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RESUM 

Les excavacions realitzades a la Cerdanya han proporcionat l'evidencia arqueologica de la possible existencia d'una producció 
local de TSH, que inc10u les fonnes tradicionals i d'altres formes noves. Per tal de contrastar aquesta hipotesi, s'ha desenvolupat un 
estudi arqueometric per FRX i DRX. EIs resultats mostren l'existencia de diverses produccions desconegudes fins el present, sense 
que cap deis materials estudiats hagin pogut associar-se al taller d' Abella ni a les produccions de l'area de Tricio. Aquestes noves 
produccions ofereixen, a més, una important diversitat tecnologica. 
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SUMMARY 

Archaeological research in the area of Cerdanya has provided archaeological evidence to postulate the existence of local pro
duction of HTS. This production inc1udes traditional types, but also new ones. In order to examine this hypothesis an archaeometric 
study has been undertaken by means of XRF and XRD. The results show the presence of different productions yet unknown to pre
sent. Moreover, none of the studied materials have been successfully related with Abella workshop, neither with the products from 
Tricio. These new productions exhibit an important technological diversity. 
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INTRODUCCIÓ 

El coneixement que actualment tenim de la 
producció de Terra Sigillata Hispanica (TSH) a l'a
rea de l'actual Catalunya (Revilla, 1995; Romero, 
1998), s'inicia durant els anys 1910 i 1920, quan es 
dugué a terme l' excavació del taller d' Abella 
(Naves) i del possible taller de Sotaterra (Solsona) 
(Serra, 1924, 1925). Les condicions de les excava
cions i els problemes associats a les revisions d'a
quests materials (Buxeda & Gurt, 1994; Buxeda & 
Tuset, 1995) no han permes una datació acurada del 
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seu període d'activitat, si bé en l'actualitat, després 
de la seva reexcavació, es pot assegurar que el taller 
d' Abella estava en actiu durant la segona meitat del 
S. 11 i la primera meitat del S. III (Buxeda et al., 
1995). Una segona fita,ja en epoques recents, fou la 
identificació d'un nou taller, el de la vil'la de La 
Salut (Sabadell), merces a l'estudi deIs materials 
apareguts durant les diverses campanyes d'excava-
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ció. Aquest estudi va pennetre la identificació i 
valoració adequada de set fragments de motiles, 
així com de nombrosos fragments de cenimica 
decorada, i la possible associació d'aquests mate
rials a un deIs foms apareguts en el jaciment. La 
datació del taller situava la seva activitat entre 
algun moment indetenninat de la segona meitat del 
S. 1 i l'inici del S. 11 (Roca, 1978). Més recentment, 
altres possibles tallers han estat identificats per la 
presencia de fragments de motiles, i en alguns 
casos d'elements de fom i peces defectuoses, en els 
jaciments de Mas Gomandí (Riudoms) (Bennúdez 
& Massó, 1984-85), Cal Menut (Comella de Terri) 
(Nolla & Casas, 1984:174), Corbins (Marí & 
Mascort, 1988) i el Velodrom (Mont-roig del 
Camp) (palleja, 1994), tots ells datables, potser, en 
un moment alto-imperial. En el cas deIs jaciments 
de Santa Maria de les Feixes (Cerdanyola) (pascual, 
1977) i Can Valls (Badalona) (Prevosti, 1981:125-
128) les notícies de les excavacions velles també 
presenten indicis de possible producció de terra 
sigillata. Malgrat tot, el cas possiblement més 
important deIs darrers anys és el de la ciutat de 
Lleida on s'ha identificat l'existencia d'una pro
ducció local alto-imperial de TSH. Imitacions, 
especialment merces a les excavacions al Portal de 
la Magdalena, amb la troballa de diversos frag
ments de motlles i de ceramiques (pérez, 1990, 
1993). Arnés, les darreres excavacions al Castell de 
Lleida han proporcionat un important conjunt de 
motIles que es troben actualment en estudi (pérez, 
comunicació personal). Per últim, cal esmentar que 
al jaciment de Matacans (Artés) (Daura, Pardo & 
Piñero, 1992) es van caracteritzar arqueometrica
ment dos individus de TSH que no es corresponien 
a cap deIs grups de referencia (GR) o unitats de 
referencia composicional de pasta (URCP) 
(Buxeda et al., 1995) coneguts1• Arnés, aquests dos 
individus presentaven diferencies significatives 
entre ells per pennetre assegurar que es tractava de 
produccions diferenciades (Buxeda & Sagrista, 
1992). La possibilitat que alguna d'aquestes pro
duccions desconegudes fos local es plantejava per 
la presencia al jaciment d'un fom d'epoca romana. 
Malgrat tot, si bé no es coneix encara quina seria la 
producció d'aquest fom, cap element de l'excava
ció ni de la caracterització arqueometrica no va 
aportar proves significatives per a identificar com a 
segura una producció local de TSH. 

1 Cal pensar que en l'actualitat I'ERAUB disposa d'un
banc de dades que permet coneixer els GR i URCP deis tallers 
de La Rioja i de la vall del Duero (Tuset & Buxeda, 1995), el 
taller d'Abella (Buxeda et al., 1995; Buxeda, 1999a) i de les 
produccions de TSH Avanyada identificades al jaciment de la 
Campa Torres (Gijón) (Buxeda, dades inedites). 
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Paral'lelament, durant aquests darrers anys 
s'han trobat també indicis de possibles produc
cions locals de TSH al' area de la Cerdanya. Entre 
els anys 1983 i 1984 es dugueren a terme a Llívia 
i Prats (figura 1), respectivament, dues excava
cions arqueologiques de singular importancia per 
als estudis arqueologics que s' esdevindran poste
riorment, ja que varen pennetre posar de relleu l' e
xistencia d'unes ceramiques que hom ha passat a 
anomenar terra sigillata local (Padró, 1984, 
1990). Posterionnent, altres jaciments han propor
cionat noves peces d'aquest tipus ceramic, com 
ara la necropolis del Roc d'Esperan<;a (Alp), Torre 
de Riu (Alp) o la Coromina (Urtx) (figura 1) 
(Campillo & Mercadal, 1997). Aquestes descober
tes han propiciat que durant l'última decada hagin 
estat diversos els estudis que han tractat parcial
ment sobre aquestes produccions, indicant-ne en 
algun cas les similituds amb les produccions 
d'AbeIla (Campillo & Borras, 1996; Campillo, 
Grau & Guardia, 1998; Cardona, Pou & Revilla, 
1995, 1996; Padró, Montero & Pons, 1989), fet 
que ha condicionat el disseny de l'estudi de carac
terització arqueometrica deIs materials per tal de 
verificar, o no, l'existencia d'aquests taIlers i la 
seva caracterització. 

ELS JACIMENTS 
ARQUEOLÓGICS 

El Carrer deIs Forns (Llívia) 

El jaciment del carrer deIs Foms va apareixer 
de manera accidental durant la realització d'unes 
obres l'any 1980. EIs anys 1982 i 1983 es realitza
ren dues campanyes d'excavació que van propor
cionar la descoberta de restes medievals i romanes. 
A partir deIs resultats de l'excavació s'interpreta 
l'existencia de diversos moments que s'inicien 
amb un camp de sitges que és arrasat per a la cons
trucció d'estructures d'epoca romana. Aquestes, en 
les quals s'identifiquen fins a tres fases, són final
ment amortitzades per una necropolis d'inhumació, 
possiblement d'epoca tardana, a la qual se sobre
posara l'ocupació medieval (Padró, 2000). 

EIs resultats van ser for<;a espectaculars en 
permetre identificar l'existencia d'unes possibles 
produccions locals de terra sigillata que repre
sentaven un nombre d'individus major al de la 
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FIGURA 1: Mapa de localització deis jacimenls citats en e l text (plInts negres) i de les princ ipa ls poblac ions de la Cerdanya (pllnts gri sos). 

producc ió class ica hispanica en els ni ve ll s de 
segle 1I i 111 dC2 (fi gura 2). La datació d'aquests 
ni ve ll s e espec ialment proporcionada per la coe
xistencia amb les ceramique africanes de cuina 
Hayes 23 B, 183, 196 i 197, típique de la primera 
meitat del S. 1I a la egona meitat del S. 111. 
Malgrat tot, aquesta TS H de possible producc ió 
loca l també apareix, possiblement com a material 
re idual, en nivell s de la segona meitat del S. IV i 
la primera meitat del S. V, datats per la presencia 
de cerami ca de cuina africana de la forma Atlante 

VII 11 - 12. És important destacar, també, que la 
ceramica TSH de poss ible producció local ofereix 
una amplia va ri abilitat formal que re fl ecteix les 
formes class iques del repertori hi spanic, pero 
inclou, també, dues forme no conegudes ante
ri orm ent. Aquestes form es, que ini cialment varen 
ésser identifi cades com a Llívia l i Llívia 2 
( ampill o, 2000) són ara presentades com a 

erdanya l i Cerdanya 2, respecti vament, per tal 
de fac ilitar la incorporació de noves formes apa
regude en altres excavac ions, com s'exposara 
més endavant. Per contra, la TS H únicament pre
senta en aquest jac iment dues form es identifica
ble (Drag. 24/25 i Hi p. 7) (fi gura 3). 

Els g ra fi cs es basen en e ls apa reguts a Campill o, 

2000 . 
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El Camp de les Creus (Prats) 

La necropolis del Camp de les Creus va apa
reixer durant la realització d' unes obres I'any 1982. 
Després d' una primera campanya d'excavació d' ur
gencia I'any 1983 (Miret, 1989), el jac iment va 
ésser totalment excavat I'any 1984 (Padró, Montero 
& Pons, 1989). El jac iment va proporcionar diver
ses tombes d' inhumació, una tomba d' incineració i 
el basament d' un poss ible monument funerario 

Els materials aparegut en aquest jaciment 
presenten una cronologia de tres segles, entre el S. 

Total d ' individus 

'o TS H 1 

~TSH locaJ 

FIGURA 2: GrMic circul ar amb indicació del nombre 
d ' individus de TSH i TS H de poss ible fabricació loca l, 

al jaciment de l Carrer de is Forn (L1í via). 
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FIG URA 3: Diagrama de barres amb indicació del nombre d' indi vidus de TSHi TSH de poss ible fabri cac ió loca l, per tipus, al jaciment del 
Carrer deis Forns (L1ív ia). 

I i el S. 111 de la nostra era (amb I'aparició d' una 
moneda de bronze de Probus, datable en els anys 
276-282). Malgrat tot, les condicions de I'excava
ció no va ren permetre establir els diferents ni ve lls 
estratignHics de gran part del jaciment. En aquest 
context, la tomba d' incineració és un cas especial. 
En ell a va apareixer un important aixovar compost, 
entre d'altres, per TSH possiblement local i poss i
bies imitac ions de ceriunica de cuina africana. Així 
mateix, hi va apareixer una moneda de bronze (un 
poss ible as de Comode o Septimi Sever) datable a 
final s del segle 11. En general, cal destacar la 
importancia del fet que en aq uest jac iment no s' i
dentifica cap indi vidu de TS H class ica, sinó que 
tots els individus es corresponen a les produccions 
de TS H possiblement locals (fi gura 4). 

Roe d'Esperan~a (Alp) 

Aq uestjac iment, aparegut durant uns treballs 
de construcc ió, va ésser excavat durant els anys 
1989 i 1990. Presenta dues zones ben diferencia
des. D' una banda, hi ha una zona d' habitat situada 
a la zona nord-oriental del jaciment, amb una 
vigencia compresa entre el final del S. 11 aC i mit
jans de S. I dC, per la presencia de les formes 

116 

Drag. 27 de TS I, Drag. 24/25 de TSS i Mayet 
XXXV /XXXV II de parets fines. En aquesta zona, 
no va apareixer cap individu associat a la TSH de 
poss ibl e producció loca l. 

D' una altra banda, es constata I'ex istencia 
d' una necropolis d' inhumac ió datable entre el S. 111 
i la primera meitat del S. IV dC (Mercadal & 
Aliaga, 199 1). Aq uesta datac ió ve donada per la 
presencia d'un poss ible fragment de TSA C (Hayes 
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FIGURA 4: Diagrama de ba rres amb indicació del nombre d' in 
div idlls de TSHi TS H de poss ible fabri cació local , per tipus, al 

jaciment del Camp de les Crells (Prats). 



50A o Lamb. 40). A més, durant els treballs inicials 
de construcció, aparegueren diversos fragments de 
TSA D i una moneda de GaHie datable en els anys 
256-259. Durant les campanyes d'excavació, i dins 
d'una de les foses, hi aparegué un individu de TSH 
de possible producció local, forma Cerdanya 4. 

Torre de Riu (Alp) 

En aquest indret del municipi d' Alp, va ésser 
trobada, en superficie i sense context arqueologic, 
un fragment informe de TSH de possible produc
ció local que no aporta cap dada cronologica ni 
formal, i que tan soIs té el valor documental de la 
seva presencia. 

La Coromina (Urtx) 

El jaciment de la Coromina es troba actual
ment arrasat com a conseqüencia deIs treballs de 
fonamentació de diversos edificis, sense que hagi 
pogut ésser objecte de cap excavació arqueologica. 
Durant els citats treballs, es varen poder recollir, 
en superficie i sense context arqueologic, diversos 
individus cen\mics que presenten una cronologia 
que abasta del S. II aC al S. IV dC (Mercadal et al., 
1995). Entre aquest material, cal destacar l'exis
tencia d'un individu de TSH de possible producció 
local, forma Cerdanya 5. 

APROXlMACIÓ CRONOLÓGICA 
I TIPOLÓGICA DE LES TSH 
DE POSSIBLE PRODUCCIÓ 
LOCAL 

Actualment, resulta fors;a complicat donar 
cronologies precises sobre el moment d'aparició i 
d'acabament d'aquestes produccions. Malgrat tot, i 
pel que respecta a l'inici de la producció, resulta 
evident que cap deIs nivells de segle 1 excavats a la 
comarca ha proporcionat aquesta classe de mate
rial. El primer moment en que el documentem és al 
carrer deIs Foms, a partir de la primera meitat del 
segle II. A més, l'aixovar de l'única incineració de 
la necropolis del Camp de les Creus, datable a 
finals del segle n, també proporciona aquesta clas
se cenlmica. No menys complicat resulta donar una 
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data per al moment final de la producció. Les úni
ques indicacions existents provenen de la seva pre
sencia en les inhumacions del Roc d'Esperans;a i, 
possiblement com a material residual, en els nivells 
de segona meitat del S. IV o primera meitat del S. 
V dC del carrer deIs Foms. En defmitiva, es pot 
proposar que aquestes produccions es trobarien ja 
vigents a la segona meitat del S. n i que continua
rien durant el S. IlI, com a mínimo 

El repertori tipologic que ofereixen fins ara 
aquestes produccions de TSH possiblement local s 
presenta amb seguretat algunes de les formes clas
siques del repertori hispanic com ara la Drag. 35, la 
Drag. 27, la Drag. 37, la Hisp. 7, la Hisp. 4 i la Hisp. 
5 (figura 5), a més de la possible existencia també 
de la Drag. 44. Ultra aquestes formes, aquestes pro
duccions presenten una serie de tipus que poden 
considerar-se com a formes noves (figura 6). 
AIgunes d'elles han estat ja ressenyades amb les 
denominacions del jaciment on s'han identificat per 
primer cop, cas de la Llívia 1 i de la Llívia 2 
(Campillo, 2000) que han passat ara a designar-se 
com a Cerdanya 1 i Cerdanya 2, respectivament. 
Seguidament, s'han donat números correlatius als 
altres tipus, seguint com a criteri la seva data d'ex
humació. Així, al Camp de les Creus trobem la 
forma Cerdanya 3, a Roc d'Esperans;a la Cerdanya 
4 i, per últim, a la Coromina la Cerdanya 5. Cal des
tacar que fins el present no tenim coneixement que 
cap d'aquestes formes noves hagi aparegut en més 
d'un jaciment. A més, respecte de la forma 
Cerdanya 3, és important remarcar que aquest tipus 
s'observa en un grup d'individus de forma tancada 
amb la vora exvasada que constitueixen un grup 
diferenciat dins d'aquesta necropolis (Padró, 
Montero & Pons, 1989: fig. 15 núm. 2 a 6). En tres 
casos, aquests individus conserven restes de vemís, 
de tons rogencs o grisos, mentre que en els altres 
dos no s'observa cap vernís. Aquesta forma podria 
no ser considerada com a sigillata, sinó com a 
comuna envemissada. La producció d' aquesta clas
se ceramica de comuna envemissada esta documen
tada en el taller d' Abella (Buxeda et al., 1995). 
Aquest fet, pero també les característiques formals, 
l'aspecte fisic d'alguns individus i la decoració de 
la Drag. 37, han permes pensar en la presencia de 
materials d'aquest taller d' Abella en l'area de la 
Cerdanya. Degut a aixo, i al feble nombre d'indivi
dus atribults a aquestes produccions en estudi, el 
disseny del treball arqueometric es fonamenta, en 
gran part, en la comparació deIs resultats obtinguts 
amb el grup de referencia d' Abella (Buxeda, 1999a). 



LLV018 (CF-83-1-3*-1) 
Drag.35 

LLV002 (CC-84-1-2-16) 
Drag.37 

I 
LLV009 (CF-83-6-7-2/3) 
Drag.37 

LLV016 (CC-84-1-2-14) 
Hisp.4 

LLV012 (CF-83-1-3*-17) 
Drag.27 

LLV019 (CC-83-1-3-47) 
Drag.37 

LI~) 
LLV017 (CF-83-1-2-74) 
Hisp. 7 

LLV015 (Padró et al., 1989, Fig. 27,54) 
Hisp.5 

FIGURA 5: Formes classiques del repertori de la TSH identificades en les produccions de TSH de possible producció local. 
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, 
LLVOll (CF-83-5/6-11-1C) 
Cerdanya 1 

LL V005 (CC-84-1-2-45) 
Cerdanya 3 

CF-83-5/6-11-20 
Cerdanya2 

RE-90-12-1 
Cerdanya4 

LLVOOl (Mercadal et al., 1995, p. 719) 
Cerdanya 5 

L 5 10 15cm 
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FIGURA 6: Formes noves identificades en les produccions de TSH de possible producció local. 

MOSTREIG I RUTINA 
ANALÍTICA 

Per al' estudi de la caracterització arqueome
trica d'aquestes produccions s 'ha realitzat un 
mostreig aleatori de 19 individus. Les restriccions 
a aquest mostreig provenen del fet que s'ha inten
tat incloure individus que procedissin de contextos 
útils i que es precisava d'un mínim de 8 g per a la 
realització deIs treballs analítics. Per l'interes deIs 
propis individus, i per la possibilitat que es tractés 
igualment de produccions locals, es varen inclou
re en el mostreig tres individus que no corresponen 
a aquestes produccions de TSH. Aquests individus 
són un possible roig pompeia, una possible imita
ció de Lamb. 9 d'africana de cuina (figura 7) i una 
ceramica negra brunyida amb decoració estampa
da (figura 7) i varen ésser inclosos com a elements 
comparatius amb les produccions de TSH possi
blement locals (taula 1). 

Per a la seva caracterització, els individus 
han estat despresos de les capes superficials, 
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essent posteriorment polvoritzats i homogenertzats 
mitjan<;ant un molí de boles amb celo la de carbur 
de tungste. La composició química del material 
s'ha determinat per Fluorescencia de Raigs X 
(FRX). S'han fet preparacions de perles (dilució 
1/20) i pastilla a partir de la pols previament asse
cada en una estufa a 105°C durant 12 h. La quan
tificació s'ha realitzat amb un espectrofotómetre 
Philips PW 2400, amb fonts d'excitació de Rh, uti
litzant-se una recta de calibratge configurada amb 
60 patrons (Estandards Geológics Intemacionals). 
Així, es varen determinar els elements: Fe20 3 

(com Fe total), AIP3, MnO, pps' Ti02, MgO, 
CaO, Na20, K20, Si02, Ba, Rb, Mo, Th, Nb, Pb, 
Zr, Y, Sr, Sn, Ce, Co, Ga, V, Zn, W, Cu i Ni. 
Igualment es calcula la PerduaAI Foc (PAF) a par
tir de calcinacions de 0.3 g a 1000°C durant 1 h. 

La composició mineralogica deIs 20 individus 
ha estat estudiada mitjan<;ant la Difracció de Raigs 
X (DRX) emprant la pols deIs especimens previa
ment preparats. S 'ha utilitzat un difractómetre 
Siemens D-500 treballant amb la radiació Ka del 



e ) 
LLV003 (CC-84-1-2-42) 

LLV006 (CF-83-1-3*-1O) 

FIGURA 7: Altres posssibles produccions locals incloses en l'estudi arqueometric. 

Individu Núm inventari Forma Observacions Figura 

La Coromina (Urtx) 

LLVOOl superficial Cerdanya 5 Sense context estratignl.fic 6 

Camp de les Creus (Prats) 

LLVOO2 CC-84-1-2-16 Drag.37 En tomba d'icineració 5 

LLVOO3 CC-84-1-2-42 Lamb.9 Possible imitació de cuina africana 7 

LLVOO4 superficial nansa Sense context estratignific 

LLVOO5 CC-84-1-2-45 Cerdanya 3 Sense vemís 

En tomba d'icineració 

LLV015 CoHecció Botey Hisp.5 Sense context estratigrMic 5 

LLV016 CC-84-1-2-14 Hisp.4 Associat a tomba d'icineració 5 

Carrer deIs foros (Llívia) 

LLVOO6 CF-83-1-3*-lO Cen'lmica negra, amb decoració estampada 7 

LLVOO7 CF-83-6-7-17 Possible roig pompeia 

LLVOO8 CF-83-66-7-7 Drag.37 

LLVOO9 CF-83-6-7-2/3 Drag.37 

LLVOIO CF-83-1-3*-17118 Fragment de base 

LLVOll CF-83-5/6-11-1c Cerdanya l 6 

LLV012 CF-83-1-3*-2 Drag.27 5 

LLV013 CF-83-5/6-11-36 Fragment informe 

LLV014 CF-83-5/6-11-1 Fragment informe 

LLV017 CF-83-1-2-74 Hisp.7 5 

LLV018 CF-83-1-3*-1 Drag.35 5 

LLV019 CF-83-1-3-47 Drag.37 Decorada 5 

TAULA 1: Individus inclosos en l'estudi arqueometric 
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Cu (A=1.5406 A), amb un monocromador de grafit 
en el feix difractat i una potencia de treball de 1.2 
kW (40 kV, 30 mA). EIs mesuraments es van realit
zar entre 4 i 70°28 amb una mida de pas de 0.05°28 
i un temps de comptatge de 3 s. 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 Standard (JCPDS). 

Igualment, s 'han realitzat observacions de 
fractures fresques de tots els individus emprant una 
lupa binocular Olympus SZH, amb una font 
d'iHuminació de Hum freda Olympus Europe 
Highlight 3000 equipada amb filtre de Hum de dia. 
Les observacions s'han estandarditzat a 25X i 50X. 

RESULTATS 
DE LA CARACTERITZACIÓ 
ARQUEOMETRICA 

EIs resultats de l'amUisi química per FRX 
han estat tractats mitjan<;ant tecniques estadísti
ques seguint les consideracions d' Aitchison sobre 
dades composicionals (Aitchison, 1986, 1992; 
Buxeda, 1999a, 1999b), emprant la transformació 
en logaritmes de raons segons 

on Sd és el simplex d-dimensional (d=D-1) i X_
D 

= 
(Xl' ... ,Xd). EIs components Mo, Sn, Co i W no han 
estat considerats per indeterminacions i impreci
sions analítiques. 

La matriu de variació composicional 
(MVC) (taula 2) permet quantificar la variació 
total (vt) present a la matriu de dades, així com 
investigar l'origen d'aquesta variabilitat. En el 
present cas, la vt es pot considerar for<;a elevada 
(vt = 6.06878) i permet pensar en un origen poli
genic per a la mostra en estudi (Buxeda & 
Kilikoglou, en premsa). D'altra banda, es com
prova que la variabilitat composicional va espe
cialment lligada a les variacions relatives deIs 
components determinats amb els components 
pps' CaO, Sr i MnO (vtIT.i<40%). 

L'alta variabilitat observada en el pps és 
deguda a l'existencia d'importants contaminacions 
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de fosfor en els individus procedents deIs jaciments 

de La Coromina (Pps de 1.59 % en dades norma
litzades sense la PAF) i, especialment, del Carrer 

deIs Foms (PPs de 3.13 % a 10.75 % en dades nor
malitzades sense la PAF). Les contaminacions de 
fosfor en les cenlmiques arqueologiques han estat 
Hargament identificades i la seva relació amb la 

materia orgimica s'ha posat sovint de relleu 

(Collomb & Maggetti, 1996; Buxeda, 1999a), si bé 
rarament s'han presentat casos amb concentracions 

tan altes com les que presenten els individus del 
Carrer deIs Foms. De la mateixa manera, l'alta 
variabilitat observada en el MnO és també probable
ment deguda a l'existencia d'importants contamina
cions de manganeso Pn'tcticament tots els individus 
procedents del Carrer deIs Foms presenten concen
tracions altes en aquest component (MnO de 0.07 
% a 0.29 % en dades normalitzades sense la PAF), 

presentant alhora arees amb coloració negra a la 
superfície i a l'interior, al voltant de pors. 
Contaminacions de manganes han estat rarament 
descrites en cenlmiques arqueologiques (Freeth 
1967) i poden estar relacionades amb l'existencia 

d'ambients reductors que facilitarien la solubilitat 
del Mn2+. Degut a les pertorbacions existents en 
aquests dos components, no han estat presos en 
consideració durant el tractament de dades. 

Com a resum d'aquest tractament, presentem 
el resultat de l' analisi de conglomerats realitzada 

sobre la subcomposició Fep3' Ti02, MgO, CaO, 
Na20, K20, Si02, Rb, Nb, Zr, Y, Ce, V, Cu i Ni, 
emprant l'A1203 com a denominador en la trans
formació en logaritmes de raons. L'analisi s'ha 
realitzat, sobre els 19 individus inclosos en la mos
tra en estudi, els dos individus de terra sigillata 
caracteritzats a Matacans (Buxeda i Sagrista, 
1992) i els 48 individus de terra sigillata d'Abella 
(Buxeda, 1999a), emprant la distancia euclidiana 
al quadrat mitjana i l'algoritme aglomeratiu del 
centroide, utilitzant el programa Clustan (Wishart, 
1987). El dendrograma resultant (figura 8) mostra 
el GR d' Abella dividit en dues agrupacions. La 
segona, a la dreta del dendrograma, correspon als 
individus amb sobrecoccions poc severes o seve
res que han patit diverses alteracions i contamina
cions postdeposicionals i que per tant presenten 
certes diferencies composicionals respecte a la 
composició original (Buxeda, 1999a). Dos indivi
dus (S00021 i S00014), indicats amb el signe, 
presenten certes desviacions respecte al GR que, 
malgrat tot, no són significatives. 
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TAULA 2: Matriu de variació composicional deis 19 individus caracteritzats en el present estudio 
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FIGURA 8: Dendrograma resultant de l'anitlisi de conglomerats realitzada amb la subcomposició FeO, TiO, MgO, CaO, NaO, KO, SiO, 
Rb, Nb, Zr" Ce, Y, Cu i Ni, emprant l'AI com a divisor en la transformació en logaritmes de raons, sobre els individus de la mostra en 

estudi, Matacans i Abella. 

Respecte als individus de la mostra en estu
di, l'examen deis resultats a partir del dendrogra
ma mostra una gran diversitat d'agrupacions, de 
les quals únicament 4 són majors de dos individus 
(URCP A, URCP B, URCP C i URCP D). La resta 
d'individus estudiats representen cada un d'ells 
una possible agrupació diferent. Aquest fet és 
important ja que el nombre d'agrupacions s'eleva 
a 13, 10 de les quals corresponen a la TSH de pos
sible producció local i les 3 restants als individus 
que no pertanyien a la classe TSH. Si bé les dife
rfmcies composicionals entre aquestes agrupacions 
es poden considerar com a significatives, cal des
tacar que hi ha similituds entre la URCP A i la 
URCP B, i els individus LLVOlO (URCP J) i LL 
V006 (URCP K). Malgrat tot, el baix nombre d'in
dividus inclosos en la mostra i el gran nombre de 
d'agrupacions existents constitueixen uns límits a 
considerar en el moment d'interpretar els resultats 
de la caracterització química. 
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EIs resultats mostren, a més, que els indivi
dus de terra sigillata de Matacans (indicats amb el 
signe t en la figura 8) no guarden tampoc cap rela
ció amb cap de les agrupacions presents a la mos
tra en estudi. 

Pel que fa a la possible provinen<;a de tots o 
part deis materials de TSH de possible producció 
local del taller d' Abella els resultats mostren cla
rament que cap de les agrupacions identificades 
presenta similitud s composicionals significatives 
amb aquest taller. Tan sois l'individu LLV019 
sembla ocupar en el dendrograma una posició 
marginal al GR d' Abella, que podria conduir a 
error en interpretar-se una possible relació amb 
aquest. 

El caIcul de les distancies de Mahalanobis al 
centroide del GR d' Abella, sense incloure els 
individus amb alteracions i contaminacions 



importants, emprant la subcomposició utilitzada 
en l'analisi de conglomerats, permet observar 
com malgrat aquesta similitud l'individu LLV019 
no prové d'Abella (Buxeda & Cau, 1998). Les 
distancies han estat calcu1ades per als individus 
de la present mostra, de Matacans i per a la TSH 
de Clunia (Tuset & Buxeda, 1995). L'histograma 
resultant (figura 9) mostra com els individus 11, 
19 i 17, amb distancies superiors a 320, són els 
únics individus que apareixen relativament a prop 
del GR d' Abella. Val a dir que la probabilitat que 
realment provinguin d'aquest taller és practica
ment nul·la, tothora que per sobre de 45 la proba
bilitat calculada amb la T2 de Hotelling és ja infe
rior al 5 %. 

Els resultats de DRX i l'observació per lupa 
binocular permeten observar com existe ix també 
una gran diversitat tecnologica. Aquesta diversitat 
no resta tan soIs reflectida en les temperatures de 
cocció equivalents (TCE) (Roberts, 1963) i els 
vemissos, si no també per la utilització, dins de les 
URCP de TSH de possible producció local, d'argi
les calcaries i poc calcaries, dues famílies d'argiles 
que impliquen tecnologies molt diferenciades 
(figura 10). Aquesta diferencia en el contingut 
relatiu de CaO és el responsable de la gran varia
bilitat associada a aquest component, com reflec
teix la matriu de variació composicional (taula 2). 

Sense estendre'ns ara en una acurada descrip
ció deIs resultats de DRX, que es troben sintetitzats 
en la taula 3, destacarem tot seguit una serie de 
punts importants. En primer lloc, les URCP A, H, 1 
i J corresponen a TSH de possible producció local 
poc calcaries, de manera contraria al que sembla 
habitual en les produccions de terra sigillata d'e
poca romana. Les TCE estimades són sempre bai-

DM a Abella (TSH) 

xes. En el cas de l'individu LLV014 de la URCP A 
i de les URCP 1 i J són molt difícils d' estimar donat 
que no s'observen fases de cocció. EIs límits per 
sota deIs quals poden estimar-se aquestes TCE són 
segurament excessivament alts per les TCE a que 
deurien situar-se aquests individus, pero la migra
desa de les dades i els límits del present estudi no 
permeten majors precisions. Igualment cal consi
derar baixa la TCE estimada en la URCP H, que ve 
donada per la presencia de pics ben desenvolupats 
d'I-M (il-lita-muscovita) i la presencia de D (piro
xe). Val a dir, pero, que en tot aquest estudi, tret de 
la URCP B, el baix nombre d'individus associats a 
les diferents URCP definides no permet assegurar 
que les fases de cocció identificades com a tal no 
corresponguin a fases primaries. Així dones, les 
interpretacions de les estimacions de les TCE cal
dra prendre-Ies amb les degudes reserves. 
Finalment, únicament l'individu LLV014 de la 
URCP A presenta una alta TCE, que cal situar per 
sobre deIs 1000°C per la descomposició de la I-M i 
la cristal-lització de la Sp (espinel-la). EIs individus 
d'aquestes URCP presenten únicament restes de 
vemís, fet que no permet avan'(ar cap dada respec
te a aquest particular. Tan soIs l'individu LLV009 
de la URCP H presenta un vemís amb un espessor 
entre 20 i 30 iJ.m. El gran espessor, malgrat tot, és 
degut a la baixa TCE, reflectida en l' aspecte no 
vitrificat que presenta. Una TCE major hauria 
suposat la vitrificació del vemís, amb el conse
qüent increment de densitat, fet que disminuiria el 
seu espessor. En una primera aproximació, dones, 
podria interpretar-se que cap d'aquestes URCP no 
representen una tecnologia' classica' en la fabrica
ció de terra sigil-lata, ni tampoc semblen represen
tar un correcte domini de la tecnologia emprada. 

En segon lloc, cal destacar que les URCP B, 
C, D, E, F i G corresponen a TSH de possible pro-

FIGURA 9: Histograma de les distancies de Mahalanobis al centroide del GR d'Abella (en blanc individus del GR d'Abella, amb * indivi
dus d' Abella amb alteracions i contaminacions importants, amb C individus de TSH de Clunia provinents de Parea de Tricio, amb número 

individus de la mostra en estudi). 
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FIGURA 10: Diagrama ternari SiO-AIO-CaO. An = anortita; G = gehlenita; Wo = woHastonita; Mu = muHita; Si02 = quars. 

URCPIndividu CINC TCE Vernís 

A LLVOOI NC > 1.000°C (no I-M, Sp) Sois la LLVOO 1 conserva restes 

LLVOl4 < 850-900°C (no hi ha fases cocció) 

B LLV002 C 950-1.000°C (no I-M a lO A) 
LLV004 <850°C (C, no fases de cocció) 

LLV005 850-900°C a 950° (I-M, D i G) 

LLVOl6 850-900°C a 950°C (I-M, D i G) Només se-n'observen restes 

C LLV008 C 950-1.000°C (no I-M a lO Al 
LLV013 950-1.000°C (no I-M a lO A) Vitrificat, verme n marronós i d'uns 20 flm d'espessor 

D LLVOll C 950-1.000°C (no I-M a 10 A) 
LLVOl7 950-1.000°C (no I-M a lO A) Vitrificat, yermen marronós i d'uns lO flm d'espessor 

E LLVOl2 C 950-1.000°C (no I-M a lO A) Vitrificat, vermell i inferior a uns lO flm d'espessor 

F LLVOl9 C 850-900°C a 950°C (I-M, D i G) Vitrificat, yermen marronós i d'uns 20 flm d'espessor 

G LLVOl8 C 1.000-1.050°C (no I-M, G) Vitrificat, marró fosc i d'uns 20 flm d'espessor 

H LLV009 NC 850-900°C a 950°C (I-M i D) No vitrificat, vermell i entre 20 i 30 flm d'espessor 

LLVOl5 NC Baixa (mínim inferior a 950°C per presencia d'I-M) Restes de possible vemís 

LLVOI0 NC Baixa (mínim inferior a 950°C per presencia d'I-M) Restes de possible vernís de color marró ciar 

K LLV006 NC Baixa (míním inferior a 950°C per presencia d'I-M) El tractarnent de superficie pot derivar d'un brunyit 

L LLV003 NC > a 1.000-1.050°C (no I-M, Sp i Mu) 

M LLV007 NC Baixa (mínim inferior a 950°C per presencia d'I-M) 

TAULA 3: Quadre resum de les característiques tecniques de les URCP definides (C/NC=CalcariINo Calcari; TCE=Temperatura de Cocció 
Equivalent; I-M= i n'lita-moscovita; D=piroxe; G=gehlenita; Sp=espineHa; Mu=muHita). 
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ducció local calcaries, seguint la tradició 'classica' 
de la fabricació de la terra sigillata. Les TCE esti
mades se situen sempre al voltant deIs 950°C, en 
alguns casos en l'intervaI850-900°C a 950°C per la 
presencia de pics d'I-M ben desenvolupats junt 
amb pics de fases de cocció com el D i la G (geh
lenita) (URCP F), en altres casos en l'interval 
950°C a 1000°C per la desaparició del pic de 10 A 
de les I-M (URCP C, DiE). Aquestes TCE al vol
tant deIs 950°C poden considerar-se com 'típiques' 
en la producció de terra sigillata. La URCP B pre
senta tres individus (LL V005, LLV016 i LLV002) 
amb TCE estimades igualment en aquest rang, pero 
el quart individu associat a aquesta URCP (LL 
V004) presenta una TCE estimada inferior a 
850°C, donada l'absencia de fases de cocció. 
Finalment, cal destacar que l'individu LLVOl8 
(URCP G) presenta una TCE estimada entre 
1000°C i 1050°C per la total descomposició de les 
I-M i el manteniment de la G, fase inestable que es 
descomposa per sobre deIs 1050°C. Aquest indivi
du pot ser doncs considerat com una sobrecocció 
poc severa. El seu difracto grama (figura 11) mostra 
la presencia d'analcima. Aquesta zeolita sódica és 
una fase secundaria produYda, possiblement, per 
l'alteració selectiva de la fase vítria de les cerami-
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ques calcaries cuites a altes o molt altes temperatu
res, com és també el cas deIs individus alterats i 
contaminats d' Abella ja esmentats anteriorment 
(Buxeda, 1999a). Aquesta alteració normalment 
implica la lixiviació de part deIs alcalins i la fixa
ció de so di aHocton en l' estructura cristaHina de 
l' analcima. Aixo pot implicar una contaminació de 
so di (cal pensar que el contingut de Nap d'aquest 
individu -0.65 % en dades normalitzades sense la 
PAF- és el més alt deIs determinats en aquesta 
mostra) i una perdua de concentració en els alcalins 
afectats. El fet que en el present estudi aquest indi
vidu sigui l'úoic que correspon a aquesta URCP no 
permet estimar l'efecte d'aquesta alteració i conta
minació, malgrat tot, els seus possibles efectes han 
estat presos en consideració en l'examen de les 
concentracions químiques determinades. Pel que fa 
als vemissos d'aquestes URCP, s'observa com la 
URCP B presenta només restes que no permeten la 
seva observació adequada. Per contra, la resta 
d'URCP presenten sempre vemissos vitrificats. EIs 
seus espessors varien al voltant de 10 /lm (URCP 
DiE) i al voltant de 20 /lm (URCP C, F i G), amb 
colors normalment foscos derivats de l' alta TCE i 
l' espessor. En general, es poden interpretar aques
tes URCP com a fruit d'una tecnologia 'classica' i 
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FIGURA 11: Difractograma de l'individu LLV018 (URCP G) (Q = quars; P = plagioclasi; D = piroxe; G = gehlenita; H = hematites; 
An = analcima). 
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d'una bona aplicació de la mateixa. Únicament la 
URCP B podria representar un menor 'exit' tecno
logic segons es pot interpretar del mal estat de 
conservació deIs vemissos. Malgrat tot, hi ha una 
mancaneya suficient de dades per poder assegurar 
aquesta interpretació. 

En tercer lloc, les tres URCP restants no 
corresponen aterra sigillata i les tres presenten la 
utilització d'argiles poc calcitries. En el cas de la 
URCP K la TCE real pot estar molt per sota de l'in
dicat en la taula 3, pero com en el cas de les URCP 
1 i J la manca de dades no permet aportar cap altra 
indicació que precisi més la possible TCE. El trac
tament de superficie d'aquest individu (LLV006) 
pot haver estat el resultat d'un brunyit, no necessa
riament de la utilització de cap vemís. Malgrat tot, 
les limitacions del present estudi no permeten asse
gurar aquest extremo Com l'anterior URCP, la 
URCP M, que correspon a un possible roig pom
peia, presenta una TCE baixa, segurament inferior 
a la que es pot estimar per DRX i que consta a la 
taula 3. A diferencia de les dues anteriors, la URCP 
L, que correspon a una possible africana de cuina, 
presenta una TCE estimada superior als 1000-
1050°C degut a la total descomposició de la I-M i 
la cristal-lització de la Sp i la Mu (mul·lita), sense 
que es pugui indicar clarament un límit superior. 
Cap d'aquestes URCP presenten similituds en els 
seus espectres de DRX amb les discutides anterior
ment de TSH de possible producció local. Única
ment la URCP K presenta similituds amb la URCP 
J, ja posades de manifest per la composició quími
ca. Malgrat tot, el possible tractament de superficie 
diferent i la utilització d'una atmosfera reductora 
en la URCP K manifesten importants diferencies 
tecnologiques. 

Finalment, cal destacar que ni l'individu 
LLV001, de la Coromina, ni cap deIs individus 
apareguts en el Carrer deIs Foms no presenta cap 
pic de C (calcita). Aquesta total absencia de C s 'ha 
de posar segurament en relació amb el procés de 
fixació de fosfor que afecta a tots aquests indivi
dus, dificultant la interpretació correcta deIs 
espectres de DRX obtinguts. 

DISCUSSIÓ 1 CONCLUSIONS 

Els resultats obtinguts en el present estudi 
s'han de prendre amb certes reserves degut a les 
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condicions de registre deIs jaciments considerats. 
Aquests jaciments han aparegut en treballs d'edi
ficació i no han estat sempre excavats en condi
cions idonies, ni en extensió. Així, les cronologies 
de les peces i de les URCP determinades ofereixen 
poca fiabilitat i han d'ésser considerades dins de 
grans segments temporals. Nogensmenys, no 
podem establir una seqüencia cronologica entre 
elles, tan soIs les podem incloure dintre d'aquests 
ampli ventall cronologic. Així doncs, a nivell 
crono-estratigrafic no podem confirmar ni descar
tar la contemporaneitat de les diferents produc
cions determinades. 

Tot i que en diverses publicacions s'havia 
apuntat el taller d' Abella com un deIs possibles 
llocs de producció d'algunes de les peces que aquí 
hem analitzat, estem hores d'ara en disposició de 
confirmar que cap de les peces de la mostra consi
derada corresponen a aquest taller. Fins i tot, per 
peces que per les seves característiques decorati
ves, com és el cas de l'individu LLVOI9, apunta
ven com a versemblant un origen a Abella, les ana
lisis arqueometriques han permes descartat aquesta 
hipotesi. De la mateixa manera, cal descartar cap 
relació entre els individus de TSH de possible pro
ducció local i les possibles imitacions de cuina afri
cana i de possible roig pompeia inclosos en la mos
tra. En el cas de la ceramica negra amb decoració 
estampada (LLV006), sí que cal considerar que 
existeixen certes similituds amb l'individu 
LLVOI0 (URCP J), encara que no puguin conside
rar-se significatives en aquest estadi de la recerca. 

L'estudi de les composicions deIs individus 
analitzats ens han permes observar l'existencia 
d'una gran diversitat de produccions de TSH de 
possible producció local (figura 12). Únicament 
quatre URCP presenten més d'un individu, men
tre que la resta d'individus poden correspondre 
cada un d'ells a una URCP diferent. La URCP B, 
la major amb quatre individus, presenta la carac
terística que tots quatre procedeixen del Camp de 
les Creus i, a més, que aquests individus es troben 
majoritariament associats a la tomba d'incinera
ció. Cap individu del Carrer deIs Foms, tot i el 
gran nombre de URCP representades, no guarda 
cap relació amb aquesta URCP. A més, tecnologi
cament, tot i emprar argiles calcaries, el mal estat 
de conservació dels vemissos, enfront del que 
s'observa la Carrer deIs Foms, evidencia la singu
laritat d'aquesta URCP. Aquests indicis semblen 
apuntar la hipotesi que aquesta URCP sigui real-
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ment una producció local associada al Camp de 
les Creus. Malgrat tot, la migrades de l'evidencia 
fins ara obtinguda i els problemes cronologics que 
no permeten assegurar o no el sincronisme entre 
el Camp de les Creus i el Carrer deIs Forns supo
sa una limitació for¡;a important per a aquesta 
hipotesi. 

Un aspecte molt diferent és el que ofereix el 
Carrer deIs Forns, i per extensió Llívia, que pos si
blement és un cas diferent. Aquí, la multiplicitat de 
produccions de TSH (fins a 8), així com el baix 
nombre d'individus representats en cada una d'e
lles, sembla refor¡;ar la idea que possiblement cap 
d'elles sigui local. Així, sembla més plausible pro
posar un paper de centre receptor per Llívia, més 
que no pas de centre productor. Aquest fet, a més, 
sembla més evident quan es considera també la 
gran diversitat de tecnologies reflectides per 
aquestes agrupacions, contniriament al que cabria 
esperar d'una tradició tecnologica única. 

És important destacar també com les formes 
noves ara presentades no formen necessariament 
part de URCP diferenciades (figura 12). En el cas 
d'aquelles URCP amb més d'un individu associat 
es pot observar com aquestes es presenten conjun
tament amb tipus tradicionals. Així, la URCP B 
presenta la Drag. 37 i la Hisp. 4 conjuntament amb 
la Cerdanya 3. Similarment, la URCP D presenta 
la Hisp. 7 conjuntament amb la Cerdanya 1. 

En general, el que es conclou clarament del 
present estudi és que a la zona de la Cerdanya hi 
circula un important nombre de produccions de 
TSH abans desconegudes. Aquestes URCP no pre
senten cap relació amb Abella, taller considerat 
amb detall per la seva proximitat i per les simili
tuds formals, decoratives i cronologiques ja apun-
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tades, pero tampoc no presenten cap altra relació 
amb cap altre taller més allunyat. Tot aixo sembla 
indicar l' existencia d'una multiplicitat de tallers 
local s o regionals els materials deIs quals circula
rien com a mínim en la Cerdanya. Les similituds 
formals i decoratives, per exemple en la URCP F, 
amb Abella, permet pensar que possiblement 
Abella formés part d'aquest fenomen de tallers 
locals o regionals, que als tipus tradicionals hi 
afegirien formes noves i possiblement propies, 
que podria existir en la zona deIs pre-Pirineus i 
Pirineus catalans. La manca de materials 
d' Abella a la Cerdanya i el fet que aquestes for
mes noves ara presentades només es coneguin en 
aquesta comarca permet pensar que l' ambit de la 
seva distribució seria redui't. En tot cas, aquest 
estudi posa de relleu la complexitat de la produc
ció i circulació de la TSH de producció local o 
regional en aquesta zona, de la qual en tenim un 
desconeixement quasi absolut. Igualment, posa 
de manifest l'especificitat que presenta la 
Cerdanya, i potser la zona de pre-Pirineus i 
Pirineus, dins de l' area catalana durant aquest 
període del Món Roma. 
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