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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) 
L’objectiu de la nostra recerca és definir un marc teòric i metodològic per a l’estudi del canvi tecnològic en Arqueologia. 
Aquest model posa èmfasi en caracteritzar els compromisos que configuren una tecnologia i avaluar-los en funció dels 
factors de situació —tècnics, econòmics, polítics, socials i ideològics. Hem aplicat aquest model a un cas d’estudi 
concret: la producció d’àmfores romanes durant el canvi d’Era en la província Tarraconensis. L’estudi tecnològic dels 
envasos s’ha realitzat mitjançant diverses tècniques analítiques: Fluorescència de raigs X (FRX), Difracció de raigs X 
(DRX), Microscòpia òptica (MO) i Microscòpia electrònica de rastreig (MER). Les dades obtingudes permeten, a més, 
establir els grups de referència per a cada centre productor d’àmfores i, així, identificar la provinença dels individus 
recuperats en els centres consumidors. Donat que les àmfores en estudi són artefactes dissenyats específicament per a 
ser estibats en una nau i servir com a envàs de transport, l’estudi inclou la caracterització de les propietats mecàniques 
de resistència a la fractura i de tenacitat. En aquest sentit, i per primera vegada, hem aplicat l’Anàlisi d’Elements Finits 
(AEF) per a conèixer el comportament dels diferents dissenys d’àmfora en ésser sotmesos a diverses forces d’ús. L’AEF 
permet simular per ordinador les activitats en què les àmfores haurien participat durant el seu ús i avaluar-ne el seu 
comportament tècnic. Els resultats mostren una gran adequació entre les formulacions teòriques i el programa analític 
implementat per a aquest estudi. Respecte el cas d’estudi, els resultats mostren una gran variabilitat en les eleccions 
tecnològiques preses pels ceramistes de diferents tallers, però també al llarg del període de funcionament d’un mateix 
taller. L’aplicació del model ha permès proposar una explicació al canvi de disseny de les àmfores romanes. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The main goal of this research is to develop a theoretical and methodological framework in order to study technological 
change from Archaeology. The model focuses on the set of compromises shaping a technology and its evaluation along 
the situational factors ―technical, economical, political, social, and ideological. This framework is illustrated with a 
specific study-case: the amphorae production during the change of the Era in the Tarraconensis Roman province. The 
technological study has been carried out by a combination of techniques: X-Ray Fluorescence (XRF), X-Ray Diffraction 
(XRD), Optical Microscopy (OM), and Scanning Electron Microscopy (SEM). The data set obtained by this analytical 
programme is also used in the formation of the reference groups of each amphora workshop. This procedure enables to 
establish the specific provenance of the amphorae recovered at consumption centers. Taking into consideration that 
amphorae were specifically designed as transport containers, the mechanical properties of fracture strength and 
toughness have also been calculated. In this regard, and for the very first time, Finite Element Analysis (FEA) has been 
applied as an approach to the mechanical performance of the different amphora designs. FEA is a computer simulation 
that enables the prediction of vessel failure under any loading condition tanking into consideration the mechanical 
properties of the ceramic as well as the shape of the vessel. 

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
The results show a good adequacy among the theoretical and analytical features. Concerning the study-case, the results 
so far reveal different technological choices between workshops, but also within the same workshop during its activity 
period. Furthermore, the underlying causes explaining amphorae design variation have been suggested. 

 
 
 
 
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. 
 

 

1. Introducció 

La variació en el disseny dels artefactes serveix de base per a establir fàcies crono-
culturals en Arqueologia, per bé que s’acostuma a parar molt poca atenció al seu 
vessant tecnològic. Amb la intenció d’omplir aquest buit, el principal objectiu de la 
nostra recerca ha estat el d’establir un marc teòric i metodològic per a l’estudi del 
canvi tecnològic en Arqueologia. Aquest marc posa especial èmfasi en caracteritzar 
els compromisos que configuren una tecnologia i avaluar-los en funció dels factors de 
situació en el context dels quals tenen lloc els processos de producció i consum de la 
tecnologia en estudi. Els factors de situació, que poden ésser de natura econòmica, 
política, social i ideològica, s’han de considerar conjuntament amb els factors d’ordre 
tècnic que defineixen el funcionament d’una tecnologia. Per aquesta raó, l’aplicació 
de tècniques analítiques procedents de ciències experimentals esdevé un procediment 
clau en el nostre model per a l’estudi del canvi tecnològic. 
 El model proposat ha estat aplicat a un cas concret d’estudi sobre la producció i el 
consum de la tecnologia més documentada en el registre arqueològic: la ceràmica. 
Entre els factors que més ens interessava abordar en destaquen les causes subjacents a 
les variacions en el disseny dels artefactes, així com la seva relació en els processos 
de producció i consum. Per aquesta raó vàrem triar un cas d’estudi on el canvi en el 
disseny tingués un pes especial en el procés de canvi tecnològic: la producció 
d’àmfores durant el canvi d’Era en els territoris de l’actual costa catalana.  
  
2. Marc teòric 

Els estudis ceràmics en els quals les tècniques arqueomètriques d’anàlisi representen 
la base de la metodologia de treball es caracteritzen, generalment, per una tendència 



           

 

vers el positivisme teòric, amb els efectes que això pot tenir en la interpretació de les 
dades, específicament en els estudis canvi tecnològic (Loney 2000). En qualsevol cas, 
la incorporació de tècniques d’anàlisi provinents de les ciències dels materials, i 
d’altres ciències experimentals, han permès millorar substancialment els estudis 
tecnològics sobre materials arqueològics. En aquest sentit, l’impacte favorable que ha 
tingut l’arqueometria en l’estudi de la tecnologia i, per extensió, del canvi tecnològic, 
és incontrovertible (Blackman i Bishop 2007; Henderson 2000; Kilikoglou et al. 
2007; Loney 2000; Mandó 2005; Mirti i Davit 2004; Olin i Franklin 1982; Rice 1987; 
Schiffer i Skibo 1987; Sillar i Tite 2000; Tite 1999; Vandiver 2001). 
 En el cas concret de les ceràmiques, des de les ciències dels materials s’han 
implementat programes experimentals que han permès, d’una banda, millorar els 
coneixements existents sobre aspectes com, per exemple, quin tipus de matèria 
primera va ésser emprada en la confecció de les peces, com va ésser processada o com 
es va emprar la ceràmica, en un ampli espectre de períodes i d’àrees geogràfiques. 
D’altra banda, els experiments realitzats, bé directament sobre fragments de 
ceràmiques arqueològiques, bé sobre rèpliques, han proporcionat una gran cos de 
dades que també permeten establir teories d’aplicació més universal sobre les 
propietats dels materials, tant de les matèries primeres i de les tècniques de 
manufactura com dels productes ceràmics manufacturats i de les seves competències 
durant les activitats posteriors a la manufactura. 
 Tanmateix, fins a quin punt és pot considerar necessària una aproximació 
arqueomètrica en l’estudi del canvi tecnològic? Per a alguns, aquesta pregunta ja 
hauria obtingut una resposta satisfactòria amb els dos paràgrafs anteriors. 
L’arqueometria ha proporcionat caracteritzacions tecnològiques que permeten establir 
principis generals sobre el comportament dels materials quan són sotmesos a unes 
determinades condicions. Així doncs, si el que es pretén és caracteritzar, és a dir, 
marcar, descriure pels trets propis una tecnologia, i avaluar-ne les variacions que 
mostra al llarg del temps i l’espai, sembla necessària l’aplicació de tècniques d’anàlisi 
pròpies de les ciències experimentals (Tite 1999; Tite et al. 2001). De cap altra 
manera es podrien extreure conclusions vàlides i contrastables a partir les dades del 
registre arqueològic (Buxeda et al. 1995). Ara bé, des de la nostra perspectiva, 
aquesta resposta no és del tot satisfactòria car manté, de manera implícita, una visió 
en què l’explicació del canvi es debat en dominis causals. Dit d’altra manera, des 
d’aquest posicionament es tendeixen a generar models explicatius que plantegen el 
canvi com a un procés governat per particions causals; la causa principal del canvi bé 
rau en un factor tècnic, bé en altres factors culturals, socials o ideològics (veure 
aquesta discussió en Schiffer i Skibo 1987). Un reflex d’aquest plantejament serien, 
per exemple, les categories d’estil i funció definides des de l’arqueologia 
evolucionista, o les categories de techno-function, socio-function i ideo-function 
encunyades des de l’arqueologia de la conducta per a referir-se a les possibles 
funcions que un artefacte pot acomplir en una societat (Schiffer 1992). 
 Des de la nostra perspectiva entenem que qualsevol tecnologia està, per definició, 
modelada en funció d’uns compromisos, que poden ésser de natura econòmica, 
ideològica, social, política, o tècnica. Ara bé, tan important com això és la idea que 
aquests compromisos no necessàriament han de respondre a una lògica racional i 
evident per si mateixa, per bé que, en qualsevol cas, han d’ésser internament 
consistents al sistema al que pertanyen. Així mateix cal afegir que, com s’ha 
proclamat amb insistència, especialment des de la filosofia de la ciència, el canvi 
tecnològic no reflecteix necessàriament un procés teleològic, és a dir, un seguit de 



           

 

fites que són assolides inexorablement com a resultat d’una cerca constant vers 
l’eficiència i la millora (Bauchspies et al. 2006; Bijker i Law 1992; Dusek 2006; 
Fuller 2006). 
 Acceptant aquestes premisses sobre el canvi tecnològic, la participació d’una 
aproximació arqueomètrica és necessària en la mesura que possibilita el modelatge 
dels compromisos que dissenyen una tecnologia, i només així, és possible avaluar 
com aquests compromisos varien al llarg del temps i de l’espai. És precisament la 
possibilitat de modelar els compromisos que configuren qualsevol tecnologia el que 
permet anar més enllà de qualsevol partició causal. L’aproximació arqueomètrica ha 
de permetre, a partir de la caracterització de les competències de la tecnologia i del 
modelatge posterior dels compromisos, aprofundir en els factors de situació concrets 
que haurien condicionat la seva producció i el seu consum. D’aquesta manera, els 
vessants ideològics o socials, per exemple, queden definits en la mateixa categoria 
que el vessant tècnic o utilitari, això és, com a components afaiçonadors d’una 
tecnologia. El fet que la variació en el disseny d’un artefacte pugui ésser interpretada 
com una clara millora tècnica és indestriable de la càrrega ideològica que això 
comporta (Pfaffenberger 1992a, 1992b, 2001). La clau no són tant les competències 
d’una tecnologia sinó el compromís que explica la seva configuració. Només 
mitjançant el que hem anomenat una Arqueometria del Canvi Tecnològic és possible 
la dilucidació d’aquests factors. 
    
3. Cas d’estudi: producció i consum d’àmfores durant el canvi d’Era en la zona 

nord de l’actual costa catalana i a l’illa de Mallorca. 

 
El nostre cas d’estudi es documenta en els contextos arqueològics datats d’entre finals 
del s. I aC i inicis del s. I dC en els territoris costaners del nord-est de la península 
Ibèrica i a l’illa de Mallorca (Illes Balears).  
 Desprès de la segona guerra Púnica, la conquesta romana imposà canvis 
substancials en els patrons d’assentament i en les estratègies d’explotació d’aquests 
territoris. Les dades procedents del registre arqueològic i d’algunes fonts literàries 
romanes d’època Alto-Imperial palesen com, a partir de la segona meitat del s. I aC, 
part de l’activitat agrària de l’actual àrea costanera catalana, així com del sud-est de la 
Gàl·lia, és destinada a la producció i exportació de vi i dels envasos amforals emprats 
per al seu transport per via marítima (Brun 2004; Revilla Calvo 1995; Tchernia 1986; 
Tremoleda i Trilla 2000). És precisament en aquest marc de canvi de producció arrel 
de la conquesta romana en què se situa l’aparició dels primers dissenys amforals de 
tradició greco-llatina en el nord-est de la península Ibèrica, així com la desaparició 
dels dissenys d’àmfora Ibèrica precedents, de clara tradició púnica (Figura 1).  
  
 
 



           

 

 
 
 En termes generals, els primers dissenys amforals romans que apareixen durant la 
primera meitat del s. I aC es corresponen al tipus Dressel 1. Posteriorment, durant la 
segona meitat de segle comencen a aparèixer la Tarraconense 1 i la Pascual 1, la qual 
assolirà una distribució espacial i temporal major que les anteriors. Així, per una 
banda es manifesta un canvi clar respecte dels dissenys amforals anteriors a la 
conquesta romana (Tsantini 2007), no sols en l’aspecte formal sinó també pel que 
respecta a les característiques tècniques dels envasos, probablement lligat al tipus de 
contingut que condicionà el seu disseny. D’altra banda, són també clars els canvis que 
es van produint en la configuració dels propis dissenys romans, que afecten l’aspecte 
formal però que també, en alguns casos, palesen diferents tradicions i eleccions 
tecnològiques dels ceramistes (Vila et al. en premsa-a). La complexitat que mostra 
aquest fenomen porta a plantejar molts interrogants. Donat que es tracta de 
ceràmiques funcionals —en tant que foren específicament dissenyades per al transport 
naval de bens de consum (el vi) —, fins a quin punt es produeix un canvi en les 
característiques tècniques dels materials emprats en la seva fabricació respecte de les 
produccions anteriors a la conquesta romana i quines són les seves implicacions en el 
canvi tecnològic? De la mateixa manera, els diferents tipus amforals romans es 
produeixen amb les mateixes pastes i seguint els mateixos patrons tecnològics o, per 
contra, s’empraren materials amb diferents característiques tècniques? Paral·lelament, 
sembla important conèixer també fins a quin punt els canvis que es produeixen en la 
forma de les primeres produccions amforals romanes responen a qüestions tècniques o 
si els factor socials i/o ideològics són els principals responsables de la variabilitat 
observada. Existeixen diferències tècniques significatives en els diferents dissenys 
que resulten en uns tipus més adequats a la seva funcionalitat d’envàs de transport que 
d’altres? 

 
Figura  1. Models representatius dels dissenys d’àmfora Ibèrica (1) i romana. 2: Dressel 1; 
3: Laietana 1/Tarraconense 1; 4: Pascual 1. 



           

 

  
4. Materials i Mètodes 

Les dades precedents tant del registre arqueològic com de les fonts clàssiques han 
estat emprades tradicionalment per a proposar explicacions sobre el fenomen que 
representa aquest comerç de vi en època romana, per bé que s’ha escrit molt poc sobre 
el canvi tecnològic que deriva de l’anomenat procés de Romanització (Hingley 2005). 
Per tal d’omplir aquest buit, suggerim l’aplicació del concepte de cadena de 
comportament (Skibo i Schiffer 2001), és a dir, el conjunt d’activitats en les que 
participa un artefacte al llarg de la seva història. D’aquesta manera, l’aplicació de les 
tècniques analítiques s’ha centrat en caracteritzar les competències de la tecnologia 
amforal en funció de les activitats específiques en les que hauria participat. Amb 
aquest objectiu, ha estat implementat un programa analític per a caracteritzar les 
propietats físiques de la ceràmica i, per primera vegada, per a simular per ordinador el 
seu comportament tècnic en el context de vàries activitats d’ús.  
 Així, s’han analitzat un total de 346 individus amforals. La nostra recerca s’ha 
centrat en els tres primers dissenys d’àmfora romana: Dressel 1, Laietana 
1/Tarraconense 1 i Pascual 1. No obstant, també han estat inclosos, de manera 
puntual, altres tipus que es documenten en els mateixos contextos i amb cronologies 
similars, com ara els tipus Greco-itàlica, Dressel 7-11, Oberaden 74 i Dressel 2-4. Els 
conjunts d’àmfores analitzats procedeixen de sis centres productors (Taula 1). 
 
  
 

Centres Productors 

Nom del jaciment Període de funcionament 
Dissenys 

mostrejats 

Nº 

d’individus 

analitzats 

Can Notxa 
(Argentona, El 

Maresme) 

Mitjans s. I aC – 
Segona meitat s. III dC 

L1/T1 
P1 

5 
2 

El Mujal (Calella, El 
Maresme) 

Mitjans s. I aC – 
Segona meitat s. I dC 

L1/T1 
P1 

28 
32 

C/ de Guillem de 
Palafolls (Malgrat de 

Mar, El Maresme) 
30-15/20 aC–30/40 dC 

P1 
Dr 2-4 

17 
15 

Fenals (Lloret de Mar, 
La Selva) 

20/15 aC–80/85 dC 
P1 

Dr 2-4 
35 
15 

Collet de Sant Antoni 
de Calonge (Calonge, 

Baix Empordà) 

Darrer terç/quart s. I aC –
Tercer quart s. I dC 

L1/T1 
P1 

Dr 7-11 
Ob 74 

2 
32 
1 
2 

Llafranc (Palafrugell, 
Baix Empordà) 

Finals s. I aC –  
Mitjans s. III dC 

P1 
Dr 7-11 

30 
4 

Taula 1. Quadre resum dels individus analitzats procedents de centres productors. Dr 1: 
Dressel 1; L1/T1: Laietana 1/Tarraconense 1; P1: Pascual 1; Dr 7-11: Dressel 7-11; Dr 2-4: 
Dressel 2-4; Ob 74: Oberaden 74. 



           

 

 Així mateix han estat analitzat tres conjunts amforals procedents de jaciments on 
no s’han documentat arqueològicament evidències de producció d’àmfores i que, per 
tant, són considerats com a centres receptors o consumidors. Els centres receptors 
corresponen a les ciutats romanes d’Emporiae (Empúries), Iluro (Mataró) i Palma 
(Palma, Illes Balears) (Taula 2). 
 
 
 

 
 
 El programa analític ha estat dissenyat per a una complerta caracterització 
tecnològica de les àmfores. Així, s’han aplicat conjuntament diverses tècniques 
analítiques. 
 Primer, en tots els individus s’ha realitzat fractures fresques que han estat 
observades emprant una lupa binocular Olympus SZH. Les observacions s’han 
estandarditzat a 10X, 25X i 50X. 
 Per a l’anàlisi química i mineralògica, els individus han estat despresos 
mecànicament de les capes superficials, prenent-se 10 g que han estat polvoritzats 
mitjançant un molí de boles amb cel·la de carbur de tungstè, i posteriorment 
homogeneïtzats. La composició química de tots els individus s’ha determinat per 
Fluorescència de raigs X (FRX), emprant un espectrofotòmetre Philips PW 2400 amb 
font d’excitació de Rh. Els elements majors i menors, excepte el Na2O, s’han 
determinat per a un duplicat de perles. Cada perla ha estat preparada per fusió alcalina 
amb 0.3 g de mostra homogeneïtzada amb 5.7 g de LiBO4. Els elements traces i el 
Na2O s’han determinat sobre 5 g de mostra homogeneïtzada amb 2 ml d’aglutinant 
Elvacite 2044 en solució al 20% en acetona, col·locats en càpsules d’alumini sobre un 
llit d’àcid bòric i premsats a 200 kN durant 60 s. Les concentracions elementals s’han 
quantificat emprant una recta de calibratge configurada amb 60 patrons (Estàndards 
Geològics Internacionals). Així, s’han determinat els elements: Fe2O3 (com Fe total), 
Al2O3, MnO, P2O5, TiO2, MgO, CaO, Na2O, K2O, SiO2, Ba, Rb, Mo, Th, Nb, Pb, Zr, 

 

Centres Receptors 

Nom del jaciment 
Cronologia dels contextos 

analitzats 

Dissenys 

mostrejats 

Nº 

d’individus 

analitzats 

Emporiae (Empúries, 
Alt Empordà) 

Inicis s. I aC 
Dr 1 

L1/T1 
P1 

6 
15 
26 

Iluro (Mataró, El 
Maresme) 

Primer quart s. I aC 

Dr 1 
L1/T1 

P1 
Dr 7-11 
Ob 74 

16 
13 
16 
2 
1 

Palma (Palma, Illes 
Balears) 

Primer quart s. I aC 

G-I 
Dr 1 

L1/T1 
P1 

7 
16 
2 
6 

Taula 2. Quadre resum dels individus analitzats procedents de centres receptors. G-I: Greco-
itàlica; Dr 1: Dressel 1; L1/T1: Laietana 1/Tarraconense 1; P1: Pascual 1; Dr 7-11: Dressel 
7-11; Ob 74: Oberaden 74.  



           

 

Y, Sr, Sn, Ce, Co, Ga, V, Zn, W, Cu, Ni i Cr. La Pèrdua Al Foc (PAF) s’ha calculat a 
partir de calcinacions de 0.3 g d’espècimen sec a 950°C durant 3 h. Les dades 
químiques permetran formar els grups de referència de cada centre productor i, 
d’aquesta manera, serà possible establir la provinença específica dels individus 
recuperats en els centres receptors. A partir d’aquest procediment es podran definir 
xarxes de distribució d’aquests productes i avaluar la presència dels diferents dissenys 
amforals en els centres consumidors.  
 Per a l’estudi mineralògic, tots els individus han estat analitzats mitjançant 
Difracció de raigs X (DRX), emprant aproximadament 1 g de mostra en pols dels 
espècimens prèviament preparats. S’ha emprat un difractòmetre Siemens D-500 
treballant amb la radiació Kα del Cu (λ = 1.5406 Å), amb un monocromador de grafit 
en el feix difractat i una potència de treball de 1.2 kW (40 kV, 30 mA). Els 
mesuraments s’han realitzat entre 4 i 70º2Θ amb una mida de pas de 0.05º2Θ i un 
temps de comptatge de 3 s. Les fases cristal·lines han estat avaluades amb el paquet 
de programes DIFFRAC/AT de Siemens que inclou el banc de dades de 
l’International Centre for Difraction Data-Joint Committee of Powder Diffraction 
Standards (ICDD-JCPDS). En el nostre cas, la DRX ens servirà per estimar la 
temperatura de cocció equivalent de les ceràmiques a partir de la identificació i 
l’avaluació de les fases minerals presents en les mostres analitzades. Aquesta 
avaluació segueix la nomenclatura proposada per Maggetti (1981) en classificar els 
minerals presents en una ceràmica en funció del seu origen: 
 

1) Fases minerals primàries són aquelles que formen part de la matèria primera 
emprada en la preparació de la pasta argilosa i que no han desaparegut ni 
durant el procés de cocció ni durant el procés postdeposicional. 

2) Fases minerals de cocció són aquelles formades durant el procés de cocció a 
partir de la transformació dels components primaris. 

3) Fases minerals secundàries són aquelles formades amb posterioritat al procés 
de cocció de la ceràmica. La cristal·lització d’aquestes fases es produeix en la 
majoria dels casos durant el període de deposició de la ceràmica. 

 
 La possible existència d’aquestes fases minerals en un ceràmica depèn d’un gran 
nombre de variables, el control de les quals és, en la pràctica, difícilment assolible. 
Per aquesta raó, és la conjunció de les dades obtingudes amb la caracterització 
química per FRX, la caracterització mineralògica per DRX i, puntualment, amb MER, 
la que ens permetrà modelar el que es coneix com a temperatura de cocció equivalent 
(TCE): una estimació de la temperatura a la qual va ésser cuita una ceràmica. 
 L’estudi de la microestructura i de l’estadi de sinterització dels individus ha estat 
realitzada per Microscòpia electrònica de rastreig (MER). Les fractures fresques dels 
individus han estat observades amb un microscopi FEI Quanta Inspect D8334 
treballant a 25 kV i acoblat a un analitzador de Ragis X per dispersió d’energies 
(EDAX). Les ceràmiques, adherides al portamostres, s’han fet conductores amb plata 
col·loïdal i amb un recobriment de carboni en atmosfera d’alt buit. 
 La Microscòpia òptica  sobre làmina prima (MO) ha estat aplicada puntualment 
sobre una mostra seleccionada d’individus, per tal d’obtenir una estimació de la mida 
de les partícules no plàstiques presents en la ceràmica, així com per tal d’estimar-ne el 
percentatge d’àrea (Schmitt 1998; Whitbread 1995). La freqüència i la mida de les 
partícules no plàstiques són algunes de les variables que condicionen altament el 
comportament tècnic d’una ceràmica. En el cas de les àmfores es pot assumir que 



           

 

aquest comportament deuria de representar una de les principals competències a ésser 
controlades durant el procés de disseny, donades les condicions d’ús d’aquestes 
envasos; haurien de resistir sense trencar-se les forces provocades pel seu propi 
contingut contra les parets de l’envàs, així com les forces resultants del seu alçament 
per les nanses o de l’estiba a dins d’un vaixell. Per aquesta raó, de manera 
complementària a l’estudi de les propietats mecàniques del material ceràmic, i com a 
procediment necessari per al desenvolupament de les solucions numèriques 
mitjançant l’Anàlisi d’Elements Finits (AEF), s’han efectuat diversos mesuraments 
sobre les imatges obtingudes per MO. D’una banda, s’ha estimat la fracció per volum 
aparent (Vf) de les inclusions no plàstiques presents a la ceràmica, a partir del càlcul 
de la raó de la superfície ocupada per les inclusions no plàstiques i el total de la 
superfície observada per MO. D’altra banda, també s’han efectuat mesures 
granulomètriques. Les inclusions s’han agrupat en classes en funció del diàmetre 
màxim observable per MO i, posteriorment, s’ha efectuat la suma de la superfície de 
totes les inclusions pertanyent a cada una de les classes definides. Les observacions 
per MO s’han realitzat amb un aparell Leica mod. MZ9.5, equipat per a 
magnificacions des de 6.3X a 60X, amb objectius 1X i 10X, permetent una 
magnificació total des de 2X a 600X. Els objectius planapocromàtics proporcionen 
una resolució de 375 Lp/mm amb planapo 1X o 750 Lp/mm amb planapo 2X. Els 
objectius ergonòmics 0.4X-0.63X permeten focalitzar un camp de 90 mm (distància 
de treball de 63.5-153.5 mm). El microscopi està preparat per a l’adquisició digital 
d’imatges amb una càmera Leica mod. DC300. 
 Pel que respecta les àmfores que formen el nostre cas d’estudi, l’avaluació de les 
seves competències tècniques es fonamenta en dues consideracions principals. 
 

1) Són ceràmiques dissenyades específicament per a servir d’envàs de transport 
d’un producte líquid: el vi. 

2) Són ceràmiques dissenyades específicament per a ésser transportades 
fonamentalment per via marítima i fluvial i, en conseqüència, per a ésser 
estibades a l’interior d’una nau. 

 
 Un corol·lari d’aquestes consideracions és que les propietats físiques i formals 
d’aquests contenidors haurien d’haver jugat un paper rellevant en el procés del seu 
disseny. Les propietats físiques més rellevants per a descriure el comportament dels 
envasos en el context de les activitats esmentades són les seves propietats 
mecàniques, molt concretament la resistència mecànica a la fractura (Kilikoglou et al. 
1995; Kilikoglou et al. 1998; Tite et al. 2001). Per aquesta raó, hem decidit iniciar 
l’estudi de les propietats mecàniques sobre una mostra seleccionada d’individus 
ceràmics recuperats en centres productors i centres receptors. Els tests de les 
propietats mecàniques han estat realitzats en el Laboratory of Archaeometry i a 
l’Advanced Ceramics Laboratory de l’Institute of Materials Science, National Center 
for Scientific Research “∆ηµοκριτος” d’Atenes (Grècia), durant una estada de quatre 
mesos finançada per una BE (2005 BE00496). Les mesures s’han realitzat amb un 
aparell 5000N INSTRON universal tester mod. 1026. La càrrega aplicada ha estat 
fixada en tots els casos en una raó constant de 100µm/min. 
 La resistència mecànica d’una ceràmica està condicionada per les propietats 
físiques del material amb el qual es va fabricar. Així, els canvis en la resistència 
mecànica poden respondre a la modificació tant dels components de la pasta argilosa 
com de la temperatura de cocció. Tanmateix, el comportament d’una ceràmica en el 



           

 

context d’una determinada activitat no pot ésser degudament determinat amb l’estudi 
d’aquests dos paràmetres. La mida, el gruix de les parets i la forma de la peça 
ceràmica, especialment els seus angles i curvatures, són variables que condicionen 
altament el seu rendiment. En conseqüència, àmfores produïdes amb les mateixes 
pastes però amb diferent tipologies, és a dir, diferents dissenys, es comportaran de 
manera diferent sota unes mateixes condicions. Per aquesta raó, l’estudi de les 
propietats mecàniques s’ha completat amb l’Anàlisi d’Elements Finits (AEF). Aquest 
estudi s’ha realitzat en el Laboratory of Archaeometry i a l’Advanced Ceramics 
Laboratory de l’Institute of Materials Science, National Center for Scientific 
Research “∆ηµοκριτος” d’Atenes (Grècia), durant una estada de quatre mesos 
finançada per una BE (2006 BE00387). 
 L’AEF és una tècnica de càlcul numèric que, mitjançant una simulació per 
ordinador, permet estimar el grau de deformació que pot experimentar un objecte 
abans de l’aparició d’una fractura i, d’aquesta manera, predir les circumstàncies sota 
les quals es produiria el seu trencament (Kilikoglou i Vekinis 2002; Madenci i Guven 
2005; Reddy 2005; Vila et al. 2008; Vila en premsa). Aquesta tècnica s’ha aplicat per 
primera vegada en els tres primers dissenys d’àmfora romana: Dressel 1, Laietana 
1/Tarraconense 1 i Pascual 1. Els resultats permetran saber si els diferents dissenys 
amforals s’haurien comportat d’una manera similar en ésser emprats com a envasos 
de transport o emmagatzematge o si, per contra, uns dissenys s’adequarien millor que 
d’altres a aquestes funcions. Ara bé, com ja hem esmentat, el canvi en el disseny de 
les àmfores romanes només és una part de la història d’un canvi tecnològic més 
ampli. Aquestes àmfores romanes, per la seva banda, substitueixen als models 
amforals ibèrics produïts en els mateixos territoris del que serà la província romana de 
la Tarraconensis, i distribuïts arreu de la Mediterrània fins al final de la segona guerra 
Púnica (Tsantini 2007). Així, per tal d’ampliar la perspectiva del nostre estudi de 
canvi tecnològic, l’AEF també ha estat aplicat a un disseny representatiu de les 
àmfores Ibèriques. D’aquesta manera es podrà realitzar una primera avaluació 
conjunta de les competències tècniques dels diferents dissenys amforals. 
 

5. Resultats i discussió 

El tractament estadístic de les dades obtingudes en les anàlisis químiques per FRX 
segueix les consideracions d’Atchison (1986) sobre dades composicionals. En el 
nostre cas, certs elements no han estat presos en consideració durant el tractament 
estadístic per diferents raons. El Mo i l’Sn per imprecisions analítiques, el Co i W per 
possibles contaminacions de la mostra durant el procés de polvorització i el P2O5, Cu i 
Pb per possibles contaminacions puntuals en certs individus. 
 Amb la resta d’elements s’ha calculat una matriu de variació composicional 
(Buxeda i Kilikoglou 2003) per tal de quantificar la variabilitat química total (vt) del 
conjunt amforal analitzat. Com era d’esperar, el valor resultant (vt=1.89) es pot 
considerar molt alt (Vila et al. 2006) com a reflex de l’origen heterogeni del conjunt 
analitzat, en tant que està format per àmfores procedents de diferents tallers i centres 
receptors. Com es pot observar en la Figura 2, els elements que introdueixen més 
variabilitat són fonamentalment el calci, magnesi, estronci i sodi. Això és degut, en 
part, a diversos processos d’alteració i contaminació que han patit aquestes 
ceràmiques durant el seu enterrament (Schwedt et al. 2006; Vila et al. 2006, i 
referències en el seu interior). No obstant, la principal causa d’aquesta variació 
sembla ser el resultat de les diferents eleccions tècniques preses pels ceramistes durant 
el procés de producció. En alguns tallers s’observa un canvi en l’ús d’argiles poc 



           

 

 

 
 
 
calcàries (<5-6% en CaO) a argiles altament calcàries (>9-10% en CaO), el qual va en 
paral·lel al canvi en el disseny de les àmfores. Un exemple d’aquesta tendència el 
representa el centre productor de Can Pau Ferrer-Ca l’Arnau (Cabrera de Mar), on es 
produïren successivament els tipus Dressel 1, Laietana 1 i, finalment, Pascual 1. 
Durant el període de funcionament del centre es constata, junt a la utilització de 
diferents argiles-base, una font de variabilitat induïda per factors tècnics, amb un 
augment en el contingut de CaO, de tal manera que es manifesta un canvi des de 
produccions poc calcàries (Dressel 1) i lleugerament calcàries (Laietana 1), fins a 
plenament calcàries (Pascual 1) (Vila et al. en premsa-a). A pocs quilòmetres de 
distància, en el centre productor d’El Mujal (Calella), el panorama esdevé diferent. 
Les primeres produccions de tipologia romana d’aquest centre són Laietana 1 i 
Pascual 1 però, a diferència del que passa a Cabrera, no es produeix cap canvi 
tecnològic més enllà del disseny formal. En aquest cas, ambdues tipologies romanes 
foren produïdes a partir de pastes poc calcàries, reproduint només formalment el 
disseny itàlic (Vila et al. en premsa-a) (Figura 3). 
 
 

 

 
Figura 2. Gràfic bivariant amb els elements químics en rang creixent de 
contribució a la variabilitat total (abscisses) i els valors vt/τi (ordenades). 



           

 

 

 

 

 

D’altra banda, els valors (vt) que s’obtenen de les anàlisis de les àmfores recuperades 
en un mateix taller es mantenen també molt alts (Vila et al. 2006). Aquests resultats 
són a priori sorprenents en tant que tots els individus analitzats han estat recuperats bé 
a l’interior d’un mateix forn, bé en la zona més immediata del taller i, per tant, és 
d’esperar que representin una mateixa unitat de producció o, al menys, que siguin 
unes ceràmiques fabricades amb unes pastes molt argiloses de composicions molt 
similars. La tendència general en els tallers estudiats és el d’uns grups químics poc 
homogenis, delimitats per end-members, i amb un seguit de composicions intermitjes 
al llarg d’aquest continu. L’explicació d’aquesta alta variabilitat química existent fins 
i tot en conjunts amforals d’un mateix taller la situem en els factors de situació que 
envolten tant la producció com el consum d’aquests envasos i, molt especialment, en 
la seva cadena de comportament (Skibo i Schiffer 2001). El conjunt d’activitats en les 
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Figura 3. L’anàlisi discriminant pas a pas de les dades transformades en 
logaritmes de raó emprant el Nb com a divisor. Els valors transformats 
de CaO, Na2O, K2O, Th, Zr, Sr, Ce, Ga, V i Cr apareixen com els més 
discriminants entre els grups definits. L’anàlisi canònica sobre els 
components més discriminants exhibeix el 89.06% de la dispersió total 
en les dues primeres variables canòniques (CV1 i CV2). MUJ1: 

Laietana 1/Tarraconense 1 del Mujal; MUJ2: Pascual 1 del Mujal; A1 i 
A2: Dressel 1 de Can Pau Ferer-Ca l’Arnau; B1 i B2: Laietana 
1/Tarraconense 1 de Can Pau Ferer-Ca l’Arnau; C2 i C3: Pascual 1 de 
Can Pau Ferer-Ca l’Arnau. 



           

 

que haurien participat aquestes àmfores impliquen el seu disseny i el procés de 
fabricació, el seu possible transport fins on seran omplertes amb vi, un nou possible 
transport fins a ser estibades en un vaixell, el seu transport naval fins a un port de 
destinació i, finalment, un possible nou transport fins a una destinació final. Aquesta 
cadena de comportament presenta dos elements importants per al conjunt d’aquestes 
àmfores; el seu destí és servir de contenidor de transport i la seva vida funcional seria 
la d’un únic viatge. A més, aquesta cadena de comportament implica la interacció 
amb una multiplicitat de personatges. En funció de la documentació escrita 
disponible, podem afirmar que aquesta cadena implicaria als productors, amb uns 
ceramistes i uns propietaris del centre productor, un comprador de les àmfores, que no 
necessàriament hauria d’ésser el mateix productor del vi, un intermediari que podria 
comercialitzar el vi envasat, els responsables del vaixell de transport, un segon 
intermediari en el port de destí i, finalment, el consumidor del producte envasat (Miró 
1988; Paterson 1982; Revilla 1995; Tremoleda 2000). Aquesta cadena, té fortes 
implicacions des del punt de vista tecnològic. En primer lloc, evidencia que els costos 
de producció han de mantenir-se necessàriament baixos, ja que l’amortització de 
l’envàs es fa en un únic viatge i, a més, hi ha una multiplicitat de subjectes potencials 
implicats en el viatge i que esperen obtenir-ne un benefici. Però, paral·lelament, des 
del punt de vista tècnic, el disseny ha de superar el requeriment mínim necessari per 
suportar un transport terrestre, amb el seu alçament per les nanses, i, especialment, el 
seu transport naval, en unes condicions d’estiba destinades a optimitzar el viatge amb 
el màxim nombre d’àmfores en el carregament. Aquestes condicions d’estiba generen 
pressions constants que es veuen augmentades per l’efecte de l’onatge. El trencament 
de les àmfores, la seva falla, comportaria la pèrdua del contingut i, per tant, el fracàs 
de tota la cadena de comportament. 
 A partir del que hem exposat anteriorment, és clar que en el moment de 
producció hi ha unes eleccions tecnològiques i uns compromisos clarament 
influenciats per la ràpida amortització de l’envàs. L’estudi dels diversos centres 
productors mostra com una quasi constant una important variabilitat de les pastes 
preparades per a la fabricació d’aquestes àmfores. No només s’observen variacions en 
les argiles base emprades al llarg del temps, sinó que també s’observa com hi ha una 
preparació seguint una recepta laxa d’aquestes diverses pastes. 
 Malgrat aquesta necessitat de baix cost, una de les competències que, de ben 
segur, haurien estat més valorades en el procés de disseny i producció d’aquestes 
àmfores seria la d’evitar la fallida dels envasos durant el seu ús. Aquesta competència 
tècnica està condicionada, d’una banda, per les matèries primeres seleccionades i la 
seva preparació en una pasta determinada. Com hem vist, la preparació de les pastes 
varia i és, en general, poc estandarditzada. D’altra banda, un procés important és el 
modelat i la cocció de les àmfores. Respecte d’aquesta darrera, les temperatures de 
cocció semblen, en general, prou estandarditzades a l’entorn dels 950-1000ºC (Vila et 
al. 2005; 2006; Vila et al. en premsa-b) (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En tot cas, les pastes, la seva confecció i la seva cocció són les principals 
responsables de les propietats elàstiques i mecàniques de les àmfores (Vila et al. 
2008). D’aquestes propietats, les més significatives són, segurament, la resistència 
mecànica a la fractura i la tenacitat. La primera no és una propietat intrínseca del 
material ceràmic en tant que depèn en gran mesura de la presència i mida de les 
microfractures existents en la matriu ceràmica, ja que aquestes actuen com a 
concentradores de l’estrès generat en l’aplicació d’una força (Tite et al. 2001). Així 
doncs, el trencament d’una àmfora s’esdevé quan l’estrès en l’extrem inicial permet 
trencar els lligams atòmics. El punt màxim d’estrès que suporta una àmfora abans de 
trencar-se correspon doncs a la seva resistència mecànica. La tenacitat, per contra, es 
defineix per la capacitat de dissipar l’energia d’una fractura quan aquesta ja s’ha 
iniciat. Generalment, la tenacitat augmenta a canvi d’una pèrdua de resistència 
mecànica. La presència de desgreixador i un estadi de sinterització de poca 
vitrificació, produït a temperatures de cocció relativament baixes que resulten en 
microestructures més laxes, són paràmetres que permeten augmentar la tenacitat, però 
que comporten una menor resistència mecànica, afavorida per una absència de 
desgreixador i un estadi de sinterització avançat, propi d’altes temperatures de cocció. 
A diferència de la resistència mecànica, l’increment de la qual evita l’aparició de 
fractures, la tenacitat evita que les fractures que es puguin ocasionar es puguin 
propagar, resultant en el trencament final de l’àmfora, amb la conseqüent pèrdua del 
contingut. Així, la freqüència, mida i distribució del desgreixador, o de les inclusions 
no plàstiques, la temperatura de cocció i el caràcter poc calcari o calcari, amb les 
diferents microestructures respectives, donaran una multiplicitat de respostes a les 

 
Figura 4. Matriu representativa d’una àmfora calcària cuita 
entre 1050-1080 ºC. La microfrotografia obtinguda per MER 
a 2000X. 



           

 

pressions a les que es trobaran sotmeses les àmfores al llarg de la seva cadena de 
comportament.  
 Aquestes propietats, però, no es donen en un material abstracte sinó que es 
concreten en una determinada forma: el disseny de l’àmfora. Com ja hem dit en 
l’apartat referent a la metodologia, la resistència a la fractura d’una ceràmica està 
condicionada per les propietats físiques del material amb el qual es va fabricar, per bé 
que el seu comportament en el context d’una determinada activitat no pot ésser 
degudament determinat amb l’estudi d’aquestes propietats. La mida, el gruix de les 
parets i la geometria específica de la peça ceràmica, especialment els seus angles i 
curvatures, són variables que condicionen altament el seu rendiment. En 
conseqüència, àmfores produïdes amb les mateixes pastes però amb diferents 
dissenys, es podrien comportar de manera diferent sota unes mateixes condicions. O 
expressat amb altres paraules, els diferents dissenys d’àmfora podrien resultar en 
diferents competències tècniques. 
 Per a realitzar una primera aproximació a les competències tècniques dels 
diferents envasos estudiats, han estat simulades per ordinador diverses activitats que 
haurien estat habituals en l’ús d’aquests envasos. Aquesta simulació s’ha efectuat 
mitjançant l’Anàlisi dels Elements Fintis (AEF) (Kilikoglou i Vekinis 2002; Reddy 
2005). L’AEF és una tècnica de càlcul numèric que, mitjançant una simulació per 
ordinador, permet estimar el grau de deformació que pot experimentar un objecte 
abans de l’aparició d’una fractura i, d’aquesta manera, predir les circumstàncies sota 
les quals es produiria el seu trencament. Donat que la intenció és avaluar 
exclusivament la influència del disseny en el comportament mecànic de les àmfores, 
s’han mantingut constats tant les forces aplicades com les propietats físiques de la 
ceràmica. És a dir, la única variable que canvia és la forma de l’àmfora. O dit amb 
altres paraules, és com si la simulació es realitzés sobre diferents tipus d’àmfora, però 
totes produïdes en un mateix taller, amb les mateixes matèries primeres i emprat la 
mateixa tecnologia de producció (Figura 5). 
 
 

 
Figura 5. Models tridimensionals d’elements finits. D’esquerra a dreta, 
àmfora Ibèrica, Dressel 1, Laietana 1/Tarraconense 1, Pascual 1. 



           

 

En aquest cas, les propietats materials que es mantenen constants són el mòdul de 
Young (15 GPa), la raó de Poisson (0.27) i la densitat de la ceràmica (2000 
kg/m3)(Taula 3). La màxima deformació que pot experimentar un material d’aquestes 
característiques és de 0.1%. Per tant, s’ha d’entendre que les forces que provoquin una 
deformació superior a aquest límit implicarien el trencament complert de l’envàs. 
  
 

 
 
 Les simulacions realitzades s’han aplicat als tres primers dissenys d’àmfora 
romana (Dressel 1, Laietana 1/Tarraconense 1, Pascual 1), així com a un model 
representatiu dels tipus amforals Ibèrics precedents. Les forces simulades sobre els 
quatre models representen algunes de les activitats més habituals en l’ús d’aquestes 
àmfores:  
 

• Simulació 1: En primer lloc, s’han simulat les forces que es generarien durant 
l’alçament dels envasos. En aquesta simulació s’ha considerat que els envasos 
estarien buits i que l’alçament s’efectuaria de manera simultània per les dues 
nanses (Figura 6a). En aquest cas, les forces aplicades equivalen al pes dels 
envasos (Taula 3). 
 
• Simulació 2: En aquest cas es torna a simular l'alçament dels envasos per les 
nanses, però ara considerant-los plens d’aigua. En aquest cas, les forces 
aplicades equivalen al pes dels envasos més el pes del seu contingut (Taula 3). 
 
• Simulació 3: En aquesta simulació s’ha tingut en compte el fet que, 
especialment en el cas de les àmfores romanes, les evidències arqueològiques 
indiquen una estiba dels envasos a l’interior dels vaixells formant diverses capes 
o fileres. Per aquesta raó s’han simulat les forces que hauria d’haver suportat 
una àmfora situada en la filera inferior d’una càrrega (Figura 6b). Les forces 
aplicades corresponen a 1000 N (aproximadament 100 kg) en cada un dels punts 
a on descansaria la filada superior. Aquesta força és equivalent a una 
carregament de 8 fileres amb un pes individual de 50 kg per àmfora. Per bé que 
aquesta quantitat de fileres comportaria un vaixell de grans dimensions, cosa 
que no sembla ser el cas de les naus que transportarien aquestes àmfores des del 
litoral català (al menys de les que se varen enfonsar) (Nieto i Raurich 1998), 
s’ha de tenir en compte que la simulació representa una força estàtica. Per tant, 
la realitat de la navegació, amb el moviment constant provocat per l’onatge, 
podria suposar unes condicions encara més severes. En aquest mateix sentit cal 

 Ibèrica Dressel 1 Laietana 1 Pascual 1 

nº d’elements finits 44582 39672 34248 50256 

mòdul de Young (GPa) 15 15 15 15 

raó de Poisson 0.27 0.27 0.27 0.27 

densitat (kg/m3
) 2000 2000 2000 2000 

pes (kg) 7.2 25.7 12.7 25.8 

capacitat (l) 20 25.1 25 25.2 
Taula 3. Propietats dels models d’elements finits. 



           

 

precisar que tampoc s’han afegit els impactes laterals que provocarien els 
envasos d’una mateixa filera durant el moviment del vaixell i que també 
augmentarien la probabilitat de l’aparició de fractures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els resultats de les tres simulacions apareixen il·lustrats en la Figura 7. Pel que 
respecta la simulació 1, és evident que la màxima deformació experimentada en 
l’alçament per les nanses no resulta crítica en cap tipus d’àmfora, confirmant uns 
resultats que eren d’esperar. L’àmfora que patiria una major deformació seria la 
Ibèrica, per bé que amb una valor màxim (0.005) situat molt per sota de la línia 
discontínua que representa el límit establert per les propietats del material i, per tant, 
lluny de l’aparició d’una fractura. Per la seva banda, les tres àmfores romanes mostren 
un comportament molt similar, molt allunyat també del perill de trencament. En 
conclusió, i com era d’esperar, els quatre dissenys d’àmfora podrien haver estat alçats 
per les dues nanses sense que aquesta activitat hagués provocat cap fractura crítica per 
a la integritat dels envasos. 
 Uns resultats similars s’obtenen en el cas de l’alçament de l’àmfora plena. Aquí 
torna a ser l’àmfora Ibèrica la que mostra una major deformació, per bé que tampoc 
hauria suposat un perill per a la integritat de l’envàs. En la Figura 7 es pot observar 
clarament com el valor de màxima deformació d’aquesta àmfora (0.019)  se situa molt 
allunyat, no sols del valor límit situat en 0.1% (línia discontinua), sinó també de 
l’interval crític (àrea grisa) que es podria situar de manera poc conservadora en un 
70% del límit de màxima deformació (Kilikoglou i Vekinis 2002). Pel que respecta a 
les àmfores romanes, els tres dissenys tornen a mostrar un comportament molt similar. 

 
Figura 6. Forces simulades. a: alçament simultani per 
les dues nanses; b: àmfora situada en la filera inferior 
d’un carregament i amb el pivot fixat a terra (cada 
fletxa representa una força de 1000 N, equivalent a 
100 kg) 



           

 

La màxima deformació que experimenten els tres tipus es troba molt lluny del límit de 
deformació i s’ha d’entendre, per tant, que l’alçament per les nanses d’aquests 
envasos plens no hauria suposat en cap cas l’aparició de fractures crítiques. Aquesta 
activitat no sembla, doncs, que permeti explicar la modificació en el disseny de les 
àmfores romanes. 
  

 
 
Cal destacar que la diferència de comportament entre l’àmfora Ibèrica i les àmfores 
romanes es fa més evident ara del que ho era en la simulació 1. L’explicació d’aquest 
fet és la següent. La part de l’àmfora que pateix més estrès (i per tant major 
deformació) en ser alçada per les nanses és la mateixa en els quatres casos: els punts 
d’unió de les nanses i el cos de l’àmfora. Així doncs, l’àmfora Ibèrica experimenta 
una major deformació perquè té les nanses més petites i circulars i, per tant, els punts 
d’estrès estan molt a prop. Tot el contrari del que succeeix amb el tipus Dressel 1. 
Aquesta àmfora és la que té les nanses més allargades, cosa que es tradueix amb una 
millor distribució de l’estrès generat durant el seu alçament. Evidentment, aquestes 
diferències s’accentuen en el cas dels envasos plens donat que l’estrès que es genera 
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Figura 7. Valors de màxima deformació en les tres simulacions. La línia 
discontínua representa el límit de màxima deformació establert per les 
propietats del material. Els valors per sobre d’aquesta línia impliquen el 
trencament complert de l’envàs. L’àrea grisa representa l’interval crític on 
l’aparició de fractures esdevé altament probable. 



           

 

és major (el doble en el cas de la Dressel 1 i més del triple en la Ibèrica). En qualsevol 
cas, aquestes diferències no es poden considerar significatives en tant que en no 
implicarien cap perill per a la integritat física de les àmfores. 
 Uns resultats força diferents són els obtinguts en la simulació 3. Com podem 
veure en la Figura 7, la màxima deformació que experimenta l’àmfora Ibèrica (0.176) 
se situa un 76% per sobre del límit establert per les propietats físiques de la ceràmica. 
Aquest resultat indica que les condicions d’apilament simulades haurien provocat 
clarament la fallida de l’àmfora Ibèrica. Ara bé, la interpretació d’aquest resultat 
requereix d’algunes precisions. Una es refereix a les propietats físiques de la ceràmica 
que han estat atribuïdes als elements finits. Per bé que aquestes propietats es poden 
trobar en algunes produccions d’àmfores Ibèriques (Tsantini 2007), el que és cert és 
que són especialment freqüents entre les àmfores romanes (Vila et al. 2006; Vila et al. 
2008). En aquest sentit cal tenir en compte que la fàbrica de les àmfores Ibèriques 
presenta diferències significatives respecta de les romanes. Mentre que les àmfores 
romanes es caracteritzen per una fàbrica grollera amb diferents mides de desgreixador 
de quars, les àmfores Ibèriques presenten una freqüència i mida de desgreixador 
significativament menor, cosa que s’hauria de traduir amb una major resistència a la 
fractura (Kilikoglou et al. 1998). Igualment, desconeixem fins a quin punt aquestes 
àmfores Ibèriques s’haurien estibat formant diverses fileres cosa que sí es constata en 
molts vaixells carregats amb els diferents tipus d’àmfora romana. En qualsevol cas, el 
que sí es desprèn de l’AEF és que aquest tipus amforal no representa un disseny 
adient per a ser estibat en vàries capes dins d’un vaixell, per bé que presenta una gran 
estabilitat en cas de ser dipositat verticalment a terra i recolzat a un altre envàs 
similar, cosa que succeiria, per exemple, en el context d’una activitat 
d’emmagatzematge, o en una estiba d’una sola filera. 
 A l’altre extrem d’aquest comportament hi trobam els tipus Laietana 
1/Tarraconense 1 i Pascual 1. En aquests dos casos la màxima deformació 
experimentada per les àmfores és pràcticament la mateixa (0.0499 i 0.048, 
respectivament), cosa que indica un comportament gairebé idèntic dels dos dissenys, 
malgrat la diferència considerable en la seva mida. Els valors d’aquests dos dissenys 
són clarament inferiors al límit imposat pel material i, per tant, es pot entendre que les 
forces provocades per l’apilament de les àmfores no haurien provocat el trencament 
de la filada inferior. En aquest sentit és important destacar el fet que, en ambdós 
casos, l’estrès provocat per l’apilament es concentra exclusivament en els punts de 
contacte de les àmfores. Aquest estrès és de 5.9 MPa en el cas de la Laietana 
1/Tarraconense 1 i de 5.66 MPa en el cas de la Pascual 1, el que suposa 
respectivament al voltant d’un 50% i un 48% del límit màxim de deformació, 
clarament inferior tant al límit marcat per la línia discontínua com a l’interval crític 
marcat en gris. 
 Els resultats més sorprenents són els de l’àmfora Dressel 1. En primer lloc es pot 
observar que la deformació és molt superior a la dels altres dos tipus d’àmfora 
romana. Aquest resultat indica que el disseny itàlic presenta una pitjor adequació a les 
condicions d’estiba simulades que els tipus posteriors Laietana 1/Tarraconense 1 i 
Pascual 1. És més, el valor de màxima deformació (0.0864) se situa plenament dins de 
l’interval crític, molt proper al límit establert en 0.1% i, per tant, en una zona on 
l’aparició de fractures crítiques és altament probable. 
 L’explicació d’aquesta gran diferència de comportaments respecte de les altres 
àmfores romanes rau en la carena que uneix la panxa i el coll de l’àmfora Dressel 1. 
Aquesta carena dibuixa un angle marcat que provoca una gran concentració de l’estrès 



           

 

generat durant l’apilament de les àmfores. Aquesta concentració d’estrès causaria 
l’aparició de fractures, i la seva posterior propagació resultaria ràpidament en la 
fallida complerta de l’àmfora, molt probablement des de les parts menys gruixudes al 
voltant de la carena, especialment en l’inici del coll. A diferència d’aquest disseny, els 
tipus posteriors Laietana 1/Tarraconense 1 i Pascual 1 no presenten aquesta carena 
marcada, sinó que es caracteritzen per un perfil molt més sinuós, cosa que facilita la 
distribució de la força provocada per la càrrega vers el pivot, la part més robusta de 
l’àmfora. 
 
6. Conclusions 

Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen de la recerca 
desenvolupada: 
 

1. S’aprecia un important grau d’adequació entre les formulacions teòriques 
referents a l’estudi del canvi tecnològic i el plantejament metodològic. 

2. S’ha demostrat la importància de valorar els factors de situació en els quals 
tenen lloc els processos de producció i consum d’una tecnologia junt a una 
caracterització complerta de les seves competències en el context d’activitats 
específiques.  

3. Pel que respecta al cas d’estudi concret, els resultats mostren que els primers 
dissenys d’àmfora romana documentats en el nord-est de la península Ibèrica 
varen ésser produïts seguint un procés poc estandarditzat en la preparació de 
les pastes argiloses.  

4. Aquest fet es pot relacionar amb el procés de producció en massa d’aquests 
envasos i, molt especialment, amb el fet que es tracta d’una tecnologia 
secundària, que va a remolc del principal producte d’aquesta cadena de 
producció o distribució: el vi.  

5. S’han documentat importants diferències en les competències tècniques dels 
diferents dissenys amforals el que, sense cap dubte, s’hauria d’haver traduït en 
uns comportaments clarament diferenciats en ésser emprats com a envasos de 
transport.  

6. Aquestes diferències es constaten entre diferents tallers, però també durant el 
període d’activitat d’un mateix taller. Aquest podria ser el cas dels centres 
productors de Can Pau Ferer-Ca l’Arnau i Llafranc, entre d’altres. 

7. L’aplicació de l’AEF suposa un gran avenç en la proposta teòrico-
metodològica per a l’estudi del canvi tecnològic. L’ús per primera vegada 
d’aquesta tècnica analítica en l’estudi de les àmfores Ibèrica i romanes ha 
permès identificar importants diferències en el comportament mecànic dels 
envasos. 

8. Les diferents competències tècniques dels envasos estan condicionades en 
gran mesura per les variacions en el seu disseny formal. 
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