-1  s’exposen a la Taula 4. Ja que el nombre d’individus que 
representen el GR SAL-2 és molt poc nombrós, no s’ha calculat la mitjana aritmètica.  
 

Respecte a la resta d’individus ceràmics analitzats, l’alta variabilitat química 
observada en la matriu de variació composicional de la Taula 3 sembla indicar la 
presència d’àmfores d’origen molt divers. Tant en el gràfic bivariant de la  Figura 11 
com en el dendrograma de la Figura 12, l’àmfora Dressel 2-4 SAL002 i l’àmfora 
Pascual 1 SAL031 són les que apareixen a una major distància utramètrica tant entre 
elles com en relació a la resta d’individus. No obstant, les diferències composicionals 
entre tots ells i respecte als individus que configuren els GRs SAL-1 i SAL-2 són 



           

34 
 

significatives i, per tant, no podem considerar-los com a produccions 
amforals de la vil· la de la Salut.  

 
D’aquesta manera es pot considerar que una sèrie d’àmfores analitzades no 

corresponen a produccions de la vil· la de la Salut sinó a importacions des d’altres 
zones de producció. Entre aquestes es troben les quatre àmfores Dressel 2-4 que 
presenten, a la seva vegada, una composició química molt diversa entre elles. SAL001 
es caracteritza per una pasta poc calcària amb els valors relatius més elevats en Al2O3, 
Y, Ga i Cu. SAL002 és de pasta molt poc calcària amb els valors relatius més alts en 
SiO2 i Zn i més baixos en MnO i Sr. La pasta de SAL003 és poc calcària amb valors 
relatius elevats en Na2O i Rb. Finalment, l’àmfora SAL037 és la més diferent al 
mostrar una pasta calcària amb valors relatius molt elevats en Ni i Cr (Taula 2). La 
composició química de les pastes de les dues àmfores Pascual 1 analitzades (SBL004 
i SBL031) és també molt diversa entre elles i respecte a la resta d’envasos analitzats 
(Taula 2). Ambdues presenten pastes calcàries amb valors relatius baixos en Ba, tot i 
que SAL031 presenta un valor relatiu molt superior en CaO, així com en MgO i Sr. 
L’àmfora Dressel 1 SAL034 és de pasta poc calcària amb un alt valor relatiu en 
Fe2O3, Al2O3 i SiO2 entre altres particularitats, el que la fa diferent de la resta 
d’individus analitzats. Finalment, dels set pivots analitzats, cinc han de ser atribuïts a 
altres produccions ceràmiques i, fins i tot, és possible que corresponguin a àmfores 
d’altres tipologies diferents a les considerades en l’estudi. Per una banda, la pasta dels 
pivots SAL026 i SAL028 és poc calcària, però SAL028 es caracteritza per presentar 
un valor relatiu elevat en Fe2O3, Al2O3, MnO, TiO2, Th, Y, Ce i V. D’altra banda, els 
pivots SAL024, 27 i 29 mostren una pasta calcària però amb una concentració menys 
elevada que en el cas de SAL029. Aquest darrer també es caracteritza per presentar el 
valor relatiu més elevat en K2O3 del conjunt de dades. Els pivots SAL024 i SAL027 
comparteixen percentatges similars en Fe2O3, Al2O3, Ga, V i Zn, que acostumen a ser 
més baixos que a la resta de mostres, si bé difereixen entre ells degut, principalment, 
als calors relatius en MgO i Na2O. 
 
 
 
 

5.1.6. L’anàlisi petrogràfica per MO 
 
 

5.1.6.1. Fàbriques produïdes a La Salut 
 
 
Fàbrica SAL-1: 
 
Subfàbrica SAL-1A: Mitjanament calcària. Granitoides, esquist i pissarra, 
foraminífer i calcita (micrita), gres i lutites, quarsita de gra fi.  Mostra analitzada: 
SAL021 (Dressel 1).  
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro amb poques concentracions de calcita 
(micrita). 
Òpticament semiactiva, de tonalitat marró-ataronjat en nícols paral·lels. S’observen 
ocasionalment espais en els que predomina la matriu i espais en els que abunden les 
inclusions fines (Làmina 1a). 
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Taula 4: Mitjana i desviació estàndard dels tres grups de referència SAL-1 i SAL-2 identificats entre 
els 37 individus ceràmics analitzats procedents de La Salut 

Elements 
SAL-1 (n=20) SAL-2 (n=3) 

m d m d 

Fe2O3 (%) 5.57 0.39 6.14 0.31 

Al 2O3 (%) 14.87 1.01 17.37 0.53 

MnO (%) 0.07 0.01 0.09 0.00 

TiO 2 (%) 0.13 0.05 0.20 0.08 

P2O5 (%) 0.74 0.04 0.70 0.01 

MgO (%) 1.36 0.16 1.99 0.13 

CaO (%) 6.28 1.52 10.18 3.10 

Na2O (%) 0.60 0.13 0.58 0.05 

K 2O (%) 2.54 0.18 3.22 0.19 

SiO2 (%) 62.19 1.80 59.36 3.10 

Ba (ppm) 623 129 844 41 

Rb (ppm) 109 9 126 3 

Th (ppm) 12 1 13 1 

Nb (ppm) 17 1 16 1 

Pb (ppm) 67 179 31 1 

Zr (ppm) 252 18 170 9 

Y (ppm) 32 2 31 1 

Sr (ppm) 117 11 127 24 

Ce (ppm) 77 7 69 3 

Ga (ppm) 18 1 20 1 

V (ppm) 93 7 93 6 

Zn (ppm) 78 7 96 2 

Cu (ppm) 22 2 23 2 

Ni (ppm) 31 2 24 3 

Cr (ppm) 61 7 44 9 
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Porositat: 10-15%. Relativament abundant. Generalment meso-vesícules i meso-
vacuoles juntament amb algun canal. 
Inclusions: 25-35%. Abundants, espaiat simple, relativament ben distribuïdes, de 
tendència bimodal (Làmina 1a, 1b). La fracció gruixuda (0.1-1 mm, Φ: 4 – 0) està 
generalment composta por grans de mida sorra fina a sorra gruixuda, tot i que 
s’observa algun gra que supera 1.5mm de diàmetre.  

Fracció fina: 35-45%. Subangulosa a subarrodonida; equidimensional, 
elongada i laminar. Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: cristalls 
de feldspat alcalí i plagiòclasi; Comú: làmines de moscovita i petits nòduls de calcita 
(micrita); Escàs: minerals opacs. 

Fracció gruixuda: 55-65%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional, 
elongada i laminar. Predominant: fragments de granodiorites i granits alcalins 
(Làmina 1a-1d); Dominant: cristalls de quars, feldspat alcalí, plagiòclasi, epidota 
(Làmina 1d) i làmines de biotita i moscovita derivats dels granitoides (Làmina 1a, 
1b); Freqüent: fragments de roques metamòrfiques de tipus esquist i pissarra (Làmina 
1a, 1c, 1d); Comú: foraminífers bentònics (Làmina 1b) i nòduls de calcita derivats 
(micrita) (Làmina 1a-1d), fragments de roques sorrenques (gres) i lutites (Làmina 1a);  
Escàs: fragments de quarsita de gra fi (Làmina 1c) i minerals opacs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Làmina 1: Microfotografies amb el microscopi polaritzant  de l’àmfora Dressel 1 Citerior SAL021 pertanyent al 
GR SAL-1,  a 40 i 100 augments (x) i utilitzant nícols paral·lels (np) i nícols creuats (nc) 
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Subfàbrica SAL-1B: Mitjanament calcària. Granitoides, esquist, pissarra i 
quarsita de gra fi, calcita (micrita), roques sorrenques.  Mostres analitzades: 
SAL006, 11, 16, 25.  
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro amb concentracions de calcita (micrita). 
Òpticament semiactiva (SAL016 i SAL025) i poc inactiva (SAL006 i SAL011), de 
tonalitat marró-vermell en nícols paral·lels (Làmina 2a). No se observen 
característiques texturals. 
Porositat: 10-15%. Poca, generalment meso-vesícules i meso-vacuoles. 
Inclusions: 25-35%. Relativament abundants, espaiat simple i/o doble, ben 
distribuïdes, de tendència unimodal (Làmina 2a-2f). La fracció gruixuda (0.1-1 mm, 
Φ: 4 – 0) està generalment composta per grans de mida sorra fina a sorra gruixuda, 
amb pocs fragments que superen 1.5mm de diàmetre.  

Fracció fina: 40-50%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: petits nòduls de calcita 
(micrita); Comú: làmines de moscovita i biotita, minerals opacs, feldspat alcalí i 
plagiòclasi 

Fracció gruixuda: 50-60%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: fragments de granodiorites i granits alcalins (Làmina 2a-2f); 
Dominant: cristalls de quars, feldspat alcalí, plagiòclasi, epidota i làmines de biotita i 
moscovita derivats dels granitoides; Freqüent: foraminífer i calcita (micrita); Comú: 
fragments de roques metamòrfiques de tipus esquist, pissarra i quarsita de gra fi 
(Làmina 2a, 2b, 2d, 2e); Escàs: roques sorrenques (Làmina 2f) i minerals opacs. 
 
SAL-1 - Observacions: Fàbrica de gra mitjà-gruixut constituïda per un sediment 
argilós ric en òxids de ferro amb presència de nòduls de calcita (micrita) i 
foraminífers. Es distingeixen dues subfàbriques (SAL-1A i SAL-1B) en funció de la 
presència i/o absència d’algunes inclusions no plàstiques. La subfàbrica SAL-1A 
presenta lleugerament més inclusions en la fracció gruixuda i són majoritaris els 
fragments de granitoides, juntament amb fragments de roques metamòrfiques, 
sedimentàries i microfòssils de tipus foraminífer. A la subfàbrica SAL-B també 
s’observen fragments de granitoides i de cristalls derivats així com fragments de 
roques metamòrfiques. S’observen en ambdues alguns fragments de roques 
sedimentàries però no són del mateix tipus i les restes de foraminífers són quasi 
absents. No obstant, ambdues subfàbriques formen part de la producció d’àmfores 
Dressel 1 i Tarraconense 1 GR SAL-1 identificada mitjançant l’anàlisi química per 
FRX. La compatibilitat geo-química de la Fàbrica SAL-1 amb l’entorn geològic en el 
que es situa la vil· la de la Salut recolza la interpretació extreta de les dades químiques. 
La identificació de, al menys, dues subfàbriques, és indicativa de l’ús de matèries 
primeres lleugerament diverses que podrien provenir de diversos dipòsits argilosos 
localitzats en la mateixa àrea geogràfica. Aquestes dues subfàbriques representen, a 
més, dues tipologies amforals diverses, integrand la primera un àmfora Dressel 1 i, la 
segona, la majoria d’àmfores del tipus Tarraconense 1 analitzades.  
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Làmina 2: Microfotografies amb el microscopi polaritzant  d’algunes àmfores Tarraconense 1 del GR SAL-1,  
40 i 100 augments (x) i utilitzant nícols paral·lels (np) i nícols creuats (nc) 
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SAL-1 - Provinença de les matèries primeres: L’atribució de la majoria d’àmfores 
Tarraconense 1, així com d’una àmfora Dressel 1 i alguns dels pivots analitzats a una 
provinença de la vil· la de la Salut ve confirmada per la compatibilitat geo-química 
d’aquesta fàbrica amb l’entorn geològic en el que es localitza la vil· la. Probablement, 
es van utilitzar dipòsits al·luvials i col·luvials del Pleistocè Superior i Holocè 
localitzats a la plana, compostos per argiles i llims de color vermell, associats a nivells 
de sorres i graves, amb un sostre de concrecions de carbonat de calci. Com s’observa 
a les àmfores d’aquesta fàbrica, les partícules no plàstiques presents estan 
constituïdes, majoritàriament, per fragments de granitoides, juntament amb fragments 
de roques metamòrfiques, sedimentàries i elements calcaris (micrita i foraminífers). 
Aquests elements podrien correspondre als elements clàstics presents en la matèria 
primera explotada a la plana al·luvial, ja que són compatibles amb l’entorn geològic 
que delimita la Depressió Prelitoral (Figura 3). En aquest sentit, la plana al·luvial està 
envoltada per una sèrie de conglomerats amb nivells de gresos i lutites d’època 
miocena. Aquests materials estan constituïts per fragments de roques paleozoiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Làmina 3: Microfotografies amb el microscopi polaritzant  de l’àmfora Dressel 1 Citerior SAL022 pertanyent al 
GR SAL-2,  a 40 i 100 augments (x) i utilitzant nícols paral·lels (np) i nícols creuats (nc) 
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D’una banda, granitoides procedents del batòlit carbonífer-permià que s’estén sobre la 
vessant S de la Serralada Prelitoral, constituït per granitoides intercalats per dics 
porfírics. D’altra banda, per fragments de pissarra, esquist i corneanes, que podem 
atribuir a la sèrie de pissarres, esquists i fil· lites originats per metamorfisme regional a 
la Serralada Prelitoral. Finalment, altres constituents de la formació miocena són els 
fragments de roques sorrenques, lutites, quars, riolites i pegmatites (IGME 1975; ICC 
2005). 
 
 
Fàbrica SAL-2: Mitjanament calcària. Granitoides, esquist i pissarra, 
foraminífer i nòduls calcaris (micrita), làmines de biotita i moscovita, roques 
sorrenques i roques granítiques porfíriques. Mostra analitzada: SAL022 (Dressel 
1) i SAL032 (Tarraconense 1). 
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro amb concentracions de calcita (micrita) i 
foraminífers. Òpticament semiactiva (SAL022) i poc activa (SAL032), de tonalitat 
marró-vermell en nícols paral·lels (Làmina 3a). No s’observen característiques 
texturals. 
Porositat: 5-10%. Poca. Generalment meso-vesícules i meso-vacuoles. 
Inclusions: 25-35%. Abundants, espaiat simple, a vegades en contacte, ben 
distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 3a-3c). La fracció gruixuda (0.1-1 mm, Φ: 
4 – 0) està generalment composta por grans de mida sorra fina a sorra gruixuda.  

Fracció fina: 35-45%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí i petits nòduls de calcita (micrita); 
Freqüent: làmines de moscovita, cristalls de feldspat alcalí i plagiòclasi; Comú: 
làmines de biotita, epidota i minerals opacs. 

Fracció gruixuda: 55-65%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional, 
elongada i laminar. Predominant: fragments de granodiorites i granits alcalins 
juntament amb cristalls de quars, feldspat alcalí, plagiòclasi i làmines de biotita i 
moscovita derivats dels granitoides (Làmina 3a-3f); Dominant: roques metamòrfiques 
de tipus esquist i pissarra (Làmina 3a-3f); Freqüent: Foraminífer i  nòduls calcaris 
(micrita) (Làmina 3a, d); Comú: làmines de biotita i moscovita (Làmina 3a, 3e, 3f); 
Escàs: roques sorrenques (Làmina 3c) i roques granítiques porfíriques (Làmina 3d), 
cristalls de epidota i minerals opacs. 

 
SAL-2 - Observacions: Fàbrica de gra mitjà-gruixut constituïda per un sediment 
argilós ric en òxids de ferro amb presencia de nòduls de calcita (micrita) i 
foraminífers. Presenta menys inclusions en la fracció fina que les subfàbriques SAL-
1A i SAL-1B però la seva composició és molt similar. Per aquest motiu, podem 
confirmar la seva provinença de la vil· la de la Salut. A més de granitoides, destaca la 
presència de fragments de pòrfirs granítics i el component calcari és major. L’àmfora 
Dressel 1 SAL022 forma part del GR SAL-2 identificat mitjançant l’anàlisi química 
per FRX i que agrupa tres àmfores dels tipus Dressel 1 i Tarraconense 1 
 
SAL-2 – Provinença de les matèries primeres: Com s’ha comentat en  la 
interpretació de la provinença de la fàbrica SAL-1, els elements lítics presents en 
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aquesta fàbrica són compatibles amb els materials que conformen 
l’entorn geològic de la vil· la de la Salut. 

 
 
 

5.1.6.2. Fàbriques de dubtosa provinença  
 
SAL030 (Tap): Mitjanament calcària. Granitoides, foraminífer i nòduls calcaris 
(micrita), làmines de biotita i moscovita, roques sorrenques.  
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro amb concentracions de calcita (micrita). 
Òpticament semiactiva, de tonalitat marró-vermell en nícols paral·lels (Làmina 4a). 
S’observa la presència de concentracions calcàries amb inclusions fines en una matriu 
rica en òxids de ferro. 
Porositat: 10-15%. Moderadament abundant. Generalment meso-vesícules i meso-
vacuoles associades, en ocasions, als nòduls calcaris. 
Inclusions: 25-35%. Abundants, espaiat simple, ben distribuïdes, de tendència 
bimodal (Làmina 4a-4c). La fracció gruixuda (0.1-1 mm, Φ: 4 – 0) està generalment 
composta per grans de mida sorra fina a sorra gruixuda, tot i que s’observen alguns 
grans de sorra molt gruixuda que superen 2mm de diàmetre.  

Fracció fina: 35-45%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: petits nòduls de calcita 
(micrita); Comú: làmines de moscovita i biotita, minerals opacs, feldspat alcalí i 
plagiòclasi. 

Fracció gruixuda: 55-65%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional, 
elongada i laminar. Predominant: fragments de granodiorites i granits alcalins 
(Làmina 4a-4c); Dominant: cristalls de quars, feldspat alcalí, plagiòclasi i làmines de 
biotita i moscovita derivats dels granitoides; Freqüent: foraminífer i nòduls calcaris 
(micrita) (Làmina 4a-4c); Comú: làmines de biotita (Làmina 4a-4c); Escàs: làmines 
de moscovita, fragments de roques sorrenques (Làmina 4b) i minerals opacs. 
 
Possible provinença: El tap SAL030 mostra una composició petrogràfica compatible 
amb l’entorn geològic en el que es localitza la vil· la de la Salut. El component calcari, 
en forma d’agregats i foraminífers, és superior a l’observat a les fàbriques SAL-1 i 
SAL-2 identificades a la Salut. No obstant, el predomini de granitoides i elements 
derivats d’aquests, juntament a l’escassa presència de fragments de roques 
sedimentàries apunten a una possible provinença del curs mig-inferior del riu 
Llobregat. 
 
 
SAL028 (Pivot): Mitjanament calcària. Quars, esquist i pissarra, granitoides i 
derivats, quarsita.  
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro amb molt poques concentracions de calcita 
(micrita). Òpticament semiactiva, de tonalitat marró-vermell en nícols paral·lels 
(Làmina 4d).  
Porositat: 10-15%. Moderadament abundant. Generalment meso-vesícules i meso-
vacuoles associades, en ocasiones, als nòduls calcaris. 
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Làmina 4: Microfotografies amb el microscopi polaritzant del tap SAL030 i el pivot SAL028 amb el grafit H, a  
40 i 100 augments (x) i utilitzant nícols paral·lels (np) i nícols creuats (nc) 
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Inclusions: 25-35%. Relativament abundants, espaiat simple, a vegades en contacte, 
moderadament ben distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 4d-4f). La fracció 
gruixuda (0.1-1 mm, Φ: 4 – 0) està generalment composta per grans de mida sorra 
fina a sorra gruixuda, tot i que s’observen alguns grans de sorra molt gruixuda que 
arriben a 2mm de diàmetre.  

Fracció fina: 35-45%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: làmines de moscovita i 
biotita, minerals opacs; Comú: feldspat alcalí i plagiòclasi, petits nòduls de calcita 
(micrita).  

Fracció gruixuda: 55-65%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: cristalls de quars (Làmina 4e); Dominant: fragments de 
roques metamòrfiques de tipus esquist i pissarra (Làmina 4f) i fragments de 
granitoides (Làmina 4d); Freqüent: làmines de biotita i moscovita, minerals opacs 
(Làmina 4e); Comú: fragments de quarsita (Làmina 4f); Escàs: feldspat alcalí, 
plagiòclasi i nòduls calcaris (micrita). 

 
Possible provinença: Els elements lítics que composen la fàbrica del pivot SAL028 
són compatibles amb l’entorn geològic en el que es troba la vil· la de la Salut. Tot i 
que les característiques de la matriu difereixen, així com la mida i el percentatge de 
les inclusions, tant els fragments derivats dels granitoides com de les roques 
metamòrfiques són dominants. Per aquest motiu, no es pot descartar una provinença 
de la Salut per aquest individu o d’un taller ceràmic proper que s’hauria servit de 
matèries primeres de composició similar. 
 
 
SAL004 (Pascual 1) i SAL029 (pivot): Mitjanament calcària. Granitoides, pòrfirs 
granítics i biotita amb escasses roques metamòrfiques i foraminífers.  
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro amb concentracions de calcita (micrita) i 
foraminífers. Òpticament semiactiva, de tonalitat marró-vermell en nícols paral·lels 
(Làmina 5a, 5d). 
Porositat: 5-10%. Poc abundant. Generalment meso-vesícules i meso-vacuoles. 
Inclusions: 25-35%. Relativament abundants, espaiat simple, a vegades en contacte, 
ben distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 5a-5b, 5d, 5e). La fracció gruixuda 
(0.1-1 mm, Φ: 4 – 0) està generalment composta por grans de mida sorra fina a sorra 
gruixuda, però s’observen alguns grans de sorra molt gruixuda que superen 1.5mm de 
diàmetre.  

Fracció fina: 25-35%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: nòduls de calcita (micrita); 
Comú: làmines de moscovita, biotita, feldspat alcalí, plagiòclasi; Escàs: opacs. 

Fracció gruixuda: 65-75%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: cristalls de quars i fragments de granitoides (Làmina 5a-5f), 
juntament amb fragments de pòrfirs granítics (Làmina 5c-5f); Dominant: feldspat 
alcalí i plagiòclasi derivats dels granitoides; Freqüent: nòduls calcaris (micrita), 
foraminífers i bivalves (Làmina 5d); Comú: làmines de biotita i moscovita; Escàs: 
minerals opacs. 
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Làmina 5: Microfotografies amb el microscopi polaritzant de l’àmfora Pascual 1 SAL004 i el pivot SAL029, a  
40 i 100 augments (x) i utilitzant nícols paral·lels (np) i nícols creuats (nc) 
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Possible provinença: La composició petrogràfica de l’àmfora Pascual 1 SAL004 és 
compatible amb les produccions amforals que es situen en l’entorn geològic del curs 
mitjà-inferior del riu Besòs, i que difereix lleugerament de la composició identificada 
per a les fàbriques SAL-1 i SAL-2 de la Salut.  
 
SAL024 (Pivot): Calcària. Granitoides, foraminífers, esquist i pissarra, roques 
sorrenques. 
 
Matriu : 55-65%. Calcària, amb abundants nòduls de calcita micrita derivats de 
foraminífers (Làmina 6a-6c). Òpticament semiactiva, de tonalitat marró-ataronjat en 
nícols paral·lels (Làmina 6a).  
Porositat: 10-15%. Moderadament abundant. Generalment meso-vesícules i meso-
vacuoles associades, en ocasions, als nòduls calcaris. 
Inclusions: 25-35%. Abundants, espaiat simple, ben distribuïdes, de tendència 
bimodal (Làmina 6a-6c). La fracció gruixuda (0.1-1 mm, Φ: 4 – 0) està generalment 
composta por grans de mida sorra fina a sorra gruixuda, però s’observen alguns grans 
de sorra molt gruixuda de 1.5mm de diàmetre.  

Fracció fina: 35-45%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí i petits nòduls de calcita (micrita); 
Freqüent: feldspat alcalí, plagiòclasi; Comú: làmines de moscovita, biotita, minerals 
opacs. 

Fracció gruixuda: 55-65%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: fragments de granitoides, en ocasions amb biotita i epidota 
associades, (Làmina 6b); Dominant: fragments de foraminífers, bivalves i nòduls de 
calcita (micrita) probablement derivada d’aquests elements calcaris (Làmina 6a-6c); 
Freqüent: fragments de roques metamòrfiques de tipus esquist i pissarra, fragments de 
pòrfirs granítics (Làmina 6a); Comú: fragments de roca sorrenca (Làmina 6b) i de 
quarsita de gra fi; làmines de biotita (Làmina 6a) i cristalls d’epidota (Làmina 6b); 
Escàs: cristalls de feldspat alcalí i plagiòclasi, làmines de moscovita i minerals opacs. 
 
Possible provinença: La composició petrogràfica del pivot SAL024 és compatible 
amb l’entorn geològic del curs mitjà-inferior del riu Besòs. Comparteix, amb la 
fàbrica SAL-2 de la Salut, la presència majoritària de granitoides i cristalls derivats, 
juntament amb fragments de foraminífers, bivalves i nòduls de calcita (micrita), 
roques metamòrfiques i sedimentàries. No obstant, SAL024 no pot ser atribuïda a la 
producció SAL-2 ja que la pasta és calcària i presenta, a més, diferències en el mida i 
percentatge dels materials no plàstics. Per això, bé es tracta d’una producció 
d’àmfores de pasta calcària de la Salut, per a la que només disposaríem d’aquest 
individu analitzat, bé es  va fabricar en un taller ceràmic proper utilitzant unes 
matèries primeres bastant similars però una argila de composició més calcària. 
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Làmina 6: Microfotografies amb el microscopi polaritzant dels pivots SAL024, amb la marca CA, i SAL027, a  
40 i 100 augments (x) i utilitzant nícols paral·lels (np) i nícols creuats (nc) 
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5.1.6.3. Fàbriques d’àmfores de pasta calcària no 

produïdes a la Salut 
 
SAL027 (Pivot): Granitoides, pòrfirs granítics i roques sorrenques.  
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro amb petites concentracions de calcita 
(micrita). Òpticament semiactiva, de tonalitat marró-vermell en nícols paral·lels 
(Làmina 6d). 
Porositat: 5-10%. Moderadament abundant. Meso-vesícules i meso-vacuoles. 
Inclusions: 25-35%. Relativament abundants, espaiat simple, a vegades en contacte, 
moderadament ben distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 6d-6f). La fracció 
gruixuda (0.1-1 mm, Φ: 4 – 0) està generalment composta per grans de mida sorra 
fina a sorra gruixuda, tot i que s’observen alguns grans de sorra molt gruixuda que 
superen els 2mm de diàmetre.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Làmina 7: Microfotografies amb el microscopi polaritzant de l’àmfora Pascual 1 SAL031, a  40 i 100 augments 
(x) i utilitzant nícols paral·lels (np) i nícols creuats (nc) 
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Fracció fina: 25-35%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar. 

Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: petits nòduls de calcita 
(micrita); Comú: làmines de moscovita i biotita, feldspat alcalí i plagiòclasi; Escàs: 
cristalls de epidota i minerals opacs. 

Fracció gruixuda: 65-75%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: fragments de granitoides, en ocasions amb biotita i epidota 
associades, juntament amb fragments de pòrfirs granítics (Làmina 6d-5f); Dominant: 
cristalls de quars, feldspat alcalí i plagiòclasi derivats dels granitoides; Freqüent: 
nòduls calcaris (micrita); Comú: fragments de roca sorrenca (Làmina 6a); Escàs: 
làmines de biotita i moscovita, cristalls d’epidota i minerals opacs. 
 
Possible provinença: La composició és similar a la identificada a les fàbriques FEU-
1A i FEU-3B. Per aquest motiu, podria tenir una provinença del centre de Can Feu 
(Sant Quirze del Vallès). No obstant, no es pot descartar una provinença d’un altre 
centre productor emplaçat en el curs mitjà-inferior del riu Besòs. 
 
SAL031 (Pascual 1): Calcària. Granitoides, pòrfirs granítics i nòduls calcaris 
(micrita)  
 
Matriu : 55-65%. Calcària. Òpticament inactiva, de tonalitat marró mitjà-verdós en 
nícols paral·lels (Làmina 7a). 
Porositat: 10-15%. Moderadament abundant. Generalment meso-vesícules i meso-
vacuoles entorn els nòduls de calcita o fruit de la seva descomposició. 
Inclusions: 25-35%. Relativament abundants, espaiat simple, moderadament ben 
distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 7b-7d). La fracció gruixuda (0.1-1 mm, 
Φ: 4 – 0) està generalment composta per grans de mida sorra fina a sorra gruixuda.  

Fracció fina: 35-45%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i elongada. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí i petits nòduls de calcita (micrita); 
Freqüent: feldspat alcalí i plagiòclasi; Comú: minerals opacs; Escàs: làmines de 
moscovita i biotita. 

Fracció gruixuda: 55-65%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: cristalls de quars i fragments granitoides juntament amb 
fragments de pòrfirs granítics (Làmina 7c-7d); Dominant: foraminífers i nòduls 
calcaris (micrita); Freqüent: feldspat alcalí i plagiòclasi derivats dels granitoides; 
Comú: minerals opacs; Escàs: làmines de biotita i moscovita. 
 
Possible provinença: La composició petrogràfica d’aquesta àmfora és similar a la que 
presenten les produccions amforals del curs inferior del riu Besòs, identificades en 
diversos centres de producció amforal emplaçats entorn les ciutats romanes de 
Baetulo (Badalona) i Barcino (Barcelona). 
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Làmina 8: Microfotografies amb el microscopi polaritzant de les àmfores Dressel 2-4 SAL001 i SAL002, a  40 i 
100 augments (x) i utilitzant nícols paral·lels (np) i nícols creuats (nc) 



           

50 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Làmina 9: Microfotografies amb el microscopi polaritzant del pivot SAL026 i de l’àmfora Dressel 2-4 SAL003, 
a  40 i 100 augments (x) i utilitzant nícols paral·lels (np) i nícols creuats (nc) 
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5.1.6.4. Fàbriques de pasta poc calcària no produïdes 
a la Salut 

 
 
SAL001 (Dressel 2-4): Granitoides, pòrfirs granítics i biotita  
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro. Òpticament semiactiva, de tonalitat marró-
vermell en nícols paral·lels (Làmina 8a). S’observa un canvi de tonalitat en la paret de 
l’àmfora, essent més fosca la superfície interior. 
Porositat: 10-15%. Moderadament abundant. Generalment meso-vesícules i meso-
vacuoles i, ocasionalment, alguna macro-vacuola. 
Inclusions: 25-35%. Relativament abundants, espaiat simple, moderadament ben 
distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 8a-8c). La fracció gruixuda (0.1-2 mm, Φ: 
4 – -1) està generalment composta per grans de mida sorra fina a sorra molt gruixuda.  

Fracció fina: 35-45%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i elongada. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: cristalls de feldspat alcalí i 
plagiòclasi i làmines de moscovita; Comú: làmines de biotita i minerals opacs. 

Fracció gruixuda: 55-65%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional, 
laminar i elongada. Predominant: fragments de granitoides i pòrfirs granítics (Làmina 
8a-8c); Dominant: cristalls de quars, feldspat alcalí i plagiòclasi derivats dels 
granitoides; Freqüent: làmines de biotita i moscovita i minerals opacs; Escàs: nòduls 
calcaris (micrita). 
 
Possible provinença: Producció d’àmfora Dressel 2-4 de pasta poc calcària de fracció 
gruixuda, amb elements derivats de roques granítiques. S’han identificat produccions 
d’aquest tipus amforal de composició similar en alguns tallers emplaçats al N de la 
ciutat romana de Mataró, com a la vil· la del Morè (Sant Pol de Mar). 
 
 
SAL002 (Dressel 2-4): Granitoides, pòrfirs granítics, biotita, quars-mica esquist i 
mica esquist, quarsita de gra fi i roca sorrenca. 
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro. Òpticament poc activa, de tonalitat marró-
ataronjat en nícols paral·lels (Làmina 8d).  
Porositat: 10-15%. Moderadament abundant. Generalment meso-vesícules i meso-
vacuoles i, ocasionalment, alguna macro-vacuoles. 
Inclusions: 25-35%. Relativament abundants, espaiat simple, moderadament ben 
distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 8d-8f). La fracció gruixuda (0.1-2 mm, Φ: 
4 – -1) està generalment composta per grans de mida sorra fina a sorra molt gruixuda.  

Fracció fina: 35-45%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i elongada. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: cristalls de feldspat alcalí i 
plagiòclasi i làmines de moscovita; Comú: làmines de biotita, cristalls de epidota i 
minerals opacs. 

Fracció gruixuda: 55-65%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: fragments de granitoides i pòrfirs granítics (Làmina 8d-8f); 
Dominant: cristalls de quars, feldspat alcalí i plagiòclasi derivats dels granitoides; 
Freqüent: làmines de biotita (Làmina 8d) i cristalls d’epidota (Làmina 8e); Comú: 
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fragments de quars-mica esquist i mica esquist, quarsita de gra fi i 
roques sorrenques (Làmina 8f); Escàs: làmines de moscovita, 

minerals opacs i nòduls calcaris (micrita). 
 
Possible provinença: La zona de provinença d’aquesta àmfora no pot ser establida en 
aquests moments, ja que són diverses, i disseminades en el territori, les produccions 
d’àmfores de fracció gruixuda i pasta poc calcària amb presència d’elements granítics, 
metamòrfics i sedimentaris. 
 
 
SAL026 (Pivot): Cristalls derivats de granitoides, granitoides, biotita i epidota 
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro. Òpticament semiactiva, de tonalitat marró-
vermell en nícols paral·lels (Làmina 9a).  
Porositat: 10-15%. Moderadament abundant. Generalment meso-vesícules i meso-
vacuoles i, ocasionalment, alguna macro-vacuola. 
Inclusions: 25-35%. Abundants, espaiat simple, a vegades en contacto, 
moderadament ben distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 9a-9c). La fracció 
gruixuda (0.1-0.75 mm, Φ: 4 – 1) està generalment composta per grans de mida sorra 
fina a sorra mitjana, tot i que s’observa algun gra de sorra gruixuda.  

Fracció fina: 35-45%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i elongada. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: làmines de biotita i 
moscovita; Comú: cristalls de feldspat alcalí, plagiòclasi i epidota; Escàs: minerals 
opacs. 

Fracció gruixuda: 55-65%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: cristalls de quars, feldspat alcalí i plagiòclasi derivats dels 
granitoides (Làmina 9a-9c); Dominant: fragments de granitoides (Làmina 9b, 9c); 
Freqüent: làmines de biotita (Làmina 9a); Comú: làmines de moscovita i cristalls 
d’epidota (Làmina 9b); Escàs: minerals opacs i nòduls calcaris (micrita). 
 
Possible provinença: La presència predominant de cristalls de quars, feldspat alcalí, 
plagiòclasi i làmines de biotita derivats dels granitoides apunta a una provinença de 
l’àrea de Mataró. En aquesta zona es coneixen diversos talleres que han fabricat 
àmfores de pasta poc calcària amb una composició litològica molt similar. 
 
 
SAL003 (Dressel 2-4): 
 
Matriu : 60-70%. Rica en òxids de ferro amb concentracions de calcita (micrita). 
Òpticament poc activa, de tonalitat marró-vermell en nícols paral·lels (Làmina 9d).  
Porositat: 5-10%. 
Inclusions: 20-30%. Abundants, espaiat simple, ben distribuïdes, de tendència 
unimodal (Làmina 9d-9f). La fracció gruixuda (0.1-0.5mm, Φ: 3 – 1) està 
generalment composta per grans de mida sorra fina a sorra mitjana, però s’observa 
algun gra de sorra gruixuda.  

Fracció fina: 35-45%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i elongada. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: làmines de moscovita; 
Comú: nòduls de calcita (micrita); Escàs: cristalls derivats de roques volcàniques i 
minerals opacs. 
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Figura 13: Difractogrames corresponents als tres rangs de TCE identificats entre els  
vint-i-un  individus ceràmics que conformen el GR SAL-1; cal: calcita; hm: hematites; gh: gehlenita; ill: 

il· lita moscovita, kfs: feldspat potàssic; pl: plagiòclasi; px: piroxè; qtz: quars 
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Fracció gruixuda: 55-65%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 

elongada. Predominant: cristalls de quars monocristal·lí i policristal·lí (Làmina 9d-
9f); Dominant: fragments de granitoides i quars-mica esquist; Freqüent: cristalls de 
clinopiroxens i nòduls de calcita (micrita); Comú: plagiòclasi, sanidina i basalt; Escàs: 
làmines de moscovita i biotita. 
 
Possible provinença: La composició petrogràfica de l’àmfora Dressel 2-4 SAL003 no 
és compatible amb un origen del NE de la Península Ibérica. La presència de quars i 
roques metamòrfiques àcides juntament amb cristalls derivats de roques volcàniques 
sembla compatible amb una àrea de vulcanisme marginal de la costa tirrena d’Itàlia. 
No obstant, la presència de sanidina permet precisar el lloc de fabricació d’aquest 
envàs ceràmic dins l’àrea compresa entre el Laci i la Campània.  
 
  

5.1.7. L’anàlisi mineralògica per DRX 
 
L’anàlisi per DRX realitzada sobre els trenta-set individus ceràmics de la Salut 

aporta informació sobre la composició mineralògica de cada un. D’aquestes dades 
podem conèixer quins minerals es trobaven a la pasta argilosa prèviament a la cocció, 
és a dir, las fases cristal·lines primàries. A més, l’avaluació dels difractogrames 
obtinguts porta a la identificació de les fases mineralògiques de cocció, 
desenvolupades durant aquest procés tecnològic, amb el que podem establir una 
temperatura de cocció estimada per a cada individu ceràmic (Heimann i Maggetti 
1981; Heimann 1982, 1989; Maggetti 1982; Maniatis i Tite 1981). Finalment, permet 
reconèixer la presència de les fases secundàries, originades per processos d’alteració, 
contaminació i/o diagènesi en el context de deposició. Per a l’estimació de la 
Temperatura de Cocció Equivalent (TCE) de cada individu, s’han utilitzat com a 
patró, els resultats obtinguts de l’estudi termo-difractomètric portat a terme en algunes 
de les produccions d’àmfores de pasta calcària i poc calcària del NE peninsular 
(Martínez 2008). 
 
 Les vint àmfores de pasta mitjanament calcària que formen el GR SAL-1 
poden agrupar-se en tres categories, corresponents a tres TCE diverses, tot i que la 
gran majoria poden considerar-se ceràmiques cuites a baixa temperatura (Figura 13). 
D’una banda, els difractogrames de vuit individus ceràmics (SAL010, 12, 13, 14, 15, 
16, 20 i 25) mostren exclusivament fases cristal·lines primàries del tipus quars, 
feldspat alcalí, plagiòclasi, calcita i fil· losilicats. La TCE estimada es situa entorn a 
750-800ºC. En la segona categoria, formada per set individus (SAL006, 7, 8, 9, 11, 17 
i 23), els difractogrames mostren les mateixes fases mineralògiques que l’anterior, tot 
i que es por percebre la cristal·lització incipient d’hematites com a fase de cocció. La 
TCE d’aquests individus s’ha estimat entre 800-850ºC.  
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Figura 15: Difractogrames corresponents als quatre rangs de TCE identificats entre els  
individus ceràmics de pasta calcària no atribuïts a la producció amforal de la Salut; cal: calcita; hm: 

hematites; gh: gehlenita; ill: il· lita moscovita, kfs: feldspat potàssic; pl: plagiòclasi; px: piroxè; qtz: quars 
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Finalment, cinc àmfores (SAL005, 18, 19, 21 i 36) presenten difractogrames 
característics de ceràmiques cuites a alta temperatura. Si bé estan presents algunes de 
les fases primàries anteriorment descrites – quars, feldspat alcalí i plagiòclasi – 
s’observa la desaparició total dels fil· losilicats i la cristal·lització de fases cristal·lines 
de cocció, como piroxèn i gehlenita. La coexistència d’aquestes fases primàries i 
secundàries apunta a una TCE entorn a 1000-1050ºC. A més, s’ha identifica la 
cristal·lització de calcita secundària com a fase d’alteració, ja que la TCE estimada és 
incompatible amb la seva presència.  
 
 Els tres individus ceràmics  agrupats en el GR SAL-2 poden ser atribuïts  a 
dues categories, coincidents amb dues TCE estimades (Figura 14). Els difractogrames  
de les àmfores SAL022 i SAL033 presenten només fases mineralògiques primàries – 
quars, feldspat alcalí, plagiòclasi, calcita i fil·losilicats – i com en la producció SAL-
1, la TCE ha estat estimada entorn a 750-800ºC. En canvi, l’àmfora Tarraconense 1 
SAL032 mostra, a més de les anteriors fases, la cristal·lització d’algunes fases de 
cocció, com l’hematites, piroxèn i gehlenita. La TCE estimada pot situar-se entre 850-
900ºC. 

La resta d’àmfores de pasta mitjanament calcària i calcària procedents de la 
Salut s’agrupen en quatre categories de TCE (Figura 15). Per una banda, la tapa 
SAL030 correspon a la temperatura de cocció inferior (800-850ºC) ja que presenta 
fases cristal·lines primàries – quars, feldspat alcalí, plagiòclasi, calcita i fil· losilicats – 
juntament amb l’hematites com a possible fase de cocció. En tres individus (SAL004, 
27, 28) s’aprecia la coexistència d’aquestes fases juntament amb la incipient 
cristal·lització de fases de cocció de tipus piroxèn i gehlenita, així com un increment 
de l’hematites i una disminució dels fil· losilicats. La temperatura de cocció equivalent 
estimada per a aquests tres individus es situa entre 850-900ºC. 

 
Altres dos individus (SAL024 i SAL029) mostren unes fases cristal·lines 

similars, però s’observa una evolució en les fases de cocció – piroxens acrescuts, 
hematites reduïda i gehlenita pràcticament descomposta – (Figura 15). Aquesta 
evolució de les fases cristal·lines seria indicativa d’una TCE entorn a 900-950ºC. 
Finalment, la desaparició total dels fil· losilicats en el àmfora Pascual 1 SAL031 
apunta a una TCE entre 1000-1050ºC. En les dues últimes categories, la presencia de 
calcita en els difractogrames  ha d’entendre’s com d’origen secundari, originada 
probablement durant el context deposicional de les ceràmiques. 

 
Els cinc individus de pasta poc calcària poden dividir-se en dues fàbriques 

diverses (Figura 16). La primera, de bona temperatura (850-900ºC), agrupa a les 
àmfores SAL001, SAL026 i SAL035 i es caracteritza per la coexistència de fases 
cristal·lines primàries – quars, feldspat alcalí, plagiòclasi, fil· losilicats i hematites – i 
de cocció, amb la incipient cristal·lització de l’espinel·la. En la segona (SAL002 i 
SAL034), d’alta temperatura (1000-1050ºC), els pics de fil· losilicats han desaparegut 
totalment mentre que l’espinel·la apareix més desenvolupada. 

 
Finalment, dues de les àmfores Dressel 2-4 analitzades (SAL003 i SAL037) 

presenten uns difractogrames  molt diferents a la resta d’individus de la Salut (Figura 
17). L’anàlisi petrogràfica realitzada sobre SAL003 ha evidenciat una provinença 
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itàlica, concretament de la zona compresa entre el Laci i la 
Campània. El seu difractograma mostra diverses fases cristal·lines 

que podem considerar primàries, ja que han estat observades en làmina prima, com el 
quars, feldspat alcalí, plagiòclasi, sanidina i, probablement, hematites. Si bé la làmina 
mostra que es tracta d’una àmfora cuita a bona temperatura, no podem fixar una TCE 
específica per a aquest individu ja que no disposem d’una base de dades referida a 
experiments termo-difractomètrics sobre les produccions d’àmfores de provinença 
itàlica. En el cas de l’àmfora SAL037, el difractograma mostra la presència de fases 
cristal·lines derivades de roques volcàniques, com la sanidina i el clinopiroxè, a més 
de quars, feldspat alcalí, plagiòclasi, calcita, fil· losilicats i hematites. La coexistència 
d’aquestes fases cristal·lines apunta a una provinença itàlica i a una TCE no molt 
elevada. 

 
 

 
 

Figura 17: Difractogrames corresponents a les dues àmfores Dressel 1 SAL003 i SAL037 de 
provinença itàlica; cal: calcita; cpx: clinopiroxè; hm: hematites; ill: il· lita moscovita, kfs: 

feldspat potàssic; pl: plagiòclasi; px: piroxè; qtz: quars; sa: sanidina  
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5.2. El centre de producció d’àmfores de Can Feu (Sant Quirze del 

Vallès, Vallès Occidental) 
 

5.2.1. El context físic i geològic del jaciment 
 

El jaciment arqueològic de Can Feu està situat sobre el Serrat de Can Feu, en 
l’actual municipi de Sant Quirze del Vallès (Figura 3). Està ubicat a prop de l’antic 
ramal de la Via Augusta que passava per les terres del interior, ja documentat a finals 
del s. II aC.  
 

El municipi de Sant Quirze del Vallès s’emplaça a la falla tectònica del Vallès-
Penedès, que separa las serralades Litoral i Prelitoral. Durant el Neogen van 
sedimentar materials procedents de l’erosió d’aquests relleus. La Serralada Prelitoral, 
emplaçada en el sector septentrional del municipi, està constituïda principalment per 
materials metamòrfics (pissarres) originades per metamorfisme regional d’una sèrie 
detrítica convertida en pissarres micacítiques, pissarres argiloses, fil· lites i 
cornubianites durant el cicle hercinià. És també durant el Carbonífer-Permià quan es 
produeix la intrusió granítica – granodiorites  i granits alcalins – formada per un 
extens batòlit que es desenvolupa des de la zona de Castellar del Vallès cap al E, en el 
vessant S de la Serralada. Aquesta sèrie es veu intercalada per dics d’aplites i 
pegmatites, leucogranits porfírics i pòrfirs leucogranítics. En una estreta franja, 
adossats a la formació Paleozoica, afloren materials del Triàsic constituïts per una 
primera sèrie detrítica (conglomerats quarsítics) seguida d’una alternança de roques 
sorrenques micàcies amb ciment silici de gra fi i argiles vermelles amb abundant 
mica, així com formacions de dolomies i calcàries micrítiques una mica argiloses. 
Durant el Miocè, la fossa del Vallès-Penedès va passar a estar coberta per nivells de 
sediments d’origen marí i continental, essent Predominants en el Vallès les d’origen 
fluvial-torrencial. Aquests dipòsits estan constituïts per una facies argilosa groguenca 
que arriba a una potència superior a 2200 m en el centre de la fossa tectònica del 
Vallés-Penedès. També hi són presents els dipòsits de llims de color vermell i les 
roques sorrenques. A aquests materials es superposen els sediments quaternaris, 
constituïts per conglomerats grollers i bretxes, sorres en la proximitat de les rieres 
actuals i argiles vermelles (IGME 1975; ICC 2005). 
 
 

5.2.2. El jaciment arqueològic de Can Feu 
 

Les primeres notícies sobre la presència de restes d’època romana al Serrat de 
Can Feu se remunten als anys 1912, 1915 i 1927. Es tracta d’informacions recollides 
per Joan Vila Cinca sobre troballes de restes en diverses intervencions efectuades en 
Can Feu. En 1934 és Vicenç Renom qui menciona la troballa de diverses estructures, 
dolia i materials romans (tegulae, imbrices i fragments de paviment). Lluis Mas i 
Rafael Subirana senyalen, entre 1964 i 1965, la presència d’un paviment i nombrosos 
fragments ceràmics en superfície. La última intervenció arqueològica es va efectuar 
en 1987 i va permetre el descobriment d’una sèrie de sitges datades en època ibèrica 
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així com les restes d’una villa fundada en l’últim terç del s. I aC i que 
sembla ocupada fins el s. III dC (Miquel et al. 1978; Martínez et al. 

1988: 25ss). 
 

Les restes arqueològiques es divideixen en dos sectors (Figura 18). Al N es 
localitzen els estrats fundacionals d’un edifici rectangular, un abocador ceràmic i un 
forn de petites dimensions. En el sector meridional es van trobar tres forns disposats 
en bateria i 25 sitges distribuïdes de forma irregular, ja amortitzades en el s. III aC 
(Martínez et al. 1988: 27). Aquestes sitges constitueixen les restes més antigues del 
Serrat de Can Feu i podrien estar vinculades al jaciment ibèric proper de la Bigorra.  

 
L’edifici situat al N (sector D) ocupa una superfície de 520 m2, però només s’han 
conservat algunes estructures excavades en el substrat geològic (Figura 18). Aquesta 
construcció és de planta rectangular i està compartimentada en diversos àmbits, 
alguns de los quals podem relacionar amb el processat de la vinya per a la producció 
de vi: dos dipòsits intercomunicats amb parets construïdes amb fragments de tegulae, 
imbrices, dolia i àmfora i pavimentats amb opus signinum en l’àmbit I; una petita 
cubeta en l’àmbit III; un dipòsit en l’àmbit VII; i un dipòsit pavimentat en opus 
signinum en l’àmbit VIII. Al SE d’aquestes habitacions es va documentar una nau 
allargada de planta rectangular, en la qual es van localitzar dos dipòsits de planta 
quadrada, una canalització que connectava amb el dipòsit de l’àmbit VIII i un conjunt 
de sitges (Martínez et al. 1988: 28ss). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 18: Planimetria de les restes descobertes a Can Feu (Sant Quirze del Vallès)  
(extret de Martínez et al. 1988) 
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En el sector meridional, situat a 35 m al S de l’edifici, es van trobar tres forns 
disposats de forma paral·lela, orientats en sentit SO (sector B). En la intervenció 
realitzada en 1987 només es va excavar el forn situat més al E (forn 1). No obstant, es 
va comprovar que les tres estructures presentaven una forma i dimensió similar 
(Figura 19). El forn 1 només conservava la cambra de combustió, que estava 
excavada en el substrat natural. No obstant, s’ha pogut identificar la seva forma, 
quadrangular amb doble passadís en la cambra de foc, el que permet catalogar-lo dins 
la tipologia IIc de Cuomo di Caprio (1971-1972). El praefurnium o cambra 
d’alimentació del forn consistia en un espai de 30 m2 delimitat per uns murs, disposats 
davant del praefurnium. Aquest conformava un passadís de 1.64 m de llarg, mentre 
que la cambra de combustió, de planta quadrada, mesurava 5.35x5.35 m. Ambdós 
estaven excavats en la roca i tant les parets com el terra d’aquests dos espais, estaven 
recoberts per diverses capes d’argila vitrificada (Martínez et al. 1988: 30ss). Al E 
d’aquesta àrea de treball, en el sector E-14, es va localitzar un quart forn de mida 
inferior als altres i que ha restat parcialment conservat (Figura 19). No obstant, s’ha 
pogut identificar una planta quadrangular amb corredor central, que es pot emmarcar 
en la tipologia IIb de Cuomo di Caprio 1971-1972). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 19: Planimetria de les restes descobertes a Can Feu (Sant Quirze del Vallès)  
(extret de Carbonell et al. 1988) 
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El praefurnium estava parcialment destruït però es va poder restituir una 

longitud de 1.30 m. Aquest connectava amb la cambra de combustió, de planta 
quadrada (1.50 x 1.50 m). Uns pilars sustentaven les arcades sobre la que es recolzada 
la graella, que presentava unes perforacions per a permetre la circulació del calor. En 
l’àrea immediata es va localitzar una fossa de grans dimensions (10x10 m) utilitzada 
com a abocador ceràmic. En els estrats de reompliment es van recuperar, 
principalment, àmfores dels tipus Pascual 1 i Dressel 2-4, dolia i, en menor quantitat, 
tegulae, algunes amb evidències d’haver patit una cocció defectuosa a molt alta 
temperatura (Martínez et al. 1988: 31ss). No obstant, els arqueòlegs consideren que, 
per les seves dimensions, aquest forn degué utilitzar-se per a la cocció de peces de 
mida petita com ceràmica comuna i pondera, mentre que per a la cocció de les 
àmfores i de materials constructius podrien haver-se utilitzat els forns del sector 
meridional (Martínez et al. 1988: 32). 

 
La connexió espacial i funcional que mostren les restes dels sectors 

septentrional i meridional fan suposar que el inici de la producció ceràmica és 
contemporani al moment de fundació de la vil· la, que cal situar en els últims anys del 
s. I aC (cap a l’any 10 aC com a data més antiga) i perdura fins mitjans del s. I dC. 
Durant el s. II dC ja no es produeixen àmfores, però la producció ceràmica a la vil· la 
de Can Feu sembla continuar, tot i que a menor escala (Martínez et al. 1988: 34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 20: Àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4 de Can Feu 
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Taula 5: Inventari dels individus ceràmics analitzats procedents de Can Feu 
 
 
 
 

MOSTRA TIPUS 
COLOR 

FÀBRICA 
CONTEXT 

TÈCNIQUES 
ANALÍTIQUES 

FEU001 llavi Pascual 1 Marró clar-beix Sector CF-D/67 FRX DRX MO 
FEU002 llavi Pascual 1 Marró clar-beix Sector CF-D/67 FRX DRX - 
FEU003 llavi Pascual 1 Marró-vermell Sector CF-D/67 FRX DRX MO 
FEU004 llavi Pascual 1 Marró-rosat Sector CF-D/67 FRX DRX - 
FEU005 llavi Pascual 1 Marró-rosat Sector CF-D/73 FRX DRX - 
FEU006 llavi Pascual 1 Marró clar-beix Sector CF-D/73 FRX DRX - 
FEU007 llavi Pascual 1 Marró clar-beix Sector CF-D/73 FRX DRX - 
FEU008 llavi Pascual 1 Marró clar-beix Sector CF-D/73 FRX DRX MO 
FEU009 llavi Pascual 1 Marró-taronja Sector CF-D/73 FRX DRX MO 
FEU010 llavi Pascual 1 Marró-rosat Núm. CF-2694 FRX DRX - 
FEU011 llavi Pascual 1 Marró clar-beix Núm. CF-2695 FRX DRX - 
FEU012 llavi Pascual 1 Marró-taronja Núm. CF-2696 FRX DRX - 
FEU013 llavi Pascual 1 Marró-taronja Núm. CF-2697 FRX DRX MO 
FEU014 llavi Pascual 1 Marró clar-beix Sector E8, Núm. CF-2548 FRX DRX MO 
FEU015 llavi Pascual 1 Marró-vermell Sector E1, núm. 462 o 482 FRX DRX - 
FEU016 llavi Pascual 1 Marró-vermell Sector E1, núm. 22453 FRX DRX - 
FEU017 llavi Pascual 1 Marró-rosat Sector CF-E1/2 núm. 3 FRX DRX - 
FEU018 llavi Pascual 1 Marró-rosat Sector CF-E1/2 núm. 11 FRX DRX - 
FEU019 llavi Pascual 1 Marró-taronja Sector CF-E1/2 núm. 24 FRX DRX MO 
FEU020 llavi Pascual 1 Marró fosc Sector CF-E1/2 núm. 27 FRX DRX - 
FEU021 llavi Pascual 1 Marró-taronja Sector CF-E1/2 núm. 30 FRX DRX - 
FEU022 llavi Pascual 1 Marró-taronja Sector CF-E1/2 núm. 6 FRX DRX - 
FEU023 llavi Pascual 1 Marró-taronja Sector CF-E1/2 núm. 17 FRX DRX - 
FEU024 llavi Pascual 1 Marró-taronja Sector CF-E1/2 núm. 25 FRX DRX - 
FEU025 llavi Pascual 1 Marró-taronja Sector CF-E1/2 núm. 13 FRX DRX - 
FEU026 llavi Dressel 2-4 Marró-vermell Sector CF-E1 núm. 970 FRX DRX MO 
FEU027 llavi Dressel 2-4 Marró-rosat Sector CF-E1/2, núm. 193 FRX DRX - 
FEU028 llavi Dressel 2-4 Marró fosc Sector CF-E1/2, núm. 199 FRX DRX MO 
FEU029 llavi Dressel 2-4 Marró fosc Sector CF-E1/2, núm. 244 FRX DRX MO 
FEU030 llavi Dressel 2-4 Marró-vermell Sector CF-E1/2, núm. 195 FRX DRX - 
FEU031 llavi Dressel 2-4 Marró-taronja Sector CF-E1/2, núm. 215 FRX DRX - 
FEU032 llavi Dressel 2-4 Marró-taronja Sector CF-E1/2, núm. 209 FRX DRX - 
FEU033 llavi Dressel 2-4 Marró-taronja Sector CF-E1/2, núm. 196 FRX DRX - 
FEU034 llavi Dressel 2-4 Marró-vermell Sector CF-E1/2, núm. 223 FRX DRX - 
FEU035 llavi Dressel 2-4 Marró fosc Sector CF-E1/2, núm. 230 FRX DRX - 
FEU036 llavi Dressel 2-4 Marró fosc Sector CF-E1/2, núm. 202 FRX DRX - 
FEU037 llavi Dressel 2-4 Marró-vermell Sector CF-E1/2, núm. 186 FRX DRX - 

FEU038 Pivot, m. CE Marró clar-beix 
Sector CF-D/66 núm. 

12754 
FRX DRX MO 

FEU039 Pivot, m. CE Marró clar-verd 
Sector CF-D/66 núm. 

12751 
FRX DRX - 

FEU040 Pivot, m. SEVE Marró-rosat Sector CF-E/8 núm. 3825 FRX DRX MO 
FEU041 Pivot, m. H Marró clar-beix Sector CF-E/8 núm. 4026 FRX DRX - 
FEU042 Tova Marró-vermell Sector B, Horno 1 FRX DRX - 
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5.2.3. La producció ceràmica de la vil· la de Can Feu 

 
 A la figlina de Can Feu es van fabricar, majoritàriament, àmfores dels tipus 

Pascual 1 i Dressel 2-4. A més d’aquests envasos ceràmics, es constata la producció 
de ceràmica comuna i de tegulae per la presència de fragments passats de cocció, tot i 
que semblen respondre a produccions minoritàries i complementàries a la fabricació 
d’àmfores (Figura 20). 

 
A partir de l’estudi dels contextos ceràmics recuperats a les antigues 

excavacions arqueològiques de Can Feu es després que les àmfores Pascual 1 es van 
fabricar entre finals del s. I aC i els anys15-20 dC, com evidencien les restes del 
dipòsit E-8. L’anàlisi macroscòpica realitzada sobre aquests contenidors assenyala 
que la pasta és de color beix i fracció grollera, amb fragments d’inclusions visibles a 
l’ull, bàsicament cristalls de quars i làmines de mica. El tipus d’àmfora Dressel 2-4 es 
va començar a fabricar a Can Feu amb posterioritat al segon decenni del s. I dC fins 
mitjans del s. I dC. Segons els arqueòlegs, les pastes d’aquestes àmfores són de color 
vermell-marró, amb moltes inclusions visibles similars a les identificades en les 
àmfores Pascual 1.  

 
Entre els materials amforals recuperats a Can Feu s’han trobat un bon nombre 

de marques epigràfiques sobre pivot o base. Per aquest motiu, cap segell pot ser 
atribuït a un tipus d’envàs concret (Martínez et al. 1988: 33). 
 
 
 

5.2.4. Els contextos arqueològics i les àmfores analitzades 
 

S’han analitzat un total de 42 individus ceràmics procedents, majoritàriament, 
de contextos arqueològics excavats en els sectors D i E del jaciment de Can Feu 
(Taula 5). Entre aquests, vint-i-cinc individus ceràmics són del tipus Pascual 1 
(FEU001 a FEU025), dotze individus ceràmics són del tipus Dressel 2-4 (FEU026 a 
FEU037), 4 individus són pivots d’àmfora (FEU038 a FEU041) amb marca epigràfica 
(CE, CE, SEVE i H respectivament) i el individu FEU042 correspon a un fragment de 
tova procedent del forn 1 (Figura 21). 
 

Entre les àmfores Pascual 1, 9 individus (FEU001 a FEU009) així com els 
pivots amb marca epigràfica CE (FEU038 i FEU039), procedeixen de dos contextos 
documentats en l’edifici del sector D, destinat a activitats de producció vinícola. 
Altres quatre individus no poden ser atribuïts a cap sector en concret (FEU010 a 
FEU013). La resta d’àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4 (FEU014 a FEU037, així com 
els pivots FEU040 i FEU041, procedeixen del sector E, en el qual es va localitzar un 
gran abocador ceràmic i el forn E-14 de planta quadrangular i passadís central.  
Finalment, la tova analitzada (FEU042) procedeix del forn 1 situat en el sector B. 
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5.2.5. L’anàlisi química per FRX 
 

El tractament estadístic realitzat sobre la subcomposició química obtinguda de 
l’anàlisi per FRX dels 42 individus ceràmics procedents de la vil· la de Can Feu (Taula 
6) té per objectiu classificar les àmfores en agrupacions, a partir de la seva similitud 
química, per tal d’arribar a establir el Grup de Referència Composicional de Pasta 
(GR) o Grups de Referencia atribuïbles a la producció o produccions amforals de Can 
Feu. Cada GR reflectirà la composició elemental característica d’una producció del 
taller (Picon 1973). No obstant, el primer pas ha consistit en calcular la variabilitat 
química existent en el conjunt d’àmfores així com determinar quines són les 
concentracions químiques que més contribueixen a crear dita variabilitat (Buxeda et 
al. 1995; Buxeda 1999a). Per això, s’ha calculat la Matriu de Variació Composicional 
(CVM) dels 42 individus ceràmics a partir de la subcomposició Fe2O3, Al2O3, MnO, 
P2O5, TiO2, MgO, CaO, Na2O, K2O, SiO2, Ba, Rb, Th, Nb, Pb, Zr, Y, Sr, Ce, Ga, V, 
Zn, Cu, Ni i Cr (Taula 7). Aquesta matriu permet conèixer la variabilitat que 
introdueix cada element químic al conjunt de dades (τ.i) i el valor de la variabilitat 
total (vt) de la subcomposició per al total d’individus (Aitchison 1986, 2005; Buxeda 
1999a). En aquest cas, el valor de la vt = 0.999 és força elevat i característic d’una 
mostra poligènica (Buxeda i Kilikoglou 2003). Els valors τ.i mostren que les 
concentracions que més contribueixen a aquesta variabilitat són el CaO (τ.i.CaO = 
10.193), P2O5 (τ.i.P2O5 = 4. 314), Nb (τ.i.Nb = 4.267), Sr (τ.i.Sr = 2.823), Na2O (τ.i.Na2O = 
2.327), Ba (τ.i.Ba = 1.746) i Pb (τ.i.Pb = 1.719).  

 
L’examen detallat de la composició química dels 42 individus (Taula 6) ajuda 

a entendre les causes d’aquesta variabilitat. En el cas de P2O5, el valor és 
significativament alt en l’àmfora Pascual 1 FEU005 en relació a la resta d’envasos, 
mentre que la tova FEU042 ofereix el valor més baix. Els valors relatius en Pb varien 
entre 20 i 38 ppm entre les mostres analitzades però el pivot FEU039 mostra un valor 
inferior (Pb = 12 ppm). No obstant, el P2O5 i el Pb són elements fàcilment alterables 
en les ceràmiques degut a les condicions del context de deposició, així que aquestes 
diferències composicionals podrien ser degudes, en part, a processos d’alteració i/o 
contaminació de caràcter secundari (Lemoine et al. 1981; Lemoine i Picon 1982; 
Freestone et al. 1985; Walter i Besnus 1989; Maritan i Mazzoli 2004; Maritan et al. 
2009; Secco et al. 2011).  

 
La variabilitat introduïda per el Nb podria ser deguda, en principi, a l’ús de 

matèries primeres diverses en la fabricació dels individus ceràmics analitzats, al 
tractar-se d’un element traça difícilment alterable en les ceràmiques arqueològiques. 
Els valors de Nb de la Taula 6 són relativament superiors en el grup d’àmfores 
Dressel 2-4 (FEU027 a FEU037) i en els pivots FEU038 i FEU039 que presenten el 
segell CE, mentre que a l’àmfora Pascual 1 de pasta vermella FEU016 el valor en Nb 
és especialment baix. 

 
Els valors en Sr poden no correspondre al valor real ja que aquest element 

apareix molt relacionat, des del punt de vista geo-químic, amb el CaO, al pertànyer 
ambdós al grup IIA dels metalls alcalinoterris. A excepció de l’àmfora Pascual 1 
FEU009, aquesta correlació positiva s’observa en el gràfic bivariant ln(CaO/Al2O3) i 
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ln(Sr/Al2O3) de la Figura 22, que mostra la distribució dels 42 
individus ceràmics de Can Feu a partir de les concentracions 

transformades en logaritmes de raons de CaO i Sr, utilitzant el Al2O3 com a divisor. 
Les àmfores que presenten pastes mitjanament calcàries contenen valors mitjans en Sr 
mentre que les àmfores amb alt contingut en CaO, al igual que la tova FEU042, 
presenten valors alts en Sr. Aquestes diferències són les que originen una alta 
variabilitat en el cas d’aquests dos elements químics. Totes les àmfores Dressel 2-4 
(FEU026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) i una part de les àmfores Pascual 
1 (FEU015, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) contenen valors mitjans en CaO i Sr. 
L’àmfora Pascual 1 FEU009 conté valors baixos en CaO i valors mitjans en Sr mentre 
que l’àmfora Pascual 1 FEU016 presenta valors mitjans en CaO i baixos en Sr. 
Finalment, la resta d’àmfores Pascual 1 (FEU001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14), els pivots (FEU038, 39, 40, 41) i la tova (FEU042) presenten pastes amb valors 
relatius alts en CaO i Sr. 

 
La variabilitat que proporciona el Na2O3 a la matriu de variació composicional 

de la Taula 7 ve donada, en primer lloc, per el valor desigual que ofereixen alguns 
individus, essent major en l’àmfora Pascual 1 FEU014 i en la tova FEU042 i bastant 
inferior en el cas de les àmfores Pascual 1 FEU010 i FEU012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 22: Gràfic bivariant dels 42 individus ceràmics de Can Feu, amb els valors ln(CaO/Al2O3) a l’eix 
d’abscisses i ln(Sr/Al2O3) a l’eix d’ordenades 
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Taula 6: Matriu de dades composicionals normalitzades obtinguda de l’anàlisi per FRX dels 
42 individus ceràmics de Can Feu 
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Taula 7: Resum de la Matriu de Variació Composicional dels 42 individus analitzats de Can 
Feu sobre la subcomposició Fe2O3 (com a Fe total), Al2O3, MnO, P2O5, TiO2, MgO, CaO, Na2O, K2O, 

SiO2, Ba, Rb, Th, Nb, Pb, Zr, Y, Sr, Ce, Ga, V, Zn, Ni i Cr. 
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Una vegada identificats els elements químics susceptibles de presentar valors 

pertorbats per processos d’alteració, diagènesis i/o contaminació, s’ha repetit el càlcul 
de la MVC però tenint en compte la subcomposició: Fe2O3, Al2O3, MnO, TiO2, MgO, 
CaO, SiO2, Rb, Th, Nb, Zr, Y, Ce, Ga, V, Zn, Cu, Ni i Cr. El valor de la vt obtingut en 
aquest nou càlcul ha disminuït considerablement (vt = 0.6141) però continua sent 
força elevat com per a considerar que els 42 individus ceràmics analitzats corresponen 
a una única producció ceràmica (Buxeda i Kilikoglou 2003). 

 
Per tal de conèixer com es relacionen les 42 àmfores de Can Feu a partir de la 

seva similitud composicional, s’ha realitzat una anàlisi de components principals 
(ACP),  sobre la combinació lineal dels valors transformat en logaritmes de raó de la 
subcomposició Fe2O3, MnO, TiO2, MgO, CaO, SiO2, Rb, Th, Nb, Zr, Y, Ce, Ga, V, 
Zn, Cu, Ni i Cr, utilitzant el Al2O3 com a divisor en la transformació. El càlcul s’ha 
efectuat utilitzant la matriu de variància-covariància, sense rotació dels eixos, 
utilitzant el programa S-Plus 2000 (MathSoft 1999). El gràfic resultant (Figura 23) 
mostra la primera i la segona component principal, que representen el 84% de la 
variabilitat total. Les àmfores apareixen distribuïdes formant quatre conjunts, separats 
principalment per la concentració desigual que presenten els individus ceràmics en 
CaO i Nb. 
 

Per una banda, les àmfores de pasta poc o mitjanament calcària se separen 
formant dos grups a l’esquerra del gràfic de la Figura 23. El primer (FEU-1) està 
constituït per onze àmfores del tipus Dressel 2-4 (FEU027 a FEU037) i el segon 
(FEU-2) per onze àmfores del tipus Pascual 1 (FEU015, FEU017 a FEU026) i una 
Dressel 2-4 (FEU026). Dues àmfores Pascual 1 – FEU009 i FEU016  – apareixen 
aïllades per presentar diferències químiques relatives a altres concentracions 
elementals. La primera presenta el valor més baix en CaO juntament als valors 
relatius més elevats en Fe2O3, Al2O3, TiO2, K2O, Rb, Y, Ce, Ga, V i Zn. La segona 
mostra valors relatius inferiors en Rb, Th, Nb, Y, Ce, Ga, Cu i Ni.  

 
D’altra banda, tots els individus ceràmics de pasta calcària – les àmfores 

Pascual 1, els pivots i la tova – es distribueixen a la dreta del gràfic de la Figura 23. A 
excepció de les àmfores FEU003 i FEU005, que apareixen aïllades, un total d’onze 
àmfores Pascual 1 de pasta calcària (FEU001, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 i 14) 
s’agrupen en un tercer conjunt (FEU-3). Tres dels quatre pivots analitzats (FEU038, 
39 i 40) conformen el quart conjunt (FEU-4), mentre que el pivot FEU041 es troba 
aïllat degut al baix valor relatiu en TiO2 i els alts valors en Ba i Sr. Finalment, la tova 
FEU042 es diferencia significativament de la resta d’individus analitzats degut al seu 
baix contingut en Fe2O3, Al2O3, TiO2, MgO, K2O, Ba, Rb, Th, Ga i Ni. 
 

Amb la finalitat de conèixer la variabilitat química interna de cada una de les 
quatre agrupacions, s’ha calculat la matriu de variació composicional tenint en compte 
els individus ceràmics classificats en cada agrupació i la subcomposició: Fe2O3, 
Al 2O3, MnO, TiO2, MgO, CaO, SiO2, Rb, Th, Nb, Zr, Y, Ce, Ga, V, Zn, Cu, Ni i Cr. 
Els valors de la vt obtinguts per a les dues primeres agrupacions d’àmfores 
mitjanament calcàries – FEU-1 vt = 0.0449 i FEU-2 vt = 0.0489 – són 
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significativament baixos, el que indica que les onze àmfores que 
integren cada agrupació presenten una composició química molt 

similar entre elles. Si repetim el càlcul de la matriu de variació composicional 
utilitzant la mateixa subcomposició però tenint en compte els 22 individus que 
conformen els grups FEU-1 i FEU-2, la vt obtinguda presenta un valor  vt = 0.1891, 
que ha de considerar-se baix i relatiu a la producció ceràmica d’un mateix taller 
ceràmic o zona de producció. Si considerem també les altres dues àmfores Pascual 1 
de pasta poc (FEU009) i mitjanament (FEU016) calcària que apareixen aïllades en el 
gràfic de la Figura 23 per mostrar diferències en algunes concentracions elementals, el 
valor de la vt obtingut – vt = 0.2814 – ha augmentat considerablement, però podria 
correspondre a l’esperat en la producció amforal d’un taller ceràmic (Martínez, 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 8: Mitjana i desviació estàndard dels tres grups de referència FEU-1, FEU-2 i FEU-3 identificats 

entre els 42 individus ceràmics analitzats procedents de Can Feu 
 

Elements 
FEU-1 (n=11) FEU-2 (n=11) FEU-3 (n=11) 

m d m d m d 

Fe2O3 (%) 7,30 0,23 7,00 0,20 5,45 0,20 

Al 2O3 (%) 18,60 0,45 18,40 0,60 15,15 0,51 

MnO (%) 0,08 0,00 0,09 0,01 0,09 0,01 

TiO 2 (%) 0,29 0,14 0,22 0,07 0,23 0,06 

P2O5 (%) 0,81 0,01 0,81 0,02 0,66 0,04 

MgO (%) 1,82 0,13 1,83 0,15 1,83 0,23 

CaO (%) 4,92 0,23 4,90 0,53 14,63 1,13 

Na2O (%) 0,64 0,02 0,68 0,06 0,60 0,20 

K 2O (%) 3,43 0,12 3,42 0,16 2,90 0,35 

SiO2 (%) 61,92 0,88 62,48 1,04 58,29 0,91 

Ba (ppm) 751 53 727 52 762 145 

Rb (ppm) 148 9 147 8 117 9 

Th (ppm) 15 0 14 1 11 1 

Nb (ppm) 39 4 18 0 15 1 

Pb (ppm) 34 1 33 1 26 2 

Zr (ppm) 203 6 208 9 178 13 

Y (ppm) 37 1 37 2 28 2 

Sr (ppm) 114 12 109 5 173 10 

Ce (ppm) 86 6 88 5 68 5 

Ga (ppm) 24 1 23 1 19 1 

V (ppm) 113 6 111 4 96 9 

Zn (ppm) 112 5 110 4 86 7 

Cu (ppm) 30 3 30 1 26 2 

Ni (ppm) 33 1 32 1 30 2 

Cr (ppm) 63 5 64 6 61 7 
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En el cas dels individus ceràmics de Can Feu que presenten una pasta calcària, 
la variabilitat química identificada entre les onze àmfores Pascual 1 del grup FEU-3 – 
vt = 0.0900 – és relativament superior a l’observada en els grups precedents, però 
aquest valor ha de ser considerat baix i característic d’una única producció ceràmica. 
En canvi, el valor de la variabilitat intrínseca del grup FEU-4 – vt = 0.1300 – és 
encara superior. Al tractar-se només de 3 individus ceràmics, hem de considerar 
aquest valor com molt elevat i característic d’individus que no comparteix la mateixa 
provinença. Els valors resultants del càlcul de la mitjana aritmètica i de la desviació 
estàndard de les concentracions químiques normalitzades de les àmfores que formen 
els grups químics FEU-1, FEU-2 i FEU-3 s’exposen a la Taula 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 23: Gràfic bivariant de la primera i la segona component principal obtingudes de l’ACP dels 42 individus 
ceràmics de Can Feu 
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5.2.6. L’anàlisi petrogràfica per MO 

 
Fàbrica FEU-1:  
 
- Subfàbrica FEU-1A: Mitjanament calcària . Granitoides, pòrfirs granítics; 
quarsita; pissarra com accessori. Mostra analitzada: FEU028 (Làmina 10).  
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro amb poques concentracions de calcita 
(micrita). Òpticament semiactiva, de tonalitat marró-taronja en nícols paral·lels 
(Làmina 10a).  
Porositat: 5-10%. Molt poc porosa, generalment meso-vesícules. 
Inclusions: 25-35%. Abundants, espaiat simple, relativament ben distribuïdes, de 
tendència bimodal (Làmina 10b). La fracció gruixuda (0.1-1 mm, Φ: 4 – 0) està 
generalment composta per grans de mida sorra fina a sorra gruixuda, tot i que 
s’observa algun gra de sorra molt gruixuda que supera 1.5mm de diàmetre.  
 

 
 

Làmina 10: Microfotografies amb el microscopi polaritzant de l’àmfora Dressel 2-4 FEU028 corresponent a la 
subfàbrica FEU-1A, a 40 i 100 augments (x) i utilitzant nícols paral·lels (np) i nícols creuats (nc) 
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Fracció fina: 25-35%. Subangulosa a subarrodonida; equidimensional, 
elongada i laminar. Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: làmines 
de moscovita i biotita i minerals opacs; Comú: petits nòduls de calcita (micrita); 
Escàs: cristalls de feldspat alcalí i plagiòclasi. 

Fracció gruixuda: 65-75%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: fragments de granodiorites  i granits alcalins; Dominant: 
cristalls de quars, feldspats alcalí i plagiòclasi derivats dels granitoides (Làmina 10a, 
10b); Freqüent: fragments de roques granítiques porfíriques i roques quarsítiques de 
gra fi (Làmina 10c); Comú: biotita, amfíbols, minerals opacs i calcita (micrita); Escàs: 
roques metamòrfiques de tipus pissarra-fil· lita (Làmina 10d). 
 
 
- Subfàbrica FEU-1B: Mitjanament  calcària. Quars, quarsita, quars-mica 
esquist, granitoides; gres com accessori. Mostra analitzada: FEU029 (Làmina 11). 
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro, amb poques concentracions de calcita 
(micrita). Òpticament semiactiva, de tonalitat marró-vermell en nícols paral·lels 
(Làmina 11a).  
Porositat: 5-10%. Molt poca porositat, generalment meso-vesícules. 
Inclusions: 25-35%. Moderadament abundants, espaiat simple o doble, relativament 
ben distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 11b). La fracció gruixuda (0.1-1 mm, 
Φ: 4 – 0) està generalment composta per grans de mida sorra fina a sorra gruixuda.  

Fracció fina: 55-65%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: làmines de moscovita i 
biotita, opacs; Comú: petits nòduls de calcita (micrita). 

Fracció gruixuda: 35-45%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: cristalls de quars monocristal·lí i policristal·lí; Dominant: 
roques quarsítiques de gra fi i roques metamòrfiques de tipus quars-mica esquist 
(Làmina 11a, 11b, 11c); Freqüent: fragments de roques granítiques i pòrfirs granítics, 
cristalls de feldspat alcalí, plagiòclasi i làmines de biotita derivats d’aquestes roques 
(Làmina 11c); Comú: calcita (micrita); Escàs: roques sedimentàries de tipus gres amb 
matriu argilosa (Làmina 11d). 
 
FEU-1 - Observacions: Fàbrica de gra mitjà-gruixut constituïda per un sediment 
argilós ric en òxids de ferro amb presència d’algun nòdul de calcita (micrita). Es 
distingeixen dues subfàbriques (FEU-1A i FEU-1B) en funció de la major-menor 
presència d’inclusions no plàstiques, essent més abundants en FEU-1A. A més, si bé 
ambdues presenten les mateixes inclusions no plàstiques, es constata una diferència en 
la proporció dels diversos tipus. En la subfàbrica FEU-1A són majoritaris els 
fragments de granitoides, pòrfirs granítics i quarsita, mentre que els fragments 
metamòrfics són més escassos. En canvi, la subfàbrica FEU-1B presenta més cristalls 
de quars i fragments de quarsita que de granitoide, mentre que las roques 
metamòrfiques de tipus quars-mica esquist son més abundants i es constata la 
presència de fragments de gres com accessori. Ambdues subfàbriques formen part de 
la producció d’àmfores Dressel 2-4 corresponent al grup de referència composicional 
de pasta GR FEU-1, identificat mitjançant  l’anàlisi química per FRX. Les inclusions 
no plàstiques més freqüents en ambdues subfàbriques són compatibles amb l’entorn 
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geològic on es situa la figlina, el que contribueix a confirmar que es 
tracta de dues produccions diferenciades per lleugeres variacions en 

la composició petrogràfica. Aquestes variacions podrien ser degudes a l’extracció de 
matèries primeres per a la fabricació ceràmica en dipòsits diferents tot i que amb unes 
característiques geo-químiques similars. 
 
FEU-1 - Provinença de les matèries primeres: La identificació, en l’entorn geològic 
en el que es troba el centre productor de Can Feu, dels materials que constitueixen 
aquesta fàbrica ve a confirmar la seva provinença en aquest centre ceràmic. Per a la 
seva fabricació, es degueren utilitzar els sediments argilosos d’edat Miocena, 
Pleistocena i Holocena que s’estenen en l’entorn pròxim (Figura 3). Per la forma, 
mida i tipus d’inclusions no plàstiques, podem pensar que ja es trobaven a la matèria 
primera explotada en els jaciments d’argila, tot i que seria convenient realitzar un 
estudi específic sobre aquests afloraments per poder precisar-ho. En aquest sentit, les 
matèries primeres utilitzades en la subfàbrica FEU-A semblen estar fortament 
relacionades amb dipòsits en els que abunden els materials granítics procedents, molt 
probablement, del batòlit carbonífer-permià que s’estén sobre la vessant S de la 
Serralada Prelitoral, constituït per granitoides intercalats per dics porfírics.

 
 
 

Làmina 11: Microfotografies amb el microscopi polaritzant de l’àmfora Dressel 2-4 FEU029 corresponent a la 
subfàbrica FEU-1B, a 40 i 100 augments (x) i utilitzant nícols paral·lels (np) i nícols creuats (nc) 
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Làmina 12: Microfotografies amb el microscopi polaritzant de l’àmfora Pascual 1  FEU019 i  
l’àmfora Dressel 2-4 FEU026 corresponent a la fàbrica FEU-2, 40 i 100 augments (x) i  

utilitzant nícols paral·lels (np) i nícols creuats (nc) 
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Els materials metamòrfics presents en ambdues subfàbriques podrien provenir 
de la sèrie de pissarres, esquists i fil· lites originats per metamorfisme regional que 
constitueixen aquesta serralada. Finalment, els fragments de roques sedimentàries 
identificats en les àmfores podrien relacionar-se amb qualsevol de les extensos 
dipòsits sedimentaris originats durant el Miocè, el Pleistocè i el Quaternari en aquest 
sector de la falla del Vallès (IGME 1975; ICC 2005). 
 
 
Fàbrica FEU-2: Mitjanament  calcària. Quars, quarsita, granitoide, quars-mica 
esquist; micrita, foraminífers i lutites com accessoris. Mostres analitzades: 
FEU019 i FEU026. 
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro, amb escassos nòduls de calcita (micrita). 
Òpticament poc activa (FEU019) i semiactiva (FEU026), de tonalitat marró-vermell 
en nícols paral·lels (Làmina 12a).  
Porositat: 5-10%. Molt poc porosa, generalment meso-vesícules. 
Inclusions: 25-35%. Abundants, espaiat simple, ben distribuïdes, de tendència 
bimodal (Làmina 12a, 12b). La fracció gruixuda (0.1-1 mm, Φ: 4 – 0) està 
generalment composta per grans de mida sorra fina a sorra gruixuda, tot i que algun 
gra de sorra molt gruixuda 
esporàdic.  

Fracció fina: 45-55%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: Làmines de moscovita i 
biotita, minerals opacs; Comú: petits nòduls de calcita (micrita). 

Fracció gruixuda: 45-55%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: cristalls de quars mono i policristal·lí i fragments de roques 
quarsítiques de gra fi (Làmina 12b); Dominant: granitoides, pòrfirs granítics (Làmina 
12c); Freqüent: quars-mica esquist (Làmina 12d); Comú: biotita, moscovita, minerals 
opacs; Escàs: calcita (micrita), foraminífers (Làmina 12e) i roques sedimentàries de 
gra fi i matriu argilosa (Làmina 12f). 
 
FEU-2 - Observacions: Fàbrica de gra mitjà constituïda per un sediment argilós ric en 
òxids de ferro amb presència d’algun nòdul de calcita (micrita) i inclusions no 
plàstiques relativament abundants. Aquestes estan constituïdes majoritàriament per 
cristalls de quars, juntament amb fragments de roca quarsítica, granitoide i quars-mica 
esquist. Es distingeix principalment de la fàbrica FEU-1 per la presència de 
foraminífers i roques sedimentàries de gra fi. Aquesta fàbrica està constituïda per una 
àmfora Pascual 1 (FEU019) i una àmfora Dressel 2-4 (FEU029) corresponents 
ambdues al grup de referència composicional de pasta GR FEU-2. D’aquesta manera, 
l’anàlisi petrogràfica confirma la afiliació d’aquests envasos amb Can Feu. 
 
FEU-2 - Provinença de les matèries primeres: Al igual que a la fàbrica FEU-1, 
probablement es van utilitzar argiles de las terrasses fluvials i de la planura al·luvial 
que s’estén en aquest punt de la depressió del Vallès, originats durant el Miocè-
Pleistocè (Figura 3). Les inclusions no plàstiques identificades en aquesta fàbrica 
podrien estar presents en la matèria primera explotada, ja que responen a materials 
presents en l’entorn geològic pròxim al jaciment. No obstant, es requereix un estudi 
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específic de les matèries primeres locals per poder precisar-ho. Els 
fragments de granitoides i pòrfirs granítics i els fragments de roques 

metamòrfiques de tipus quarsita i quars-mica esquist podrien ser materials erosionats 
provinents del complex carbonífer-permià que s’estén sobre la vessant S de la 
Serralada Prelitoral i dels dics associats. En canvi, les roques sedimentàries, 
possiblement lutites, i els fragments calcaris (nòduls de micrita i foraminífers) podrien 
provenir dels afloraments i dipòsits mesozoics i cenozoics que s’estenen per el 
territori circumdant (IGME 1975; ICC 2005). 
 
 
Fàbrica FEU-3:  
 
Subfàbrica FEU-3A: Calcària. Quars, gres, calcita (micrita), mica-esquist i 
quars-mica esquist; lutita i granitoides com accessoris. Mostra analitzada: 
FEU008.  
Matriu : 60-70%. Rica en òxids de ferro con carbonats, òpticament semiactiva, de 
tonalitat marró-vermell en nícols paral·lels (Làmina 13a).  
Porositat: 5-10%. Molt poca porosa, generalment meso-vesícules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Làmina13: Microfotografies amb el microscopi polaritzant de l’àmfora Pascual 1 FEU008 
corresponent a la subfàbrica FEU-3A, a 40 i 100 augments (x) i utilitzant nícols paral· lels (np) i nícols 

creuats (nc) 
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Inclusions: 20-30%. Moderadament abundants, espaiat simple, 

relativament ben distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 13a, 13b). La fracció 
gruixuda (0.1-1 mm, Φ: 4 – 0) està generalment formada per grans de mida sorra fina 
a sorra gruixuda, tot i que s’observa algun gra esporàdic de sorra molt gruixuda, 
arribant a mesurar 1.5mm (Làmina 13c).  

Fracció fina: 45-55%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar, 
molt fina. Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: Làmines de 
moscovita i biotita, minerals opacs; Comú: petits nòduls de calcita (micrita); Escàs: 
cristalls de feldspat alcalí i plagiòclasi. 

Fracció gruixuda: 45-55%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: cristalls de quars mono i policristal·lí (Làmina 13a, 13b); 
Dominant: calcita (micrita) i restes calcàries en menor proporció (Làmina 13a, 13b); 
Freqüent: fragments de roques metamòrfiques de tipus mica-esquist i quars-mica 
esquist (Làmina 13b, 13c); Comú: fragments de roques sedimentàries de tipus gres i 
lutita (Làmina 13a, 13d); Escàs: granitoides, làmines de biotites i minerals opacs. 
 
 
 
Subfàbrica FEU-3B: Calcària. Granitoide i granit porfíric, mica esquist, quars-
mica esquist, gres, calcita (micrita). Mostres analitzades: FEU001 i FEU014 
(Làmina 14). 
 
Matriu : 55-65%. Calcària, òpticament semiactiva (FEU001) de tonalitat marró- 
ataronjat e inactiva (FEU014) de tonalitat marró-verd, en nícols paral·lels (Làmina 
14a).  
Porositat: 5-10%. Poc porosa. Generalment meso-vesícules i meso-vacuoles, sovint 
en contacte amb les inclusions. 
Inclusions: 25-35%. Abundants, espaiat simple, sovint en contacto, relativament ben 
distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 14b). La fracció gruixuda (0.1-1.5 mm, Φ: 
4 – -1) està generalment composta per grans de mida sorra molt fina a sorra gruixuda 
tot i que, de forma accessòria, s’aprecia algun gra de diàmetre superior a 2 mm.  

Fracció fina: 25-35%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar, 
molt fina. Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: Làmines de 
moscovita i minerals opacs; Comú: petits nòduls de calcita (micrita); Escàs: cristalls 
de feldspat alcalí i plagiòclasi. 

Fracció gruixuda: 65-75%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: Granitoides, sovint amb cristalls d’amfíbols associats, i 
cristalls de quars, plagiòclasi i feldspat alcalí lleugerament alterat, tots derivats dels 
granitoides (Làmina 14a-14f); Dominant: mica esquist i quars-mica esquist (Làmina 
14a, 14b); Freqüent: gres i fragments de pòrfirs (Làmina 14d-14f); Comú: calcita 
(micrita) i minerals opacs; Escàs: biotites 
Observacions: Similar a subfàbrica AUM-A1 però amb matriu més calcària i 
inclusions de major mida. 
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Làmina14: Microfotografies amb el microscopi polaritzant de les àmfores Pascual 1 
 FEU001 i FEU014 corresponent a la subfàbrica FEU-3B, a 40 i 100 augments (x) 

i utilitzant nícols paral· lels (np) i nícols creuats (nc) 
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Làmina15: Microfotografies amb el microscopi polaritzant dels pivots FEU038 amb la marca CE  
i FEU040 amb la marca SEVE, corresponents a la subfàbrica FEU-3C, a 40 i 100 augments (x) 

i utilitzant nícols paral· lels (np) i nícols creuats (nc) 
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Subfàbrica FEU-3C: Calcària. Granitoide i granit porfíric, gres, mica esquist 
com accessori. Mostres analitzades: FEU038 i FEU040 (Làmina 15). 
 
Matriu : 55-65%. Calcària, especialment FEU038. Òpticament inactiva, FEU038 de 
tonalitat de tonalitat marró-verd i de tonalitat marró-vermell (FEU040), en nícols 
paral·lels (Làmina 15a).  
Porositat: 5-10%. Poc porosa. Generalment meso-vesícules i meso-vacuoles, sovint 
en contacte amb les inclusions. 
Inclusions: 25-35%. Abundants, espaiat simple, sovint en contacte, relativament ben 
distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 15a, 15b, 15c). La fracció gruixuda (0.1-
1.1mm, Φ: 4 – 0) està generalment composta per grans de mida sorra molt fina a sorra 
gruixuda però s’aprecia algun gra de 1.5mm de diàmetre. 

Fracció fina: 30-40%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar, 
molt fina. Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: làmines de 
moscovita i minerals opacs; Comú: petits nòduls de calcita (micrita); Escàs: cristalls 
de feldspat alcalí i plagiòclasi. 

Fracció gruixuda: 45-55%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: cristalls de quars mono i policristal·lí (Làmina 13a, 13b); 
Dominant: calcita (micrita) i restes calcàries en menor proporció (Làmina 13a, 13b); 
Freqüent: fragments de roques metamòrfiques de tipus mica-esquist i quars-mica 
esquist (Làmina 13b, 13c); Comú: fragments de roques sedimentàries de tipus gres i 
lutita (Làmina 13a, 13d); Escàs: granitoides, làmines de biotites i minerals opacs. 
 
 
Subfàbrica FEU-3B: Calcària. Granitoide i granit porfíric, mica esquist, quars-
mica esquist, gres, calcita (micrita). Mostres analitzades: FEU001 i FEU014 
(Làmina 14). 
 
Matriu : 55-65%. Calcària, òpticament semiactiva (FEU001) de tonalitat marró- 
ataronjat e inactiva (FEU014) de tonalitat marró-verd, en nícols paral·lels (Làmina 
14a).  
Porositat: 5-10%. Poc porosa. Generalment meso-vesícules i meso-vacuoles, sovint 
en contacte amb les inclusions. 
Inclusions: 25-35%. Abundants, espaiat simple, sovint en contacto, relativament ben 
distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 14b). La fracció gruixuda (0.1-1.5 mm, Φ: 
4 – -1) està generalment composta per grans de mida sorra molt fina a sorra gruixuda 
tot i que, de forma accessòria, s’aprecia algun gra de diàmetre superior a 2 mm.  

Fracció fina: 25-35%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar, 
molt fina. Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: Làmines de 
moscovita i minerals opacs; Comú: petits nòduls de calcita (micrita); Escàs: cristalls 
de feldspat alcalí i plagiòclasi. 

Fracció gruixuda: 65-75%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: Granitoides, sovint amb cristalls d’amfíbols associats, i 
cristalls de quars, plagiòclasi i feldspat alcalí lleugerament alterat, tots derivats dels 
granitoides (Làmina 14a-14f); Dominant: mica esquist i quars-mica esquist (Làmina 



           

81 
 

14a, 14b); Freqüent: gres i fragments de pòrfirs (Làmina 14d-14f); 
Comú: calcita (micrita) i minerals opacs; Escàs: biotites 

Observacions: Similar a subfàbrica AUM-A1 però amb matriu més calcària i 
inclusions de major mida. 
 
 
Subfàbrica FEU-3C: Calcària. Granitoide i granit porfíric, gres, mica esquist 
com accessori. Mostres analitzades: FEU038 i FEU040 (Làmina 15). 
 
Matriu : 55-65%. Calcària, especialment FEU038. Òpticament inactiva, FEU038 de 
tonalitat de tonalitat marró-verd i de tonalitat marró-vermell (FEU040), en nícols 
paral·lels (Làmina 15a).  
Porositat: 5-10%. Poc porosa. Generalment meso-vesícules i meso-vacuoles, sovint 
en contacte amb les inclusions. 
Inclusions: 25-35%. Abundants, espaiat simple, sovint en contacte, relativament ben 
distribuïdes, de tendència bimodal (Làmina 15a, 15b, 15c). La fracció gruixuda (0.1-
1.1mm, Φ: 4 – 0) està generalment composta per grans de mida sorra molt fina a sorra 
gruixuda però s’aprecia algun gra de 1.5mm de diàmetre. 

Fracció fina: 30-40%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar, 
molt fina. Predominant: cristalls de quars monocristal·lí; Freqüent: làmines de 
moscovita i minerals opacs; Comú: petits nòduls de calcita (micrita); Escàs: cristalls 
de feldspat alcalí i plagiòclasi. 

Fracció gruixuda: 60-70%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: Granitoides i cristalls de quars, plagiòclasi i feldspat alcalí 
derivats dels granitoides (Làmina 15a, 15b, 15c); Dominant: gres i fragments de 
roques porfíriques (Làmina 15c-15f); Freqüent: calcita (micrita); Comú: minerals 
opacs i làmines de biotita; Escàs: fragments de roques metamòrfiques de tipus mica 
esquists. 
 
Subfàbrica FEU-3D: Calcària. Quars i quarsita, quars-mica esquist i mica 
esquist, granitoide i gres como accessoris. Mostra analitzada: FEU013 (Làmina 
16). 
 
Matriu : 55-65%. Calcària, òpticament semiactiva, de tonalitat marró-taronja en nícols 
paral·lels (Làmina 16a).  
Porositat: 10-15%. Generalment meso-vesícules i meso-vacuoles. 
Inclusions: 25-35%. Moderadament abundants, espaiat simple i doble, ben 
distribuïdes, de tendència unimodal (Làmina 16a, 16b). La fracció gruixuda (0.1-0.75 
mm, Φ: 3 – 0) està generalment composta per grans de mida sorra fina a sorra 
gruixuda. 

Fracció fina: 15-25%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar, 
molt fina. Predominant: cristalls de quars monocristal·lí i petits nòduls de calcita 
(micrita); Freqüent: làmines de moscovita; Comú: opacs. 

Fracció gruixuda: 25-35%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: cristalls de quars mono i policristal·lí i roca quarsítica de gra 
fi (Làmina 16a-16d); Dominant: (Làmina 16a-16d); Freqüent: calcita (micrita); 
Comú: granitoides, pòrfirs granítics i gres; Escàs: làmines de biotita i moscovita. 
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FEU-3 - Observacions: Fàbrica de gra mitjà-gruixut constituïda per una argila 
predominantment calcària. Respecte a les fàbriques descrites anteriorment, FEU-3 
mostra una composició petrogràfica similar. No obstant, es caracteritza per presentar 
matrius calcàries. No obstant, s’han identificat fins a quatre subfàbriques a partir del 
caràcter més o menys calcari de les pastes i la proporció, mida i tipus de les inclusions 
no plàstiques presents. La subfàbrica FEN-3A es diferencia de la resta per presentar 
una pasta lleugerament menys calcària. Per el tipus d’inclusions, és similar a la 
fàbrica FEN-2 si bé la matriu és més calcària i els fragments de roques sedimentàries 
són més freqüents. En ambdues, la presència de roques metamòrfiques és notable. Les 
subfàbriques FEN-3B i FEN-3C presenten una composició similar. No obstant, la 
primera es caracteritza per contenir unes inclusions de gran mida en la fracció 
gruixuda mentre que els grans que constitueixen la fracció fina són molt petits. En 
ambdues, els granitoides i els pòrfirs granítics són les inclusions majoritàries. També 
s’observen fragments metamòrfics de tipus mica esquist i quars-mica esquist, però són 
més abundants a la subfàbrica FEU-3B.  
 
 

 
 

Làmina16: Microfotografies amb el microscopi polaritzant de l’àmfora Pascual 1 FEU013 
corresponent a la subfàbrica FEU-3D, a 40 i 100 augments (x) i utilitzant nícols paral· lels (np) i nícols 

creuats (nc) 
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En canvi, els fragments de roques sedimentàries de tipus gres són més 
abundants a la subfàbrica FEU-3C. La quarta subfàbrica està formada per un àmfora 
Pascual 1 que presenta inclusions de menor mida que las anteriors, i en les que 
predominen els fragments metamòrfics per sobre de les roques d’origen plutònic o 
sedimentari. En comparació amb les fàbriques identificades prèviament, s’ha de 
destacar la similitud que, respecte al tipus d’inclusions, mostren les subfàbriques 
FEU-1A i FEU-3B, si bé la pasta de la primera és poc calcària i la de la segona és 
calcària. Les subfàbriques FEU-3A, FEU-3B i FEU-3D corresponen a àmfores 
Pascual 1 que apareixen agrupades en el GR FEU-3 mentre que la fàbrica FEU-3C 
està constituïda per àmfores Dressel 2-4 agrupades en el GR FEU-4. No obstant, com 
ja s’ha mencionat anteriorment, les diferències químiques entre aquests grups són 
degudes a lleugeres variacions en algunes composicions, que podríem relacionar amb 
l’ús de matèries primeres locals procedents de dipòsits diversos. 
 
FEU-3 - Provinença de las matèries primeres: Les matèries primeres utilitzades en la 
fabricació de les diverses subfàbriques podrien derivar dels dipòsits d’argiles, llims, 
graves i sorres formats durant el Triàsic, el Pleistocè i l’Holocè a la Depressió del 
Vallès (Figura 3). En el cas de la subfàbrica FEU-3A, s’explotaren dipòsits d’argiles 
calcàries amb predomini de materials sedimentaris i calcaris, juntament amb elements 
metamòrfics i granítics . La subfàbrica FEU-3D evidencia l’ús de dipòsits en els que 
són majoritaris els fragments de roques metamòrfiques, segurament procedents del 
complex metamòrfic d’edat paleozoica de la Serralada Prelitoral que s’eleva al N. En 
canvi, per a la fabricació de les subfàbriques FEU-3B i FEU-3C es degueren utilitzar 
altres dipòsits de matèries primeres amb predomini de fragments granítics, derivats 
del batòlit plutònic que s’adossa al complex metamòrfic de la Serralada Prelitoral 
(IGME 1975; ICC 2005).  
  
 
Fàbrica FEU-4: Mitjanament calcària. Quars, mica esquist, quars-mica esquist i 
pissarra, quarsita, gres i lutita; granitoides com accessoris. Mostra analitzada: 
FEU003. 
 
Matriu : 55-65%. Rica en òxids de ferro, amb concentracions de calcita (micrita). 
Òpticament semiactiva, de tonalitat marró-taronja en nícols paral·lels (Làmina 17a).  
Porositat: 5-10%. Generalment meso-vesícules i meso--vacuoles, sovint en contacto 
amb les inclusions i pocs canals. 
Inclusions: 25-35%. Moderadament abundants, espaiat simple, ben distribuïdes, de 
tendència bimodal (Làmina 17a, 17b). La fracció gruixuda (0.1-1.5 mm, Φ: 4 – -1) 
està generalment composta per grans de mida sorra molt fina a sorra gruixuda. De de 
forma accessòria, s’aprecia algun gra d’uns 2 mm de diàmetre.  

Fracció fina: 55-65%. Angulosa a subangulosa; equidimensional i laminar. 
Predominant: cristalls de quars monocristal·lí;  Freqüent: làmines de moscovita, 
biotita i petits nòduls de calcita (micrita); Comú: feldspat alcalí i plagiòclasi; Escàs: 
minerals opacs. 

Fracció gruixuda: 35-45%. Subangulosa a subarrodonida, equidimensional i 
elongada. Predominant: cristalls de quars monocristal·lí i policristal·lí; Dominant: 
fragments de mica esquists, quars-mica esquists i pissarres (Làmina 17a, 17b); 
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Freqüent: calcita (micrita) i roca quarsítica de gra fi (Làmina 17b, 
17c); Comú: roques sedimentàries de tipus gres i lutita (Làmina 17c, 

17d), làmines de biotita i moscovita; Escàs: granitoides i minerals opacs. 
 
FEU-4 - Observacions: Fàbrica de gra mitjà-gruixut i matriu  rica en òxids de ferro 
però amb abundants nòduls de calcita (micrita). Manté certes similituds amb la resta 
de fàbriques prèviament descrites, especialment amb FEU-3A, per la presencia de 
cristalls derivats de granitoides i de roques sedimentàries. No obstant, es caracteritza 
per la major proporció de roques metamòrfiques entre les inclusions no plàstiques. Un 
altre factor a tenir en compte és que aquest individu no pot ser relacionat, des del punt 
de vista químic, amb cap altre dels quatre grups de referencia composicional de pasta 
identificats. No obstant, l’examen petrogràfic apunta a una provinença de la zona 
geogràfica en la que es situa Can Feu o pròxima. 
 
 

 
 
 

Làmina17: Microfotografies amb el microscopi polaritzant de l’àmfora Pascual 1 FEU003 
corresponent a la subfàbrica FEU-4, a 40 i 100 augments (x) i utilitzant nícols paral· lels (np) i nícols 

creuats (nc) 
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FEU-4 - Provinença de les matèries primeres: Els materials utilitzats provenen, 
possiblement, de dipòsits al·luvials que constitueixen les terrasses fluvials i la planura 
que envolten l’assentament de Can Feu dins la fossa tectònica del Vallès (Figura 3). 
Si bé no s’han realitzat estudis dels dipòsits d’argiles properes al jaciment, aquests 
deuen estar constituïts per materials provinents de les elevacions immitjanates que 
han estat erosionats, arrossegats i dipositats en la planura. Així, els fragments de mica 
esquist, quars-mica esquist i pissarra podrien tenir el seu origen en la sèrie 
metamòrfica del Paleozoic que discorre pel sector meridional de la Serralada 
Prelitoral. Els dipòsits naturals explotats podrien contenir altres materials d’origen 
divers, com fragments de roques sedimentaries i elements calcaris, també freqüents en 
aquesta fàbrica i que podrien provenir dels afloraments d’edat Mesozoica i Cenozoica 
propers al jaciment. Com ja s’ha comentat, els granitoides i els cristalls derivats 
d’aquestes roques podrien provenir del batòlit granític de la mateixa edat, que 
s’adossa al complex metamòrfic en la vessant sud de la Serralada Prelitoral (IGME 
1975; ICC 2005). 
 
 

5.2.7. L’anàlisi mineralògica per DRX 
 

Els difractogrames dels 42 individus ceràmics de Can Feu obtinguts de 
l’anàlisi per DRX mostren les fases cristal·lines presents a cada una, el que ha permès 
estimar la temperatura de cocció equivalent (TCE) en funció de la presència i/o 
absència d’unes fases mineralògiques primàries i de cocció determinades. Per tal 
d’aproximar-nos a una correcta estimació, ens hemo servit dels resultats obtinguts de 
l’anàlisi termo-difractomètrica realitzada sobre altres produccions d’àmfores de pasta 
poc calcària i calcària del nord-est peninsular (Martínez 2008). A més, mitjançant 
aquesta tècnica, podem identificar l’existència d’alteracions i/o contaminacions en els 
individus ceràmics que presenten fases cristal·lines de tipus secundari (Heimann i 
Maggetti 1981; Heimann 1982, 1989; Maggetti 1982; Maniatis i Tite 1981). 
 

El difractograma de l’àmfora Pascual 1 FEU009, de pasta molt poc calcària, 
mostra fases cristal·lines primàries (quars, il· lita-moscovita, feldspat alcalí i 
plagiòclasi) juntament amb l’espinel·la, que pot considerar-se una fase cristal·lina de 
cocció típica de ceràmiques poc calcàries. La presència d’un pic poc intens de calcita 
en una ceràmica poc calcària deuria considerar-se com una fase secundària 
d’alteració-contaminació però como ja s’ha vist en l’anàlisi petrogràfica (Figura 24), 
es tracta de nòduls de calcita micrítica en un estadi incipient de descomposició. La 
TCE estimada es situa entre 900-950ºC. 
 

Les onze àmfores Dressel 2-4 de pasta mitjanament calcària agrupades en el 
GR FEU-1 poden dividir-se en 4 categories de TCE segons les fases cristal·lines 
identificades en els seus difractogrames. Cinc àmfores Dressel 2-4 (FEU028, 29, 33, 
35, 36) mostren la presència de fases cristal·lines primàries com el quars, il· lita-
moscovita, feldspat alcalí, plagiòclasi i calcita. La TCE estimada per totes elles és 
d’entorn 750/800-850ºC (Figura 25a). 
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Els difractogrames de les àmfores FEU027 i FEU030 presenten les mateixes 
fases cristal·lines, però els pics de les il· lites-moscovites i de la calcita són menys 
intensos i el pic d’hematites, com a fase de cocció, ha augmentat considerablement. 
Aquesta evolució en les fases cristal·lines primàries és indicativa d’una temperatura 
de cocció superior al cas anterior, que situem en torn els 850-900ºC (Figura 25b). 
Altres dos individus (FEU031 i FEU037) mostren en els seus difractogrames les 
mateixes fases de cocció primàries descrites en el cas de la fàbrica mineralògica 
anterior però s’observa la cristal·lització incipient de l’espinel·la com a fase 
cristal·lina de cocció (Figura 25c), el que situa la TCE al voltant de 900-950ºC. 
Finalment, l’àmfora àmfora FEU034 només mostra pics de quars, feldspat alcalí i 
plagiòclasi com a fases primàries, mentre que no s’observen ni calcita ni il· lita-
moscovita. Les fases de cocció de tipus hematites i espinel·la són més intenses el que 
indica una temperatura de cocció més elevada d’entorn 1000-1050ºC (Figura 25d).  
 

Les fases cristal·lines identificades en els difractogrames obtinguts de l’anàlisi 
per DRX de les 11 àmfores Pascual 1 que conformen el GR FEU-2 apunten a la 
existència de quatre categories de TCE. La majoria d’individus (FEU018, 20, 23, 24, 
25, 26)  poden considerar-se cuits a baixa temperatura (750/800-850ºC) ja que només 
s’han identificat fases cristal·lines primàries com el quars, il· lita-moscovita, feldspat 
alcalí, plagiòclasi i calcita (Figura 26a). El mateix espectre difractomètric s’observa 
en el cas de l’àmfora Pascual 1 FEU016. D’aquesta manera, podem estimar la TCE 
d’aquest individu en el mateix rang de temperatura que aquesta categoria. Les 
àmfores FEU017 i FEU021 presenten les mateixes fases cristal·lines però s’observa 
una clara disminució en la intensitat dels pics dels fil· losilicats (il· lita-moscovita) i de 
la calcita, així com una major intensitat dels pics de plagiòclasi, feldspat alcalí i 
hematites (Figura 26b). Aquesta evolució en les fases cristal·lines suggereix una 
major temperatura de cocció, que podríem estimar entorn 850-900ºC. La tendència 
observada en la categoria anterior sembla més pronunciada en els difractogrames de 
les àmfores FEU019 i FEU022, en els que a més s’observa la incipient cristal·lització 
de l’espinel·la com a fase de cocció, que indicaria una TCE al voltant de 900-950ºC 
(Figura 26c). L’espectre resultant de l’anàlisi per DRX de l’àmfora Pascual 1 FEU009 
presenta unes fases cristal·lines molt similars i, per aquest motiu, la TCE estimada es 
situa també entre 900-950ºC. Finalment, la TCE de l’àmfora FEU015 ha de 
considerar-se molt elevada (950-1000/1050ºC) ja que en el seu difractograma 
s’observa la total desaparició dels fil· losilicats mentre que els pics d’espinel·la 
semblen molt més desenvolupats (Figura 26d).  
 

En el cas de les 11 àmfores Pascual 1 de pasta calcària del GR FEU-3, s’han 
identificat quatre rangs de temperatura de cocció. Els difractogrames de les àmfores 
FEU012 i FEU013 mostren fases cristal·lines primàries, com quars, calcita, 
fil· losilicats de tipus il· lita-moscovita, feldspat alcalí i plagiòclasi, juntament amb pics 
incipients de fases de cocció típiques de pastes ceràmiques calcàries, com l’hematites, 
la gehlenita i el piroxèn (Figura 27a). La presència conjunta de fases primàries i 
secundàries apunta a una TCE entorn a 800-850ºC. No obstant, la TCE de la majoria 
d’àmfores d’aquest GR (FEU001, 2, 6, 8, 10) ha de considerar-se una mica més 
elevada (850-900ºC) ja que en els seus difractogrames s’observen les mateixes fases 
cristal·lines lleugerament evolucionades. Mentre que els pics de calcita i de 
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fil· losilicats són menys intensos, les fases de cocció de tipus 
hematites, gehlenita i piroxèn semblen més desenvolupades (Figura 

27b). L’evolució assenyalada és encara més pronunciada en l’àmfora FEU004. En el 
seu difractograma (Figura 27c), els pics de fil· losilicats han disminuït 
considerablement mentre que els pics corresponents a fases de cocció (hematites, 
gehlenita i piroxèn) semblen més intensos, el que indica una TCE entorn a 900-950ºC. 
És interessant remarcar que el pic de calcita sembla ara més desenvolupat que en la 
categoria mineralògica anterior. La seva presència és totalment incompatible amb la 
temperatura de cocció que suggereixen les fases de cocció coexistents, el que 
evidencia que es tracta de la cristal·lització de calcita secundària. Finalment, els 
difractogrames de les àmfores FEU007, 11 i 14 mostren la total desaparició dels pics 
de fil· losilicats i s’observa una evolució en les fases de cocció. El pic de calcita manté 
la mateixa intensitat que en la categoria anterior, mentre que els pics de piroxèn, 
feldspat alcalí i plagiòclasi han augmentat la seva intensitat i els pics d’hematites i 
gehlenita han disminuït (Figura 27c). Aquesta evolució de les fases cristal·lines 
primàries i de cocció és indicativa d’una TCE entorn a 950-1000/1050ºC. 
 

Els tres pivots que formen el GR FEU-4 poden assignar-se a dues categories 
mineralògiques relatives a dues temperatures de cocció equivalent (TCE) diverses. 
Per un costat, el pivot FEU038 amb marca epigràfica CE presenta fases cristal·lines 
primàries (quars, calcita, fil· losilicats, feldspat alcalí i plagiòclasi) conjuntament amb 
fases cristal·lines de cocció (hematites, gehlenita i piroxèn), el que indica una TCE 
entorn de 900-950ºC (Figura 28a). D’altra banda, en els difractogrames dels pivots de 
les àmfores FEU039 i FEU040 – i també de FEU041 – els fil· losilicats han 
desaparegut completament mentre que s’observa un increment en els pics d’hematites 
i piroxens i un descens de la gehlenita (Figura 28b). La coexistència de totes aquestes 
fases cristal·lines apunta a una TCE de 950-1000/1050ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 24: Difractograma corresponen a l’àmfora Pascual 1 FEU009; cal: calcita; hm: hematites; ill: 
il· lita moscovita, kfs: feldspat potàssic; pl: plagiòclasi; qtz: quars; spi: espinel· la  
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Figura 25: Difractogrames representant fases cristal· lines identificades en les onze àmfores Dressel 
2-4 del GR FEU-1; cal: calcita; hm: hematites; ill: il· lita moscovita, kfs: feldspat potàssic; pl: 

plagiòclasi; qtz: quars; spi: espinel· la  
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Figura 26: Difractogrames representant fases cristal· lines identificades en les onze àmfores Pascual 
1del GR FEU-2; cal: calcita; hm: hematites; ill: il· lita moscovita, kfs: feldspat potàssic; pl: 

plagiòclasi; qtz: quars; spi: espinel· la  
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Figura 27: Difractogrames representant fases cristal· lines identificades en les onze àmfores Pascual 
1del GR FEU-3; cal: calcita; hm: hematites; gh: gehlenita; ill: il· lita moscovita, kfs: feldspat potàssic; 

pl: plagiòclasi; qtz: quars; px: piroxè  
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En quant a les àmfores Pascual 1 de pasta calcària que no s’associen a cap GR, 
com FEU003 i FEU005, a partir de l’espectre difractomètric podem estimar una TCE 
de 750/800-850ºC per a la primera i de 900-950ºC per a la segona. El difractograma 
de l’àmfora FEU003 presenta exclusivament fases mineralògiques primàries com 
quars, calcita, fil· losilicats, feldspat alcalí, plagiòclasi i possiblement hematites, que 
apareix molt poc desenvolupada (Figura 29a). En el difractograma de l’àmfora 
FEU005, a més de les fases cristal·lines primàries prèviament mencionades, 
s’aprecien pics incipients de fases de cocció, com l’hematites, la gehlenita i piroxens 
(Figura 29b). Finalment, el difractograma de la tova FEU042 apunta a una TCE 
entorn a 900-950ºC ja que s’observa la coexistència de les fases primàries i les fases 
de cocció prèviament identificades (Figura 29c). 

 
 

Figura 28: Difractogrames representant les fases cristal· lines identificades en els pivots FEU038, 39, 
40, 41; cal: calcita; hm: hematites; gh: gehlenita; ill: il· lita moscovita, kfs: feldspat potàssic; pl: 

plagiòclasi; qtz: quars; px: piroxè  
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Figura 29: Difractogrames representant les fases cristal· lines identificades en les àmfores Pascual 1 
FEU003 i FEU005 i la tova FEU042; cal: calcita; hm: hematites; gh: gehlenita; ill: il· lita moscovita, 

kfs: feldspat potàssic; pl: plagiòclasi; qtz: quars; px: piroxè  
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5.3. Conclusions 

 
 

La revisió i avaluació de les dades arqueològiques existents sobre la vil· la de 
la Salut ha estat molt important en l’establiment de les hipòtesis sobre les que s’ha 
basat la recerca arqueomètrica portada a terme sobre aquesta vil· la. Com ja s’ha 
mencionat, el coneixement actual es basa en les restes conservades i les dades que 
mencionen els descobriments resultants de les intervencions arqueològiques 
realitzades entre 1912 i 1949. Les evidències de l’activitat productiva de la vil· la – 
viticultura i fabricació d’àmfores – es concentren a la pars rustica, on s’ha localitzat 
un edifici organitzat en diversos àmbits al sector més septentrional, un edifici que 
albergava una gran estança per a l’emmagatzematge en dolia, situat més al S, així com 
diversos dipòsits, alguns pavimentats amb opus testaceum, possiblement relacionats 
amb processos de premsat del raïm, i quatre forns per a la cocció ceràmica (un forn 
del tipus I/a, dos forns del tipus II/b i un forn del tipus II/d) que s’estenien en diversos 
punts del sector meridional. Les evidències arqueològiques recolzen la producció 
ceràmica en aquest assentament, la construcció del qual  es data en el segon quart del 
s. I aC si bé es considera que el moment de màxima producció va produir-se durant 
l’últim quart del s. I aC fins el canvi d’era, moment en que es percep una disminució 
important de la producció amfòrica. No obstant, la vil· la va continuar ocupada cap els  
anys 50 dC, moment en que es documenta una possible producció de terra sigillata 
Hispànica, fins el final del s. III dC o el inici del s. IV dC (Casas 1987: 26).  

 
L’escassetat d’àmfores conservades d’aquestes excavacions arqueològiques, 

fruit d’una recollida molt selectiva dels artefactes durant les intervencions, ha 
dificultat el coneixement sobre quins tipus amforals van ser fabricats a la figlina de la 
Salut, en quin moment es va adoptar cada tipus i en quin moment es va deixar de 
fabricar, si van coexistir diversos tipus en un mateix període de l’activitat productiva 
o si uns tipus van substituir als altres, així com la relació de les restes conservades 
amb els diversos envasos ceràmics identificats. A pesar del desconeixement de gran 
part de les estructures que conformaven tant la pars urbana com la pars rustica de la 
Salut, dels pocs materials amforals conservats i de la gran varietat morfològica i 
macroscòpica que s’observa en ells, ha estat comunament acceptada la producció a la 
Salut dels tipus amforals Dressel 1 citerior, Tarraconense 1, Pascual 1 i Dressel 2-4. 
 

L’anàlisi arqueològica i arqueomètrica de 37 fragments d’àmfora procedents 
de les excavacions de la Salut confirma que a la figlina d’aquesta vil· la es van fabricar 
àmfores dels tipus Dressel 1 citerior i Tarraconense 1, però nega la fabricació dels 
tipus Pascual 1 i Dressel 2-4 prèviament acceptada. El fet d’haver fabricat àmfores del 
tipus Dressel 1 citerior és força significatiu ja que es tracta del primer envàs amforal 
de “tradició romana” fabricat al NE peninsular des del segon quart del s. I aC, per a 
envasar l’incipient excedent vinari i que imita la forma d’un envàs d’origen itàlic 
àmpliament produït, i extensament comercialitzat a les noves províncies occidentals 
de l’Imperi. En l’actualitat són poques les terrisseries documentades que van fabricar 
àmfores Dressel 1 citerior, ja que l’auge de la producció vinícola i amforal es dona 
durant la segona meitat del segle I aC i repercuteix, principalment, en altres tipus 
amforals. La producció de les àmfores Dressel 1 citerior s’ha constatat, fins el 
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moment, en alguns tallers del sector septentrional del Maresme, 
entorn Mataró (Cabrera de Mar i Argentona), a la Salut i a Mas 

Vendrell (Santa Eulàlia de Ronçana) així com en alguns tallers situats en el territori de 
l’antiga Tarraco, com El Vilar (Valls, Alt Camp), Tomoví (Albinyana-Sta. Oliva), 
Masia Bartomeu (El Vendrell), Darró (Vilanova i la Geltrú) i El Vilarenc (Calafell). 
Les dues àmfores Dressel 1 citerior analitzades poden ser atribuïdes a la producció 
ceràmica de la Salut, si be presenten lleugeres diferències que porta a considerar-les 
com pertanyents a dues fàbriques petrogràfiques diverses.  
 

SAL021 correspon a la subfàbrica SAL-1A de matriu mitjanament calcària 
amb inclusions (< 1mm) derivades de fragments de granodiorites i granits alcalins 
juntament amb cristalls de quars, feldspat alcalí, plagiòclasi i epidota despresos 
d’aquestes roques. Altres inclusions freqüents són els fragments de roques 
metamòrfiques de tipus esquist i pissarra, les restes de foraminífers bentònics i els 
nòduls de calcita derivats (micrita). De forma comuna s’observen fragments de roques 
sorrenques juntament amb escassos fragments de quarsita de gra fi. 
 

SAL022, atribuïda a la fàbrica SAL-2, presenta una matriu rica en òxids de 
ferro amb de nòduls de calcita (micrita) i foraminífers. Correspon a una fàbrica de gra 
mitjà-gruixut constituïda per unes inclusions molt similars a la fàbrica SAL-1. A més 
de granitoides, destaca la presència de fragments de pòrfirs granítics i el component 
calcari (foraminífers i nòduls de micrita) és major. També s’han observat fragments 
d’esquist i pissarra, làmines de biotita i moscovita i roques sorrenques. granitoides i 
cristalls derivats així com fragments de roques metamòrfiques. A aquesta fàbrica es 
pot relacionar l’àmfora SAL032, corresponent a un tipus pròxim a alguns exemplars 
Dressel 1 però també Tarraconense 1 i la seva composició és molt similar, si bé ha 
estat cuita a elevada temperatura i la matriu és més inactiva.  
 

Les diverses variants d’àmfores associades al tipus Tarraconense 1 poden ser 
considerades produïdes a la figlina de la Salut. La majoria han estat classificades en la 
fàbrica SAL-1 juntament amb l’àmfora Dressel 1 citerior SAL021. Recordem que tots 
aquests individus es poden subdividir en dues fàbriques, SAL-1A i SAL-1B. La 
primera presenta lleugerament més inclusions en la fracció gruixuda i són majoritaris 
els fragments de granitoides, juntament amb fragments de roques metamòrfiques, 
sedimentàries i microfòssils de tipus foraminífer. La segona conté també fragments de 
roques sedimentàries però no són del mateix tipus i les restes de foraminífers són 
menys evidents. Tot i que no s’han analitzat totes les mostres des del punt de vista 
petrogràfica, els resultats obtinguts de l’anàlisi química permeten associar a aquesta 
producció SAL-1 de la Salut, els pivots SAL023 i SAL025 (amb la marca epigràfica 
MAA) a més dels individus esmentats corresponents als tipus Dressel 1 citerior i 
Tarraconense 1. 
 

L’establiment d’una provinença en la vil· la de la Salut per a les àmfores 
Dressel 1 citerior, Tarraconense 1 i alguns pivots ve confirmada per la compatibilitat 
geo-química amb l’entorn geològic en el que es localitza la vil· la. Probablement, es 
van utilitzar dipòsits al·luvials i col·luvials del Pleistocè Superior i Holocè localitzats 
a la plana, compostos per argiles i llims de color vermell, associats a nivells de sorres 
i graves, amb un sostre de concrecions de carbonat de calci. Les inclusions 
corresponen a elements clàstics que deurien estar presents en la matèria primera 
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explotada a la plana al·luvial, ja que són compatibles amb l’entorn 
geològic paleozoic que delimita la Depressió Prelitoral.  

 
Si bé aquestes han estat les dues fàbriques (SAL-1 i SAL-2) identificades a la 

Salut, que poden associar-se a dos grups de referència composicional de pasta (GRCP 
SAL-1 i SAL-2), hi ha una sèrie de materials de provinença dubtosa ja que presenten 
una composició química i petrogràfica força similar a l’observada en les àmfores de 
les fàbriques SAL-1 i SAL-2. D’una banda, el tap SAL030 presenta una matriu rica en 
òxids de ferro amb abundants foraminífers i nòduls de micrita i les inclusions 
majoritàries són els fragments de roques granítiques, les làmines de biotita i les roques 
sorrenques, si bé els fragments de roques metamòrfiques són absents. D’altra banda, 
el pivot SAL028 (amb el grafit H) presenta igualment una matriu rica en òxids de 
ferro i pocs elements calcaris. Les inclusions presents són, principalment, fragments 
derivats de granitoides juntament amb fragments de roques metamòrfiques. 
Finalment, el pivot SAL024 presenta una composició petrogràfica similar, amb 
predomini de granitoides, foraminífers, esquist i pissarra i roques sorrenques comunes 
però la matriu és més calcària que les àmfores descrites prèviament. 
  

Les àmfores del tipus Pascual 1 són poc representatives a la Salut i s’han 
analitzat només dos individus (SAL004 i SAL031). La primera mostra una 
composició química i petrogràfica molt similar al pivot SAL029 i podem pensar que 
tots dos responen a la mateixa producció. Les característiques composicionals 
d’aquests individus són lleugerament similars a les observades en les fàbriques SAL-1 
i SAL-2, si bé el contingut relatiu en MgO i en K2O és major. Des del punt de vista 
petrogràfica, el nombre de restes de foraminífers i bivalves és inferior a les fàbriques 
SAL-1 i SAL-2 de la Salut, així com la presència de fragments de roques 
metamòrfiques, mentre que no es documenta la presència de roques sedimentàries. La 
composició petrogràfica del tap SAL030 i dels pivots SAL024 i SAL028 també és 
compatible amb l’entorn geològic del curso mitjà-inferior del riu Besòs. 
Comparteixen, amb les fàbriques SAL-1 i SAL-2 de la Salut, la presència majoritària 
de granitoides i cristalls derivats, juntament amb fragments de foraminífers, bivalves i 
nòduls de calcita (micrita), roques metamòrfiques i sedimentàries. No obstant, cap 
d’aquests tres individus pot ser atribuït a cap d’aquestes produccions. No obstant, no 
descartem categòricament la seva provinença en aquesta figlina, ja que podria tractar-
se de produccions locals de les quals s’han conservat pocs individus, que presenten 
lleugeres diferències composicionals però unes inclusions compatibles amb l’entorn 
geològic on es troba la vil· la. Aquesta variabilitat composicional de les fàbriques 
mencionades, present a quasi tots els centres de producció d’àmfores caracteritzats al 
NE peninsular, podria ser indicativa de l’ús de matèries primeres lleugerament 
diverses que podrien provenir de diversos dipòsits argilosos localitzats en la mateixa 
àrea geogràfica. Però tampoc podem descartar la possibilitat que aquests individus 
(àmfora Pascual 1, tap i els tres pivots), o alguns d’entre ells, hagin estat produïts en 
un altre centre de producció amforal, emplaçat molt probablement en una zona 
propera a la Salut, donada la compatibilitat del tipus d’inclusions no plàstiques 
identificades en les fàbriques d’aquests individus amb aquest entorn. 

 
La resta d’individus analitzats no poden ser atribuïts a la producció amforal de 

la Salut. Entre aquestes importacions trobem la segona àmfora Pascual 1 analitzada 
(SAL031), de matriu calcària i constituïda principalment per fragments de roques 
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granítiques i pòrfirs granítics juntament amb nòduls de calcita 
(micrita) i restes de foraminífers. Aquesta composició petrogràfica és 

similar a la que presenten les produccions amforals del curs inferior del riu Besòs, 
identificades en diversos centres de producció amforal emplaçats entorn les ciutats 
romanes de Baetulo (Badalona) i Barcino (Barcelona).  

 
Malgrat el que havia estat mencionat per diversos especialistes, cap de les 

quatre àmfores del tipus Dressel 2-4 analitzades pot ser atribuïda a la figlina de la 
Salut. Entre els envasos d’aquest tipus trobem dos individus que presenten unes pastes 
diferents a les identificades a la Salut però compatibles amb un entorn geològic del 
NE peninsular. L’àmfora Dressel 2-4 SAL001 i el pivot SAL026 semblen compatible 
amb les produccions d’àmfores dels centres terrissaires emplaçats al N de la ciutat 
romana de Mataró, com a la vil· la del Morè (Sant Pol de Mar). En canvi, l’àmfora 
SAL002 no es pot associar, per les seves característiques composicionals, a cap de les 
produccions caracteritzades fins el moment. A més, són nombroses les produccions 
d’àmfores de fracció gruixuda i pasta poc calcària que tenen com a component 
principal els d’elements granítics, metamòrfics i sedimentaris. En canvi, l’àrea de 
provinença de les àmfores Dressel 2-4 SAL003 i SAL037 ha d’establir-se en la costa 
tirrena itàlica, dins l’àrea compresa entre el Laci i la Campània, des d’on es van 
exportar cap a la península ibèrica fins arribar a la vil· la de la Salut. Ja que cap dels 
individus del tipus Dressel 2-4 analitzat pot ser atribuït a una producció de la Salut, no 
podem assegurar que en aquesta figlina es fabriqués aquest tipus de contenidor 
ceràmic. Finalment, el pivot SAL027. es caracteritza per presentar una matriu rica en 
òxids de ferro amb inclusions derivades de riques de tipus granitoides, pòrfirs 
granítics i roques sorrenques. Aquesta composició és similar a la identificada a les 
fàbriques FEU-1A i FEU-3B. Per aquest motiu, podria tenir una provinença del centre 
de Can Feu (Sant Quirze del Vallès). No obstant, no es pot descartar una provinença 
d’un altre centre productor emplaçat en el curs mitjà-inferior del riu Besòs.  

 
D’aquesta anàlisi es desprèn que a la figlina de la Salut es van fabricar els 

tipus amforals Dressel 1 citerior, Tarraconense 1 i, possiblement, Pascual 1. En canvi, 
no hi ha evidències que confirmin la fabricació d’àmfores del tipus Dressel 2-4 ja que 
els quatre individus analitzats, dels pocs conservats, corresponen a importacions de 
diverses provinences, tant del NE peninsular com d’Itàlia. En aquest sentit, al menys 
un individu del tipus Pascual 1 és, sens dubte, una importació, la provinença de la 
qual podem situar en el curs inferior del riu Besòs. Com en altres centres productors 
caracteritzats, a la Salut també s’identifica una certa variabilitat composicional en el si 
de les seves produccions que podrien respondre a variacions naturals dels depòsits 
d’extracció de les matèries primeres. Entre els pivots analitzats, SAL023 i SAL025, 
amb la marca MAA, són els únics que podem atribuir de forma segura a la figlina de 
la Salut. Per la seva forma i dimensió, sembla probable que SAL023 correspongui a 
un àmfora del tipus Dressel 1 citerior mentre que SAL025 pertanyi a una àmfora 
Tarraconense 1. No obstant, el pivot amb el grafit H i el pivot SAL024, amb la marca 
epigràfica CA, mostren centes compatibilitats composicionals amb les produccions de 
la Salut tot i que no podem descartar que hagin estat fabricats en un altre centre de 
producció proper que hagi utilitzat unes matèries primeres similars. Cal tenir en 
compte que es tracta d’una part de l’àmfora que acostuma a presentar major nombre 
d’inclusions i, a nivell composicional, l’anàlisi de les diverses parts d’un mateix 
individu pot oferir diferències significatives en els elements majors, especialment en 
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les concentracions en SiO2. El pivot SAL029 sembla associar-se a 
l’àmfora Pascual 1 SAL004, de dubtosa provinença, tot i que sembla 

trobar-se en l’àrea compresa en el curs mitjà-inferior del riu Besòs. En canvi, els 
pivots SAL026 i SAL027 mostren una composició incompatible amb l’entorn de la 
Salut i, per les seves característiques composicionals, els podem atribuir a altres 
centres de producció amforal del nord-est peninsular. 
 

El centre productor de Can Feu es troba, al igual que a la Salut, inserit en una 
vil· la construïda en època d’August. L’activitat productiva principal sembla estar 
orientada en la producció vinícola, ja que s’han documentat elements característics 
d’aquestes estructures – un magatzem de dolia, lacus revestits d’opus signinum – i, de 
forma simultània, la fabricació d’àmfores dels tipus Pascual 1 i Dressel 2-4, que va 
perdurar fins els anys 50 dC. Dels elements pertanyents a la terrisseria es coneixen 
tres forns de grans dimensions corresponents a la tipologia II/c de Cuomo di Caprio, 
un forn de planta quadrada i diversos dipòsits per al processat de l’argila. En una 
segona fase de l’ocupació de la vil· la, que va perdurar fins els anys 70-80 dC, es va 
ampliar l’àrea de servei i es van construir dos nous forns de característiques similars 
als primers i un altre forn pertanyent al tipus II/b. L’assentament es va mantenir 
ocupat fins el darrer quart del s. II dC però la producció amforal s’abandona al darrer 
quart del s. I dC, tot i que sembla mantenir-se la producció d’altres envasos ceràmics.  
La caracterització arqueomètrica de 42 individus d’àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4 ha 
portat a la identificació de tres grups de referència composicional de pasta (FEU-1, 
FEU-2 i FEU-3). FEU-1 reuneix onze àmfores del tipus Dressel 2-4 de pasta 
mitjanament calcària mentre que FEU-2 agrupa principalment àmfores Pascual 1 – 
també una Dressel 2-4 – de pasta mitjanament calcària. La diferència composicional 
més significativa entre aquestes dues produccions es troben en el valor de Nb, més 
elevat a la primera. En canvi, la producció FEU-3 està configurada per àmfores 
Pascual 1 de pasta calcària amb alts valors en Sr i similar o inferior valor en la 
concentració de la resta d’elements químics considerats.  
 

Des del punt de vista petrogràfic s’han identificat quatre fàbriques amb 
diverses subfàbriques en funció de la major-menor presència d’inclusions no 
plàstiques – essent més abundants en FEU-1A – i per la variada proporció dels 
diversos tipus. Entre les àmfores Dressel 2-4 trobem, d’una banda, la subfàbrica FEU-
1A, amb una matriu mitjanament calcària i presència predominant de granitoides, 
pòrfirs granítics; quarsita i fragments de pissarra com accessoris. D’altra banda, la 
subfàbrica FEU-1B es caracteritza per una matriu mitjanament calcària amb 
inclusions derivades de fragments de quars, quarsita, quars-mica esquist, granitoides i 
gres com accessori. 

 
La segona fàbrica, que podria representar tots els individus del tipus Pascual 1 

i l’àmfora Dressel 2-4 FEU026 que formen el GRCP FEU-2, correspon a una fàbrica 
de gra mitjà constituïda per una matriu rica en òxids de ferro, amb escassos nòduls de 
calcita (micrita). Les inclusions predominants corresponen a cristalls de quars i 
fragments de quarsita, granitoide, quars-mica esquist mentre que els nòduls de 
micrita, foraminífers i les roques sedimentàries apareixen com a accessoris. 

 
La fàbrica FEU-3 agrupa quatre subfàbriques (FEU-3A, FEU-3B, FEU-3C i 

FEU-3D) de gra mitjà-gruixut, diferenciades  a partir del caràcter més o menys calcari 
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de les pastes i la proporció, mida i tipus de les inclusions no 
plàstiques presents. Totes estan constituïdes per una matriu 

predominantment calcària i això és el que diferencia aquests individus respecte als 
agrupats a les fàbriques FEU-1 i FEU-2. La subfàbrica FEN-3A es diferencia de la 
resta per presentar una pasta lleugerament menys calcària però la composició 
petrogràfica és similar a FEU-2 ja que en ambdues predominen els fragments granítics 
i metamòrfics. La composició petrogràfica és també similar entre les subfàbriques 
FEN-3B i FEN-3C, si bé les inclusions de la fracció grollera són més abundants en la 
primera. En ambdues, els granitoides i els pòrfirs granítics són les inclusions 
majoritàries juntament amb fragments metamòrfics de tipus mica esquist i quars-mica 
esquist, que són més abundants a la subfàbrica FEU-3B. La quarta subfàbrica està 
formada per una àmfora Pascual 1 de gra mitjà-gruixut i matriu  rica en òxids de ferro 
però amb abundants nòduls de calcita (micrita). Presenta inclusions de menor mida 
que les anteriors, i en les que predominen els fragments metamòrfics per sobre de les 
roques d’origen plutònic  o sedimentari. Si bé des del punt de vista químic l’àmfora 
Pascual 1 FEU003 no pot relacionar-se amb cap dels GRCP identificats a Can Feu, 
l’examen petrogràfic apunta a una provinença de la zona geogràfica en la que es situa 
la figlina o en una zona pròxima a aquesta. Aquestes diferències composicionals 
podrien ser degudes a la variació composicional natural dels dipòsits d’extracció de 
les matèries primeres, que podrien haver canviat de composició i/o localització al 
llarg del període d’extracció per part de la terrisseria.  

 
Entre els materials analitzats de Can Feu es troben, al mínim dues àmfores 

Pascual 1 (FEU009 i FEU016) que no han estat fabricades al taller ceràmic sinó que 
corresponen a importacions. Els quatre pivots analitzats amb marca epigràfica (CE, 
SEVE i H) tenen una provinença d’aquesta figlina ja que s’associen a la subfàbrica 
SAL-3C. 

 
Les inclusions identificades en les fàbriques assenyalades són compatibles 

amb l’entorn geològic en el que es troba el centre productor de Can Feu. En la 
fabricació d’àmfores es degueren utilitzar els sediments argilosos d’edat Miocena, 
Pleistocena i Holocena que s’estenen en l’entorn pròxim. Les inclusions presents a les 
fàbriques ja devien formar part de la matèria primera explotada en els jaciments 
d’argila. En aquests dipòsits abunden els materials granítics procedents, molt 
probablement, del batòlit carbonífer-permià que s’estén sobre la vessant S de la 
Serralada Prelitoral, constituït per granitoides intercalats per dics porfírics. Els 
materials metamòrfics podrien provenir de la sèrie de pissarres, esquists i fil· lites 
originats per metamorfisme regional que constitueixen aquesta serralada. Finalment, 
els fragments de roques sedimentàries identificats en les àmfores podrien relacionar-
se amb qualsevol de les extensos dipòsits sedimentaris originats durant el Miocè, el 
Pleistocè i el Quaternari en aquest sector de la falla del Vallès. 
 

En definitiva, aquest treball ha portat a caracteritzar les produccions amforals 
de les figlinae localitzades a l’interior de la vil· la de La Salut i Can Feu, emplaçades 
al Vallès Occidental. La Salut representaria el primer estadi de la posada en marxa de 
la producció vinícola que porta associada, de forma simultània, la fabricació de 
contenidors amforals per al transport i comerç del excedent vinícola. Des del segon 
quart del s. I aC, moment en que es construeix la vil· la i el sector industrial, a la Salut 
es van fabricar els contenidors Dressel 1 citerior i diverses variants del tipus 
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Tarraconense 1, que representen els primers tipus amforals fabricats 
al NE peninsular per al comerç del vi. En canvi, Can Feu representa 

un estadi posterior de la indústria vinícola i amforal. La seva construcció, en el darrer 
quart del s. I aC i la fabricació de dos tipus amforals diferents, Pascual 1 i Dressel 2-4, 
apunten a una segona fase del procés de producció vinícola que es constata al NE 
peninsular.  L’establiment de Can Feu i la posada en marxa de la seva producció es 
dóna en el regnat d’August, moment en el que s’ha constatat una ocupació important 
del territori amb l’establiment de nombroses vil· les i un gran nombre de centres 
productors que fabriquen exclusivament aquests dos tipus d’àmfores. D’aquesta 
manera, Can Feu coincideix amb assentament que van sorgir tant al litoral 
septentrional com central: Llafranc (Palafrugell), El Morè (Sant Pol de Mar), Illa 
Fradera (Barcelona), Santa Caterina (Barcelona), Barri Antic (Sant Boi de Llobregat), 
Can Reverter (Sant Vicenç dels Horts), Can Tintorer (El Papiol) i Can Pedrerol 
(Castellbisbal) entre d’altres. L’assentament de Can Feu funciona en el moment de 
major auge de les exportacions de vi català cap a la Gàl·lia i el limes septentrional i, 
donada la categoria de les restes arqueològiques identificades, degué participar dels 
corrents comercials distribuint les seves àmfores  tant en els mercats locals i regionals 
com interprovincials. 
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6. Caracterització arqueomètrica de les àmfores vinàries alt-imperials produides 
a les terrisseries del Baix Llobregat 
 
 

6.1. Els tallers ceràmics del Baix Llobregat 
 

A la part baixa del curs del riu Llobregat s’han documentat una sèrie 
d’assentaments de tipus villae que semblen haver basat la seva activitat productiva 
principal en la producció vitivinícola i el comerç del vi (Figura 30). La fabricació 
d’àmfores destinades a contenir i transportar l’excedent vinícola resta ben atestada a 
finals del s. I aC als centres de Can Reverter (Sant Vicenç dels Horts) i Vila Vella o 
Barri Antic (Sant Boi de Llobregat), on s’han documentat la presència de forns per a 
la cocció de ceràmiques i/o d’abocadors ceràmics. En altres assentaments 
contemporanis propers, com Can Pedrerol (Castellbisbal) i Can Tintorer (El Papiol), 
no s’han trobar restes de les estructures de combustió ceràmica però sí gran quantitat 
de fragments amforals, alguns amb defectes per sobrecocció, i restes d’estructures 
relacionades amb l’emmagatzematge i la producció vitivinícola (magatzems de dolia, 
dipòsits de fermentació, etc.). Aquests vestigis han portat a que molts arqueòlegs 
considerin aquests quatre assentaments com centres de producció vitivinícola i 
amforal emplaçats en el curs inferior del riu Llobregat (Miró, 1988; Revilla, 1995; 
Tremoleda, 2007).  
 
 

 
 

Figura 30: Mapa geològic esquemàtic del Baix Llobregat
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L’estudi dels contenidors amforals produïts a les terrisseries emplaçades al 

curs baix del riu Llobregat ha estat realitzat, fins el moment, utilitzant metodologies 
arqueològiques, partint del context arqueològic, classificant els materials ceràmics 
segons el corpus tipològic-cronològic i donant una especial rellevància a les 
inscripcions onomàstiques que apareixen marcades sobre les àmfores (Pascual 1962, 
1977, 1991; Miró 1988; Revilla 1995; Carreras i Berni, 2002; López i Martín, 2007, 
2008). Però l’examen arqueològic directe de les ceràmiques només pot determinar què 
ha estat produït, expressat tipològicament, i en quin moment, sempre que el context 
arqueològic de procedència estigui ben datat. No podem respondre, en canvi, a 
qüestions relatives a la seva existència, entesa com la seva fabricació, circulació, ús, 
possible re-ús i rebuig (Gurt; Martínez, 2008). Només l’aplicació conjunta d’una 
metodologia arqueològica i arqueomètrica en l’estudi de les produccions amforals 
dels tallers del Llobregat permet caracteritzar-les i aprofundir en el coneixement d’on, 
quan, quins tipus i com van ser fabricades les àmfores vinàries d’aquest territori i on i 
quan va ser comercialitzat el vi que contenien (Buxeda i Gurt, 1998 ; Buxeda et al. 
2002, 2004, 2007; et al. 2005, 2006, 2007a, 2007b; Casas i Martínez, 2006; Vila et al. 
2005, 2006, 2009; Martínez i Revilla 2007; Martínez 2008, 2009, 2010; Martínez et 
al. en premsa).  
 

La caracterització arqueomètrica de les produccions amforals del Baix 
Llobregat porta a la identificació de les característiques geo-químiques de les pastes 
de les àmfores, necessari en els estudis de la provinença i d’alguns dels processos 
tecnològics de la cadena operativa (Martínez 2008; Gurt i Martínez 2008). Aquests 
processos poden dividir-se en una sèrie d’etapes relatives al procés de manufactura: la 
selecció i processat de les matèries primeres per conformar la pasta, el modelatge, 
l’assecat i la cocció de les peces. Tenint en compte tots aquests factors, les ceràmiques 
arqueològiques han de ser concebudes com el resultat d’una sèrie de processos 
tecnològics aplicats sobre la pasta argilosa, obtinguda d’unes matèries primeres 
procedents, generalment, de l’àrea on es troba el centre de producció. 

 
Els quatre centres de producció es situen a la vora del riu Llobregat. Can 

Pedrerol i Can Tintorer es localitzen a la banda dreta del riu i al nord de la Serralada 
Prelitoral, mentre que Can Reverter i Vila Vella es troben emplaçats sobre els terrenys 
deltaics a la banda esquerra del riu (Figura 30). Els ceramistes s’aprovisionarien, amb 
molta seguretat, dels sediments argilosos quaternaris que constitueixen les terrasses 
fluvials, formats per llims argilosos i dipòsits de piemont compostos de pissarres, 
quarsites i roques granítiques, calcàries i sorrenques (Simó et al. 2005; IGME 1975). 
Aquests materials són el resultat de la deposició dels sediments transportats pel riu i 
per les rieres que s’hi sumen al cabdal, des del seu naixement a les muntanyes pre-
pirinenques fins que desemboca al mar.  

 
En el seu recorregut, el riu passa per formacions calcàries, dolomies i 

sedimentàries fins que arriba a la Serralada Prelitoral catalana. En aquest punt, s’hi 
afegeixen els granits i pissarres del sòcol paleozoic i els materials triàsiques 
(conglomerats quarsítics, roques sorrenques i argiles vermelles amb abundant mica) 
adossats. Al seu pas per la Depressió Prelitoral, el riu Llobregat arrossega els 
sediments miocens constituïts de sediments d’origen continental de natura arcòsica, a 
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conseqüència de l’àrea font granítica, i d’origen marí, constituïts 
principalment d’argiles, limolites i roques sorrenques. L’últim tram 

muntanyós que creua el riu abans de la seva desembocadura és la Serralada Litoral, 
constituïda per roques intrusives (granits i granodiorites tardi-hercinianes) i 
metamòrfiques (pissarres i esquistos paleozoics) així com per la facies miocènica 
adossada formada per roques sorrenques arcòsiques i conglomerats granítics. De la 
banda esquerra, el riu rep els materials calcaris mesozoics i silurians del Massís del 
Garraf. 

 
El procés d’aprovisionament d’unes matèries primeres a cada centre respon a 

una primera selecció, per part dels ceramistes, entre els materials disponibles en 
l’entorn natural on s’emplacen els centres de producció. Un cop seleccionades 
aquestes, la utilització d’uns o altres processos tecnològics (afegiment d’inclusions no 
plàstiques a la pasta argilosa, modelat, assecat, cocció, etc.) en la manufactura de les 
àmfores dependrà de les característiques de la pasta argilosa primària i respondran a 
uns objectius utilitaris i culturals específics (Buxeda et al. 2007; Martínez et al. 
2007b; Martínez 2008; Gurt i Martínez 2008). 

 
En aquest marc metodològic, esdevé necessari caracteritzar primer les 

produccions amforals del Baix Llobregat, per tal d’atribuir a posteriori uns criteris 
macroscòpics que permetin a l’arqueòleg la diferenciació de les diverses produccions 
amforals d’aquest territori respecte a la resta de produccions documentades al nord-est 
peninsular. Per arribar a definir tant les característiques geo-químiques com els 
processos tecnològics, hem utilitzat diverses tècniques d’anàlisi química, 
mineralògica i petrogràfica. D’aquesta manera, podrem arribar a caracteritzar les 
produccions ceràmiques de cada terrisseria i a determinar el grau d’estandardització 
dels processos tecnològics a les diverses àrees productores així com possibles canvis 
en alguns dels processos tecnològics en un centre determinat o en una zona de 
producció concreta. L’objectiu principal és l’obtenció de dades absolutes que 
permetin identificar què es va fabricar a cada taller i de quina manera, contrastar les 
dades obtingudes dels diversos tallers per tal d’establir un grau d’estandardització 
tecnològica en quant a les produccions amforals a nivell regional i supra-regional i 
avaluar l’abast comercial de les manufactures ceràmiques dels diversos centres 
establerts en una àrea geogràfica, comparant les exportacions ceràmiques amb les 
produccions amforals identificades als centres de producció (Martínez 2008). La 
finalitat última és contribuir al coneixement arqueològic de les àmfores vinàries de la 
Tarraconensis fabricades al Baix Llobregat i, a través d’elles, al coneixement de les 
societats que les van fabricar, comercialitzar i utilitzar. 
 
 

6.2. Les àmfores analitzades. Hipòtesis de partida 
 

S’han analitzat un total de 93 individus ceràmics procedents de quatre 
terrisseries emplaçades al curs baix del riu Llobregat (Taula 9): 47 de Sant Boi de 
Llobregat, 11 de Can Reverter (Sant Vicenç dels Horts), 19 de Can Tintorer (El 
Papiol) i 16 de Can Pedrerol (Castellbisbal). Les anàlisis químiques per FRX i 
mineralògiques per DRX han estat realitzades als Serveis Cientificotècnics de la 
Universitat de Barcelona. L’anàlisi petrogràfica per làmina prima ha estat realitzada 
per l’Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona 
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(ERAUB) i per la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica (ICAC). 

 
Les àmfores analitzades procedents de Sant Boi de Llobregat han estat 

recuperades, majoritàriament, a les excavacions del jaciment de Vila Vella o Barri 
Antic i a Can Diví, on s’han trobat restes d’un centre de producció amforal (Martínez 
2008). Es tracta de 36 àmfores del tipus Pascual 1 (SBL001 a SBL003 y SBL005 a 
SBL037), una de les quals presenta la marca Iuli Aniceti, i tres pivots relacionats amb 
el tipus amforal Dressel 2-4 que presenten també marca epigràfica: SBL004 i SBL041 
amb el segell QVA i SBL038 amb el segell CALAM. La resta de materials procedents 
de Sant Boi són pivots d’àmfora amb marca epigràfica procedents d’altres sectors del 
municipi i, en alguns casos, els mateixos segells epigràfics han estat recuperats bé a la 
figlina de Sant Boi, bé a altres tallers ceràmics emplaçats en el curs inferior del riu 
Llobregat: SBL039-F retro, SBL040-QVA, SBL042-QVA + F retro, SBL043-SAB, 
SBL044-(...)OS TH, SBL045-TH, SBL046-TH (...)A, SBL047-VALE. Els 47 individus 
ceràmics de Sant Boi han analitzats mitjançant FRX i DRX i només dues àmfores 
Pascual 1 han estat caracteritzades petrogràficament per l’ERAAUB. 

 
Les àmfores de Can Reverter (RVT) corresponen a fragments ceràmics 

informes (fragments de llavi, nansa, pivot o panxa), però han estat associats pels 
arqueòlegs a dues tipologies diferents. Corresponen al tipus Pascual 1 7 individus 
(RVT001 a RVT007) mentre que 4 són àmfores Dressel 2-4 (RVT008 a RVT011). 
Les 11 àmfores han estat caracteritzades per FRX i DRX mentre que l’anàlisi 
petrogràfica s’ha realitzat sobre 6 àmfores d’ambdues tipologies (RVT004, 7, 9, 10, 
11).  
 

Els individus ceràmics analitzats procedents de Can Tintorer (TTR) 
corresponen a fragments informes de possibles àmfores Dressel 2-4 (TTR001 a 
TTR007). En el cas de 12 individus (TTR008 a TTR019) no podem assegurar la seva 
tipologia i algunes mostres semblen correspondre a fragments de tegula més que no 
pas a contenidors amforals. Els 19 individus ceràmics han estat analitzats per FRX i 
DRX. L’anàlisi petrogràfica ha estat realitzada per l’ERAAUB, sobre 5 individus 
ceràmics (TTR001, 3, 7, 10, 13, 14), i per l’ICAC, sobre dos fragments informes amb 
marca epigràfica: CELLS (PPL-60189) i LEAN (PPL-60190). 

 
 

JACIMENT Nº MOSTRES TIPUS MARQUES 

Barri Antic o 
Vila Vella 

37 SBL002, 3, 5 a 37  Pascual 1 (...) ANICETI 

12 SB001, 4, 38 a 47  Dressel 2-4 
CA(LAM), F retro, QVA, SAB, 

(...)OS TH, TH, TH (...)A, VALE 

Can Reverter 
8 RVT001 a 7,  

SVH-60376 
Pascual 1 - 

4 RVT008 a 11 Dressel 2-4 - 

Can Tintorer 21 
TTR001 a 19  

PPL-60189, PPL-60190 Dressel 2-4 CELLS, LEAN 

Can Pedrerol 18 PDR001 a 16,  
CST-60202, CST-60392 Dressel 2-4 - 

 
Taula 9: Breu inventari de les mostres ceràmiques analitzades 
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En el cas de Can Pedrerol (PDR), els 16 fragments d’àmfora analitzats per 

FRX i DRX són fragments informes i han estat atribuïts al tipus Dressel 2-4. S’ha 
realitzat l’anàlisi per FRX i DRX de tots els individus. D’entre aquests, l’ERAUB ha 
analitzat cinc individus mitjançant l’anàlisi per làmina prima (PDR002, 3, 6, 7, 9). 
 

La caracterització arqueomètrica de les produccions amforals dels quatre 
tallers ceràmics permetrà conèixer les seves característiques composicionals i 
s’intentaran determinar les concentracions que permeten discriminar cada producció. 
Ja que es tracta de quatre centres situats a prop de la mateixa conca fluvial, la del riu 
Llobregat, que compartiren la mateixa activitat terrissaire, fabricant els mateixos tipus 
amforals contemporàniament, l’anàlisi dels processos tecnològics de fabricació 
esdevé fonamental. Serà interessant determinar l’existència o no de coincidències en 
la selecció d’unes argiles o desgreixadors particulars entre les quatre terrisseries. 
Igualment, serà important avaluar el grau d’estandardització tecnològica entre els 
quatre centres, des del processat de les matèries primeres fins a la cocció final de les 
peces ceràmiques, així com determinar les característiques tecnològiques particulars 
que poden presentar aquestes produccions. L’associació dels segells epigràfics trobats 
a les àmfores amb un grup de referència permetrà relacionar els personatges amb un 
centre productor determinat.  
 
 
  

 
 

 
 
 

Figura 31 : Difractograma de l’individu ceràmic RVT002 ; anl : analcima ; cal : calcita ; gh : gehlenita ; 
hm : hematites ; kfs : feldspat potàssic ; pl : plagiòclasi ; px : piroxè ; qtz : quartz 
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Taula 9: Matriu de variació composicional dels 93 individus amforals analitzats (a); Matriu de variació 
composicional de les 47 àmfores de Villa Vella (b), de les 11 àmfores de Can Reverter (c), de les 19 

àmfores de Can Tintorer (d) i de les 16 àmfores de Can Pedrerol (e) 
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6.3. L’anàlisi química per FRX 
 

Les dades composicionals obtingudes de l’anàlisi per FRX dels 93 individus 
ceràmics han estat tractades mitjançant tècniques estadístiques multivariants 
(Aitchison, 1986, 2005; Buxeda, 1999). S’ha treballat sobre la subcomposició: Fe2O3 
(en tant que Fe total), Al2O3, MnO, P2O5, TiO2, MgO, CaO, Na2O, K2O, SiO2, Ba, Rb, 
Th, Nb, Pb, Zr, Y, Sr, Ce, Ga, V, Zn, Cu, Ni i Cr. Per tal d’avaluar la variabilitat 
química existent en el conjunt de dades, s’ha calculat la Matriu de Variació 
Composicional (MVC). Aquesta proporciona, d’una banda, la variació total (vt), que 
quantifica la variabilitat existent entre el total de les dades químiques; d’altra banda, 
la τ.i, que representa la suma del total de variàncies en les transformacions emprant el 
component (i) com a divisor i, finalment, la vt/τ.i, que indica la part que la variació 
total representa del total de la suma de les variàncies en les transformacions emprant 
el component (i) com a divisor. 

 
 
Tenint en compte 25 elements químics, la matriu de variació composicional de 

les 93 àmfores mostra una variació total (vt) de 0.934 (Taula 10a). Aquest valor és 
força elevat i indicatiu de materials de provinença diversa, com és d’esperar en aquest 
cas d’estudi que considera àmfores de diversos centres de producció. En aquesta 
matriu observem, a més, que les diferències químiques es deuen, principalment, a les 
concentracions d’alguns elements, el P2O5, Cr, CaO, Na2O, MgO, Ba i Pb que són els 
que presenten un valor τ.i més elevat. La variabilitat que introdueixen alguns 
d’aquests elements químics, com el MgO, CaO i Cr pot deure’s a les diferències 
composicionals de les matèries primeres (argila i desgreixador) utilitzades en la 
fabricació de les àmfores als quatre tallers considerats o en el sí d’un taller al llarg de 
la seva etapa productiva. En canvi, el P2O5, Na2O, el Pb i, en alguns casos el CaO, Ba, 
MnO i Cu, són elements químics fàcilment alterables i els seus valors poden trobar-se 
parcialment pertorbats degut a processos d’alteració, contaminació i/o diagènesis 
(Lemoine i Picon 1982; Freestone et al. 1985; Walter i Besnus 1989; Maritan i 
Mazzoli 2004; Maritan et al. 2009). En aquest sentit, l’avaluació dels resultats 
obtinguts de l’anàlisi per Difracció de Raigs X permet observar l’existència de dues 
fases d’alteració en algunes àmfores (Figura 31). Es tracta, en primer lloc, de la 
cristal·lització de calcita secundària, que comportaria pertorbacions en la concentració 
de CaO i, possiblement, de Sr i Ba, ja que són elements relacionats des del punt de 
vista geo-químic (Heimann i Maggeti 1981; Picon 1985, 1991; Buxeda 1999; Buxeda 
i Cau 1995; Cau et al. 2002; De la Fuente i Carreras 2008). En segon lloc, s’ha 
identificat la cristal·lització de l’analcima, una fase secundària que es desenvolupa en 
ceràmiques calcàries com a conseqüència de l’alteració de la fase vítrea creada com a 
conseqüència de l’alta temperatura de cocció i que pot comportar la pèrdua de K2O i 
de Rb i la posterior fixació de Na2O (Schwedt et al. 2006). 
 

Per tal d’evitar introduir valors incorrectes al conjunt de dades, s’ha repetit el 
càlcul de la MVC sense tenir en compte el P2O5, MnO, Na2O, Pb, Sr, Cu i el Ba. En 
aquest cas, el valor de la variació total ha disminuït considerablement (vt = 0.491) 
però continua sent representatiu de diverses produccions amforals. També s’ha 
calculat la MVC sense tenir en compte les concentracions en P2O5, MnO, Na2O, Pb, 



           

107 
 

Sr, Cu i Ba per a cada una de les produccions dels diversos tallers 
ceràmics (Taula 10b, 10c, 10d i 10e). Els diferents casos es 

comentaran individualment més endavant. 
 

La variabilitat química existent entre el total d’individus ceràmics o la seva 
similitud composicional, poden representar-se gràficament mitjançant el tractament 
estadístic amb l’anàlisi de components principals. Aquest s’ha realitzat a partir de la 
combinació lineal de la subcomposició: Al2O3, TiO2, MgO, CaO, K2O, SiO2, Rb, Th, 
Nb, Zr, Y, Ce, Ga, V, Zn, Ni i Cr, transformada en logaritmes de raons utilitzant el 
Fe2O3 com a divisor i emprant la matriu de variàncies-covariàncies, sense rotació dels 
eixos. El gràfic bivariant resultant de la Figura 32 mostra els dos components 
principals que, expliquen, conjuntament, el 66% de la variació. Els 93 individus 
ceràmics es distribueixen en quatre conjunts principals, en funció de la seva similitud 
en la composició química. Els elements químics que forcen la distribució de les 
àmfores en els quatre conjunts són, principalment, el CaO i Cr però també el MgO, 
Zr, Rb, Ga i Zn. A la dreta, es distribueixen les àmfores fabricades amb pastes menys 
calcàries formant dos conjunts. El més gran (SBL) agrupa totes les àmfores Pascual 1 
de Vila Vella (Sant Boi de Llobregat). Les seves pastes són calcàries, amb els valors 
en Th, Zr i Cr més elevats de tots els individus. El grup RVT agrupa a dos individus 
d’àmfora Dressel 2-4 de Can Reverter (RVT008 i RVT011). Les seves pastes són poc 
calcàries i presenten alts valors en SiO2 i Zr. A la part esquerra del gràfic, un tercer 
conjunt (RVT-SBL) agrupa àmfores Pascual 1 de Can Reverter i àmfores Dressel 2-4 
de Vila Vella. Totes aquestes àmfores presenten les pastes més calcàries dels 
individus analitzats. A més, les concentracions en TiO2, Y, Ce, V i Cr són les més 
baixes del conjunt de dades, així com en MgO en el cas de les pastes de les àmfores 
Dressel 2-4 de Vila Vella. Un quart conjunt més heterogeni agrupa a la majoria de les 
àmfores de Can Pedrerol i Can Tintorer (PDR-TTR) que es caracteritzen per presentar 
pastes calcàries, amb valors en MgO, Ga i Zn relativament més alts que la resta de 
contenidors ceràmics. Finalment, una sèrie d’àmfores apareixen aïllades en el gràfic 
(SBL004, TTR002, RVT003 i RVT009) sense relacionar-se ni entre elles ni amb cap 
conjunt per la seva diferència composicional. 
 

La Figura 32 ofereix una primera visió de la distribució dels individus 
ceràmics quan se’ls correlaciona utilitzant com a variables les concentracions relatives 
d’una sèrie d’elements químics. No obstant, el CaO és l’element que juga el paper 
més important en la distribució de les àmfores en aquest gràfic i és, també, un dels 
elements químics més fàcilment alterable dins la composició de les pastes ceràmiques, 
degut principalment a processos deposicionals. Per aquest motiu, s’ha repetit el 
tractament estadístic de les dades composicionals sense tenir en compte el CaO, ja que 
les concentracions en CaO. Sobre aquesta subcomposició (Fe2O3, Al2O3, MgO, SiO2, 
Rb, Th, Nb, Zr, Y, Ce, Ga, V, Zn, Ni i Cr) transformada en logaritmes de raons 
utilitzant el TiO2 com a divisor, s’ha realitzat un nou anàlisi d’agrupament, utilitzant 
la distància euclidiana al quadrat i el mètode aglomeratiu del centroide. El 
dendrograma resultant (Figura 33) s’estructura principalment en dos conjunts o 
tendències formades per agrupacions d’àmfores (SBL-1, SBL-2, RVT-1, RVT-2, 
TTR-1, TTR-2, PDR-1 i Varis LLO) que representen, en la majoria de casos, els GR 
dels quatre tallers ceràmics considerats. S’observa igualment una sèrie d’individus 
ceràmics que no s’associen a cap dels GR identificats (SBL001, SBL004, TTR003, 
TTR008, TTR015, TTR018, TTR019, PDR007, PDR010 i PDR016). 
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Figura 32: Gràfic bivariant de la primera i la segona component principal obtingudes de l’ACP, dels 93 

individus ceràmics amb indicació dels conjunts SBL, RVT, RVT-SBL i PDR-TTR segons la seva 
similitud química 
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Figura 33: Dendrograma resultant de l’anàlisi d’agrupament dels 93 individus, emprant la distància 
euclidiana al quadrat i el mètode aglomeratiu del centroide. Indicació dels grups SBL-1 (Pascual 1), 
SBL-2 (Dressel 2-4), RVT-1 (Pascual 1), RVT-2 (Dressel 2-4), TTR-1, TTR-2, PDR-1 i Varis LLO 



           

110 
 

 
 

 
6.3.1. Les produccions amforals de Vila Vella o Barri Antic  (Sant 

Boi de Llobregat) 
 

A la matriu de variació composicional de la Taula 10b s’observa com el valor 
de la variació total, a partir de la subcomposició química considerada de les 47 
àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4 de Sant Boi de Llobregat, és molt baix (vt= 0.268) i 
representatiu d’una producció ceràmica monogènica. No obstant, al dendrograma de 
la Figura 33 les àmfores d’aquest centre es distribueixen en dues agrupacions. Totes 
les àmfores Pascual 1 de Vila Vella (SBL002, 3, 5 a 37) apareixen agrupades formant 
un grup de referència (GR SBL-1), ja que totes presenten una composició química 
molt similar (Martínez 2008; Martínez et al. 2007). Les pastes són predominantment 
calcàries amb alts valors relatius en Th, Zr i Cr. La composició química resultant del 
càlcul de la mitjana aritmètica de les concentracions químiques d’aquests 35 
contenidors es dóna a la Taula 11. A aquest GR s’associa l’àmfora que porta segellat 
el nom Iulius Aniceti i, d’aquesta manera, podem confirmar la participació d’aquest 
personatge en alguna tasca relacionada directa o indirectament amb la fabricació 
d’àmfores Pascual 1 al taller de Vila Vella. Pròximes a aquest darrer grup es troben 
dues àmfores del tipus Dressel 2-4 (SBL001 i SBL004) que es separen de la resta de 
contenidors Pascual 1 per presentar uns valors relativament més baixos en Nb, Zr, Y, 
Ce, V i Ni.  
 

Les àmfores Dressel 2-4 de Sant Boi de Llobregat (SBL038, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46 i 47) han estat fabricades amb pastes força més calcàries i amb baixos 
valors relatius en Cr, però també en Ti, Y, Ce i V. Aquests individus ceràmics 
representen el grup de referència (GR SBL-2) de les àmfores Dressel 2-4 d’aquesta 
figlina (Taula 11). Tots els segells analitzats, CA(LAM), F retro, QVA, SAB, (...)OS 
TH, TH, TH (...)A i VALE poden ser atribuïts al mateix GR, el que significa una 
mateixa producció amforal destinada a satisfer la demanda de diversos personatges 
que per motius productius o comercials van marcar el seu nom en alguns contenidors. 
El segell QVA és un dels més representats a Vila Vella i en aquest estudi s’han 
considerat quatre individus amb aquesta marca, si bé un d’ells (SBL004) sembla 
haver estat fabricat amb una pasta lleugerament diferent. 
 

La diversitat composicional de les àmfores de Vila Vella només reflecteix 
lleugers canvis en la composició de les pastes i la variabilitat química existent no és 
elevada, sinó l’esperada entre les produccions d’un taller ceràmic. La marcada 
diferenciació composicional que caracteritza a les produccions d’àmfores Pascual 1 i 
Dressel 2-4 podria estar relacionada amb canvis importants dels processos tecnològics 
en el moment en què s’adopta al repertori de formes ceràmiques l’àmfora Dressel 2-4. 
La incorporació d’aquest tipus comporta la modificació del disseny i també de l’àrea 
d’aprovisionament de les matèries primeres i dels processos tecnològics de processat 
de la pasta. Aquests aspectes s’ampliaran en l’anàlisi petrogràfica que descriurem 
posteriorment. 
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6.3.2. Les produccions amforals de Can Reverter (Sant Vicenç dels 
Horts). 

 
Les 11 àmfores analitzades procedents de Can Reverter presenten una gran 

variabilitat composicional (vt = 0.796), atípica en un centre de producció i més tenint 
en compte el baix nombre d’individus analitzats (Taula 10c). A la Figura 33, les 
àmfores es distribueixen en dos grups, i les diferències químiques en la composició de 
les àmfores d’un i altre grup són les responsables de l’alta variabilitat total que 
presenten els contenidors d’aquest centre. Un dels grups (RVT-1) està format per 5 
àmfores Pascual 1 (RVT001, 2, 4, 5 i 6), de pasta calcària amb valors en MgO i Ni 
elevats (Taula 11). L’altre grup (RVT-2) agrupa 4 àmfores Dressel 2-4 (RVT008, 9, 
10 i 11) de pasta poc calcària, amb concentracions relatives elevades en SiO2, Zr i Ce 
i baixes en MgO. L’individu ceràmic RVT010 es separa una mica de la resta 
d’àmfores Dressel 2-4 per lleugeres diferències composicionals. D’aquestes dades es 
desprèn l’existència de dues produccions amforals a Can Reverter, caracteritzades 
com els grups de referència RVT-1 i RVT-2, i que responen a dos dissenys amforals 
diferents. S’evidencia, així, un canvi tecnològic important en el moment d’inici de la 
fabricació de les àmfores Dressel 2-4, que té a veure, com al taller de Vila Vella, amb 
els processos d’aprovisionament de matèries primeres i de processat de la pasta. A 
Can Reverter, però, es passa d’utilitzar una pasta calcària en la fabricació de les 
àmfores Pascual 1 a una pasta poc calcària en el procés de producció del tipus Dressel 
2-4. 
 
 

6.3.3. Les produccions amforals de Can Tintorer (El Papiol) 
 

La variabilitat química present entre els 19 individus ceràmics de Can Tintorer 
(vt = 0.358) és lleugerament elevada com per considerar, a priori, que tots formen 
part de la producció monogènica d’un taller ceràmic (Taula 10d). Aquesta variabilitat 
química es veu reflectida en la distribució que presenten els individus ceràmics al 
dendrograma de la Figura 33. 

 
Les àmfores Dressel 2-4 de Can Tintorer (TTR001, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 14 i 16) 

formen un conjunt caracteritzat per presentar unes pastes calcàries amb valors 
relativament alts en Rb, Nb, Zn i Ni (Taula 11). Aquesta composició seria la 
característica del grup de referència de les  àmfores Dressel 2-4 de Can Tintorer 
(TTR-1). No obstant, tres altres individus apareixen associats (TTR012, 13 i 17) 
formant el grup TTR-2, que es diferencia del GR TTR-1 per presentar unes pastes 
amb valors relatius superiors en MgO i inferiors en V, Ni i Cr. Les diferències 
composicionals d’aquests grups amb la resta d’individus ceràmics procedents de Can 
Tintorer (TTR003, 8, 15, 18 i 19) són lleugeres ja que tots es caracteritzen per 
presentar alts valors en Rb, Nb, V, Zn i Ni en relació a la resta d’àmfores analitzades. 
No obstant, l’individu TTR018 presenta uns valors en SiO2, Rb, Zr i Y més elevats i 
uns valors en V, Zn, Y i Cr inferiors i, per aquest motiu, apareix aïllat de la resta de 
contenidors procedents d’aquest centre.  
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Taula 11: Mitjana aritmètica (ma) i desviació estàndard (ds) dels 8 GR identificats per a les 93 àmfores 
procedents dels tallers ceràmics de Vila Vella (SBL-1 i SBL-2), Can Reverter (RVT-1 i RVT-2), Can 

Tintorer (TTR-1 i TTR-2), Can Pedrerol (PDR-1) i el grup format per àmfores d’aquests 3 darrers 
centres de producció (Varis LLO). Els valors responen a dades normalitzades al 100% 
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La variabilitat química observada a Can Tintorer és significativa i podria ser 

indicativa de l’heterogeneïtat tipològica dels individus. Tots els individus ceràmics 
analitzats corresponen a fragments informes de suposada àmfora Dressel 2-4. 
Tanmateix, com s’ha mencionat en la descripció tipològica de les mostres, alguns 
d’aquests individus podrien correspondre a fragments de teula. Així s’explicaria la 
gran variabilitat química existent entre aquests materials i la perillositat que 
representa intentar caracteritzar una producció determinada a partir de pocs materials i 
que no responen, amb seguretat, a la tipologia objecte d’estudi.  
 
 
 

6.3.4. Les produccions amforals de Can Pedrerol (Castellbisbal) 
 

La variabilitat composicional calculada en el cas de les ceràmiques procedents 
de Can Pedrerol és força baixa (vt = 0.283) i característica d’una producció ceràmica 
monogènica (Taula 10e). Al dendrograma de la Figura 33, una bona part de les 
àmfores Dressel 2-4 de Can Pedrerol (PDR001, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14 i 15) formen un 
grup força homogeni que ha estat considerat el grup de referència (GR PDR-1) de les 
àmfores Dressel 2-4 d’aquest taller. Aquest GR representa unes pastes amb valors 
relatius en MgO lleugerament superiors a la resta de produccions considerades en 
aquest estudi.  

 
Altres individus ceràmics procedents de les excavacions d’aquest centre 

apareixen formant part d’una segona agrupació a l’extrem dret del dendrograma 
(PDR008, 9, 13), juntament amb àmfores de Can Tintorer (TTR004, 7) i Can Reverter 
(RVT003, 7). Aquestes pastes, tot i presentar una composició similar, no poden ser 
associades a cap dels GR identificats i han estat agrupades en el grup químic Varis 
LLO. Es caracteritzen per presentar alts valors relatius en MgO, V, Zn i Ni respecte el 
conjunt de dades (Taula 11). 

 
Cal destacar, a més, l’existència de diversos individus ceràmics que resten 

aïllats en el dendrograma, com el cas de les mostres PDR007 i PDR010, que es 
diferencien de la resta per mostrar una concentració relativa encara major en V, Zn i 
Ni. L’àmfora PDR011 s’associa, des del punt de vista químic, al GR SBL-2 de les 
àmfores Dressel 2-4 de Vila Vella. Finalment, l’individu ceràmic PDR016 presenta 
grans diferències composicionals i per aquest motiu apareix a l’extrem esquerra del 
dendrograma associant-se a la resta d’àmfores a una gran distància ultramètrica. La 
principal diferència d’aquest individu de pasta calcària és que presenta més del doble 
en MgO que la resta d’àmfores. Com ja s’ha apuntat en el cas de les mostres 
ceràmiques de Can Tintorer, la gran variabilitat química que s’observa entre els 
individus de Can Pedrerol podria estar relacionada amb l’existència de materials 
ceràmics de diversa tipologia entre els individus analitzats ja que tots responen a 
fragments informes.    
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6.4. L’anàlisi mineralògica i petrogràfica 

 
La descripció petrogràfica de les àmfores dels tallers del Baix Llobregat s’ha 

realitzat seguint la proposta de Whitbread (1989) que té en compte la matriu, el grau 
de porositat i el tipus, mida, forma, freqüència i distribució de les inclusions, tant de la 
fracció fina com de la grollera, en el moment de definir les fàbriques petrogràfiques. 
Un resum de la descripció petrogràfica de les diverses fàbriques identificades es 
presenta a la Taula 12. Les microfotografies obtingudes de l’observació dels individus 
per làmina prima amb el microscopi òptic polaritzant i per mitjà de la fractura fresca 
amb la lupa binocular es mostren a les Figures 34 i 35 respectivament. 

 
 

 
6.4.1. Les produccions amforals de Vila Vella o Barri Antic (Sant 

Boi de Llobregat) 
 

L’anàlisi petrogràfica s’ha realitzat sobre dues àmfores Pascual 1 de Vila Vella 
(SBL006 i SBL028) que poden considerar-se la mateixa fàbrica petrogràfica.  
 
- Fàbrica petrogràfica SBL-1: 
Matriu i porositat :  

La matriu (55-65%) és moderadament carbonàtica, òpticament inactiva, de 
tonalitat marró vermellosa en nícols creuats (Figura 34a). No s’observen 
característiques texturals però si una diferenciació de color a la vora externa de la 
paret. La porositat (5-10%) és mitjana. Són dominants els meso-vacúols amb espaiat 
obert i sense mostrar una orientació preferent. Les partícules no plàstiques són 
abundants i es distribueixen de forma heterogènia en la matriu ceràmica.  

 
Inclusions (30-35%): 

La fracció fina (inferior a 0.1mm) correspon al 70-80% dels elements no 
plàstics. És sub-angulosa a sub-arrodonida i equidimensional. Predominen els cristalls 
de quars monocristal·lí i petits nòduls de calcita micrita; les làmines de mica són 
freqüents; els cristalls de feldspat i d’epidota són comuns; els minerals opacs són 
escassos. 

La fracció grollera (superior a 0.1mm) correspon al 20-30%. Les inclusions 
són preferentment de forma equidimensional i elongada, sub-angular a sub-
arrodonida; espaiat simple, sovint en contacte; pobrament distribuïdes, de tendència 
bimodal amb poques inclusions de fracció grollera (≤ 1mm) i un predomini 
d’inclusions de mida mitjana (0.2-0.5 mm). En algun cas excepcional, algun fragment 
metamòrfic supera els 2mm. S’observa un domini dels cristalls de quars 
monocristal·lí i policristal·lí i de fragments calcaris, generalment micrita però també 
esparita; els fragments de roques ígnies de tipus granitoide, de vegades amb amfíbols 
associats, són freqüents; els fragments elongats de fil· lites i quars-mica esquist i els 
cristalls de feldspats i epidotes són comuns; els minerals opacs i els fragments de sílex 
són escassos (Martínez 2008). 

 



           

115 
 

 
 

 
 

Figura 34a i 34b: Microfotografies per làmina prima amb llum polaritzada creuada (nc), a 40 i 100 
augments. a) Fàbrica petrogràfica SBL-1 (SBL006) i SBL-2 (SBL038, 40, 42, 43); b) Fàbriques 

petrogràfiques RVT-1 (RVT002), RVT-2 (RVT009 i RVT011) i l’individu RVT007 
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Figura 34c i 34d: Microfotografies per làmina prima amb llum polaritzada creuada (nc), a 40 i 100 
augments. c) Fàbriques petrogràfiques TTR-1 (TTR001, 10, 14), TTR-2 (SBL013) i els individus 

TTR003 i TTR007; d) Fàbrica petrogràfica PDR-1 (PDR002, 3 i 6) i els individus PDR007 i PDR009 
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Des del punt de vista macroscòpic, les àmfores Pascual 1 responen a una 

fàbrica de fracció mitjana, amb cristalls de quars, fragments de roques ígnies de tipus 
granitoide, de roques metamòrfiques i làmines de fil· losilicats (Figura 35a).  
 

Les petites diferències de coloració de la pasta podrien estar relacionades amb 
una mínima variació del component carbonàtic i amb la temperatura de cocció. 
L’efecte de la temperatura en una mateixa fornada variarà segons la posició de les 
ceràmiques dins el forn i comportarà unes modificacions graduals de les 
característiques físiques (color, textura), mineralògiques i micro-estructurals (duresa, 
porositat) de les pastes ceràmiques. Una sèrie d’experiments termo-difractomètrics 
realitzats sobre algunes àmfores Pascual 1 de Vila Vella permeten seguir l’evolució de 
les fases cristal·lines a les pastes del GR SBL-1 segons la temperatura de cocció 
(Martínez, 2008). A la Figura 36 s’observa com a 800ºC, la calcita ha desaparegut 
totalment. Per aquest motiu, la calcita present a tots els individus SBL analitzats 
sembla ser, probablement, d’origen secundari (Buxeda; Cau, 1995). L’hematites i els 
piroxens són presents a tots els rangs de temperatura, si bé la seva presència és més 
forta a partir de 950-1000ºC, i encara més intensa entorn 1100ºC. Les il· lites, presents 
de manera primària, s’han descompost pràcticament a 1000-1050ºC. A partir de 
950ºC s’observa l’aparició de pics lleugers de gehlenita. A 1100ºC, les fases de cocció 
i la plagiòclasi mostren el màxim desenvolupament. Tenint en compte aquestes dades, 
s’ha estimat la temperatura de cocció equivalent (TCE) dels 47 individus d’àmfora 
Pascual 1 i Dressel 2-4 de Vila Vella i s’han pogut classificar en cinc rangs de 
temperatura de cocció diferents.  

 
Les àmfores cuites entorn 800-850ºC presenten unes pastes de tonalitat 

vermella (SBL008, 11, 28, 36), que tendeixen al color vermell-rosat a partir de 850-
900ºC (SBL005, 6, 26, 34). A mesura que augmenta la temperatura, les pastes 
esdevenen més clares, passant d’un color marró-rosat les àmfores cuites al voltant de 
900-950ºC (SBL007, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 29, 30), a un to marró-groguenc a partir 
dels 950-1000ºC (SBL003, 20, 22, 24, 25, 33). No obstant, entre els materials 
analitzats es troben 13 àmfores que han estat sobrecuites, a una TCE  ≥ 1000ºC 
(SBL001, 2, 4, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 31, 35, 37), i que han adoptat una tonalitat 
groguenca-verdosa. 

 
 
- Fàbrica petrogràfica SBL-2: 

 
L’observació petrogràfica de 5 àmfores Dressel 2-4 de Vila Vella (SBL038, 

40, 42, 43 i 45) permet diferenciar aquest tipus de les àmfores Pascual 1 per presentar 
unes pastes més grolleres. 
Matriu i porositat :  

La matriu (50-60%) és carbonàtica, més rica en òxids de ferro a l’individu 
SBL045, òpticament inactiva, de tonalitat marró verdós en nícols creuats (Figura 34a).  

No s’observen característiques texturals. La porositat (5-10%) és mitjana. Són 
dominants els meso-vacúols amb espaiat obert i meso vesícules. Les partícules no 
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plàstiques són moderadament abundants i es distribueixen de forma 
heterogènia en la matriu ceràmica. 

Inclusions (35-40%): 
La fracció fina (inferior a 0.1mm) és sub-angulosa a sub-arrodonida i 

equidimensional. Predominen els cristalls de quars monocristal·lí i petits nòduls de 
calcita micrita; les làmines de mica són freqüents; els cristalls de feldspat i les restes 
de microfòssils calcaris de tipus foraminífer són comuns; els minerals opacs són 
escassos. 

La fracció grollera (superior a 0.1mm) és relativament menys present en les 
àmfores SBL038, 43 i 45 en relació als individus SBL040 i SBL042. Les inclusions 
són equidimensionals i elongades, sub-angulars a sub-arrodonidonides; espaiat 
simple, sovint en contacte; pobrament distribuïdes, de tendència unimodal amb moltes 
inclusions de fracció grollera (≤ 1mm). S’observa un domini dels fragments de roques 
ígnies de tipus granitoide juntament amb cristalls de quars, feldspat alcalí i plagiòclasi 
despresos d’aquestes roques, així com fragments calcaris, generalment micrita però 
també esparita i restes de microfòssils; els fragments de sílex, de fil· lita i de quars-
mica esquist són freqüents; els cristalls d’epidota són comuns; els opacs i les biotites 
són escassos. 

L’anàlisi macroscòpica de les àmfores Dressel 2-4 de Vila Vella apunta a 
l’existència de diverses fàbriques, diferenciades principalment per la mida, forma i 
freqüència de les inclusions no plàstiques, que corresponen majoritàriament a 
fragments derivats de roques cristal·lines i metamòrfiques (Figura 35a). Aquests 
individus han estat cuits a temperatures diverses, originant tonalitats vermelloses en el 
cas de les àmfores cuites entorn 800-850ºC (SBL046), rosades entre 850-900ºC 
(SBL044), marró-rosat entre 900-950ºC (SBL040, 43, 45), marró-beix entre 950-
1000ºC (SBL039, 41) i beix-verdós a TCE superiors a 1000ºC (SBL038, 43 i 47).  
 
 

6.4.2. Les produccions amforals de Can Reverter (Sant Vicenç dels 
Horts) 

 
Una primera observació que es desprèn de l’anàlisi petrogràfica de sis àmfores 

procedents del centre productor de Can Reverter és l’existència d’una pasta molt poc 
calcària amb abundants inclusions de fracció fina i grollera, que caracteritza als 
contenidors de tipus Dressel 2-4 i una pasta força calcària amb presència moderada 
d’inclusions no plàstiques, que caracteritza a les àmfores Pascual 1. Tanmateix, 
algunes àmfores Pascual 1 mostren certes diferències en la composició petrològica de 
les pastes.  
 
- Fàbrica petrogràfica RVT-1 (Pascual 1): 
Matriu i porositat :  

La matriu (50-60%) de l’individu ceràmic RVT002 i RVT004,  és calcària, 
òpticament inactiva, de tonalitat marró-groguenc en nícols creuats (Figura 34b). No 
s’observen característiques texturals. La porositat (5-10%) és mitjana, en forma de 
meso-vacúols, canals i també meso-vesícules que semblen el resultat de la 
descomposició de microfòssils calcaris durant la cocció de la peça. Les partícules no 
plàstiques són moderadament abundants i es distribueixen de forma homogènia. 
Inclusions (35-40%): 
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Taula 12: Taula amb la descripció de les diverses fàbriques petrogràfiques identificades. 
Indicació de la fàbrica; del tipus de matriu: rica en òxids de ferro (Fe2O3) o en carbonats (CaCO3); el 
color de la matriu en llum polaritzada creuada (nc), el grau de porositat (+: poca, ++: mitjana, +++: 

molta); els %, dimensions (mm) i tipus d’inclusions no plàstiques citades per ordre d’abundància; bi: 
biotita, cal: calcita micrita i esparita, cal m: calcita micrita, ep: epidota, fos: microfòssiles, gran: 

granitoïdes, kfs: feldspat alcalí, mm: mica moscovita, op: minerals opacs, pis: pissarra; pg: plagiòclasi, 
qrs: quars, qrs-m esq: quars-mica esquist, sil: sílex, sor: roca sorrenca quarítica 
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La fracció fina (inferior a 0.1mm) és moderadament abundant; sub-angulosa a 
sub-arrodonida, equidimensional. Predominen els nòduls de calcita micrítica i restes 
semi-descompostes de microfòssils calcaris de tipus foraminífer; els cristalls de quars 
monocristal·lí i les làmines de mica i biotita són freqüents; els cristalls de feldspat 
alcalí, plagiòclasi i els minerals opacs són comuns. 

La fracció grollera (superior a 0.1mm) està formada per inclusions de forma 
preferentment equidimensional, sub-angular a sub-arrodonidas; espaiat simple; poc 
homogèniament distribuïdes, de tendència bimodal, amb un predomini de la fracció 
mitjana (0.5 mm) respecte la fracció grollera (≤ 1mm). Dominen els fragments de 
roques ígnies de tipus granitoide i els cristalls de quars monocristal·lí i policristal·lí 
derivats d’aquestes roques; els fragments de quars-mica esquist, fil· lita, minerals 
opacs i nòduls de calcita micrítica són freqüents; els fragments de sílex i cristalls de 
feldspat alcalí, plagiòclasi i biotita són comuns. Respecte a l’àmfora RVT004, tant la 
matriu com les inclusions fines són similars a les de la fàbrica RVT-1, però amb 
certes diferències. Dominen els fragments de quars policristal·lí i els nòduls de calcita 
micrítica, mentre que els fragments de sílex i les biotites són comuns i els fragments 
de granitoides i de roques metamòrfiques són escassos. Macroscòpicament, l’individu 
RVT001 presenta una matriu calcària de tonalitat marró, amb poques inclusions i de 
fracció mitjana, a on s’observen fragments procedents de roques cristal·lines, de 
roques sedimentàries de matriu argilosa i de roques metamòrfiques (Figura 35b). 

 
Des del punt de vista mineralògic, a partir dels resultats obtinguts de l’anàlisi 

per DRX, podem considerar fins a dos rangs d’alta temperatura de cocció diferents 
per als individus ceràmics que formen el GR RVT-1. Les àmfores RVT001, 2, 4 i 6 
presenten associades fases primàries i fases de cocció, com la gehlenita i el piroxè i, 
per aquest motiu poden ser adscrites a una TCE estimada al voltant de 850-950ºC. En 
canvi, als difractogrames de les àmfores RVT002 i RVT005 ja no s’observen els 
fil· losilicats i l’increment de les fases de cocció és significatiu, així com la 
cristal·lització de fases secundàries d’alteració post-deposicial, com l’analcima 
criptocristal·lina i la calcita (Buxeda i Cau 1995; Schwedt et al. 2006; Martínez 2009: 
298).  
 
 
- Fàbrica petrogràfica de l’àmfora Pascual 1 RVT007: 
Matriu i porositat :  

L’àmfora RVT007 presenta una matriu (50-60%) calcària, moderadament 
inactiva des del punt de vista òptic, de tonalitat marró-ataronjat en nícols creuats 
(Figura 34b). Destaquen una sèrie de característiques texturals relacionades amb la 
barreja d’argiles, per la presència d’unes concentracions d’argila vermella de forma 
lenticular intercalades en una matriu argilosa de tonalitat groguenca. També 
s’observen conglomerats esfèrics formats per petites partícules d’argila que 
s’anomenen pèl·lets. La porositat (5-10%) és mitjana, en forma de meso-vesícules i 
meso-vacúols, que semblen el resultat de la descomposició de microfòssils calcaris 
durant la cocció de la peça. Les partícules no plàstiques són moderadament abundants 
i es distribueixen de forma homogènia. 
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Inclusions (30-40%): 
La fracció fina (inferior a 0.1mm) és abundant, sub-angulosa a sub-

arrodonida, equidimensional. Predominen els nòduls de calcita micrítica i restes semi-
descompostes de microfòssils calcaris de tipus foraminífer; els cristalls de quars 
monocristal·lí i les làmines de mica i biotita són freqüents; els cristalls de feldspats i 
els minerals opacs són comuns. 
 

La fracció grollera (superior a 0.1mm) està formada per inclusions de forma 
preferentment equidimensional, sub-angular a sub-arrodonida; espaiat simple; poc 
homogèniament distribuïdes, de tendència bimodal; predomini de la fracció mitjana 
(0.5 mm) respecte a la fracció grollera (≤ 1mm). Dominen els fragments de roques 
meta-granítiques, roques sorrenques quarsítiques amb matriu rica en minerals d’argila 
i quars-mica esquistos; els cristalls de quars monocristal·lí, feldspat alcalí i 
plagiòclasi, calcita (micrita i esparita) i biotita són freqüents; els microfòssils de 
diversa natura són comuns.  
 

Si bé l’estat òptic d’aquesta fàbrica ja indicava una baixa temperatura de 
cocció per a l’àmfora RVT007, l’anàlisi per DRX permet estimar una TCE al voltant 
de 800-850ºC. Destaca l’absència total de fases cristal·lines de cocció i de l’hematites. 
Les fases primàries són quars, calcita, fil· losilicats, feldspat potàssic i plagiòclasi. 
Aquests són els elements que formen les roques granítiques i sorrenques que 
constitueixen l’element dominant de la fracció grollera. Des del punt de vista 
macroscòpic, la matriu de l’àmfora RVT007 és calcària, de tonalitat beix, amb 
presencia de pocs fragments de roca però de gran mida. Destaca la presència de 
cristalls de calcita secundària a l’interior dels meso-vacúols (Figura 35b). 

 
 
 

- Fàbrica petrogràfica RVT-2 (Dressel 2-4): 
Matriu i porositat :  

Les tres àmfores Dressel 2-4 (RVT009, 10 i 11) analitzades petrogràficament 
corresponen a la mateixa fàbrica, les característiques de la qual poden atribuir a la 
totalitat d’àmfores que formen el GR RVT-2. En tots els casos, la matriu (40-50%) és 
molt rica en òxids de ferro i només s’observen uns pocs nòduls de calcita micrítica; 
òpticament poc activa, de tonalitat vermellosa en nícols creuats (Figura 34b). No 
s’observen característiques texturals. La porositat (5-10%) és mitjana, en forma de 
meso-vacúols. Les inclusions són més abundants que a les àmfores Pascual 1 i es 
distribueixen de forma homogènia.  
Inclusions (40-50%): 

La fracció fina (inferior a 0.1mm) és abundant; sub-angulosa a sub-arrodonida, 
equidimensional i laminar. Predominen els cristalls de quars monocristal·lí i làmines 
de mica i biotita; els cristalls de feldspats i els minerals opacs són freqüents; els 
cristalls d’epidota són comuns. 

La fracció grollera (superior a 0.1mm) és abundant. Les inclusions són de 
forma equidimensional i tabular, laminar en el cas dels elements micacis i biotites, 
sub-angular a sub-arrodonida; espaiat simple; homogèniament distribuïdes, de 
tendència bimodal, amb un predomini de la fracció mitjana (0.3-0.5mm) respecte a la 
fracció grollera (≤ 1mm). Dominen els fragments de roques ígnies de tipus granitoide 
i els cristalls de quars monocristal·lí i policristal·lí despresos d’aquestes roques; els 
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fragments de quars-mica esquist, sílex i roques sorrenques 
quarsítiques; els fragments de feldspat alcalí, plagiòclasi, són 

comuns; els cristalls d’epidota, biotita i de minerals opacs són escassos. Des del punt 
de vista macroscòpic, la matriu de les àmfores Dressel 2-4 és poc calcària, de tonalitat 
vermellosa amb gran presència de roques cristal·lines (Figura 35b). 
 

Les àmfores d’aquesta fàbrica han estat cuites en dos rangs de bona 
temperatura, com evidencia l’anàlisi mineralògica per DRX i, per aquest motiu, el 
color de les pastes es manté en un degradat vermellós més o menys intens. La TCE 
estimada per a les àmfores RVT008 i RVT011 és d’entorn 850-900ºC mentre que els 
individus RVT009 i RVT010 semblen haver estat cuits a una TCE lleugerament 
superior. 

 
 
6.4.3. Les produccions amforals de Can Tintorer (El Papiol) 

 
 

L’observació petrogràfica de sis individus ceràmics (TTR001, 3, 7, 10, 13, 14) 
procedents del centre productor de Can Tintorer porta a diferenciar fins a tres 
produccions ceràmiques en quant a les característiques de la matriu i al tipus, 
freqüència i dimensions de les inclusions no plàstiques. 
 
- Fàbrica petrogràfica TTR-1 (Dressel 2-4): TTR001, 10 i 14 
Matriu i porositat :  

Matriu (50-60%) predominantment rica en òxids de ferro, moderadament 
activa des del punt de vista òptic, de tonalitat vermellosa en nícols creuats (Figura 
34c). La porositat (5-10%) és poc present, en forma de micro-vesícules i meso-
vacúols. Les partícules no plàstiques són abundants i es distribueixen de forma 
homogènia.  
Inclusions (30-40%): 

La fracció fina (inferior a 0.1mm) és sub-angulosa a sub-arrodonida, laminar, 
equidimensional i elongada. Predominen les làmines de mica, biotita i els cristalls de 
quars monocristal·lí; els cristalls de feldspats són freqüents; els cristalls d’opacs són 
comuns i les epidotes són escasses.  

La fracció grollera (superior a 0.1mm) està formada per inclusions abundants i 
de gran mida. La seva forma és preferentment equidimensional i elongada, laminars 
en el cas dels fil· losilicats; sub-angulars a sub-arrodonides; amb espaiat simple, ben 
distribuïdes, de tendència bimodal amb igual predomini d’inclusions a la fracció 
grollera (1.5mm) que a la fracció mitjana (0.5mm). Predomini de fragments de roques 
ígnies de tipus granitoide que presenten signes de metamorfisme com s’evidencia en 
l’alteració dels feldspats alcalins i plagiòclasis; són freqüents les làmines de biotita i 
els minerals opacs; els microfòssils calcaris de tipus foraminífer i els fragments de 
sílex són comuns; les làmines de mica són escasses. A aquesta fàbrica podríem 
atribuir també l’àmfora amb la marca CELLS i un altre segell il· legible (PPL-60189) 
procedent de Can Tintorer (Álvarez et al., 2009). Des del punt de vista macroscòpic, 
la matriu de la fàbrica TTR-1 és mitjanament calcària, de tonalitat marró-rosat, amb 
grans inclusions granítiques i fil· losilicats (Figura 35c). 
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Figura 35a i 35b: Microfotografies per lupa binocular a 25 augments (25x): a) Àmfores 
Pascual 1 (SBL035) i Dressel 2-4 (SBL041 i SBL046) de Vila Vella; b) Àmfores Pascual 1 (RVT001 i 

RVT007) i Dressel 2-4 (RVT011) de Can Reverter
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Figura 35c i 35d: Microfotografies per lupa binocular a 25 augments (25x): c) Àmfores Dressel 2-4 
(TTR007 i TTR009) i una possible teula (TTR012) de Can Tintorer; d) Àmfores Dressel 2-4 (PDR012, 

PDR008 i PDR007) de Can Pedrerol 
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L’anàlisi mineralògica per DRX indica que els individus ceràmics que formen 
el GR TTR-1 poden ser associats a diversos rangs de temperatura de cocció 
equivalent (TCE), responent així a la diversitat de colors de les pastes que formen 
aquest grup. Els individus cuits a més baixa TCE, entorn 850-950ºC presenten 
tonalitats rosades (TTR001, 2, 5, 6) mentre que les àmfores cuites a alta TCE, 
superior a 950-1000ºC, presenten tonalitats marrons clares (TTR009, 10, 11, 16).  
 
 
- Fàbrica petrogràfica TTR-2: 
 
Matriu i porositat :  

L’individu ceràmic TTR013 presenta una matriu (50-60%) és molt rica 
calcària; òpticament poc activa, de tonalitat marró-taronja en nícols creuats (Figura 
34c). No s’observen característiques texturals. La porositat (5-10%) és mitjana, en 
forma de meso-vacúols, meso-vesícules i presència d’algun canal. Les partícules no 
plàstiques són menys abundants que a la resta d’individus ceràmics de Can Tintorer i 
es distribueixen de forma homogènia.  
Inclusions (30-40%): 

La fracció fina (inferior a 0.1mm) és moderadament abundant; sub-arrodonida, 
equidimensional i laminar. Predominen els cristalls de quars monocristal· lí, làmines 
de mica i biotita; els cristalls de feldspats i els microfòssils calcaris de tipus 
foraminífer, parcialment descompostos, són freqüents; els cristalls d’epidota i els 
minerals opacs són comuns. 

La fracció grollera (superior a 0.1mm) està formada per inclusions de forma 
equidimensional i tabular, sub-angular a sub-arrodonida; espaiat simple; 
homogèniament distribuïdes, de tendència bimodal, amb un predomini de la fracció 
mitjana (≤ 0.5mm). Dominen els fragments de roques ígnies de tipus granitoide; els 
fragments de quars-mica esquist, sílex i roques sorrenques quarsítiques; els nòduls de 
micrita i els fragments de feldspat alcalí i plagiòclasi són comuns; els microfòssils 
calcaris i els fragments de roques sedimentàries de matriu argilosa són escassos.  

L’anàlisi macroscòpica ha portat a definir una característica particular 
d’aquesta producció. La superfície exterior de les parets és de tonalitat rosada mentre 
que la part central i interior de la fàbrica és de tonalitat marró-clar. Aquest canvi en la 
superfície externa d’aquests individus hauria d’estar relacionat amb una forta entrada 
d’oxigen en el moment inicial del refredament després de la cocció, que hauria 
provocat la oxidació de la part externa de les ceràmiques. Es tracta d’una fàbrica de 
fractura irregular, amb inclusions de mida gran visibles a simple vista, entre les que 
destaquen els fragments granítics, quars, fil· losilicats i algun fragment metamòrfic. La 
TCE pot estimar-se, en el cas dels individus TTR012, 13 i 17, al voltant de 900-
950ºC. 
 
 
- Fàbrica petrogràfica de l’individu ceràmic TTR003: 
Matriu i porositat :  

Matriu (55-65%) predominantment rica en òxids de ferro, òpticament poc 
activa, de tonalitat vermellosa en nícols creuats (Figura 34c). La porositat (5-10%) és 
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poc present. Les partícules no plàstiques són moderadament 
abundants i es distribueixen de forma homogènia.  

Inclusions: 20-30%.  
La fracció fina (inferior a 0.1mm) és poc abundant, de forma sub-arrodonida a 

arrodonida, equidimensional i laminar. Predominen les làmines de mica, biotita i els 
minerals opacs; els cristalls de quars monocristal·lí són freqüents; els cristalls 
d’epidota són escassos.  

La fracció grollera (superior a 0.1mm) és relativament abundant, formada per 
inclusions de forma equidimensional i elongada, sub-angular a sub-arrodonides; 
espaiat simple, poc homogèniament distribuïdes, de tendència bimodal amb un major 
predomini d’inclusions de la fracció mitjana (0.4mm) respecte a unes poques 
inclusions grolleres (≤ 1mm). Domini de fragments de roques ígnies de tipus 
granitoide; són freqüents els fragments de quars monocristal·lí i de roques 
metamòrfiques (mica-esquist i quars-mica esquist); els cristalls d’epidota, feldspats i 
els nòduls de calcita micrítica són comuns; els fragments de roques quarsítiques són 
escassos. 
 

La TCE estimada per aquest individu ceràmic, a partir de l‘anàlisi per DRX, és 
d’entorn 850-950ºC ja que presenta fases cristal·lines primàries amb una incipient 
aparició de fases de cocció com la gehlenita i el piroxè. Tot i estar cuit a la mateixa 
TCE que l’individu ceràmic TTR007, l’àmfora TTR003 presenta una tonalitat marró-
rosada, ja que la proporció de carbonats a la pasta és menor, fet que facilita la 
cristal·lització dels òxids de ferro de tipus hematites durant el procés de cocció en 
atmosfera oxidant. 
 
 
- Fàbrica petrogràfica de l’individu ceràmic TTR007: 
Matriu i porositat :  

La matriu (50-60%) és moderadament carbonàtica, òpticament inactiva, de 
tonalitat marró fosc ataronjat en nícols creuats (Figura 34c). No s’observen 
característiques texturals. La porositat (5-10%) és mitjana. Són dominants les meso-
vesícules, amb espaiat obert, mostrant una orientació preferent seguint les parets de 
l’àmfora. En tots els casos, es troben parcialment reomplertes per cristalls de calcita 
micrítica resultat de la descomposició parcial del component calcari original durant la 
cocció. Les partícules no plàstiques són abundants i es distribueixen de forma 
moderadament homogènia.  
Inclusions (30-40%): 

La fracció fina (inferior a 0.1mm) és sub-angulosa a sub-arrodonida, 
equidimensional, elongada i laminar. Predominen les làmines de mica, biotita i els 
cristalls de quars monocristal·lí i de minerals opacs.  
La fracció grollera (superior a 0.1mm) presenta unes inclusions majoritàriament de 
forma elongada i laminar, sub-angular a sub-arrodonida; espaiat simple, 
moderadament ben distribuïdes, bimodals, amb un clar predomini de la fracció 
mitjana (0.5mm) respecte a la més grollera (1mm), tot i que algun gra esporàdic 
supera els 2mm. Dominen els fragments de roques ígnies de tipus granitoide amb 
cristalls de feldspats potàssics i plagiòclasis amb signes d’alteració; són freqüents les 
làmines de biotita, de mica i els minerals opacs; els nòduls de calcita micrítica, 
parcialment descomposta, són comuns; els fragments de roques metamòrfiques de 
tipus quars-mica esquist i els cristalls de feldspat potàssic i plagiòclasi despresos de 
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les roques granítiques són escassos. A aquesta fàbrica podem 
associar l’àmfora amb la marca LEAN (PPL-60190). Des del punt de 

vista macroscòpic, es tracta d’una fàbrica de tacte sorrenc i una fractura irregular 
(Figura 35c). El desgreixant és de mida mitjana i destaquen bàsicament partícules de 
roques cristal·lines i quars però també possibles feldspats, opacs i miques (Álvarez et 
al., 2009). 
 

L’anàlisi mineralògica per DRX apunta a una TCE per aquest individu 
ceràmic d’entorn 850-900ºC per la presència de fases cristal·lines primàries (quars, 
fil· losilicats de tipus mica moscovita i biotita, feldspat potàssic, plagiòclasi i poca 
hematites) i fases cristal·lines de cocció (gehlenita molt desenvolupada i piroxens). 
L’escassa representació de l’hematites seria la causant de la tonalitat marró-groguenca 
d’aquest individu ceràmic.  
 
 

6.4.4. Les produccions amforals de Can Pedrerol (Castellbisbal) 
 

L’observació petrogràfica d’algunes àmfores procedents de Can Pedrerol 
mostra que els components lítics predominants són, en la majoria de casos, força 
similars. Només la proporció d’inclusions i la presència i/o absència d’alguns tipus de 
roques porta a diferenciar els individus (PDR002, 3, 6) associats a la producció GR 
PDR-1 dels individus ceràmics PDR007 i PDR009. 
 
- Fàbrica petrogràfica PDR-1 (Dressel 2-4): PDR002, 3, 6 
Matriu i porositat :  

La matriu (60-70%) és predominantment rica en òxids de ferro amb una 
presència moderada de concentracions de carbonats (micrita); poc activa des del punt 
de vista òptic, de tonalitat marró-vermella en nícols creuats (Figura 34d). No 
s’observen característiques texturals però sí la presència de microfòssils calcaris en 
estat de semi-descomposició degut als efectes de la cocció. La porositat (5-10%) és 
mitjana, en forma de micro-vesícules i meso-vacúols. Les partícules no plàstiques són 
moderadament abundants i es distribueixen de forma homogènia. 
Inclusions (15-25%): 

La fracció fina (inferior a 0.1mm) és moderadament abundant en el cas dels 
individus PRD002 i PDR003  i bastant abundant a l’individu PDR006. És de forma 
sub-angulosa a sub-arrodonida, equidimensional i laminar. Predominen els cristalls de 
quars monocristal·lí, làmines de mica i biotita; els microfòssils calcaris i petits nòduls 
de calcita micrítica són freqüents; els cristalls de feldspats i els minerals opacs són 
comuns. 

La fracció grollera (superior a 0.1mm) està formada per poques inclusions de 
forma equidimensional i elongada, sub-angular a sub-arrodonida; espaiat simple o 
doble, pobrament distribuïdes, de tendència bimodal amb un predomini d’inclusions 
de mida mitjana (0.3-0.5 mm) i poques inclusions de fracció grollera (≤ 1mm). 
Dominen els fragments de roques ígnies de tipus granitoide amb signes d’alteració 
dels feldspats potàssics i plagiòclasis; els cristalls de quars policristal·lí, feldspat alcalí 
i plagiòclasi són freqüents; les concentracions de calcita micrítica i els fragments de 
roques metamòrfiques de tipus fil· lita i quars-mica esquist, i de roques sedimentàries 
sorrenques quarsítiques són comuns; les làmines de biotita són escasses. A aquesta 
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fàbrica podem associar els individus ceràmics CST-60202 i CST-
60392 (Álvarez et al., 2009). 

 
La pasta de la majoria d’individus ceràmics (PDR001, 2, 3, 4, 5, 6, 14 i 15) 

que formen el GR PDR-1 és de tonalitat vermell-ataronjat i la TCE estimada a partir 
de les fases cristal·lines presents en els difractogrames és d’entorn 850-950ºC. En el 
cas del individu PDR012, la TCE estimada és superior, entre 950-1000ºC i la pasta és 
de color  marró d’una tonalitat més clara. 
 
- Fàbrica petrogràfica de l’individu ceràmic PDR007 (Figura 34d): 
Matriu i porositat :  

La matriu (50-60%) de l’individu ceràmic PDR007 és també predominantment 
rica en òxids de ferro però amb presència de carbonats (micrita) formant petits nòduls, 
òpticament poc activa, de tonalitat marró-rosat en nícols creuats (Figura 34d). No 
s’observen característiques texturals. La porositat (5-10%) és poc present, en forma de 
meso-vacúols. Les partícules no plàstiques són moderadament abundants i es 
distribueixen de forma homogènia. 
Inclusions (30-40%) 

La fracció fina (inferior a 0.1mm) és pobrament present, de forma sub-
angulosa a sub-arrodonida, equidimensional i laminar. Predominen els cristalls de 
quars monocristal·lí, làmines de mica i biotita; els cristalls de feldspats i els minerals 
opacs són freqüents; microfòssils calcaris i petits nòduls de calcita micrita són 
comuns. 

 
 

 
 
 

 
Figura 36: Resultats dels experiments de re-cocció de l’individu SBL034, corresponent a la fàbrica 
SBL-1 de Vila Vella (Sant Boi de Llobregat). RT: rangs de temperatura; qtz: quars; cal: calcita; ill: 

il· lita moscovita, kfs: feldspat potàssic; pg: plagiòclasi; hm: hematites; gh: gehlenita; px: piroxè 
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La fracció grollera (superior a 0.1mm) està formada per inclusions de forma 

preferentment elongada però també equidimensional, sub-angular a sub-arrodonida; 
espaiat simple, pobrament distribuïdes, de marcada tendència bimodal. S’identifiquen 
clarament dues fraccions, amb predomini de la grollera (≤ 1.5mm) respecte a la 
mitjana (0.3-0.5 mm). Domini quasi total de fragments de roques ígnies de tipus 
granitoide amb signes d’alteració dels feldspats potàssics i plagiòclasis; cristalls de 
quars monocristal·lí, feldspats potàssics i plagiòclasis i biotites són freqüents. 
 

L’anàlisi mineralògica per DRX apunta a una TCE per aquest individu 
ceràmic d’entorn 850-900ºC, per la presència de fases cristal·lines primàries (quars, 
calcita, fil· losilicats de tipus mica i biotita, feldspat potàssic, plagiòclasi i poca 
hematites) coexistint amb fases cristal·lines de cocció (gehlenita molt desenvolupada i 
piroxens). La tonalitat marró-groguenca d’aquest individu ceràmic coincideix amb la 
poca presència d’hematites en el seu difractograma. 
 
- Fàbrica petrogràfica de l’individu ceràmic PDR009: 
Matriu i porositat :  

La matriu (50-60%) és carbonàtica, òpticament poc activa, de tonalitat marró 
fosc en nícols creuats (Figura 34d). No s’observen característiques texturals. La 
porositat (5-10%) és mitjana, en forma de meso-vesícules. Les partícules no 
plàstiques són moderadament abundants i es distribueixen de forma heterogènia. 
Inclusions (30-40%): 

La fracció fina (inferior a 0.1mm) és moderadament abundant, de forma sub-
angulosa a sub-arrodonida, equidimensional i laminar. Predominen els cristalls de 
quars monocristal·lí i els nòduls de calcita micrítica; les làmines de mica i biotita i els 
cristalls de feldspats són freqüents; els minerals opacs són escassos. 
La fracció grollera (superior a 0.1mm) correspon a inclusions de gran mida, de forma 
elongada i equidimensional, sub-angular a sub-arrodonida; espaiat simple, pobrament 
distribuïdes, de tendència bimodal. Predomina una fracció més grollera (≥ 1 mm) 
respecte a la mitjana (0.5 mm). Domini quasi total de fragments de quars 
monocristal·lí i policristal·lí, de roques ígnies de tipus granitoide, feldspat potàssic i 
plagiòclasi; els fragments de sílex i quars-mica esquist són freqüents; les làmines de 
biotita i els microfòssils calcaris de tipus foraminífer són comuns; les làmines de 
mica-moscovita i els minerals opacs són escassos. 
 

Macroscòpicament, la fàbrica PDR-1 es caracteritza per una matriu rica en 
òxids de ferro amb carbonats (micrita). Les inclusions són de mida mitjana, 
procedents de roques ígnies de tipus granitoide, roques sedimentàries i metamòrfiques 
juntament amb fil· losilicats (Figura 6c). Una de les àmfores que forma part del grup 
químic Varis LLO, PDR008, presenta grans fragments de roques granítiques, 
metamòrfiques i fil· losilicats. L’individu PDR007 presenta també grans inclusions 
però en menor abundància que a l’individu PDR008. Es composen principalment de 
fragments de roques granítiques, cristalls derivats d’aquestes roques, opacs i 
fil· losilicats.   
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6.5. Conclusions 

 
La caracterització arqueomètrica de les produccions amforals dels centres 

productors de Vila Vella, Can Reverter, Can Tintorer i Can Pedrerol ha permès fer un 
pas endavant en el coneixement dels modes de fabricació amforal en aquest territori 
de l’antiga província Tarraconensis. Una visió general apunta a que la matèria 
primera utilitzada en la majoria de casos és calcària, excepte a la fabricació d’àmfores 
Dressel 2-4 de Can Reverter, que s’utilitza una pasta poc calcària. Totes les 
produccions presenten generalment una composició petrològica similar en la que 
predominen els fragments de roques granítiques i metamòrfiques que són el 
constituent principal del sòcol paleozoic de les Serralades Prelitoral i Litoral. Des del 
punt de vista tecnològic, les produccions ceràmiques a la conca baixa del riu 
Llobregat responen a uns processos tecnològics força estandarditzats. No obstant, 
s’han determinat els elements que caracteritzen les produccions ceràmiques als quatre 
centres i els que els discriminen segons la composició geo-química de les pastes. A 
partir dels resultats obtinguts de la caracterització química, mineralògica i 
petrogràfica, en conjunció amb les dades arqueològiques disponibles, podem arribar a 
respondre algunes de les qüestions formulades en l’etapa inicial de l’estudi. 
 

A la figlina de Vila Vella, el gran moment de fabricació dels contenidors 
ceràmics del tipus Pascual 1 es dóna entre els anys 30 aC i 20/30 dC. Aquesta 
producció es manté molt homogènia en quant a matèries primeres i processos 
tecnològics. La pasta utilitzada és sempre calcària (CaO al voltant de 9%) i ha donat 
com a resultat una fàbrica mitjanament grollera amb una freqüència moderada 
d’inclusions, constituïdes per fragments de quars, granitoïdes, roques metamòrfiques, 
epidotes i poc sílex. Aquesta producció amforal ve segellada pel personatge Iuli 
Aniceti el qual, directa o indirectament, va participar en el procés de fabricació 
d’aquests contenidors vinaris. 
 

Contemporàniament, a Vila Vella es van fabricar àmfores del tipus Dressel 2-
4, tot i que el moment de màxima producció es situa des de mitjans del s. I dC fins el 
final de la centúria. No obstant, s’observa l’ús d’unes matèries primeres que varien en 
relació a les utilitzades en la fabricació dels contenidors de tipus Pascual 1. Des del 
punt de vista composicional, les diferències més significatives entre les pastes 
d’ambdós tipus es deuen als valors més elevats en TiO2, Th i Cr dels primers i més 
baixos en Th, V i Zn de les àmfores Dressel 2-4. Aquestes, excepte dos fragments de 
pivot (SBL001 i SBL004) formen part de la mateixa producció, corresponent a una 
fàbrica més calcària (CaO al voltant de 13%), amb un major nombre d’inclusions i de 
major mida que els tipus amforals precedents. No obstant, el tipus d’inclusió varia poc 
entre els contenidors Pascual 1 i Dressel 2-4. En aquest darrer, predominen els 
fragments derivats de roques granítiques juntament amb fragments procedents de 
roques metamòrfiques (fil· lites i quars-mica esquist) i roques sedimentàries 
sorrenques de matriu argilosa. 

 
La producció del tipus Dressel 2-4 a la figlina de Vila Vella sembla haver estat 

propiciada per un gran nombre de personatges que apareixen nomenats de forma 
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abreujada en l’epigrafia amforal. Les àmfores segellades amb els 
noms CALAM (SBL038), QVA (SBL040), QVA+F (SBL042), TH + 

(...)A (SBL046), VALE (SBL047) mostren una composició química molt similar i 
podrien haver estat produïdes simultàniament. La resta d’àmfores amb marca 
epigràfica responen a petites variants de la mateixa producció. No obstant, una de les 
àmfores amb la marca QVA (SBL004) presenta una composició química força diferent 
a la resta d’àmfores marcades amb el mateix nom. Les diferències composicionals 
entre individus que presenten la mateixa marca epigràfica, com el cas de QVA i TH, 
podrien respondre a moments diferents de l’activitat artesanal de la figlina indicant, 
així, una continuïtat en la participació d’aquests personatges en l’activitat terrissaire 
i/o vitivinícola d’aquest territori. S’ha de recordar que a la mateixa àrea natural de 
deposició dels sediments argilosos es poden donar certes diferències composicionals 
relatives a moments diversos de sedimentació i l’explotació progressiva d’un jaciment 
d’argiles podria reflectir l’obtenció d’unes fàbriques ceràmiques de composició 
lleugerament diversa. D’altra banda, els ceramistes de Vila Vella podrien haver 
explotat diversos jaciments d’argila al llarg de la seva activitat terrissera que donarien 
lloc a produccions ceràmiques de composició lleugerament diferent. Al centre 
productor de Vila Vella es podria atribuir també l’àmfora Dressel 2-4 PDR011 
procedent de Can Pedrerol, que demostraria la circulació de contenidors amforals de 
provinença externa entre els tallers ceràmics, com s’ha anat constatant recentment en 
altres zones productores d’àmfores (Martínez, 2008).   
 
 Al taller ceràmic de Can Reverter (Sant Vicenç dels Horts) es coneix la 
producció d’àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4 entre els segles I i II dC. L’anàlisi 
arqueomètrica realitzada sobre aquests envasos mostra una significativa diferència 
composicional entre la pasta de les àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4, indicant un canvi 
en les matèries primeres seleccionades en la fabricació d’ambdós tipus. Dels 7 
contenidors Pascual 1 analitzats, 5 formen el grup de referència RVT-1, que 
caracteritza a unes pastes calcàries (14% CaO) que han donat lloc a una fàbrica 
mitjanament grollera amb una quantitat d’inclusions no plàstiques moderada, 
constituïda principalment per fragments de quars, roques granitoides, fil· lites i calcita 
micrítica. No obstant, una de les àmfores Pascual 1 de Can Reverter (RVT007) 
presenta una composició força diferent, caracteritzada per la barreja d’una argila rica 
en òxids de ferro amb una argila base carbonàtica. Les inclusions característiques 
d’aquest individu són similars que a la resta d’àmfores Pascual 1, però presenta, com 
a particularitat, restes de microfòssils de tipus foraminífer, roques sedimentàries 
sorrenques i abundants concentracions de calcita micrítica. En canvi, les àmfores 
Dressel 2-4 es van fabricar a Can Reverter utilitzant una pasta poc calcària (4% CaO) 
que ha donat lloc a una fàbrica de tonalitat vermellosa, mitjanament grollera i amb 
abundants inclusions no plàstiques constituïdes principalment per fragments de quars, 
granitoides, roques metamòrfiques, sílex i làmines de mica i biotita. Les diferències 
composicionals principals entre ambdós tipus es deuen als baixos valors relatius en 
Nb i Ce de les àmfores Pascual 1 i als alts valors en SiO2, Zr, Y, Ce i V de les àmfores 
Dressel 2-4.  
 

El canvi tecnològic que representa el pas de la fabricació d’uns contenidors 
ceràmics amb una pasta calcària a una pasta poc calcària és molt important en relació 
a les característiques físiques i les propietats mecàniques finals dels envasos 
(Martínez, 2008). D’aquesta manera, les àmfores Pascual 1 presenten unes pastes de 
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tonalitats que van del rosa al marró clar, amb una porositat mitjana. 
Aquests valors són tots indicatius d’unes propietats de resistència 

mecànica mitjanes (Martínez et al. 2007b). En canvi, les pastes de les àmfores Dressel 
2-4 són de tonalitat vermella, amb abundants inclusions i poc porosa, indicativa d’una 
gran resistència mecànica.  
 
 Entre els materials ceràmics procedents del centre productor de Can Tintorer 
(El Papiol), inventariats com àmfores Dressel 2-4, s’observen diverses produccions 
que responen, segurament, a l’existència de tipus ceràmics diversos. A partir dels 
resultats d’aquest estudi, pensem que dels dos grups de referència identificats, un 
correspon a la producció d’àmfores Dressel 2-4 (TTR-1) i el segon a una possible 
producció de teules. (TTR-2), mentre que set individus ceràmics mostren 
característiques geo-químiques diverses. Des del punt de vista composicional, les 
àmfores del GR TTR-1 presenten, en general, uns valors relatius alts en Nb, Al2O3 i V 
mentre que les ceràmiques del GR TTR-2 presenten valors relatius més alts en Y i 
més baixos en Ni. Des del punt de vista petrogràfic, les àmfores Dressel 2-4 responen 
a una fàbrica (TTR-1) calcària (10% CaO), mitjanament grollera, amb abundants 
fragments de roques granítiques, cristalls de quars, roques metamòrfiques i làmines de 
fil· losilicats. En canvi, la fàbrica TTR-2 és grollera, amb abundants inclusions i una 
concentració similar de carbonats que el grup anterior. Les inclusions són 
principalment fragments de roques granitoides, metamòrfiques i cristalls de quars. La 
provinença de la resta de materials ceràmics analitzats no es pot adscriure amb tota 
seguretat al centre productor de Can Tintorer, tot i que en el cas de l’individu 
TTR007, analitzat petrogràficament, la seva composició és compatible amb l’àrea 
geològica del curs baix del riu Llobregat. 
 
 Les ceràmiques analitzades procedents de la terrisseria de Can Pedrerol 
mostren poca homogeneïtat composicional. S’ha identificat una producció d’àmfores 
Dressel 2-4 (PDR-1), que presenta una matriu fèrrica amb un component calcari 
(micrita) important (CaO al voltant de 8.5%) i respon a una fàbrica grollera amb una 
quantitat moderada d’inclusions de roques granítiques, fil· lita, quars, biotita i mica 
moscovita. Tres individus ceràmics analitzats (PDR008, 9, 13) mostren certes 
similituds composicionals amb algunes mostres procedents del taller ceràmic de Can 
Reverter (RVT003, 7) i Can Tintorer (TTR004, 7) però en cap cas es poden 
considerar la producció d’un taller ceràmic (Varis LLO). Tampoc no és segura la 
provinença de l’individu PDR016 al centre de Can Pedrerol ja que presenta una 
composició diferent a la resta de contenidors analitzats. 
 
 Un cop caracteritzades les produccions amforals de les quatre terrisseries, es 
pot abordar l’anàlisi de la seva difusió als mercats de les províncies nord-occidentals 
de la Mediterrània, mitjançant la comparació de les dades arqueomètriques amb la 
base de dades analítiques que disposa l’ERAUB. D’aquest estudi es desprèn que, a 
diferència d’altres àrees de la província de la Tarraconensis, grans productores de vi i 
d’àmfores com el Maresme o la plana baixa del riu Besòs, les produccions amforals 
del Baix Llobregat es veuen poc representades entre les exportacions identificades a 
molts punts de la Gàl·lia. Tampoc no apareixen entre el carregament dels derelictes 
enfonsats al nord de la costa catalana i al Golf de Lleó datats abans del canvi d’era 
(Martínez 2010; Martínez et al. en premsa). Entre les produccions del Baix Llobregat, 
només s’ha identificat l’exportació dels contenidors Pascual 1 de Vila Vella en el 
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darrer quart del segle I aC a la ciutat portuària de Narbo Martius 
(Narbona, Aude) i a l’aglomeració secundària de Lattara (Lattes, 

Hérault) (Martínez 2008). També s’ha pogut relacionar, per similitud química, una 
àmfora Oberaden 74 procedent d’un context augustal de Murviel-les Montpellier 
(Hérault) a l’àrea productora de la conca baixa del riu Llobregat, tot i que encara no 
s’ha pogut identificar amb precisió la terrisseria (Barberan et al. 2009). Aquesta visió 
contrasta amb la idea comunament acceptada sobre la importància d’aquest territori 
en l’expansió de la producció vitivinícola i el comerç del vi, especialment vinculat a 
la colònia Barcino, i recolzada principalment pel gran nombre de marques 
epigràfiques associades als centres de producció. La hipòtesi que  l’exportació dels 
contenidors Dressel 2-4 del Baix Llobregat podria haver estat més intensa durant la 
primera meitat del s. I dC permet no només explicar el perquè de l’absència 
d’aquestes produccions en els contextos pre-augustals i augustals estudiats al sud de 
França així com recolzar les teories que atribueixen a aquesta zona productiva la gran 
quantitat d’àmfores recuperades en derelictes i centres urbans que presenten marques 
epigràfiques datats en aquest període, com La Chrétienne H (Saint-Raphaël, Var) 
(Corsi-Sciallano i Liou 1985; Carreras i Berni 2002). 
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