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ANNEX III 

 
ESTUDI PETROGRÀFIC  

DEL MATERIAL CERÀMIC 
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III.1. CATÀLEG DE MOSTRES SELECCIONADES 
 

 
 

 
 
CDA001 – CDA/966/016    
Fragment de vora d’olla. 170 mm de diàmetre de boca i 5 – 10 mm de gruix. 
Presenta  vora  simple,  poc  exvasada  i  amb  pinçament  curt,  lleu  i  sense  acanaladura 
destacable. Decorada amb una línia contínua, ondulada i incisa.  
Pasta grisa de color lleugerament gris – plom, amb la cara interna una mica més clara 
que  l’externa.  Presenta  inclusions  de  dimensions  reduïdes  –  moderades, 
fonamentalment  de  tipus  quarsós  amb  algunes  inclusions  calcàries  amb  tons  més 
groguencs. Porositat abundant en forma de porus i petits vacúols. Tacte aspre i textura 
esfulladissa.  
 
 
 
 
 

 
 
CDA002 – CDA/966/020    
Fragment de vora d’olla. 158 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora  recta amb  reforç marcat  sense acanaladures  i dues arestes molt marcades a  la 
cara interna que modelen el reforç de la vora. L’aresta superior es pot interpretar com 
un recolzament de tapadora.  
Decorada amb una línia contínua, horitzontal, incisa de 2 – 3 mm de gruix. 
Pasta  grisa  amb  inclusions  de  tipus  quarsós  abundants  i  de  dimensions moderades. 
Algunes  inclusions micàcies. Porus abundosos  i vacúols de dimensions considerables. 
Fractura molt esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA003 – CDA/966/043    
Fragment de vora d’olla. 184 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora simple, exvasada i amb llavi engruixit triangular. 
Decorada amb dues  línies paral∙leles contínues, horitzontals,  incises  i separades entre 
elles més de 4 cm amb un gruix de 2 – 3 mm. 
Pasta grisa que tira cap a siena torrat clar a la fractura, cap a la cara interna. Presenta 
inclusions  quarsoses  abundoses,  de  dimensions  considerables;  i  algunes  inclusions 
micàcies.  Porus  abundants  i  algun  vacúol  dispers.  Tacte  aspre  i  fractura  força 
esfulladissa. 

 
 
 
 

 
 

CDA004 – CDA/966/057    
Fragment de vora d’olla. 112 mm de diàmetre de boca i 6 mm de gruix. 
Vora simple, força exvasada i amb pinçament llarg i llavi recte. 
Decorada amb una línia contínua, horitzontal i incisa entre 2 – 3 mm de gruix. 
Pasta de color gris que  tira a  siena  torrat, més  fosc a  la  zona  interior de  la  fractura. 
Inclusions quarsoses reduïdes i algunes de micàcies. Presència d’alguns porus i vacúols 
diminuts. Textura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA005 – CDA/966/115    
Fragment de vora d’olla. 175 mm de diàmetre de boca i 7 – 9 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, lleu i sense acanaladura destacable. 
No presenta decoració. 
Pasta de color gris amb una petita franja rogenca a tocar de la cara interna. Presència 
moderada  d’inclusions  quarsoses  i  algunes  de  micàcies.  Porus  abundants  i  alguns 
vacúols dispersos. Textura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 

 
 
CDA006 – CDA/966/131    
Fragment de vora d’olla. 144 mm de diàmetre de boca i 7 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, lleu i sense acanaladura destacable. 
No presenta decoració. 
Pasta  de  color  gris  plom  amb  inclusions  quarsoses  abundants  i  de  dimensions 
moderades. Algunes partícules calcàries. Presència abundant de porus de dimensions 
molt reduïdes. Fractura molt esfulladissa i tacte aspre. Les cares estan molt poc polides 
i s’hi aprecien molt clarament les inclusions. 
 
 

 

 
 
CDA007 – CDA/966/183    
Fragment de vora d’olla. 124 mm de diàmetre de boca i 8 – 10 mm de gruix. 
Vora simple, exvasada, engruixida i amb el llavi engruixit arrodonit simple. 
Decorada amb dues  línies paral∙leles horitzontals, contínues  i  incises separades entre 
elles 2 – 3 mm. 
Pasta de color siena – torrat tirant a vermellós a la cara externa presenta una coloració 
grisa molt  lleugerament  verdosa.  Presència  d’inclusions  quarsoses  abundants,  amb 
porus també abundants i alguns vacúols allargats, Fractura lleugerament esfulladissa i 
tacte aspre. 
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CDA008 – CDA/966/225    
Fragment de vora d’olla. 162 mm de diàmetre de boca i 6 – 12 mm de gruix. 
Vora simple, força exvasada i amb pinçament llarg i llavi arrodonit. 
Decorada amb una sola línia horitzontal, contínua, incisa i doble del tipus D.9. 
Pasta  grisa  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes  i  presència  destacable  d’inclusions 
micàcies. En general, no gaire porosa, malgrat la presència d’alguns porus molt reduïts. 
Fractura molt poc esfulladissa i tacte aspre. 
 

 
 

CDA009 – CDA/966/295    
Fragment de vora d’olla. 200 mm de diàmetre de boca i 6 – 10 mm de gruix. 
Vora  simple,  força  exvasada  i  amb  pinçament  llarg  i  llavi  arrodonit.  No  presenta 
decoració. 
Pasta de color gris molt fosc amb l’interior de la fractura tirant a siena torrat – rogenc. 
Presència d’inclusions  reduïdes de  tipus quarsós  i algunes  inclusions micàcies. Porus 
abundants  i  alguns  vacúols  diminuts  dispersos.  Fractura  lleugerament  esfulladissa  i 
tacte aspre. 

 
 
CDA010 – CDA/966/303    
Fragment de vora d’olla. 132 mm de diàmetre de boca i 6 – 12 mm de gruix. 
Vora simple, exvasada amb el llavi engruixit arrodonit; amb un engruiximent uniforme 
que afecta únicament la zona del llavi, arrodonit simple. Lleugerament deformada. 
Decorada amb una línia contínua, horitzontal i incisa de  2 – 3  mm de gruix. 
Pasta  grisa  amb  presència  de  inclusions  quarsoses  de  dimensions moderades  i  en 
quantitat  abundant;  algunes  inclusions  micàcies.  Presenta  vacúols  allargats  molt 
abundants i algunes esquerdes. Fractura força esquistosa i tacte aspre. La cara externa 
és molt  poc  polida  i  es  perceben molt  bé  les  inclusions.  Presenta  fins  i  tot  algunes 
esquerdes a la cara externa. 
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CDA011 – CDA/966/313    
Fragment de vora d’olla. 160 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora simple, exvasada i curta, amb llavi apuntat. No presenta decoració. 
Pasta de color gris clar, amb inclusions quarsoses reduïdes però abundants. Presència 
d’inclusions  micàcies  també  destacades.  Porositat  abundant,  però  amb  porus  de 
dimensions reduïdes. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 
 

 
 
CDA012 – CDA/966/328    
Fragment de vora d’olla. 143 mm de diàmetre de boca i 7 – 9 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, lleu i sense acanaladura destacable. 
No presenta decoració. 
Pasta grisa, amb  l’interior de  la  fractura de  color  siena –  torrat molt  fosc. Presència 
d’inclusions quarsoses reduïdes – moderades  i  inclusions micàcies abundants. Porus  i 
vacúols  també  abundosos,  alguns  d’ells  allargats.  Fractura  força  esfulladissa  i  tacte 
aspre. 

 
 
CDA013 – CDA/966/338    
Fragment de vora d’olla. 128 mm de diàmetre de boca i 6 – 12 mm de gruix. 
Vora simple, força exvasada i amb pinçament llarg i llavi arrodonit. 
Decorada amb una línia contínua horitzontal incisa de 2 – 3  mm de gruix. 
Pasta grisa amb inclusions quarsoses abundants, de dimensions considerables i algunes 
inclusions  micàcies.  També  es  detecten  inclusions  calcàries  de  dimensions 
considerables.  Presència  de  porus  i  vacúols  abundants,  així  com  d’esquerdes  en 
ambdues cares. Fractura força esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA014 – CDA/966/348    
Fragment de vora d’olla. 164 mm de diàmetre de boca i 6 – 10 mm de gruix. 
Vora exvasada amb reforç marcat sense acanaladures  i dues arestes molt marcades a 
la cara  interna que modelen el reforç de  la vora. L’aresta superior es pot  interpretar 
com un recolzament de tapadora.  
Decorada amb una línia contínua horitzontal incisa entre 2 – 3 mm de gruix. 
Pasta de color siena torrat – rogenc fosc; gris a la cara externa. Presència d’inclusions 
de quars de dimensions molt reduïdes i d’inclusions micàcies molt abundants. Fractura 
lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
 
CDA015 – CDA/966/353    
Fragment de vora d’olla. 156 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, força marcat i amb una acanaladura a 
la zona interna que podem interpretar com a recolzament de tapadora.  
Decorada amb dues incisions curtes i profundes, obliqües a la dreta i emmarcades per 
dues línies contínues, paral∙leles horitzontals incises. 
Pasta de color siena – torrat amb una petita granja gris clar a  l’interior de  la fractura, 
segons  zones.  Presència  d’inclusions  de  tipus  quarsós,  moderades  amb  algunes 
inclusions  micàcies  i  certes  partícules  negres.  Porus  abundants,  vacúols  allargats  i 
algunes esquerdes. Fractura força esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA016 – CDA/966/358    
Fragment de vora d’olla. 162 mm de diàmetre de boca i 7 – 10 mm de gruix. 
Vora simple, exvasada, engruixida i amb el llavi engruixit arrodonit simple. 
Decorada amb una línia contínua, horitzontal, incisa, de 2 – 3  mm de gruix. 
Pasta grisa amb inclusions quarsoses moderades, algunes inclusions micàcies escasses i 
algunes  partícules  clarament  calcàries.  Porus  i  vacúols  allargats  o  petites  esquerdes 
abundants. Fractura força esfulladissa i tacte aspre. Tot el fragments, a excepció de la 
fractura és cobert per una pàtina verdosa, segurament d’origen postdeposicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CDA017 – CDA/966/369    
Fragment de vora d’olla. 178 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, força marcat i amb una acanaladura a 
la zona  interna que podem  interpretar com a recolzament de  tapadora. No presenta 
decoració. 
Pasta de color siena torrat, amb  inclusions quarsoses reduïdes – moderades  i algunes 
inclusions  micàcies.  Presenta  porus  abundants  i  vacúols  allargats  de  dimensions 
considerables.  Fractura  força  esfulladissa  i  tacte  aspre.  Ambdues  cares  apareixen 
cobertes per una capa calcària blanquinosa, d’origen postdeposicional. 
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CDA018 – CDA/966/410    
Fragment de vora de cassola. 235 mm de diàmetre de boca i 10 – 11 mm de gruix. 
Presenta  una  carena  marcada  i  vora  encasada,  amb  tota  la  paret  lleugerament 
engruixida. Llavi lleugerament acanalat a la zona interna. No presenta decoració. 
Pasta  de  color  gris  clar,  amb  inclusions  quarsoses  molt  abundants  però  no 
excessivament  grans.  Algunes  inclusions  micàcies  i  d’altres  de  tipus  calcari.  Porus 
abundants i alguns vacúols allargats. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
CDA019 – CDA/966/411    
Fragment de vora d’un llibrell petit. 280 mm de diàmetre de boca i 8 – 12 mm de gruix. 
Vora  lleugerament  exvasada,  amb  llavi  arrodonit,  engruixit  i  molt  lleugerament 
acanalat.  
Decorada amb  tres  línies paral∙leles  contínues, horitzontals  i  incises  separades entre 
elles 2 – 3 cm amb un gruix de 2 – 3 mm. 
Pasta  grisa  amb  inclusions  quarsoses moderades  –  abundants  i  inclusions micàcies 
també  abundants.  Porus  abundosos  i  algun  vacúol  petit.  Fractura  lleugerament 
esfulladissa i tacte aspre. A la cara externa apareix una zona una mica més fosca, com 
lleugerament carbonitzada. 
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CDA020 – CDA/966/412    
Fragment de vora d’olla. 200 mm de diàmetre de boca i 7 – 10 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, força marcat i amb una acanaladura a 
la zona interna que podem interpretar com a recolzament de tapadora.  
Decorada  amb  dues  línies  paral∙leles  horitzontals,  contínues  i  incises,  la  superior  és 
composta, del tipus D.9, i la inferior simple. 
Pasta de color siena torrat amb algunes zones clarament grises especialment a la cara 
externa.  Presència  d’inclusions  quarsoses  moderades  i  inclusions  micàcies  molt 
abundants. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
CDA021 – CDA/966/414    
Fragment de vora d’olla. 172 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora  simple,  recta o molt  lleugerament exvasada amb  llavi acanalat  i aresta  interna 
lleu.  L’acanaladura del  llavi es  troba en el plànol de  contacte, és  a dir, en el plànol 
perpendicular a l’eix de simetria.  
Decorada amb una línia contínua, horitzontal, contínua incisa entre 2 – 3 mm de gruix. 
Pasta de color gris fosc, lleugerament plom amb inclusions reduïdes de tipus quarsós i 
inclusions micàcies abundants. Alguns porus dispersos i fractura molt poc esfulladissa. 
Tacte aspre. 
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CDA022 – CDA/966/431    
Fragment de vora d’olla. 184 mm de diàmetre de boca i 6 – 11 mm de gruix. 
Vora exvasada amb reforç marcat sense acanaladures  i dues arestes molt marcades a 
la cara  interna que modelen el reforç de  la vora. L’aresta superior es pot  interpretar 
com un  recolzament de  tapadora. No presenta decoració. Pasta de  color  siena amb 
inclusions quarsoses moderades i micàcies abundants. Presència de porus abundants i 
alguns vacúols petits. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 

 
 
CDA023 – CDA/966/441    
Fragment de vora d’olla. 182 mm de diàmetre de boca i 9 – 10 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, força marcat i amb una acanaladura a 
la zona interna que podem interpretar com a recolzament de tapadora.  
Decorada amb dues  línies paral∙leles horitzontals, contínues  i  incises, separades entre 
3 – 4 cm i amb un gruix de 2 – 3 mm. Pasta gris tirant a bru a l’interior de la fractura. 
Presenta  inclusions  quarsoses  reduïdes  però  molt  abundants  i  inclusions  micàcies 
també  molt  abundants.  Porus  molt  freqüents  i  alguns  vacúols  de  dimensions 
considerables. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 

 
 
CDA024 – CDA/966/497    
Fragment de vora d’olla. 191 mm de diàmetre de boca i 5 – 10 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada  i amb pinçament curt. L’extrem del  llavi és molt apuntat  i 
presenta una  lleu acanaladura a  la zona  interna molt poc perceptible.   Decorada amb 
una línia contínua horitzontal, incisa, entre 2 – 3 mm de gruix. 
Pasta  de  color  siena  fosc  –  grisenc  amb  inclusions  reduïdes  ‐   moderades  de  tipus 
quarsos  i micàcies molt  abundants.  Presència  de  porus  també  abundants  i  alguns 
vacúols  diminuts  allargats.  Fractura  lleugerament  esfulladissa,  no  excessivament,  i 
tacte aspre. 
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CDA025 – CDA/966/501    
Fragment de vora d’olla. 140 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, força marcat i amb una acanaladura a 
la zona  interna que podem  interpretar com a recolzament de  tapadora. No presenta 
decoració 
Pasta rogenca amb les cares lleugerament més grises. Presència d’inclusions quarsoses 
moderades  i abundants  inclusions micàcies. Porus també abundants  i alguns vacúols. 
Fractura força esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CDA026 – CDA/966/518    
Fragment de vora d’olla. 163 mm de diàmetre de boca i 7 – 10 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, lleu i sense acanaladura destacable.  
Decorada amb una línia contínua, horitzontal, incisa entre 2 – 3 mm de gruix. 
Pasta  grisa  amb  l’interior  de  la  fractura  de  color  siena  torrat.  Presència  reduïda 
d’inclusions quarsoses i abundant d’inclusions micàcies. Presència destacable de porus 
i  alguns  vacúols  de  dimensions  reduïdes.  Fractura  lleugerament  esfulladissa  i  tacte 
aspre. Destaca per  la seva escassa duresa, que fa molt fàcil  la fractura. Probablement 
molt poc cuita. 
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CDA027 – CDA/966/575    
Fragment de vora d’olla. 172 mm de diàmetre de boca i 8 – 12 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada, amb un llavi engruixit i posteriorment pinçat. L’extrem del 
llavi  és  molt  apuntat  i  presenta  una  lleu  acanaladura  a  la  zona  interna  molt  poc 
perceptible.  L’engruiximent  es  concentra  a  l’extrem  de  la  vora,  fet  que  origina  una 
aresta interna molt marcada i absència de canal. 
Decorada amb quatre línies paral∙leles horitzontals, contínues i incises. 
Pasta de  color gris amb  inclusions de  tipus quarsós  reduïdes – moderades  i algunes 
inclusions micàcies.  Presència  de  porus  abundants  i  alguns  vacúols  petits.  Fractura 
força esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 
 

 
 
CDA028 – CDA/966/576    
Fragment de vora d’olla. 137 mm de diàmetre de boca i 9 – 11 mm de gruix. 
Vora simple, exvasada i amb llavi arrodonit, amb dues acanaladures a la zona exterior 
de la paret, a tocar de la vora. Lleugerament engruixida. No presenta decoració. 
Pasta  grisa  amb  inclusions  quarsoses  moderades  i  algunes  inclusions  micàcies. 
Presència  d’alguns  porus  però  no  excessivament  porosa.  Fractura  lleugerament 
esfulladissa i tacte aspre. La cara externa està molt poc polida. 
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CDA029 – CDA/966/577    
Fragment de vora d’olla. 144 mm de diàmetre de boca i 7 – 9 mm de gruix. 
Vora  simple,  poc  exvasada  i  amb  pinçament  curt  i  presència  d’una  mica  de  coll. 
L’extrem del  llavi és molt apuntat  i presenta una  lleu acanaladura a  la  zona  interna 
molt poc perceptible.  
Decorada amb dues  línies rectes, contínues  i  incises, de 3‐4 mm de gruix  i separades. 
La línia superior és a tocar de la vora i la inferior per sobre de la carena. 
Pasta  grisa  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes  –  moderades  i  algunes  inclusions 
micàcies. Presència de porus abundants i algun vacúol diminut. Fractura lleugerament 
esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 

 
 
CDA030 – CDA/966/581    
Fragment de vora d’olla. 116 mm de diàmetre de boca i 5 – 10 mm de gruix. 
Vora simple, força exvasada i amb pinçament llarg i llavi arrodonit. 
Decorada amb una línia contínua, horitzontal, incisa, entre 2 – 3 mm de gruix. 
Pasta  grisa  amb  inclusions  quarsoses  i  inclusions  micàcies  diminutes  i  abundants. 
Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. Presenta algunes taques blanquinoses, 
calcàries, molt tènues a la cara externa. Semblen ser clarament postdeposicionals. 
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CDA031 – CDA/374A/046    
Fragment de vora d’olla. 160 mm de diàmetre de boca i 4 – 7 mm de gruix. 
Vora  molt  lleugerament  exvasada,  amb  llavi  lleugerament  engruixit  i  acanalat,  i 
recolzament lleu de tapadora.  
Decorada amb una línia horitzontal contínua incisa d’uns 2 mm de gruix. Possiblement 
el punt de fractura de la peça ens impedeix copsar l’existència d’alguna paral∙lela. 
Pasta de color gris clar amb inclusions de quarsoses gairebé imperceptibles. Presencia 
d’alguns  porus  i  de  dos  grans  vacúols  allargats.  Fractura  lleugerament  esfulladissa  i 
tacte aspre. 
 
 

 
CDA032 – CDA/374A/047    
Fragment de vora d’olla. 117 mm de diàmetre de boca i 6 mm de gruix. 
Vora  exvasada,  llavi  pinçat,  reforç  intern  i  recolzament  de  tapadora.  No  presenta 
decoració. 
Pasta de  color gris amb  inclusions  reduïdes de  tipus quarsós. Presència de porositat 
abundant i alguns vacúols de petites dimensions. Fractura esfulladissa i tacte aspre. 
 
 

 
CDA033 – CDA/374A/066    
Fragment de vora de cassola amb abocador. 210 mm de diàmetre de boca i 8 mm de 
gruix. 
Vora  vertical  amb  llavi  pla,  acanaladura  externa molt marcada  i  reforç  intern.  No 
presenta decoració.  
Pasta  de  color  gris  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes.  Presència  d’alguns  porus  i 
vacúols molt petits. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA034 – CDA/374B/010    
Fragment de vora d’olla. 152 mm de diàmetre de boca i 6 mm de gruix. 
Vora  simple,  recta o molt  lleugerament exvasada amb  llavi acanalat  i aresta  interna 
lleu.  L’acanaladura del  llavi es  troba en el plànol de  contacte, és  a dir, en el plànol 
perpendicular a l’eix de simetria.  
Decorada amb dues  línies paral∙leles  incises, separades entre elles 3 cm  i tallades per 
una única incisió obliqua a l’esquerra d’uns 4 cm escassos de llarg i un gruix de 3 mm. 
Pasta de  color gris amb  inclusions  reduïdes de  tipus quarsós. Presència de porositat 
abundant i alguns vacúols de petites dimensions. Fractura esfulladissa i tacte aspre. 
 
 

 
CDA035 – CDA/374B/040     
Fragment de vora d’olla. 132 mm de diàmetre de boca i 4 – 8 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels dos plans és perpendicular a l’eix de simetria i, per tant, coincideix amb el 
pla de contacte i l’altre és exterior al vas, per això només hi ha una aresta exterior; el 
pla de contacte és acanalat i el pla extern és recte. 
Decorada amb una  línia horitzontal, contínua  i  incisa, amb dues  incisions, per sobre; 
una d’elles –la inferior– més llarga que l’altra. 
Pasta  grisa  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes  –  moderades  i  algunes  inclusions 
micàcies. Presència de porus abundants i algun vacúol diminut. Fractura lleugerament 
esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA036 – CDA/374B/042    
Fragment de vora d’olla. 130 mm de diàmetre de boca i 7 mm de gruix. 
Vora simple, recta i amb llavi triangular simple, sense engruiximent. 
Decorada  amb  una  línia  horitzontal  contínua,  incisa  que  supera  els  3 mm  de  gruix. 
Possiblement la fractura de la peça impedeix detectar altres paral∙leles. 
Pasta grisa de color  lleugerament gris‐plom, amb  la cara  interna una mica més clara 
que  l’externa.  Presenta  inclusions  de  dimensions  reduïdes  –  moderades, 
fonamentalment  de  tipus  quarsós  amb  algunes  inclusions  calcàries  amb  tons  més 
groguencs.  Porositat  abundant  en  forma  de  porus  i  petits  vacúols.  Tacte  aspre  i 
fractura esfulladissa.  
 
 
 
 

 
CDA037 – CDA/374B/090    
Fragment de vora d’olla. 151 mm de diàmetre de boca i 7 mm de gruix. 
Vora senzilla, exvasada i sense aresta interna amb el llavi arrodonit. 
Decorada amb una  línia contínua, horitzontal,  incisa  i composta, del  tipus D.9, de 10 
mm de gruix. 
Pasta  de  color  gris  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes.  Presència  d’alguns  porus  i 
vacúols molt petits. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA038 – CDA/374B/144    
Fragment de vora d’olla. 124 mm de diàmetre de boca i 10 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: els dos plans secants són externs a la superfície de contacte, per la qual cosa, en 
el  pla  de  contacte  trobem  una  aresta  i  unes  altres  dues  a  l’exterior  tot  delimitant 
ambdós plans; el pla superior és recte i el pla inferior acanalat.  
Decorada  amb  tres  incisions  allargades,  del  tipus  D.14  paral∙leles  entre  elles, 
interrompudes per la fractura. 
Pasta de  color gris amb  inclusions  reduïdes de  tipus quarsós. Presència de porositat 
abundant i alguns vacúols de petites dimensions. Fractura esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
CDA039 – CDA/374B/454    
Fragment de vora d’olla. 144 mm de diàmetre de boca i 7 – 8 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels dos plans és perpendicular a l’eix de simetria i, per tant, coincideix amb el 
pla de contacte i l’altre és exterior al vas, per això només hi ha una aresta exterior; el 
pla de contacte és acanalat i el pla extern és recte. 
Decorada  amb  una  línia  incisa  tallada  per  dues  incisions  lleugerament  corbades, 
obliqües  a  la  dreta.  La  disposició  de  les  incisions  verticals  en  relació  a  la  línia 
horitzontal  i  la fractura ens faria pensar en una segona  línia contínua horitzontal a  la 
part inferior. 
Pasta grisa amb presència d’inclusions de quarsoses reduïdes amb porus abundants  i 
alguns vacúols petits. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA040 – CDA/374B/457    
Fragment de vora d’olla. 120 mm de diàmetre de boca i 7 – 10 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels dos plans és perpendicular a l’eix de simetria i, per tant, coincideix amb el 
pla de contacte i l’altre és exterior al vas, per això només hi ha una aresta exterior; el 
pla de contacte és acanalat i el pla extern és recte. 
Decorada amb dues  línies paral∙leles horitzontals, contínues  i  incises, separades entre 
elles 2 – 3 cm. 
Pasta  grisa  amb  inclusions moderades de  tipus quarsós  i  porus  abundants.  Fractura 
lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
 
CDA041 – CDA/374B/497    
Fragment de vora d’olla. 124 mm de diàmetre de boca i 6 – 7 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels plans és a la cara interna del vas i l’altre a la cara externa per la qual cosa, 
en la superfície de contacte trobem l’aresta. El pla extern és recte i l’intern presenta un 
canal. No presenta decoració. 
Pasta de color siena – castany clar. La cara externa és gris  i  la  interna  tira a grisenc. 
Presència d’inclusions quarsoses  reduïdes  i  inclusions micàcies  abundants. Presència 
de  porus  també  abundants  i  alguns  vacúols  diminuts.  Fractura  lleugerament 
esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA042 – CDA/374B/504    
Fragment de vora d’olla. 110 mm de diàmetre de boca i 6 – 10 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: els dos plans secants són externs a la superfície de contacte, per la qual cosa, en 
el  pla  de  contacte  trobem  una  aresta  i  unes  altres  dues  a  l’exterior  tot  delimitant 
ambdós plans; ambdós plans són acanalats i constitueixen un llavi trilobat. 
Decorada amb una línia contínua horitzontal incisa que supera els 3 mm de gruix. 
Pasta de color siena torrat amb les cares grises, l’externa molt fosca. A l’interior de la 
fractura hi ha una  franja  tènue grisenca. Presència d’inclusions quarsoses  reduïdes – 
moderades  i algunes  inclusions micàcies. Porus abundants  i alguns  vacúols.  Fractura 
lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 

 
 
CDA043 – CDA/374B/505    
Fragment de vora d’olla. 146 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: els dos plans secants són externs a la superfície de contacte, per la qual cosa, en 
el  pla  de  contacte  trobem  una  aresta  i  unes  altres  dues  a  l’exterior  tot  delimitant 
ambdós plans; el pla superior és acanalat i el pla inferior recte.  
Decorada amb una incisió obliqua a la dreta. 
Pasta  grisa  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes  –  moderades  i  algunes  inclusions 
micàcies. Presència de porus abundants  i alguns vacúols. Fractura  força esfulladissa  i 
tacte aspre. 
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CDA044 – CDA/374B/509    
Fragment de vora d’olla. 176 mm de diàmetre de boca i 5 – 8 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels dos plans és perpendicular a l’eix de simetria i, per tant, coincideix amb el 
pla de contacte i l’altre és exterior al vas, per això només hi ha una aresta exterior; tots 
dos els dos plans són acanalats i constitueixen un llavi trilobat.  
Decorada amb tres  línies paral∙leles, contínues, horitzontals  i  incises, separades entre 
elles 2 – 3 cm amb un gruix inferior a 2 mm. 
Pasta grisa amb inclusions quarsoses abundants i de dimensions moderades, junt amb 
algunes  inclusions micàcies. Porus abundants  i alguns vacúols. Fractura  lleugerament 
esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 

 
 
CDA045 – CDA/374B/549     
Fragment de vora d’olla. 176 mm de diàmetre de boca i 4 – 8 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: els dos plans secants són externs a la superfície de contacte, per la qual cosa, en 
el  pla  de  contacte  trobem  una  aresta  i  unes  altres  dues  a  l’exterior  tot  delimitant 
ambdós  plans;  ambdós  plans  són  acanalats  i  constitueixen  un  llavi  trilobat. 
Lleugerament deformada. 
Decorada amb una línia horitzontal, contínua incisa, tallada per una incisió vertical del 
tipus D.10. 
Pasta  de  color  gris  fosc  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes  – moderades  i  algunes 
inclusions micàcies diminutes. Presència de porus abundants  i vacúols. Fractura molt 
lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA046 – CDA/374B/550    
Fragment de vora d’olla. 142 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels plans és a la cara interna del vas i l’altre a la cara externa per la qual cosa, 
en la superfície de contacte trobem l’aresta. El pla extern és recte i l’intern presenta un 
canal.  
Decorada  amb  tres  línies  paral∙leles  contínues,  horitzontals,  incises  separades  entre 
elles 2 – 3 cm, amb un gruix inferior a 2 mm. 
Pasta  de  color  siena  torrat  amb  una  franja  tènue  grisa  a  l’interior  de  la  fractura. 
Presència  d’inclusions  quarsoses  reduïdes  – moderades.  Porus  abundants  i  vacúols. 
Fractura  lleugerament esfulladissa  i  tacte  aspre. A  la  cara  interna  apareixen  algunes 
taques blanquinoses calcàries. 
 
 
 

 
 
CDA047 – CDA/374B/556    
Fragment de vora d’olla. 172 mm de diàmetre de boca i 6 – 8 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels plans és a la cara interna del vas i l’altre a la cara externa per la qual cosa, 
en la superfície de contacte trobem l’aresta. El pla extern és recte i l’intern presenta un 
canal.  
Decorada amb quatre  línies paral∙leles horitzontals, contínues  i  incises el gruix de  les 
quals no supera els 2 mm. 
Pasta  de  color  gris  –  plom  amb  inclusions  quarsoses  abundants  i  de  dimensions 
moderades  i  algunes  inclusions  micàcies.  Presència  de  porus  abundants  i  vacúols. 
Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA048 – CDA/374B/564    
Fragment de vora d’olla. 170 mm de diàmetre de boca i 6 – 8 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels dos plans és perpendicular a l’eix de simetria i, per tant, coincideix amb el 
pla de contacte i l’altre és exterior al vas, per això només hi ha una aresta exterior; tots 
dos els dos plans són acanalats i constitueixen un llavi trilobat. No presenta decoració. 
Pasta grisa amb inclusions de tipus quarsós reduïdes – moderades i algunes inclusions 
micàcies. Presència de porus abundants  i alguns vacúols. Fractura molt esfulladissa  i 
tacte aspre. 
 
 
 
 
 

 
 
CDA049 – CDA/374C/095    
Fragment de vora d’olla. 208 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora exvasada amb reforç marcat sense acanaladures  i dues arestes molt marcades a 
la cara  interna que modelen el reforç de  la vora. L’aresta superior es pot  interpretar 
com un recolzament de tapadora.  
Decorada amb una línia horitzontal, contínua i incisa, tallada per una petita incisió. 
Pasta  grisa,  amb  la  cara  externa  molt  fosca  i  inclusions  quarsoses  i  micàcies,  de 
dimensions  reduïdes  – moderades,  però  escasses.  Presència  de  porus  abundants  i 
alguns vacúols dispersos. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA050 – CDA/374C/108    
Fragment de vora d’olla. 195 mm de diàmetre de boca i 5 – 8 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels dos plans és perpendicular a l’eix de simetria i, per tant, coincideix amb el 
pla de contacte i l’altre és exterior al vas, per això només hi ha una aresta exterior; tots 
dos els dos plans són acanalats i constitueixen un llavi trilobat.  
Decorada per una  línia horitzontal, contínua,  incisa  i  tallada per una  incisió allargada 
obliqua a la dreta.  
La  cara externa és  grisa  i  l’interior de  la  fractura  i  la  cara  interna  siena  torrat,  amb 
inclusions quarsoses abundants  i de dimensions moderades, amb  inclusions micàcies, 
també abundants. Algunes  inclusions molt aïllades són especialment grans  i  fins  i tot 
superen  els  5 mm  de  diàmetre.  Presència  de  porus  igualment  abundants  i  vacúols 
allargats. Fractura força esfulladissa i tacte aspre. 
 

 
 

 
 
CDA051 – CDA/374C/115    
Fragment de vora d’olla. 152 mm de diàmetre de boca i 5 – 9 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels dos plans és perpendicular a l’eix de simetria i, per tant, coincideix amb el 
pla de contacte i l’altre és exterior al vas, per això només hi ha una aresta exterior; tots 
dos els dos plans són acanalats i constitueixen un llavi trilobat.  
Decorada amb una única línia horitzontal, contínua, incisa i comporta, del tipus D.9. 
Pasta de color gris clar amb inclusions quarsoses reduïdes i algunes inclusions micàcies 
i presència de porus abundants. Fractura poc esfulladissa i lleugerament rugosa i tacte 
aspre. 
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CDA052 – CDA/374C/212    
Fragment de vora d’olla. 140 mm de diàmetre de boca i 7 – 9 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels dos plans és perpendicular a l’eix de simetria i, per tant, coincideix amb el 
pla de contacte i l’altre és exterior al vas, per això només hi ha una aresta exterior; tots 
dos els dos plans són rectes.  
Decorada amb una línia contínua, horitzontal, incisa, entre 2 – 3 mm de gruix. 
Pasta grisa, molt  clara a  l’interior de  la  fractura amb  inclusions molt abundants  i de 
grans dimensions, quarsoses i micàcies. Presència de porus abundants i alguns vacúols. 
Fractura esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
 
CDA053 – CDA/374C/279    
Fragment de vora d’olla. 150 mm de diàmetre de boca i 7 – 8 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels dos plans és perpendicular a l’eix de simetria i, per tant, coincideix amb el 
pla de contacte i l’altre és exterior al vas, per això només hi ha una aresta exterior; el 
pla de contacte és acanalat i el pla extern és recte. 
Decorada amb una línia contínua, horitzontal, incisa de 2 – 3 mm de gruix. 
Pasta de color gris fosc amb inclusions quarsoses reduïdes i algunes inclusions micàcies 
molt  reduïdes  i  escasses.  Presència  d’alguns  porus,  alguns  vacúols  i  una  petita 
esquerda. Fractura molt poc esfulladissa amb alguna rugositat i tacte aspre. 
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CDA054 – CDA/374C/413    
Fragment de vora d’olla. 178 mm de diàmetre de boca i 8 – 11 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels dos plans és perpendicular a l’eix de simetria i, per tant, coincideix amb el 
pla de contacte i l’altre és exterior al vas, per això només hi ha una aresta exterior; tots 
dos els dos plans són acanalats i constitueixen un llavi trilobat.  
Decorada  amb dues  línies paral∙leles, horitzontals,  contínues  i  incises,  amb un  gruix 
entre 2 – 3 mm i una distància entre elles que no supera el centímetre. 
Pasta  grisa  amb  l’interior  de  la  fractura  una mica més  clar  i  inclusions  quarsoses 
moderades  tot  i  que  no  excessivament  abundant;  també  hi  ha  algunes  inclusions 
micàcies  disperses.  Presència  de  porus  abundants  i  alguns  vacúols  petits  i  allargats. 
Fractura  lleugerament  esfulladissa  i  tacte  aspre.  Presenta  taques  blanquinoses 
calcàries molt marcades a la cara interna, de tipus postdeposicional. 
 
 

 
 
CDA055 – CDA/374C/497    
Fragment de vora d’olla. 170 mm de diàmetre de boca i 7 – 9 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10 mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: els dos plans secants són externs a la superfície de contacte, per la qual cosa, en 
el  pla  de  contacte  trobem  una  aresta  i  unes  altres  dues  a  l’exterior  tot  delimitant 
ambdós plans; el pla superior és recte i el pla inferior acanalat.  
Decorada amb dues línies paral∙leles horitzontals, contínues, incises, separades entre 3 
– 4 cm i un gruix entre 2 – 3 mm. 
Pasta de color gris – palla amb inclusions quarsoses reduïdes i micàcies abundants molt 
menudes. Presència de porus i vacúols molt petits. Fractura molt poc esfulladissa, amb  
alguna rugositat i tacte aspre. 
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CDA056 – CDA/374C/566    
Fragment de vora d’olla. 208 mm de diàmetre de boca i 6 – 10 mm de gruix. 
Vora  simple,  recta o molt  lleugerament exvasada amb  llavi acanalat  i aresta  interna 
lleu.  L’acanaladura del  llavi es  troba en el plànol de  contacte, és  a dir, en el plànol 
perpendicular a l’eix de simetria.  
Decorada amb tres  línies paral∙leles contínues horitzontals  i  incises. Les dues  inferiors 
estan separades entre elles 1 cm i 4 cm respecte la superior, a tocar de la vora. 
Pasta  de  color  siena  –  grisenc  amb  inclusions  quarsoses  molt  reduïdes  i  micàcies 
abundants. Presència de porus molt abundants  i algun vacúol dispers. Fractura  força 
esfulladissa, tot i que força desgastada, i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
 
CDA057 – CDA/374C/629    
Fragment de vora d’olla. 214 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels dos plans és perpendicular a l’eix de simetria i, per tant, coincideix amb el 
pla de contacte i l’altre és exterior al vas, per això només hi ha una aresta exterior; tots 
dos els dos plans són rectes. No presenta decoració. 
Pasta  de  color  gris  clar  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes  – moderades  i  algunes 
inclusions micàcies. Presència de porus abundants  i alguns vacúols diminuts. Fractura 
lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA058 – CDA/374C/668    
Fragment de vora d’olla. 163 mm de diàmetre de boca i 5 – 9 mm de gruix. 
Vora exvasada amb aresta interna, amb una distància superior als 10mm respecte del 
pla  de  contacte  i  llavi  compost. Combina  dos  plànols  secants  en  la  configuració  del 
llavi: un dels plans és a la cara interna del vas i l’altre a la cara externa per la qual cosa, 
en la superfície de contacte trobem l’aresta. El pla extern és recte i l’intern presenta un 
canal.  
Decorada amb una línia contínua horitzontal incisa, entre 2 – 3  mm de gruix. 
Pasta grisa  lleugerament verdosa amb  l’interior de  la  fractura  siena  torrat –  rogenc. 
Conté  inclusions  quarsoses  molt  reduïdes  i  inclusions  micàcies  diminutes  però 
abundants. Presència d’alguns porus i vacúols petits i dispersos. Fractura lleugerament 
esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 

 
CDA059 – CDA/199/161    
Fragment de vora d’olla. 148 mm de diàmetre de boca i 5 – 8 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, lleu i sense acanaladura destacable. 
Decorada amb dues  línies paral∙leles, contínues, amb una  incisió vertical obliqua a  la 
dreta de 3 cm escassos de longitud que talla la horitzontal superior. 
Pasta grisa amb  l’interior de  la fractura tirant a siena  i  inclusions quarsoses reduïdes. 
Presència de vacúols petits però abundants. Fractura esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA060 – CDA/199/190    
Fragment de vora d’olla. 134 mm de diàmetre de boca i 7 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada  i amb pinçament curt. L’extrem del  llavi és molt apuntat  i 
presenta  una  lleu  acanaladura  a  la  zona  interna molt  poc  perceptible. No  presenta 
decoració i està força deformada. 
Pasta grisa amb inclusions reduïdes – moderades de tipus quarsós. Presència d’alguns 
vacúols escassos. Fractura esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 
 
 

 
CDA061 – CDA/199/217    
Fragment de vora d’olla. 135 mm de diàmetre de boca i 6 mm de gruix. 
Vora  simple,  recta o molt  lleugerament exvasada amb  llavi acanalat  i aresta  interna 
lleu.  L’acanaladura del  llavi es  troba en el plànol de  contacte, és  a dir, en el plànol 
perpendicular a l’eix de simetria.  
Decorada  amb  una  línia  horitzontal,  contínua,  incisa,  tallada  per  una  incisió  vertical 
lleugerament obliqua a la dreta. 
Pasta grisa amb inclusions quarsoses reduïdes i alguns vacúols molt dispersos. Fractura 
esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA062 – CDA/199/236    
Fragment de vora d’olla. 152 mm de diàmetre de boca i 8 mm de gruix. 
Vora  simple,  recta o molt  lleugerament exvasada amb  llavi acanalat  i aresta  interna 
lleu.  L’acanaladura del  llavi es  troba en el plànol de  contacte, és  a dir, en el plànol 
perpendicular a l’eix de simetria.  
Decorada  amb  una  única  incisió  pràcticament  vertical  del  tipus  D.10  amb  un  gruix 
considerable que supera els 3 mm a la part superior. 
Pasta  grisa  que  tira  a  siena  amb  inclusions  quarsoses moderades,  porus  i  vacúols 
escassos, Fractura esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
 
CDA063 – CDA/199/270    
Fragment de vora d’olla. 154 mm de diàmetre de boca i 6 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, força marcat i amb una acanaladura a 
la zona interna que podem interpretar com a recolzament de tapadora.  
Decorada amb dues  línies paral∙leles contínues horitzontals  i  incises  separades entre 
elles entre 3 – 4 cm. 
Pasta  grisa  amb  inclusions  de  tipus  quarsós  molt  abundant  i  de  dimensions 
considerables.  Presència  d’alguns  vacúols  allargats  no  gaire  grans;  fractura  força 
esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA064 – CDA/199/290    
Fragment de vora d’olla. 174 mm de diàmetre de boca i 7 mm de gruix. 
Vora senzilla, exvasada i sense aresta interna amb el llavi recte. 
Decorada amb dues  línies paral∙leles amb una  incisió del  tipus D.14, molt petita, per 
sota d’elles. 
Pasta grisa amb inclusions quarsoses abundants i de dimensions moderades. Porositat 
molt escassa, fractura molt poc esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
 
CDA065 – CDA/199/340    
Fragment de vora d’olla. 152 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora  simple,  força  exvasada  i  amb  pinçament  llarg  i  llavi  arrodonit,  amb  un 
engruiximent lleu del llavi que origina una petita revora molt fàcilment perceptible a la 
cara externa.  
Decorada amb dues  línies horizontals, paral∙leles, contínues  i  incises, separades entre 
elles menys de 10 mm. 
Pasta grisa,  fosca a  la cara externa. L’interior de  la  fractura és més clar cap a  la cara 
interna.  Conté  inclusions  quarsoses  abundants  i  de  dimensions moderades  i  també 
inclusions micàcies abundants. Presència de porus i vacúols abundants. 
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CDA066 – CDA/199/342    
Fragment de vora d’olla. 192 mm de diàmetre de boca i 7 – 10 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, lleu i sense acanaladura destacable. 
Decorada amb dues  línies paral∙leles horitzontals, contínues  i  incises, separades entre 
elles entre 2 – 3 cm. 
Pasta de color gris fosc amb diferents tonalitats a  l’interior de  la fractura, que oscil∙la 
entre el siena fosc i el gris clar. Conté inclusions quarsoses de dimensions moderades i 
abundants inclusions micàcies. Presència de porus abundants i alguns vacúols allargats 
i de dimensions reduïdes. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
 
CDA067 – CDA/199/344    
Fragment de vora d’olla. 145 mm de diàmetre de boca i 6 – 10 mm de gruix. 
Vora senzilla, exvasada i sense aresta interna amb el llavi recte. 
Decorada  amb  una  incisió  allargada,  lleugerament  obliqua  a  la  dreta  amb  una  línia 
horitzontal contínua incisa que l’emmarca per sobre. 
Pasta grisa, més clara a  l’interior de  la fractura cap a  la cara  interna. Conté  inclusions 
quarsoses de dimensions moderades i algunes inclusions micàcies. Presència de porus 
abundants i alguns vacúols allargats. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA068 – CDA/199/368    
Fragment de vora d’olla. 135 mm de diàmetre de boca i 5 – 10 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, força marcat i amb una acanaladura a 
la zona interna que podem interpretar com a recolzament de tapadora.  
Decorada amb dues  línies paral∙leles horitzontals contínues  i  incises, separades entre 
elles 2 – 3 cm. 
Pasta grisa amb inclusions quarsoses abundants i algunes inclusions micàcies escasses. 
Presència de porus i vacúols abundants; fractura esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
 
CDA069 – CDA/199/433    
Fragment de vora d’olla. 152 mm de diàmetre de boca i 6 – 8 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, lleu i sense acanaladura destacable. 
Decorada amb dues línies horitzontals, contínues i incises, separades entre elles menys 
de 10 mm. 
Pasta grisa, amb  inclusions quarsoses de dimensions moderades  i algunes  inclusions 
micàcies. Presència de porus abundants  i algun vacúol menut allargat. Fractura molt 
lleugerament esfulladissa i tacte aspre. Presenta algunes taques blanquinoses calcàries 
molt marcades, però no excessivament compactes a la cara externa. 
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CDA070 – CDA/199/442    
Fragment de vora d’olla. 150 mm de diàmetre de boca i 7 – 11 mm de gruix. 
Vora  simple,  recta o molt  lleugerament exvasada amb  llavi acanalat  i aresta  interna 
lleu.  L’acanaladura del  llavi es  troba en el plànol de  contacte, és  a dir, en el plànol 
perpendicular a l’eix de simetria. No presenta decoració. 
Pasta grisa amb  inclusions quarsoses abundants  i de dimensions moderades; algunes 
inclusions micàcies no gaire abundants. Presència de porus  i alguns vacúols menuts  i 
allargats.  Fractura  lleugerament  esfulladissa,  amb  alguna  rugositat  i  tacte  aspre. 
Presenta algunes taques blanquinoses calcàries a la cara externa. 
 
 
 
 

 
 
CDA071 – CDA/199/469    
Fragment de vora d’olla. 212 mm de diàmetre de boca i 5 – 10 mm de gruix. 
Vora  simple,  recta o molt  lleugerament exvasada amb  llavi acanalat  i aresta  interna 
lleu.  L’acanaladura del  llavi es  troba en el plànol de  contacte, és  a dir, en el plànol 
perpendicular a l’eix de simetria.  
Decorada amb tres  línies paral∙leles, contínues, horitzontals  i  incises, separades entre 
elles 1 – 2 cm amb un gruix entre 2 – 3 mm. 
Pasta de color gris  fosc – plom amb  inclusions quarsoses abundants  i de dimensions 
moderades  i  algunes  inclusions  micàcies.  Presència  de  porus  abundants  i  alguns 
vacúols allargats. Fractura  lleugerament esfulladissa  i tacte aspre. A  la cara externa hi 
apareixen algunes taques calcàries, blanquinoses. 
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CDA072 – CDA/199/485    
Fragment de vora d’olla. 142 mm de diàmetre de boca i 5 – 8 mm de gruix. 
Vora simple, exvasada i llarga, amb llavi apuntat.  
Decorada  amb quatre  línies paral∙leles horitzontals,  contínues,  incises molt  fines.  La 
superior és a  la vora  i  les altres dues a  la panxa, tallades per una  incisió gruixuda, no 
gaire llarga, obliqua cap a la dreta. 
Pasta  de  color  gris  cendrós,  amb  inclusions  quarsoses  molt  reduïdes  i  algunes 
inclusions micàcies. En general, molt poc porosa. Fractura no gaire esfulladissa  i tacte 
aspre. 
 
 

 
 

 
 
CDA073 – CDA/199/553     
Fragment de vora d’olla. 150 mm de diàmetre de boca i 6 mm de gruix. 
Vora simple, exvasada amb llavi acanalat i aresta interna lleu. L’acanaladura del llavi es 
troba en el plànol oblic a l’exterior del vas. 
Decorada amb dues línies paral∙leles, contínues incises, separades entre elles uns 3 – 4 
cm. El gruix de la línia inferior és de 2 mm i el de la superior de 4 mm. 
Pasta grisa amb l’interior de la fractura que tira a siena clar. Conté inclusions quarsoses 
reduïdes – moderades. Presència de porus i vacúols abundants. Fractura lleugerament 
esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA074 – CDA/405/144     
Fragment de vora d’olla. 144 mm de diàmetre de boca i 7 – 12 mm de gruix. 
Vora simple, exvasada amb el llavi engruixit arrodonit; amb un engruiximent uniforme 
que afecta únicament la zona del llavi, arrodonit simple. 
Decorada amb dues  línies paral∙leles, horitzontals,  contínues  incises  separades entre 
elles 2 – 3 cm. 
Pasta de color siena – torrat molt intens, ataronjada, amb algunes inclusions quarsoses 
reduïdes  i algunes  inclusions micàcies. Presència de porus abundants  i alguns vacúols 
abundants. Fractura molt esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
 
CDA075 – CDA/405/147    
Fragment de vora d’olla. 190 mm de diàmetre de boca i 7 – 9 mm de gruix. 
Vora simple, força exvasada i amb pinçament llarg i llavi arrodonit. 
Dues línies paral∙les horitzontals, contínues i incises, separades entre 3 – 4 cm i amb un 
gruix entre 2 – 3 mm. 
Pasta  de  color  siena  torrat  molt  intens  amb  inclusions  quarsoses  moderades  i 
inclusions micàcies abundants, daurades  i negres. Presència de porus  i  vacúols molt 
abundants. Fractura molt esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA076 – CDA/405/155    
Fragment de vora d’olla. 184 mm de diàmetre de boca i 4 – 9 mm de gruix. 
Vora simple, exvasada i llarga, amb llavi apuntat.  
Decorada amb set línies paral∙leles horitzontals i incises (decoració acanalada). 
Pasta de color siena torrat fosc – bru, amb inclusions quarsoses molt reduïdes i algunes 
inclusions micàcies  daurades.  Presència  de  porus  abundants molt menuts.  Fractura 
lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
CDA077 – CDA/405/160    
Fragment de vora d’olla. 146 mm de diàmetre de boca i 7 – 9 mm de gruix. 
Vora simple, exvasada i de llavi pla, amb una aresta interna molt suau. 
Decorada amb una línia contínua horitzontal incisa de 2 – 3  mm de gruix. 
Pasta  de  color  siena  torrat,  amb  inclusions  quarsoses  moderades,  porositat 
considerable i vacúols abundants. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA078 – CDA/405/163    
Fragment de vora d’olla. 160 mm de diàmetre de boca i 7 – 10 mm de gruix. 
Vora exvasada amb reforç marcat sense acanaladures  i dues arestes molt marcades a 
la cara  interna que modelen el reforç de  la vora. L’aresta superior es pot  interpretar 
com un recolzament de tapadora.  
Decorada  amb  dues  línies  contínues  paral∙leles  horitzontals  i  incises.  Per  sota  de  la 
superior hi apareix una altra línia horitzontal incisa, en contacte amb la primera, però 
no contínua. Queda interrompuda en un punt. 
Pasta de color siena torrat – grisenc, amb inclusions quarsoses reduïdes – moderades i 
algunes inclusions micàcies. Presència de porus abundants i vacúols allargats, fractura 
lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
 
CDA079 – CDA/407/086    
Fragment de vora d’olla. 184 mm de diàmetre de boca i 5 – 9 mm de gruix. 
Vora exvasada amb reforç marcat sense acanaladures  i dues arestes molt marcades a 
la cara  interna que modelen el reforç de  la vora. L’aresta superior es pot  interpretar 
com un recolzament de tapadora.  
Decorada amb  tres  línies paral∙leles contínues, horitzontals  i  incises, separades entre 
elles 1 – 2 cm. 
Pasta de color siena torrat amb  inclusions quarsoses reduïdes – moderades  i algunes 
inclusions micàcies.  Presència  de  porus  abundants  i  alguns  vacúols  petits.  Fractura 
lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA080 – CDA/407/088    
Fragment de vora d’olla. 120 mm de diàmetre de boca i 7 – 10 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, força marcat i amb una acanaladura a 
la zona interna que podem interpretar com a recolzament de tapadora.  
Decorada  amb  quatre  línies  paral∙leles,  horitzontals,  incises,  les  dues  primeres 
apareixen molt juntes sobre la vora, la tercera és composta del tipus D.9 i la quarta és 
incisa sobre la panxa. 
Pasta de color siena torrat,  llugerament rogenc  i fosc, amb  inclusions quarsoses molt 
reduïdes i algunes inclusions micàcies. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
 
CDA081 – CDA/407/091    
Fragment de vora d’olla. 162 mm de diàmetre de boca i 6 – 10 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, força marcat i amb una acanaladura a 
la zona interna que podem interpretar com a recolzament de tapadora.  
Decorada  amb  tres  línies  paral∙leles  contínues  horitzontals  incises,  la  superior 
composta del tipus D.9  i  incisa sobre  la vora  i  les altres dues simples,  incises sobre  la 
panxa. 
Pasta de color siena – torrat amb inclusions quarsoses reduïdes – moderades i algunes 
inclusions micàcies. Presència de porus abundants i alguns vacúols de dimensions molt 
reduïdes. Fractura lleugerament esfulladissa o tacte aspre. 
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CDA082 – CDA/407/092    
Fragment de vora d’olla. 176 mm de diàmetre de boca i 7 – 11 mm de gruix. 
Vora exvasada amb engruiximent lateral angulós.  
Decorada amb dues  línies paral∙leles horitzontals, contínues  i  incises, separades entre 
3 – 4 cm i amb un gruix entre 2 – 3 mm. 
Pasta  de  color  siena  torrat, més  o menys  fosc  segons  fragments,  i  amb  inclusions 
reduïdes de tipus quarsós  i algunes  inclusions micàcies diminutes. Presència de porus 
abundants i alguns vacúols allargats. Fractura molt esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CDA083 – CDA/407/103   
Fragment de vora d’escudella. 106 mm de diàmetre de boca i 8 – 10 mm de gruix. 
Vora  simple,  lleugerament  exvasada  amb  la  paret  engruixida  el  llavi  engruixit 
arrodonit. No presenta decoració. 
Pasta  de  color  siena  torrat,  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes  o  molt  reduïdes. 
Presència de porus abundants i alguns vacúols de dimensions reduïdes. Fractura força 
esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA084 – CDA/120/005 
Fragment de vora d’olla. 176 mm de diàmetre de boca i 5 mm de gruix. 
Vora simple, exvasada i llarga, amb llavi apuntat. No presenta decoració. 
Pasta de color gris lleugerament plom, amb la cara interna tirant a siena torrat‐roigenc. 
Conté  inclusions quarsoses reduïdes o molt reduïdes. Presència de porus abundants  i 
algun vacúol allargat. Fractura força esfulladissa i tacte aspre. 
 
 
 
 

 
 
CDA085 – CDA/120/006    
Fragment de vora d’olla. 133 mm de diàmetre de boca i 6 – 8 mm de gruix. 
Vora  simple,  força  exvasada  i  amb  pinçament  llarg  i  llavi  arrodonit,  amb  un 
engruiximent lleu del llavi que origina una petita revora molt fàcilment perceptible a la 
cara externa.  
Decorada amb dues  línies horitzontals contínues  incises separades entre sí uns 3 – 4 
cm,  sobre  les  quals  apareix  una  línia  ondulada  amb  diverses  discontinuïtats  i 
ondulacions molt marcades. 
Pasta  de  color  gris  clar  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes,  alguns  porus  i  alguns 
vacúols  escassos,  però  de  dimensions  considerables.  Fractura  lleugerament 
esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA086 – CDA/120/007    
Fragment de vora d’olla. 182 mm de diàmetre de boca i 6 mm de gruix. 
Vora simple, força exvasada i amb pinçament llarg i llavi arrodonit. 
Decorada amb una línia contínua horitzontal incisa, tallada per una incisió vertical del 
tipus D.10. 
Pasta de color gris no gaire fosc i tirant a plom, amb algunes inclusions quarsoses molt 
reduïdes i alguns porus dispersos. Fractura força esfulladissa i cocció reductora. 
 
 
 
 
 

 
 
CDA087 – CDA/120/012    
Fragment de vora d’olla. 174 mm de diàmetre de boca i 6 – 7 mm de gruix. 
Vora simple, força exvasada i amb pinçament llarg i llavi arrodonit. 
Decorada  amb  tres  incisions  allargades  obliqües  en  diferents  direccions  que 
emergeixen d'un punt en comú amb una  línea contínua, horitzontal, contínua,  incisa 
per sota. 
Pasta  gris  fosc  –  plom  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes,  porus  abundants  i  algun 
vacúol  allargassat.  Fractura molt  lleugerament  esfulladissa  amb  algunes  rugositats  i 
tacte aspre. Presenta algunes taques calcàries blanquinoses a la cara externa. 
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CDA088 – CDA/120/013    
Fragment de vora d’olla. 154 mm de diàmetre de boca i 5 – 9 mm de gruix. 
Vora  simple,  força  exvasada  i  amb  pinçament  llarg  i  llavi  arrodonit.  No  presenta 
decoració. 
Pasta de color gris amb  inclusions quarsoses  reduïdes – moderades. Presenta alguns 
porus i alguns vacúols dispersos i allargats. La fractura és lleugerament esfulladissa i el 
tacte aspre. 
Presenta  algunes  taques  calcàries  blanquinoses  ben  marcades  a  la  cara  externa, 
especialment prop de la vora. 
 
 
 
 
 

 
 
CDA089 – CDA/1012/060    
Fragment de vora d’olla. 151 mm de diàmetre de boca i 7 – 9 mm de gruix. 
Vora simple, força exvasada i amb pinçament llarg i llavi recte. 
Decorada amb dues línies horitzontals incises, la superior recta i la inferior ondulada. 
Pasta de color gris fosc, amb una franja de color castany clar – grisenc a l’interior de la 
fractura.  Conté  inclusions  quarsoses  reduïdes  – moderades  amb  algunes  inclusions 
micàcies.  Presència  de  porus  abundants  i  alguns  vacúols.  Fractura  lleugerament 
esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA090 – CDA/1012/062    
Fragment de vora d’olla. 132 mm de diàmetre de boca i 5 – 10 mm de gruix. 
Vora simple, poc exvasada i amb pinçament curt, força marcat i amb una acanaladura a 
la zona interna que podem interpretar com a recolzament de tapadora.  
Decorada amb dues línies paral∙leles, horitzontals, contínues i incises, separades entre 
elles 2 – 3 cm. 
Pasta grisa, amb inclusions quarsoses abundants i de dimensions moderades i algunes 
inclusions micàcies.  Presència  de  porus  abundants  i  alguns  vacúols  petits.  Fractura 
lleugerament  esfulladissa  i  tacte  aspre. Presenta  taques blanquinoses  calcàries molt 
tènues sobre la cara externa. 
 
 
 
 

 
 
CDA091 – CDA/1024/006    
Fragment de vora d’olla. 150 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora simple, força exvasada i amb pinçament llarg i llavi arrodonit. 
Decorada amb una línia horitzontal, contínua i incisa amb un gruix que no supera els 2 
mm. 
Pasta  de  color  rogenc  o  gris  segons  zones  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes  – 
moderades  i  algunes  inclusions  micàcies.  Presència  de  porus  abundants  i  alguns 
vacúols. Fractura molt esfulladissa i tacte aspre.  
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CDA092 – CDA/1024/009    
Fragment de vora d’olla. 150 mm de diàmetre de boca i 5 – 8 mm de gruix. 
Vora simple, força exvasada i amb pinçament llarg i llavi recte. 
Decorada amb una incisió llarga obliqua a l’esquerra. 
Pasta  de  color  gris  fosc,  amb  inclusions  quarsoses  abundants  i  de  dimensions 
moderades. També conté algunes inclusions micàcies. Presència de porus abundants i 
alguns  vacúols  menuts.  Fractura  lleugerament  esfulladissa  i  tacte  aspre.  Presenta 
algunes taques calcàries, blanquinoses i no gaire extenses a la cara externa. 
 
 

 
CDA093 – CDA/1024/175    
Fragment de vora d’olla. 180 mm de diàmetre de boca i 7 – 9 mm de gruix. 
Vora  senzilla,  exvasada  i  sense  aresta  interna  amb  el  llavi  arrodonit.  No  presenta 
decoració. 
Pasta de color gris – plom  fosc, amb  inclusions quarsoses abundants, de dimensions 
moderades  i algunes  inclusions micàcies molt  reduïdes. Presència de porus  i vacúols 
abundants. Fractura força esfulladissa i tacte aspre. 
 
 

 
CDA094 – CDA/1024/187    
Fragment de vora d’olla. 120 mm de diàmetre de boca i 7 – 9 mm de gruix. 
Vora senzilla, exvasada i sense aresta interna amb el llavi recte. 
Decorada amb una línia ondulada, sembla ser que contínua i incisa. 
Pasta grisa, amb inclusions quarsoses reduïdes i algunes inclusions micàcies. Presència 
de porus abundants i algun vacúol. Fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA095 – CDA/1024/248    
Fragment de vora d’olla. 184 mm de diàmetre de boca i 7 – 9 mm de gruix. 
Vora  senzilla,  exvasada  i  sense  aresta  interna  amb  el  llavi  arrodonit.  No  presenta 
decoració. 
Pasta grisa, amb una franja molt  lleugerament bruna a  l’interior de  la fractura. Conté 
inclusions quarsoses reduïdes – moderades  i  inclusions micàcies abundants. Presenta 
porus  també  abundosos  i  alguns  vacúols.  Fractura  lleugerament  esfulladissa  i  tacte 
aspre. 
 

 
CDA096 – CDA/1024/254    
Fragment de vora d’olla. 153 mm de diàmetre de boca i 5 – 10 mm de gruix. 
Vora  simple,  poc  exvasada,  amb  un  llavi  engruixit  i  posteriorment  pinçat. 
L’engruiximent és uniforme a  la part superior de  la vora  i el pinçament es produeix a 
l’extrem del llavi, fet que origina una acanaladura. No presenta decoració. 
Pasta de color siena torrat, ataronjat, amb una  franja grisa a  l’interior de  la  fractura. 
Conté  inclusions  quarsoses  reduïdes  –  moderades  i  algunes  inclusions  micàcies 
diminutes.  Presència  de  porus  abundants  i  alguns  vacúols  allargats.  Fractura  força 
esfulladissa i tacte aspre. 
 
 

 
CDA097 – CDA/1028/010    
Fragment de vora d’olla. 164 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora  exvasada  amb  reforç marcat,  acanaladures molt marcades  i dues  arestes molt 
suaus  a  la  cara  interna  que modelen  el  reforç  de  la  vora.  L’aresta  superior  es  pot 
interpretar com un recolzament de tapadora. No presenta decoració. 
Pasta de color gris clar, més fosca a la cara externa, amb inclusions quarsoses reduïdes 
–  moderades  i  algunes  inclusions  micàcies  molt  petites.  Presència  de  porus  molt 
abundants, fractura lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA098 – CDA/1028/012    
Fragment de vora d’olla. 139 mm de diàmetre de boca i 6 – 9 mm de gruix. 
Vora  simple, exvasada  i de  llavi pla, amb una aresta  interna molt  suau. No presenta 
decoració. 
Pasta  de  color  siena  torrat  –  fosc,  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes  i  algunes 
inclusions micàcies.  Presència  de  porus  abundants  i  vacúols.  Fractura  lleugerament 
esfulladissa  i  tacte  aspre.  La  cara  interna no està polida  i presenta un  aspecte molt 
groller. 
 

 
 
CDA099 – CDA/1028/072    
Fragment de vora d’olla. 150 mm de diàmetre de boca i 6 – 8 mm de gruix. 
Vora  simple,  força  exvasada  i  amb  pinçament  llarg  i  llavi  arrodonit.  No  presenta 
decoració. 
Pasta  de  color  gris  –  plom,  amb  inclusions  quarsoses  molt  abundants,  de  grans 
dimensions,  i  algunes  inclusions  micàcies  molt  reduïdes.  Presència  de  porus 
abundants; fractura molt lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
 
 

 
 
CDA100 – CDA/1032/006    
Fragment de vora d’olla. 198 mm de diàmetre de boca i 7 – 10 mm de gruix. 
Vora exvasada amb reforç marcat sense acanaladures  i dues arestes molt marcades a 
la cara  interna que modelen el reforç de  la vora. L’aresta superior es pot  interpretar 
com un recolzament de tapadora.  No presenta decoració. 
Pasta  de  color  siena  –  torrat  clar,  amb  la  cara  externa  grisa,  molt  fosca.  Conté 
inclusions quarsoses reduïdes – moderades  i algunes  inclusions micàcies molt petites. 
Presència de porus i vacúols abundants. Fractura força esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA101 – CDA/1032/018    
Fragment de vora d’olla. 154 mm de diàmetre de boca i 7 – 8 mm de gruix. 
Vora  senzilla,  exvasada  i  sense  aresta  interna  amb  el  llavi  arrodonit.  No  presenta 
decoració. 
Pasta de  color  castany  rogenc,  amb  les parets  grises molt  fosques. Conté  inclusions 
quarsoses  reduïdes  –  moderades  i  algunes  inclusions  micàcies  molt  menudes. 
Presència  de  porus  i  vacúols  abundants.  Fractura  lleugerament  esfulladissa  i  tacte 
aspre. 
 

 
CDA102 – CDA/1032/054     
Fragment de vora d’olla. 158 mm de diàmetre de boca i 4 – 9 mm de gruix. 
Vora  exvasada  amb  reforç marcat,  acanaladures molt marcades  i dues  arestes molt 
suaus  a  la  cara  interna  que modelen  el  reforç  de  la  vora.  L’aresta  superior  es  pot 
interpretar com un recolzament de tapadora.  
Decorada amb una incisió sembla ser que vertical, interrompuda per la fractura. 
Pasta de  color  siena  torrat –  rogenc, amb  la  cara externa grisenca. Conté  inclusions 
quarsoses reduïdes – moderades i algunes inclusions micàcies molt reduïdes. Presència 
de porus molt abundants i algun vacúol molt reduït. Fractura lleugerament esfulladissa 
i tacte aspre. 
 

 
CDA103 – CDA/1032/055    
Fragment de vora d’olla. 142 mm de diàmetre de boca i 5 – 7 mm de gruix. 
Vora simple, força exvasada i amb pinçament llarg i llavi recte.  
Decorada  amb  dues  línies  contínues,  paral∙leles,  horitzontals,  incises,  la  superior 
composta i la inferior simple. 
Pasta  grisa,  amb  inclusions  quarsoses  reduïdes  – moderades  i  abundants  inclusions 
micàcies  reduïdes.  Presència  de  porus  abundants  i  alguns  vacúols.  Fractura 
lleugerament esfulladissa i tacte aspre. 
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CDA104 – CDA/1032/057    
Fragment de vora d’olla. 168 mm de diàmetre de boca i 6 – 8 mm de gruix. 
Vora  simple,  lleugerament  exvasada  amb  llavi  acanalat  i  sense  aresta  interna. 
L’acanaladura  del  llavi  es  troba  en  el  plànol  de  contacte,  és  a  dir,  en  el  plànol 
perpendicular a l’eix de simetria.  
Decorada amb dues  línies paral∙leles  contínues, horitzontals  incises que emmarquen 
dies incisions no gaire llargues obliqües a la dreta. La incisió superior talla la paral∙lela 
superior. 
Pasta de color gris – plom, amb  inclusions quarsoses moderades  i algunes  inclusions 
micàcies. Presència de porus i vacúols abundants. Fractura lleugerament esfulladissa i 
tacte aspre. 
 
 
 

 
 
CDA105 – CDA/1032/058    
Fragment de vora d’olla. 135 mm de diàmetre de boca i 6 – 8 mm de gruix. 
Vora simple, força exvasada i amb pinçament llarg i llavi arrodonit.  
Decorada amb una línia contínua, horitzontal incisa que supera els 3 mm de gruix.  
Pasta de  color gris – plom amb  inclusions quarsoses moderades  i algunes  inclusions 
micàcies diminutes. Presència de porus abundants;  fractura  força esfulladissa  i  tacte 
aspre. 
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III.2. DESCRIPCIÓ DELS GRUPS PETROGRÀFICS 

 

1. Grup de fàbrica de granitoide. 
 
Mostres: 32, 34, 41, 42, 48, 54, 63, 92. 

INCLUSIONS: 25% (41) – 30% (32) 

Equidimensionals  i  en  alguns  casos  elongades,  tabulars  i  laminars  en  el  cas  de  les 

inclusions de miques; anguloses  i subanguloses; amb espaiat simple, sense alineació, 

però en  alguns  casos  amb  lleugera orientació preferent  (rotlles  relictes). Pobrament 

sortejades i amb una distribució molt lleugerament bimodal: fracció gruixuda (φ ‐2 – 1) 

formada per inclusions de mida sorra gruixuda i en alguns casos molt gruixuda; i fracció 

fina (φ 1 – 5) de llim gruixut a sorra mitjana, essent molt poc freqüents, les inclusions 

de sorra mitjana.  

FRACCIÓ GRUIXUDA: 30%  

Dominant: 

• Granitoide:  0,5  –  2 mm.  (De  dimensions  lleugerament  superiors  a  la 

mostra  92)  Inclusions  equidimensionals  i  lleugerament  elongades,  de  vores 

subanguloses  i anguloses. Presenten quars policristal∙lí d’extinció ondulant, combinat 

amb ortòclasi alterada. En casos aïllats (41, 42) alguna inclusió presenta associada una 

mica de biotita, però no és habitual. En algunes mostres  també presenta plagiòclasi 

(34). 

De freqüent a comú: 

• Ortòclasi  alterada:  0,5  –  1,5  mm.  Inclusions  preferentment 

equidimensionals, de vores subanguloses i anguloses; força alterada. Relacionada amb 

les inclusions de granitoide. És habitual que aparegui aïllada o formant agregats entre 

diverses inclusions d’ortòclasi. 

De comú a escàs: 

• Plagiòclasi:  0,25 – 0,5 mm. Inclusions equidimensionals o prismàtiques, 

de  vores  anguloses  o  subanguloses.  Relacionada  també  amb  el  granitoide  i  no 

excessivament  alterada,  llevat  de  la  mostra  63,  on  l’alteració  és  més  evident  i 
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s’observen  inclusions  clarament  superiors  –mida  sorra  gruixuda–  a  les  dimensions 

habituals. 

D’escàs a molt escàs: 

• Biotita:  0,25  –  0,5  mm.  Formes  tabulars  amb  vores  subanguloses. 

Relacionada amb el granitoide i amb molt lleugera alineació. Coloració fosca, en alguns 

casos molt  negra  i  sense  activitat  òptica.  És  destacable  la  relació  existent  entre  les 

mostres més  oxidades,  que  presenten  una  biotita molt més  clara  i  pleocroica  i  les 

mostres més reduïdes, amb inclusions molt fosques i sense activitat òptica. 

D’escàs a absent: 

• Xamota: 0,5 – 1 mm. (48) Inclusions equidimensionals, de vegades amb 

baixa  esfericitat,  de  vores  subanguloses  i  marcades;  amb  densitat  òptica  neutra, 

coloració  fosca  castanya  o  lleugerament  vermellosa  i  generalment  amb  inclusions 

abundants. Angulositat marcada especialment per les nombroses inclusions –de quars 

monocristal∙lí predominant– que sobresurten dels fragments. 

FRACCIÓ FINA: 70%. Angulosa i subangulosa, equidimensional i elongada. 

De predominant a dominant: 

• Quars monocristal∙lí 

De comú a escàs: 

• Ortòclasi 

• Plagiòclasi 

D’escàs a molt escàs:: 

• Moscovita 

• Biotita 

D’infreqüent a absent: 

• Xamota 

• Epidota  

• Opacs 

MATRIU: 55% (63, 92) – 60% (34). 

No calcària; de gris  (32, 34, 63, 92) a castany  lleugerament ataronjat en NP  (x40). En 

NX,  les mostres més reduïdes presenten coloració molt  fosca o negra, sense activitat 
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òptica,  i  les mostres més oxidades  són de  color  castany,  ataronjat o  vermellós  amb 

activitat òptica moderada en  la majoria d’elles o alta en el cas de  la mostra 42. Força 

homogènies  les  mostres  32,  34,  63  i  92  i  heterogènies  la  resta:  malgrat  que  no 

s’aprecien característiques texturals, hi ha una diferència marcada entre el color de les 

vores i del centre de la fractura. 

 POROSITAT: 10 – 15% 

Dominants  els  meso‐  i  macrovacúols,  amb  espaiat  doble  o  superior.  Micro‐  i 

mesovesícules escasses. No s’aprecia orientació preferent. En alguns casos apareixen 

en  relació  amb  grans  inclusions  (63),  però  no  és  habitual.  En  la mostra  92,  algunes 

inclusions de gran dimensions estan lleugerament envoltades de porositat planar.  

COMENTARI: 

Aquest grup de  fàbrica es  caracteritza  fonamentalment per  la presència d’inclusions 

grolleres d’una roca ígnia àcida (cf. granit o granodiorita) no combinades amb cap altre 

tipus d’inclusió que no  s’hi  relacioni directament. El  conjunt de mostres presenta, a 

més  de  les  inclusions  clarament  identificables  com  a  granitoide,  altres  feldspats  i 

biotites que es relacionen amb claredat amb aquesta roca mare. Tot plegat semblen 

ésser  inclusions naturals de  l’argila utilitzada com a matèria primera. Hi ha una certa 

variació respecte a l’atmosfera de cocció de les mostres: mentre que algunes han estat 

clarament cuites en atmosfera reductora, d’altres mostren traces clares d’oxidació. Pel 

que fa a  les possibles tècniques de modelatge emprades, en algunes mostres sembla 

detectar‐se  la presència d’alguns rotlles relictes,  identificables a partir de  l’orientació 

preferent en forma circular d’algunes  inclusions (40, 41, 82)  i comuns a  la majoria de 

grups,  que  ens  permeten  deduir  un  modelat  a  rotlle.  Malgrat  que  en  l’anàlisi 

macroscòpica,  s’observen  les  marques  de  torn  característiques,  a  microscopi  no 

podem percebre  la forta alineació de  les  inclusions o –en el pitjor dels casos– només 

de  la  porositat,  fet  que  ens  fa  suposar  que  aquest  procés  de  tornejat  ha  estat  per 

conferir un acabat final a les peces i polir les possibles imperfeccions del modelatge a 

rotlle, però que en cap cas ha estat la tècnica per a l’alçat de les parets. 
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2. Subgrup de fàbrica de granitoide i fil∙lita 
 
Mostres:  

4, 9, 30, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 66, 82, 96, 101, 102. 

INCLUSIONS: 25% (4) – 35% (44) 

Equidimensionals  i  en  alguns  casos  elongades,  tabulars  i  laminars  en  el  cas  de  les 

inclusions  de miques  o  fil∙lita;  anguloses  i  subanguloses;  amb  espaiat  simple,  sense 

alineació,  però  en  alguns  casos  amb  lleugera  orientació  preferent, marcada  per  la 

presencia  de  rotlles  relictes  en  algunes  mostres.  Pobrament  sortejades  i  amb 

distribució  molt  lleugerament  bimodal:  fracció  gruixuda  (φ  ‐2  –  2)  formada  per 

inclusions de mida sorra mitjana a molt gruixuda; i fracció fina (φ 2 – 5) de llim gruixut 

a sorra fina, essent molt poc freqüents, les inclusions de sorra fina.  

FRACCIÓ GRUIXUDA: 15 – 25% 

Dominant: 

• Granitoide:  0,5  –  2  mm.  Inclusions  equidimensionals  i  lleugerament 

elongades, de vores subanguloses  i anguloses. Presenten quars policristal∙lí d’extinció 

ondulant, associat amb ortòclasi  i plagiòclasi, tot  i que són majoritàries  les  inclusions 

on el quars apareix tot sol o bé amb alguna petita inclusió d’ortòclasi o biotita (57). 

Comú: 

• Ortòclasi  alterada:  0,5  –  1  mm.  Inclusions  equidimensionals  i 

prismàtiques, de  vores  subanguloses  i  anguloses. Relacionada  amb  les  inclusions de 

granitoide  i molt  alterada.  Especialment  alterada  a  les mostres  44  i  66,  on  en  NP 

presenta  una  lleugera  coloració  groguenca.  És  habitual  que  aparegui  tant  formant 

agregats com aïllada. 

De comú a escàs: 

• Plagiòclasi:  0,25 – 0,5 mm. Inclusions equidimensionals o prismàtiques, 

de  vores  anguloses  o  subanguloses.  Relacionada  també  amb  el  granitoide, 

generalment apareix aïllada. Pot aparèixer també en algun agregat d’ortòclasi. 

D’escàs a molt escàs: 

• Biotita:  0,25  –  0,5  mm.  Formes  tabulars  amb  vores  subanguloses. 

Relacionada  clarament  amb  el  granitoide  –la  mida  de  gra  i  les    característiques 



 Annex III | III.53 
 

idèntiques  a  les  d’altres  grups  ens  fa  descartar  la  possibilitat  que  procedeixi  de  la 

fil∙lita. Molt lleugera alineació. 

• Fil∙lita: 0,5 – 1 mm.  Forma  tabular  amb  vores  subanguloses;  formada 

majoritàriament per moscovita  i biotita. Generalment  la mida de gra de  les  inclusions 

és força fina. Cal destacar la mostra 55, que mostra inclusions d’una fil∙lita encara més 

fina que potser podríem considerar trànsit pissarra–fil∙lita. Proporcions molt variables 

al llarg de totes les mostres.  

D’escàs a absent: 

• Xamota:  0,5  –  2  mm.  Inclusions  equidimensionals  de  vores 

subanguloses  o  subarrodonides  i  marcades;  amb  densitat  òptica  neutra,  coloració 

fosca vermellosa o castanya, amb inclusions de quars monocristal∙lí similars a les de la 

matriu (4, 6, 36, 55...). Quelcom més abundant a la mostra 47. 

De molt escàs a absent: 

• Pèl∙lets  d’argila:  0,25  –  1 mm.  (55,  58)  Formes  equidimensionals  de 

vores arrodonides o ben arrodonides i difuses, coloració lleugerament més fosca que la 

matriu –gris  fosc o castany  fosc a  les mostres més  reduïdes–, densitat òptica neutra 

amb petites inclusions de quars monocristal∙lí també com les de la matriu. Concordant 

amb la matriu, a excepció de la mostra 9, on són lleugerament discordants. 

De molt infreqüent a absent: 

• Epidota: 0,3 mm. Només  a  la mostra 52. Equidimensional, amb  vores 

subanguloses. 

FRACCIÓ FINA: 75 – 85%. Angulosa i subangulosa, equidimensional i elongada. 

De dominant a freqüent: 

• Quars monocristal∙lí 

De comú a escàs: 

• Ortòclasi 

• Plagiòclasi 

• Moscovita 

D’escàs a infreqüent: 

• Biotita 
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D’infreqüent a absent: 

• Epidota  

 

MATRIU: 55 – 65%. 

No  calcària; de gris o  lleugerament  castany en NP  (x40)  i  castany molt  fosc o negre 

sense activitat òptica en NX (30, 39, 43, 51, 57...) a vermellós o castany ataronjat en NP 

(x40)  i vermellosa o castanya amb activitat òptica moderada o alta en NX (4, 58, 101, 

102...). Heterogeneïtat deguda fonamentalment a la diferència de color entre les vores 

i el centre de  la  secció  (4, 9, 43, 52, 102...)  tant en mostres oxidades com  reduïdes. 

Llevat  d’alguns  pèl∙lets  d’argila  en  algunes  mostres,  ja  descrits  anteriorment,  no 

s’aprecien característiques texturals evidents. 

POROSITAT: 10% 

Dominants les mesovesícules amb espaiat simple o obert i meso‐ o macrovacúols molt 

infreqüents.  Lleugera  alineació.  La mostra  51  presenta  un  gran  canal,  allargat,  en 

forma d’U, envoltat  per una àrea molt fosca en la matriu. Sembla ser la traça restant 

d’una possible inclusió de matèria orgànica. 

COMENTARI:  

Aquest subgrup de fàbrica es caracteritza per la presència d’inclusions grolleres d’una 

roca  ígnia  àcida  (cf.  granit  o  granodiorita),  tal  com  en  el  grup  de  fàbrica  al  què 

correspon  i  per  la  presència  d’inclusions  de  fil∙lita  de  dimensions  i  característiques 

variants en funció de les diferents mostres. Cal interpretar amb certes reserves l’origen 

de  la  fil∙lita  en  aquest  grup,  ja  que  no  tenim  elements  de  judici  suficients  com  per 

afirmar que hagi estat afegida  com a desgreixador. No hi ha variacions  respecte del 

grup  de  fàbrica  pel  que  fa  atmosferes  de  cocció  i  formes  de modelatge:  el  conjunt 

reflecteix una certa variació pel que  fa a  les atmosferes de cocció amb mostres més 

reduïdes  i d’altres més oxidades;  i en algunes d’elles es detecten  rotlles  relictes  (39, 

101, 102) que ens permeten parlar de modelatge a rotlle. 
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3. Subgrup de fàbrica de  
  granitoide i micrita poc freqüent 
 
Mostres: 59, 60, 61, 69, 71, 89, 93, 99, 100.  

INCLUSIONS: 25 – 35% 

Elongades i equidimensionals, tabulars i laminars en el cas de les inclusions de miques; 

d’anguloses  a  subarrodonides;  amb  espaiat  simple,  sense  alineació,  però  en  alguns 

casos  amb  lleugera  orientació  preferent  (rotlles  relictes).  Pobrament  sortejades  i 

distribució lleugerament bimodal: fracció gruixuda (φ ‐2 – 2) formada per inclusions de 

mida sorra mitjana a gruixuda; i fracció fina (φ 3 – 5) de llim gruixut a sorra molt fina. 

FRACCIÓ GRUIXUDA: 15% (69, 71) – 40% (93) 

De dominant a comú: 

• Granitoide:  0,5  –  2  mm.  Inclusions  equidimensionals  i  lleugerament 

elongades, de vores subanguloses  i anguloses. Presenten quars policristal∙lí d’extinció 

ondulant, combinat fonamentalment amb ortòclasi, de vegades plagiòclasi i en alguns 

casos molt aïllats (71) microclina. També és possible trobar‐hi associada una petita part 

de biotita (81), tot i que no es freqüent. Malgrat l’associació mineral pròpia del granit 

es fa present en  la majoria d’inclusions, no és estrany trobar  inclusions on únicament 

apareix quars policristal∙lí. 

• Ortòclasi  alterada:  0,5  –  1  mm.  Inclusions  equidimensionals  i 

prismàtiques, de  vores  generalment  subanguloses. Directament  relacionada  amb  les 

inclusions de granitoide. Pot aparèixer aïllada o formant agregats. 

De comú a escàs: 

• Plagiòclasi:    ≈0,5 mm.  Inclusions equidimensionals o prismàtiques, de 

vores anguloses o subanguloses. Relacionada també amb el granitoide, pot aparèixer 

tant aïllada com formant part d’aquests agregats d’ortòclasi descrits anteriorment.  

  D’escàs a infreqüent: 

• Biotita:  ≈0,5  mm.  Formes  tabulars  amb  vores  subanguloses. 

Probablement relacionada amb el granitoide i amb lleugera alineació en alguns casos. 

Completament negra  i sense pleocroisme de cap mena, especialment en  les mostres 

mes reduïdes. Lleugerament pleocroica en les oxidades. 



 Annex III | III.56 
 

• Calcita:  ≤0,5 mm, malgrat  que  alguna mostra  (89)  presenta  algunes 

inclusions  inusuals  de  dimensions  superiors  (2‐3  mm).  Micrita  de  formes 

equidimensionals  i  vores  subarrodonides  o  arrodonides.  Pot  presentar  petites 

inclusions de quars monocristal∙lí  (89),  tot  i que generalment no  són habituals en  la 

majoria de mostres. Parcialment dissolta en algunes mostres (69, 70) tot i que encara 

és pot reconèixer com a tal i no es pot considerar calcita secundària. 

De molt escàs a absent: 

• Xamota:  0,25  –  0,5  mm.  Inclusions  equidimensionals  de  vores 

subarrodonides  i   marcades;  amb densitat  òptica  neutra o    alta,  coloració  fosca  i/o 

vermellosa  i  sense  inclusions  generalment  (93).  Lleugerament  discordant  amb  la 

matriu. 

FRACCIÓ FINA: 60% (93) – 85% (69, 71). 

      Angulosa i subangulosa, equidimensional i elongada. 

Comú: 

• Quars monocristal∙lí 

Escàs: 

• Plagiòclasi 

• Ortòclasi 

• Moscovita 

D’escàs a infreqüent: 

• Micrita 

De molt infreqüent a absent: 

• Xamota 

• Epidota 

• Opacs 

MATRIU: 55 – 60%. 

No calcària; de gris o gris fosc en NP (x40) i negre en NX sense activitat òptica (60, 71) a 

vermellós en NP (x40) amb lleugera activitat òptica, també vermellós, en NX (89, 100). 

Generalment  homogènies,  a  excepció  d’algunes  mostres  que  presenten  una  certa 

heterogeneïtat deguda a la lleugera diferència de color entre els marges i el centre de 

la  secció  (69)  o  a  característiques  texturals  molt  difuses  en  algunes  mostres:  cal 
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destacar  la  mostra  60,  que  presenta  una  mena  de  pèl∙let  d’argila  molt  vitrificat; 

arrodonit, de color gris molt fosc, amb vores difuses, concordant amb la matriu, sense 

inclusions  i amb presència de grans vesícules perfectament esfèriques  i amb espaiat 

simple. Aquest fenomen, que aquí apareix aïllat, es tornarà a produir en el grup 7, en 

les mostres més vitrificades. 

POROSITAT: 5 – 15% 

Freqüents  les micro‐  i   mesovesícules amb espaiat de simple a obert  (71, 100). Molt 

lleugerament alineats. Presència de calcita secundària en algunes mostres (60, 71). De 

comuna  a  infreqüent  la porositat planar que  confereix  a  la matriu una  cert  clivatge 

(69), generalment al voltant de  les  inclusions de majors dimensions  (93).  Infreqüents 

els macro‐ i megavacúols. 

COMENTARI:  

Aquest subgrup de fàbrica es caracteritza per la presència d’inclusions grolleres d’una 

roca  ígnia àcida (cf. granit o granodiorita)  i per  la presència d’inclusions de micrita de 

gra molt fi i amb escasses inclusions, així com per la presència de calcita secundària en 

alguns casos. Hi ha una lleugera variació entre mostres respecte a l’abundància relativa 

de  les diferents  inclusions: És habitual que  les mostres de gra més gruixut presentin 

major  quantitat  de  granitoide  respecte  a  la  proporció  de  feldspats  i  que  aquesta 

proporció  s’inverteixi en  les mostres de gra més  fi. La majoria de mostres han estat 

cuites  en  atmosfera  reductora,  en  alguns  casos  assolint  altes  temperatures 

(possiblement  la mostra 60), a excepció de  les mostres 89  i 100 que presenten traces 

evidents d’oxidació. El grup es diferencia únicament del  subgrup 3 per  l’absència de 

fil∙lita,   mostrant  la mateixa proporció de calcita que en el grup esmentat. Respecte a 

l’origen de la calcita, hi ha dificultats interpretatives evidents: Mentre que al grup 7, la 

micrita pot ésser identificada com a desgreixant amb més o menys claredat, en aquest 

subgrup de  fàbrica, el seu origen és molt més dubtós  i possiblement  la presència de 

micrita  pugui  ésser  accidental,  a  causa  de  la  seva  escassetat.  És  per  això  que  el 

relacionem directament amb el grup de fàbrica de granitoide. Pel que fa a les possibles 

tècniques  de  modelatge  emprades,  cal  comentar  que  en  algunes  mostres  sembla 

detectar‐se la presència d’alguns rotlles relictes (89, 7, 60), com en els anteriors grups. 
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4. Subgrup de fàbrica de  
  granitoide, fil∙lita i micrita poc freqüent 
 
Mostres: 5, 8, 21, 31, 33, 38, 45, 46, 50, 56, 62, 64, 65, 67, 72, 77, 90, 95, 103, 104. 

INCLUSIONS: 25% (62) – 40% (31) 

Elongades i equidimensionals, tabulars i laminars en el cas de les inclusions de miques 

o  fil∙lita; d’anguloses a subarrodonides; amb espaiat simple  i en alguns casos  tancat, 

sense  alineació  –a  excepció  de  les mostres  50,  67  i  90,  que mostren  una  lleugera 

alineació, especialment en  les  inclusions properes a  les vores–, però en alguns casos 

amb  lleugera  orientació  preferent  (rotlles  relictes).  Pobrament  sortejades  i  amb 

distribució  molt  lleugerament  bimodal:  fracció  gruixuda  (φ  ‐2  –  2)  formada  per 

inclusions de mida sorra mitjana a gruixuda;  i  fracció  fina  (φ 2 – 5) de  llim gruixut a 

sorra fina, essent molt poc freqüents, les inclusions de sorra fina.  

FRACCIÓ GRUIXUDA: 15‐20% (62, 103) – 30‐40% (8, 104) 

De dominant a comú: 

• Granitoide:  0,5  –  2  mm.  Inclusions  equidimensionals  i  lleugerament 

elongades, de vores subanguloses  i anguloses. Presenten quars policristal∙lí d’extinció 

ondulant,  combinat  amb  ortòclasi  i  plagiòclasi  alterades  i  en  alguns  casos  també 

biotita. 

• Ortòclasi alterada: 0,5 – 1 mm. Inclusions equidimensionals i en alguns 

casos prismàtiques, de vores generalment subanguloses. Directament relacionada amb 

les  inclusions  de  granitoide:  És  habitual  que  aparegui  formant  grans  agregats, 

fragments de roca que combinen diferents cristalls d’ortòclasi amb alguna plagiòclasi 

aïllada. Alterada. 

D’escàs a molt escàs: 

• Plagiòclasi:  0,25 – 0,5 mm. Inclusions equidimensionals o prismàtiques, 

de  vores  anguloses  o  subanguloses.  Relacionada  també  amb  el  granitoide,  pot 

aparèixer  tant  aïllada  com  formant  part  d’aquests  agregats  d’ortòclasi  descrits 

anteriorment.  

• Biotita:  ≈0,5  mm.  Formes  tabulars  amb  vores  subanguloses. 

Relacionada amb el granitoide i amb lleugera alineació en alguns casos. 



 Annex III | III.59 
 

D’escàs a infreqüent: 

• Fil∙lita: 0,5 – 1 mm. Forma tabular amb vores subanguloses, de vegades 

tendeix  a  l’equidimensionalitat  (95).  Tal  com  passava  en  el  grup  2,  cal  distingir  dos 

tipus d’inclusions: unes de gra molt  fi, que possiblement podríem  considerar  trànsit 

pissarra‐fil∙lita (5, 8, 65, 90)  i unes altres de gra  lleugerament més gruixut (21, 31). És 

especialment  interessant  la mostra 30, perquè presenta ambdós  tipus en  la mateixa 

làmina. Formada majoritàriament per moscovita i biotita, amb un petit percentatge de 

quars a les mostres de gra major. 

• Calcita: ≈0,5 mm. Inclusions de micrita de formes equidimensionals, de 

vores  subarrodonides  o  arrodonides.  Presenta  inclusions  infreqüents  de  quars 

monocristal∙lí  (56), generalment de mida  llim gruixut o mitjà. La mostra 5 mostra un 

gra  de  micrita  de  dimensions  excepcionals  (2  mm)  amb  inclusions  de  quars 

monocristal∙lí,  algunes  àrees  amb  porositat  i  una  petita  quantitat  d’esparita.  En 

algunes  mostres  (90,  103)  la  calcita  apareix  parcialment  dissolta  i  estretament 

relacionada amb la porositat en forma de calcita secundària. 

De molt escàs a absent: 

• Xamota:  0,5  –  2  mm.  Inclusions  equidimensionals  de  vores 

subarrodonides o arrodonides, marcades o lleugerament difuses segons mostres; amb 

densitat òptica neutra o  alta, coloració vermellosa més fosca que la de la matriu i amb 

inclusions  de  quars  monocristal∙lí  similars  a  les  de  la  fracció  fina  (5,  45,  67); 

concordants amb la matriu. 

• Pèl∙lets  d’argila:  1 mm  aprox.  Formes  equidimensionals,  de  vegades 

deformades, amb vores arrodonides i difuses; color vermellós, densitat òptica neutra i 

generalment  concordants  amb  la  matriu.  Presenten  algunes  inclusions  –quars 

monocristal∙lí  i biotita– similars a  les de  la matriu. Caldria pensar en  la possibilitat de 

ralacionar‐los amb  les  inclusions de xamota  (46) o bé amb  característiques  texturals 

difuses presents en algunes mostres (72, 95). 

De molt infreqüent a absent: 

• Epidota: 0,25 – 0,5 mm. Molt aïllada, a  la mostra 67. Prismàtica  força 

equidimensional i amb vores subanguloses. 
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FRACCIÓ FINA: 80‐85% (62, 103) – 60‐70% (8, 104). 

      Angulosa i subangulosa, equidimensional i elongada. 

De dominant a freqüent: 

• Quars monocristal∙lí 

De comú a escàs: 

• Ortòclasi 

• Plagiòclasi 

• Moscovita 

D’escàs a infreqüent: 

• Fil∙lita 

• Micrita 

• Biotita 

D’infreqüent a absent: 

• Opacs 

MATRIU: 65% (62) – 50% (31). 

No calcària; de gris o  lleugerament castany en NP  (x40)  i castany molt  fosc grisenc o 

negre  en NX  (5,  8,  21,  31,  45,  64...)  a  vermellós  ataronjat  en NP  (x40)  i  vermellós 

lleugerament castany en NX (50, 56, 62, 77...). En general sense activitat òptica o molt 

lleugera  (5,  50).  Lleugera heterogeneïtat deguda  fonamentalment  a  la diferència de 

color  entre  les  vores  i el  centre de  la  secció en determinades mostres  (62,  65,  95). 

Característiques  texturals molt difuses  en  algunes mostres  (46,  72,  95).  En  ocasions 

costa molt diferenciar entre bandes molt subtils –de vores molt difuses, perfectament 

concordants,  amb  densitat  òptica  neutra  i  coloració  lleugerament més  fosca  que  la 

matriu–  i  pèl∙lets  d’argila  molt  deformats  amb  les  característiques  descrites 

anteriorment. 

 

POROSITAT: 5% (31) – 15% (62) 

Dominants  les mesovesícules  amb espaiat obert. Presència  també de mesovacúols  i 

alguns macrovacúols, però, en tot cas, força escassos. Lleugera alineació. Presència de 

calcita secundària en algunes mostres (90, 103). 
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COMENTARI:  

Aquest subgrup de fàbrica es caracteritza per la presència d’inclusions grolleres d’una 

roca  ígnia  àcida  (cf.  granit  o  granodiorita),  tal  com  en  el  grup  de  fàbrica  al  què 

correspon;  per  la  presència  d’inclusions  de  fil∙lita  de  dimensions  i  característiques 

variants en  funció de  les diferents mostres,  i  finalment per  inclusions de micrita com 

en les del subgrup anterior; amb els mateixos problemes interpretatius tant pel que fa 

a  la  fil∙lita  com  a  la micrita.  El  percentatge  entre  inclusions  de  granitoide,  és  a  dir, 

aquelles que presenten associacions de quars, feldspats  i en alguns casos biotita,  i de 

feldspats presenta variacions: Generalment,  les mostres de gra més gruixut mostren 

una proporció major de granitoide  (62, 95)  i  les de gra més  fi mostren més  feldspat 

aïllat  que  granitoide  (5,  31).  No  hi  ha  variacions  significatives  respecte  al  grup  de 

fàbrica pel que fa a atmosferes de cocció i formes de modelatge: el conjunt reflecteix 

una certa variació de  l’atmosfera de cocció amb mostres més reduïdes  i d’altres més 

oxidades; i en algunes d’elles es detecten rotlles relictes (8, 67, 77, 90, 104).  
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5. Subgrup de fàbrica de granitoide i grauvaca 
 
Mostres: 3, 12, 76, 91. 

INCLUSIONS: 30%  

Equidimensionals i elongades, tabulars i laminars en el cas de les inclusions de miques 

o  fil∙lita; d’anguloses a arrodonides; amb espaiat  simple  i  sense alineació, però amb 

lleugera orientació preferent, marcada per  la presència d’alguns  rotlles  relictes, molt 

clars  en  algunes  mostres  (3,  91).  Pobrament  sortejades  i  distribució  lleugerament 

bimodal:  fracció gruixuda  (φ  ‐3 – 2)  formada per  inclusions de mida  sorra mitjana a 

grànul  i  fracció  fina  (φ  3  –  5)  de  llim  gruixut  a  sorra  molt  fina,  essent  molt  poc 

freqüents, les inclusions de sorra fina.  

FRACCIÓ GRUIXUDA: 25% (3) – 30% (12) 

De dominant a comú: 

• Granitoide:  0,5  –  2  mm.  Inclusions  equidimensionals  i  lleugerament 

elongades, de vores subanguloses  i anguloses. Presenten quars policristal∙lí d’extinció 

ondulant,  associat  amb  feldspats molt  alterats,  generalment  ortòclasi,  però  també 

plagiòclasi. Acostuma a aparèixer biotita en  les  inclusions de majors dimensions (12). 

No són comunes les inclusions que només mostrin quars policristal∙lí, tot i que se’n pot 

detectar alguna. 

• Ortòclasi  alterada:  0,5  –  1,5  mm.  Inclusions  prismàtiques  i  també 

equidimensionals, de vores subanguloses i anguloses. Directament relacionada amb les 

inclusions de granitoide i especialment alterada a la mostra 3. 

De comú a escàs: 

• Grauvaca:  0,5  –  4  mm.  Formes  equidimensionals  o  lleugerament 

elongades i subarrodonides o arrodonides. Presenta quars monocristal∙lí amb extinció 

recta de mida llim gruixut amb plagiòclasi escassa i moscovita; presència molt escassa 

d’opacs. Alguns fragments presenten cimentació sintaxial de quars (3, 76) perceptible 

amb objectius d’alt augment (x100 o superior). Percentatge important de matriu fina, 

clarament superior al 15%. 

• Plagiòclasi:  0,5 – 1 mm. Inclusions equidimensionals o prismàtiques, de 

vores anguloses o subanguloses. Relacionada també amb el granitoide, de vegades pot 
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aparèixer  en  algun  agregat  d’ortòclasi.  Tot  i  que  es  presenta  alterada,  el    grau 

d’alteració és inferior al de l’ortòclasi. 

D’escàs a molt escàs: 

• Biotita: 0,5 – 1 mm. Probablement relacionada amb el granitoide (76). 

Pleocroica  o molt  pleocroica  amb  les  característiques mineralògiques  habituals  no 

alterades. Tabular i subangulosa. 

• Pèl∙lets  d’argila:  ≥1  mm.  Formes  equidimensionals  o  lleugerament 

deformades de  vores  arrodonides o ben  arrodonides  i difuses;  color  fosc  vermellós; 

densitat òptica neutra  i  generalment  concordants  amb  la matriu. Presenten  algunes 

inclusions –quars monocristal∙lí  i miques–  similars a  les de  la matriu. A  la mostra 76 

alguns  d’ells  són  lleugerament  diferents:  presenten  vores  marcades,  amb  densitat 

òptica  alta,  sense  inclusions  i  amb  un  lleuger  bandat.  Probablement  es  tracti 

d’inclusions  argiloses  més  que  no  pas  de  pèl∙lets  d’argila,però,  en  tot  cas,  la 

classificació és dubtosa. 

D’infreqüent a absent: 

• Calcita:  0,5  –  1  mm.  (3,  12)  Inclusions  de  micrita  de  formes 

equidimensionals,  de  vores  subarrodonides  o  arrodonides.  Poden  presentar  petites 

inclusions de quars monocristal∙lí (3) o no presentar‐ne (12). 

• Xamota:  0,25–0,5  mm.  Petites  inclusions  equidimensionals  de  vores 

subanguloses  i  marcades;  amb  densitat  òptica  neutra  o  alta,  coloració  fosca  o 

vermellosa, generalment sense inclusions (3, 76). 

De molt infreqüent a absent: 

• Fil∙lita:  0,5  mm.  Present  únicament  a  la  mostra  91.  Forma  tabular 

lleugerament  elongada  amb  vores  subanguloses;  formada  majoritàriament  per 

moscovita, biotita no  tan  freqüent  i quars escàs. Gra  força  fi; podríem  considerar‐la 

trànsit pissarra – fil∙lita (comparable a les mostres 5, 8, 68, 90 del grup 4).  

 

FRACCIÓ  FINA:  70%  (12)  –  75%  (3).  Angulosa  i  subangulosa,  equidimensional  i 

elongada. 

De dominant a comú: 

• Quars monocristal∙lí 
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D’escàs a infreqüent: 

• Ortòclasi 

• Plagiòclasi 

• Moscovita 

D’infreqüent a absent: 

• Micrita 

De molt infreqüent a absent: 

• Xamota 

• Opacs  

 

MATRIU: 60 – 70% 

No  calcària;  d’ataronjada  a  vermellosa  en  NP  (x40)  i  vermella  també  en  NX  amb 

activitat òptica molt  lleugera (91) o moderada (12) a totes  les mostres. Lleugerament 

heterogènia a causa de la diferència de color entre els marges i el centre de la secció. 

La  zona  central  acostuma  a  ser  més  clara  que  els  marges  en  NP  i  més  fosca  i 

lleugerament  castanya  en NX.  Llevat  dels  pèl∙lets  d’argila  anteriorment  descrits,  no 

s’aprecien altres característiques texturals. 

 

POROSITAT: 5 – 15% 

Freqüents  els  meso‐  i  macrovacúols  amb  espaiat  doble  o  obert.  Molt  rarament 

alineats. No mostren calcita secundària. Hi ha un únic macrovacúol a la mostra 76 amb 

una  mica  de  calcita  secundària  i  possiblement  relacionat  amb  matèria  orgànica 

cremada. 

 

COMENTARI: 

Aquest  subgrup  de  fàbrica  es  caracteritza  fonamentalment  per  la  presència 

d’inclusions grolleres d’una roca ígnia àcida (cf. granit o granodiorita) i per la presència 

d’inclusions d’una  roca  sedimentària d’origen detrític  i  composició quarsosa amb un 

percentatge  considerable  de  matriu  fina  (cf.  grauvaca)  i  que  en  algunes  mostres 

apareix en forma d’inclusions molt grolleres. De la mateixa manera que en altres grups, 

la  proporció  de  fragments  clarament  identificables  com  a  granitoide,  agregats  de 
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feldspats  i biotites es variable. La calcita  i  fil∙lita, que ens permeten diferenciar altres 

grups, no són significatives en aquest: la calcita únicament es presenta en les mostres 

3 i 12, mentre que la fil∙lita apareix només a la mostra 91. Totes les mostres han estat 

cuites en atmosfera oxidant, possiblement sense assolir grans temperatures o durant 

un període de temps gaire prolongat, perquè  la biotita no ha vist alterades  les seves 

propietats mineralògiques. És un grup petrogràfic reduït que únicament es diferencia 

de la resta per la presència de grauvaca. Finalment, pel que fa a les possibles tècniques 

de modelatge, cal comentar que en algunes mostres sembla detectar‐se  la presència 

d’alguns rotlles relictes molt clars a  les mostres 3  i 91  i més dubtoses a  la mostra 12, 

però que novament ens permeten deduir un modelatge a rotlle. La porositat apareix 

lleugerament alineada en alguns casos, possiblement a causa de l’acabat a torneta. 
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6. Grup de fàbrica d’inclusions argiloses. 
 
Mostres: 17, 25, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 83, 98.   
Mostra relacionada: 15 

INCLUSIONS: 25% (74, 75) – 35% (17, 79) 

Equidimensionals  i  en  alguns  casos  elongades,  tabulars  i  laminars  en  el  cas  de  les 

inclusions  de  miques  o  fil∙lita;  d’anguloses  a  subarrodonides;  amb  espaiat  simple; 

sense alineació, però en alguns casos amb  lleugera orientació preferent, marcada per 

la  presència  d’alguns  rotlles  relictes.  Pobrament  sortejades  i  amb  distribució molt 

lleugerament bimodal: fracció gruixuda (φ ‐3 – 2) formada per inclusions de mida sorra 

mitjana a grànul;  i  fracció  fina  (φ 2 – 5) de  llim gruixut a sorra  fina, essent molt poc 

freqüents, les inclusions de sorra fina.  

FRACCIÓ GRUIXUDA: 15% (74) – 40% (17) 

De freqüent a comú: 

• Granitoide:  0,5  –  2  mm.  Inclusions  equidimensionals  i  lleugerament 

elongades, de vores subanguloses  i anguloses. Presenten quars policristal∙lí d’extinció 

ondulant,  combinat  amb  feldspats  alterats  –ortòclasi  i  plagiòclasi–.  Alguns  grans 

presenten petites  inclusions de biotita (73, 75). A excepció de  les mostres 79  i 80, és 

habitual que  les  inclusions granitoides d’aquest grup presentin un percentatge major 

d’ortòclasi que de quars i biotita. 

• Ortòclasi  alterada:  0,5  –  1,5  mm.  Inclusions  preferentment 

equidimensionals, de vores  subanguloses  i anguloses. Només a  la mostra 81 apareix 

alguna inclusió de dimensions lleugerament superiors sense depassar la frontera de la 

sorra molt gruixuda. Es detecten diferents graus d’alteració dependent de cada mostra 

(molt  alterada  la mostra  81  i  no  tant  alterades  les mostres  73  i  74).  Directament 

relacionada amb les inclusions de granitoide. 

De comú a escàs: 

• Plagiòclasi:  0,25 – 0,5 mm. Inclusions equidimensionals o prismàtiques, 

de vores anguloses o subanguloses. Relacionada també amb el granitoide, de vegades 

pot aparèixer en algun agregat d’ortòclasi. 
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• Inclusions  argiloses: 0,25 – 1 mm.  Formes equidimensionals de  vores 

arrodonides o ben arrodonides  i força marcades; color vermellós fosc, densitat òptica 

neutra  o  alta  i  generalment  discordança  amb  la matriu.  Habitualment  no mostren 

inclusions  i  la seva microestructura  interna presenta un  lleuger bandat. La mostra 80, 

presenta  una  inclusió  de  dimensions  clarament  superiors  a  la  resta  (4 mm),  on  el 

bandat  és  especialment  evident.  També  a  la  mostra  73  hi  ha  algunes  inclusions 

lleugerament superiors a la mida establerta, però molt escasses (1–1,5 mm). 

Escàs: 

• Calcita:  0,25  –  0,5  mm.  Inclusions  de  micrita  de  formes 

equidimensionals o lleugerament elongades, de vores subarrodonides i amb inclusions 

infreqüents  de  quars  monocristal∙lí,  generalment  de  mida  llim  gruixut  o  mitjà.  En 

algunes  mostres  (73,  74)  s’aprecien  algunes  zones  on  la  calcita  apareix  en  forma 

d’esparita, en alguns casos parcialment dissolta. 

• Biotita:  0,25  –  1 mm.  Lleugerament  superior  a  la mostra  75.  Formes 

tabulars amb vores subanguloses. Relacionada amb el granitoide  i amb molt  lleugera 

orientació preferent. 

• Pèl∙lets d’argila: 1 mm aprox. Formes equidimensionals o lleugerament 

deformades  de  vores  arrodonides  i  difuses;  color  vermellós més  clar  que  el  de  les 

inclusions argiloses; densitat òptica neutra  i generalment concordants amb  la matriu. 

Presenten algunes inclusions –quars monocristal∙lí i biotita– similars a les de la matriu. 

Probablement relacionats amb les inclusions argiloses. 

De molt escàs a absent: 

• Microclina: 0,25 – 0,5 mm. Inclusions equidimensionals o lleugerament 

prismàtiques,  amb  vores  subanguloses o  anguloses; una mica  alterada  i  relacionada 

amb el granitoide. 

• Grauvaca: Una  inclusió de grans dimensions  (1,5 mm) a  la mostra 83. 

Elongada i de vores subanguloses. Mostra inclusions freqüents de quars monocristal∙lí 

amb extinció  recta  i ondulada  i un percentatge  important de matriu  fina,  clarament 

superior al 15%. 
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D’infreqüent a absent: 

• Xamota:  0,25  –  0,5  mm.  Inclusions  equidimensionals  de  vores 

subanguloses  i marcades;  amb  densitat  òptica  neutra,  coloració  fosca  vermellosa  i 

generalment sense inclusions (81). 

• Fil∙lita: 0,25 – 0,5 mm. Forma tabular amb vores subanguloses; formada 

majoritàriament per moscovita i biotita. 

De molt infreqüent a absent: 

• Epidota: 0,25 – 0,5 mm. Formes elongades, amb vores  subanguloses  i 

anguloses. Únicament apareixen una o dues inclusions a les mostres 73 i 81. 

FRACCIÓ  FINA:  60%  (17)  –  85%  (74).  Angulosa  i  subangulosa,  equidimensional  i 

elongada. 

De dominant a freqüent: 

• Quars monocristal∙lí 

De comú a escàs: 

• Ortòclasi 

• Plagiòclasi 

• Micrita 

D’escàs a infreqüent: 

• Moscovita 

• Biotita 

D’infreqüent a absent: 

• Xamota 

• Epidota  

 

MATRIU: 55% (25, 79) – 65% (75, 80). 

No  calcària;  d’ataronjada  a  vermellosa  en  NP  (x40)  i  vermella  també  en  NX  amb 

activitat òptica moderada en la majoria de mostres. Lleugerament heterogènia a causa 

de  la  diferència  de  color  entre  els marges  i  el  centre  de  la  secció  (excepte  en  les 

mostres  74  i  83;  especialment  heterogènia  la  mostra  98)  i  de  la  presència  de 

característiques  texturals:  a  banda  dels  pèl∙lets  d’argila  anteriorment  descrits,  la 

majoria de mostres presenten bandes  i alguns  remolins amb densitat òptica neutra, 
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vores difuses  i una coloració  lleugerament més  fosca  i vermellosa que  la  resta de  la 

matriu. Generalment presenten una concentració d’inclusions de fracció fina inferior a 

la de la matriu. La mostra 25 mostra una banda de 3 mm de llarg i les mostres 74 i 75 

són un exemple clar de la combinació d’aquestes característiques texturals i de la seva 

relació amb les inclusions argiloses ja que presenten abundants bandes i remolins que 

sovint inclouen al seu interior alguna d’aquestes inclusions. 

 

POROSITAT: (5–15%) 

Freqüents els meso‐  i microvacúols, així com  les vesícules. Rarament alineats amb els 

marges. Presència  també de microporositat planar, de  vegades  relacionada  amb  les 

inclusions, tot envoltant‐les. Les mostres 17 i 25 mostren calcita secundària en alguns 

vacúols. 

 

MOSTRA RELACIONADA: CA015 

Presenta un 35% d’inclusions equidimensionals  i elongades,  tabulars en el  cas de  la 
biotita,  de  vores  anguloses  i  subanguloses  amb  espaiat  simple  o  tancat  i  sense 
orientació preferent, molt pobrament sortejades  i amb una  lleugera bimodalitat  igual 
que  el  grup  amb  què  es  relaciona.  La  fracció  gruixuda  representa  un  40%  del  total 
d’inclusions, essent  freqüents  les  inclusions de granitoide de  sorra mitjana a grànuls 
amb formes elongades i equidimensionals, de vores subanguloses i anguloses. Associa 
quars policristal∙lí d'extinció ondulant amb gran quantitat de plagiòclasi i biotita en un 
dels grànuls  i en  la  resta d'inclusions sol aparèixer majoritàriament aïllat. És comuna 
l'ortòclasi, de mida  sorra  gruixuda,  força  equidimensional,  angulosa  i  subangulosa,  i 
molt  alterada.  Presenta  plagiòclasi  escassa,  de mida  sorra mitjana majoritàriament, 
elongada  i  preferentment  subangulosa,  no  excessivament  alterada.  Són  comunes 
també  les  inclusions  argiloses:  costa molt  de  distingir  si  es  tracta  de  xamota  o  de 
fragments de roca argilosa. Són de color molt fosc i força vermell en NX, malgrat que el 
conjunt de la mostra és molt negre; presenten alta densitat òptica, discordança amb la 
matriu,  vores  molt  marcades,  subanguloses  o  anguloses  i  no  s'aprecia  bandat  ni 
presenten  inclusions, tot  i que en alguns dels majors poden aparèixer  inclusions molt 
menudes de quars policristal∙lí. Apareixen  sempre envoltats de porositat planar  i de 
vegades  una  mica  esquerdats.  Apareix  biotita  escassa,  molt  fosca,  però  tot  i  així 
lleugerament pleocroica, amb formes elongades i subangulars de sorra preferentment 
mitjana i de vegades gruixuda. Són escassos també els pèl∙lets d'argila, molt difícils de 
reconèixer  i molt  dubtosos,  amb  vores molt  difuses  i  perfectament  concordants  –
semblen petites acumulacions de matriu una mica més espesses. La fracció fina (60%) 
respon  a  les  característiques  habituals  del  grup  de  fàbrica.  La matriu  –no  calcària– 
constitueix una mica més del 50% de la mostra. En NP (x40) és de color gris molt fosc, 
tirant a castany molt  fosc  i castany molt  fosc en NX, amb absència d’activitat òptica. 
Relativament homogènia  i sense diferenciació entre  les vores  i el centre de  la secció. 
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Sembla  cuita  a  alta  temperatura  i  molt  reduïda;  no  s’aprecien  característiques 
texturals. La porositat (15%) respon a les característiques pròpies del grup. 

 

COMENTARI: 

Aquest grup de  fàbrica es  caracteritza  fonamentalment per  la presència d’inclusions 

grolleres d’una  roca  ígnia  àcida  (cf.  granit o  granodiorita)  i d’inclusions  comunes de 

tipus argilós, similars a una mena d’argil∙lita. Existeix una certa variació entre mostres 

respecte a l’abundància relativa d’aquestes inclusions, així com de les característiques 

texturals  que  s’hi  relacionen.  Les mostres  73  i  74,  per  exemple, mostren  una  gran 

quantitat de característiques texturals relacionades amb  les  inclusions d’argil∙lita que 

ens  fan pensar, en general, en  la possibilitat de que  la pasta hagi estat desgreixada 

amb argila seca que, en humitejar‐se, s’ha dissolt parcialment, originant  les bandes  i 

remolins  que  s’aprecien;  o  bé  que  s’hagi  produït  alguna  barreja  d’argila  incloent 

aquestes inclusions. És més versemblant la primera opció. Totes les mostres han estat 

cuites  en  una  atmosfera  oxidant,  possiblement  sense  assolir  temperatures 

excessivament  elevades  o  durant  un  període  prolongat  de  temps.  Cal  tenir  present 

que, a diferència d’altres grups, en  la  totalitat de  les mostres,  la biotita mostra bon 

pleocroisme  i  no  ha  estat  excessivament  alterada  per  la  cocció.  Tanmateix,  això  no 

hauria d’esser considerat una pauta de descripció  tecnològica en aquest cas, en  tant 

que la majoria de mostres procedeixen del forn CDA‐99‐T2, que es va enfonsar durant 

la darrera cocció  i aquí rau  la causa fonamental per a què  les mostres procedents del 

mateix es trobin oxidades o semicuites. Malgrat això, el grup difereix clarament de  la 

resta  per  la  presència  d’aquestes  inclusions  argiloses,  que  no  són  comunes  en  el 

conjunt de la producció de la terrisseria. Finalment, pel que fa a les possibles tècniques 

de modelatge, cal comentar que en algunes mostres sembla detectar‐se  la presència 

d’alguns  rotlles  relictes  (25, 74, 78) –en aquest grup una mica dubtosos–  ja descrits 

anteriorment  i  comuns  a  la  majoria  de  grups.  No  s’aprecia  alineació.  La  mostra 

relacionada (15) no presenta variacions significatives, llevat d’una cocció en atmosfera 

reductora  que  ha  conferit  a  la  peça  una  coloració  molt  fosca  que  dificulta  la 

interpretació  petrogràfica  i  que  sembla  haver  afectat  algun  tipus  d’inclusions, 

especialment la biotita i les inclusions argiloses. 
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7. Grup de fàbrica de micrita i granitoide 
 
Mostres: 1, 2, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 28, 68, 70, 97, 105.  

INCLUSIONS: 20% (6, 16) – 35% (10, 11) 

Equidimensionals  i  en  alguns  casos  elongades,  tabulars  i  laminars  en  el  cas  de  les 

inclusions  de miques  o  fil∙lita;  d’anguloses  a  subarrodonides;  amb  espaiat  simple  i 

sense alineació, però en alguns casos amb lleugera orientació preferent (principalment 

rotlles  relictes). Pobrament  sortejades  i  amb distribució molt  lleugerament bimodal: 

fracció gruixuda (φ ‐2 – 2) formada per inclusions de mida sorra fina a molt gruixuda; i 

fracció fina (φ 2 – 5) de llim gruixut a sorra molt fina. 

FRACCIÓ GRUIXUDA: 30% (10) – 70% (18) 

De dominant a comú: 

• Granitoide:  0,25  –  2 mm.  (Únicament  la mostra  19  presenta  algunes 

inclusions de mida grànul, 2–3 mm)  Inclusions preferentment equidimensionals amb 

vores  subanguloses  i  anguloses.  Presenten  quars  policristal∙lí  d’extinció  ondulant 

associat  principalment  a  ortòclasi molt  alterada  i,  en  algunes mostres,  plagiòclasi, 

biotita  i  microclina  (16,  19).  Malgrat  que,  habitualment,  el  quars  sempre  és  més 

abundant que els feldspats o la biotita, a la mostra 2 trobem força inclusions amb una 

petita quantitat de quars associat a percentatges elevats d’ortòclasi i/o biotita. 

De freqüent a comú: 

• Ortòclasi  alterada:  0,5  –  2  mm.  Inclusions  equidimensionals  i 

prismàtiques, amb vores angulars i subangulars, més o menys alterada en funció de la 

mostra  –força  alterada  a  les mostres  10  i  12–  i  directament  relacionada  amb  les 

inclusions de granitoide. 

De freqüent a escàs:  

• Calcita: 0,12 – 1 mm. Inclusions de micrita de formes equidimensionals i 

vores subangulars o subarrodonides. En alguns casos  (1, 19) hi ha alguna  inclusió de 

dimensions  lleugerament  superiors, però no  és habitual. No  acostumen  a presentar 

inclusions,  llevat d’algunes zones on  la micrita es confon amb esparita. La mostra 97 

combina  les dues formes de calcita –micrita  i esparita– en diferents  inclusions, de  les 
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quals  les  de micrita  és  presenten  generalment  senceres, mentre  que  les  d’esparita 

estan parcialment dissoltes. 

• Pèl∙lets  d’argila:  2  –  3 mm.  Formes  equidimensionals  o  lleugerament 

deformades  i  vores  arrodonides  i  difuses.  Color  castany,  densitat  òptica  neutra  i 

generalment  concordants amb  la matriu. Acostumen a mostrar petites  inclusions de 

micrita. 

Escàs: 

• Plagiòclasi:   0,12 – 1 mm.  Inclusions prismàtiques o equidimensionals, 

de vores anguloses o subanguloses. També en relació amb el granitoide i lleugerament 

alterades.  Cal  tenir  en  compte  que  la mida  de  gra  no mostra  gran  variació  en  una 

mateixa mostra: a les mostres 1 i 11, per exemple, tendeix a ser de sorra mitjana i fina 

mentre que la mostra 6 mostra inclusions de sorra mitjana i gruixuda). 

D’escàs a molt escàs:  

• Biotita: 0,12 – 1 mm.  Inclusions de  forma  tabular  i  subangulosa, molt 

fosques  i sense pleocroisme. A  les mostres vitrificades (11, 28) apareix molt afectada 

per  la  porositat  i  pràcticament  com  a  microestructura  relicta.  En  relació  amb  el 

granitoide. 

De molt escàs a absent: 

• Microclina: 0,25 – 1 mm  (16).  Inclusions equidimensionals  amb  vores 

subanguloses  o  subarrodonides. Molt  lleugerament  alterada  i  relacionada  amb  les 

inclusions de granitoide. 

• Xamota: 0,25 – 0,5 mm  (18, 19).  Inclusions equidimensionals de vores 

subanguloses, marcades; amb densitat òptica neutra i amb inclusions o sense. 

De molt infreqüent a absent: 

• Fil∙lita: 0,5 – 1mm (10, 19, 105). Forma tabular amb vores subanguloses; 

formada majoritàriament per moscovita i una part de biotita, generalment combinada 

amb  algunes  inclusions  de  quars.  Diferència  de  gra  en  les  diferents mostres:  en  la 

mostra 10, per exemple és de gra molt fi, mentre que en  la mostra 19 és de gra una 

mica més gruixut. 

FRACCIÓ  FINA:  30%  (18)  –  60%  (10).  Angulosa  i  subangulosa,  equidimensional  i 

elongada. 
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De predominant a comú: 

• Quars monocristal∙lí 

De dominant a escàs: 

• Micrita 

De comú a escàs: 

• Ortòclasi 

De comú a molt escàs: 

• Plagiòclasi 

D’escàs a absent: 

• Moscovita 

• Xamota 

• Biotita 

 

MATRIU: 50% (13, 28) – 60% (1, 19). 

No calcària; gris lleugerament groguenca en NP (x40) i gris molt fosc, castany molt fosc 

o  negre  en  NX,  sense  activitat  òptica  a  cap  mostra.  Molt  heterogènia  degut  la 

presència de  característiques  texturals,  fonamentalment bandes d’entre 2–4 mm de 

llarg i remolins, generalment amb densitat òptica neutra, vores difuses i una coloració 

fosca,  lleugerament  castanya, molt  similar a  la dels pèl∙lets d’argila. Gairebé  sempre 

presenten una concentració d’inclusions de micrita  força superior a  la de  la  resta de 

matriu. Generalment no es detecta diferència de coloració entre els marges i l’interior 

de la secció, excepte en les mostres 68, 70, 97 i 105, però cal tenir present que el seu 

context  arqueològic  és  diferent  de  la  resta  del  grup.  Presència  a  les mostres més 

vitrificades de pèl∙lets d’argila i bandats amb gran acumulació de vesícules, que poden 

respondre a la fosa d’algun component de l’argila. Ja havia aparegut un cas aïllat en el 

grup 3 (cf. mostra 60). 

 

POROSITAT: 10% (18, 97) – 30% (6, 16, 28) 

Freqüents els meso‐  i microvacúols amb espaiat simple, així com  la porositat planar; 

molt rarament alineats  i de vegades en relació amb  les  inclusions. Les mostres 6, 16  i 

28  contenen  una  gran  quantitat  de microvesícules,  amb  espaiat  simple  i  en  alguns 
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casos tancat, degut a la vitrificació de les peces. Aquestes mostres que hem esmentat 

presenten també meso‐ o macrovacúols amb calcita secundària. A les altres, presència 

de calcita secundària en alguns microvacúols. 

 

COMENTARI: 

Aquest grup de  fàbrica es  caracteritza  fonamentalment per  la presència d’inclusions 

grolleres  d’una  roca  ígnia  àcida  (cf.  granit  o  granodiorita)  i  d’inclusions  de micrita 

possiblement  afegides  com  a  desgreixador.  Hi  ha  una  certa  variació  entre mostres 

respecte a l’abundància relativa de les diferents inclusions i característiques texturals. 

Malgrat  això,  el  grup  és  clarament  identificable  gràcies  a  la  presència  de  calcita 

abundant en comparació amb la resta de grups, fet que el diferencia. Cal tenir present 

també,  respecte a  les proporcions, que el percentatge de calcita en qualsevol de  les 

seves  formes  –micrita  o  esparita–    i  de  porositat  acostumen  a  ser  inversament 

proporcionals, de manera que  les mostres vitrificades, presenten una proporció molt 

baixa de calcita en forma d’inclusions mentre que el percentatge de calcita secundària 

és considerable. Habitualment, el grup mostra característiques  texturals directament 

relacionades amb la calcita: Probablement alguna mescla de calcita amb argila hagués 

pogut ésser afegida a la pasta principal, comuna a tota la producció. Totes les mostres 

han estat cuites en atmosfera reductora, en alguns casos assolint altes temperatures. 

Pel  que  fa  a  les  possibles  tècniques  de modelatge  emprades,  cal  comentar  que  en 

algunes mostres sembla detectar‐se la presència d’alguns rotlles relictes (1, 2, 13, 70), 

comuns a la majoria de grups. No s’aprecia alineació. 
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8. Subgrup de fàbrica de  
  micrita, granitoide i inclusions argiloses 
 
Mostres: 7, 14, 20, 22, 23, 24, 26, 29 
Mostra relacionada: 27 

INCLUSIONS: 25% (14, 20) – 35% (23) 

Equidimensionals i elongades, tabulars i laminars en el cas de les inclusions de miques 

o fil∙lita; d’anguloses a subarrodonides; amb espaiat simple  i sense alineació, però en 

alguns  casos  amb  lleugera  orientació  preferent,  principalment  rotlles  relictes. 

Pobrament  sortejades  i amb distribució molt  lleugerament bimodal:  fracció gruixuda 

(φ ‐2 – 2) formada per inclusions de mida sorra fina a molt gruixuda; i fracció fina (φ 2 

– 5) de llim gruixut a sorra molt fina. 

FRACCIÓ GRUIXUDA: 25% (22) – 40% (23) 

De freqüent a comú: 

• Granitoide: 0,25 – 2 mm  (La mostra 20 presenta algunes  inclusions de 

mida  grànul,  2–3  mm).  Inclusions  preferentment  equidimensionals  amb  vores 

subanguloses  i  anguloses.  Presenten  quars  policristal∙lí  d’extinció  ondulant  associat 

principalment a ortòclasi molt alterada, microclina, plagiòclasi i en alguns casos biotita. 

• Ortòclasi  alterada:  0,5  –  1  mm.  Inclusions  preferentment 

equidimensionals,  amb  vores  anguloses  i  subanguloses,  més  o  menys  alterada  en 

funció de la mostra –molt alterada a la mostra 22– i directament relacionada amb les 

inclusions de granitoide. 

De comú a escàs:  

• Calcita: 0,12 – 1 mm. Inclusions de micrita de formes equidimensionals i 

vores subanguloses o subarrodonides. Apareixen dos tipus de carbonat en les diferents 

mostres i de vegades ambdós coincideixen en la mateixa mostra (14): grans de micrita 

molt  fina, sense  inclusions, generalment sense dissoldre;  i  inclusions d’esparita sense 

dissoldre  o  parcialment  dissoltes,  de  vegades  amb  alguna  inclusió.  Destaca 

especialment  la mostra 7 a causa de  la presència d’esparita en un percentatge molt 

considerable, clarament superior al de micrita, que és força baix. 
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Escàs: 

• Plagiòclasi:  0,12 – 0,5 mm. Inclusions prismàtiques o equidimensionals, 

de  vores  anguloses  o  subanguloses.  També  en  relació  amb  el  granitoide  i  molt 

lleugerament alterada.  

• Biotita: 0,12 – 1 mm. Inclusions de forma tabular i vores subanguloses. 

En relació amb el granitoide i molt pleocroica. 

• Inclusions  argiloses: 0,25 – 1 mm.  Formes equidimensionals de  vores 

arrodonides o ben arrodonides  i força marcades; color vermellós fosc, densitat òptica 

neutra o  alta  i  generalment discordança  amb  la matriu. Habitualment no presenten 

inclusions i a la seva microestructura interna s’hi aprecia un lleuger bandat. 

D’escàs a absent: 

• Pèl∙lets  d’argila:  2  –  3 mm.  Formes  equidimensionals  o  lleugerament 

deformades  i  vores  arrodonides  i  difuses.  Color  castany,  densitat  òptica  neutra  i 

generalment  concordants amb  la matriu. Acostumen a mostrar petites  inclusions de 

micrita. Probablement relacionats amb les inclusions argiloses. 

• Microclina:  0,25  –  1  mm.  Inclusions  equidimensionals  amb  vores 

subanguloses  o  subarrodonides. Molt  lleugerament  alterada  i  relacionada  amb  les 

inclusions de granitoide. 

• Epidota: 0,25 – 0,5 mm.  Formes prismàtiques  amb  vores  anguloses o 

subanguloses. Només apareixen una o dues inclusions per mostra (22, 23, 29). 

De molt escàs a absent: 

• Xamota:  0,25  –  0,5  mm.  Inclusions  equidimensionals  de  vores 

subanguloses, marcades; amb densitat òptica neutra, de color vermellós o fosc  i amb 

inclusions de quars monocristal∙lí o sense. 

D’infreqüent a absent: 

• Fil∙lita: 0,5 – 1mm. Forma tabular amb vores subanguloses  i anguloses; 

formada  majoritàriament  per  moscovita  i  biotita,  sovint  associades  amb  algunes 

inclusions de quars. De gra fi: la podem considerar trànsit pissarra – fil∙lita (22, 29). 

FRACCIÓ  FINA:  60%  (23)  –  75%  (22).  Angulosa  i  subangulosa,  equidimensional  i 

elongada. 
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De predominant a comú: 

• Micrita 

De freqüent a comú: 

• Quars monocristal∙lí 

De comú a molt escàs: 

• Ortòclasi 

D’escàs a molt escàs: 

• Plagiòclasi 

• Moscovita 

D’escàs a absent: 

• Xamota 

• Biotita 

 

MATRIU: 55% (23) – 65% (20, 24, 29). 

No calcària; color castany vermellós en NP (x40) i vermellós en NX, amb activitat òptica 

moderada a la majoria de mostres. Molt heterogènia degut a la diferència de coloració 

entre els marges  i  la zona central de  les seccions. Llevat dels pèl∙lets d’argila descrits 

anteriorment, no s’aprecien altres característiques texturals. 

 

POROSITAT: 5% (29) – 15% (14) 

Alguns mesovacúols escassos i porositat planar. Molt rarament alineada i amb espaiat 

doble o superior. No s’aprecia calcita secundària.  

 

MOSTRA RELACIONADA: CA027 

Presenta un 35% d’inclusions equidimensionals  i elongades,  tabulars en el  cas de  la 
biotita,  de  vores  anguloses  i  subanguloses  amb  espaiat  simple  o  tancat  i  sense 
orientació preferent, molt pobrament sortejades  i amb una  lleugera bimodalitat  igual 
que  el  grup  amb  què  es  relaciona.  La  fracció  gruixuda  representa  un  30%  del  total 
d’inclusions,  essent  freqüents  les  inclusions  de  granitoide  preferentment  de  sorra 
gruixuda  i  molt  gruixuda  amb  formes  equidimensionals  i  elongades,  de  vores 
subanguloses  i  anguloses.  Associa  quars  policristal∙lí  d'extinció  ondulant  amb 
plagiòclasi molt  abundant, microclina  i ortòclasi.  En  conjunt  relativament  alterat.  Es 
detecta la presència d'alguns grans molt més alterats que la resta, amb una proporció 
de biotita major i de gra una mica menor del que és habitual (cf. Riolita). Són comunes 
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l’ortòclasi  i  la plagiòclasi, força alterades  i amb  les característiques habituals. Apareix 
també  microclina  escassa  –dues  o  tres  inclusions–  de  mida  sorra  gruixuda  i  molt 
gruixuda,  no  excessivament  alterada,  formes  equidimensionals  i  prismàtiques,  amb 
vores  subanguloses. Presenta  calcita escassa, majoritàriament en  forma de grans de 
micrita de sorra mitjana, equidimensionals i subangulosos o subarrodonits; tanmateix, 
hi  ha  un  gra  de  sorra  molt  gruixuda,  molt  lleugerament  elongat  i  de  vores 
subanguloses que presenta micrita i esparita en un 60:40%. Cap dels grans no presenta 
inclusions. És escassa la biotita, pleocroica, i molt escassa la fil∙lita: hi apareix una única 
inclusió de sorra gruixuda, de gra relativament gruixut, composta majoritàriament per 
quars i moscovita a parts  iguals, subangulosa i ben foliada, amb algunes inclusions de 
quars  lleugerament elongades.  Igualment, és molt escassa  la grauvaca: presenta una 
inclusió molt angulosa de  sorra gruixuda amb  inclusions de quars monocristal∙lí  i un 
fragment de  roca  aglutinats  amb matriu  fina.  Presència de  xamota  escassa  amb  les 
característiques habituals i també de pèl∙lets d’argila molt escassos, amb les mateixes 
característiques  del  subgrup  amb  què  es  relaciona.  Les  inclusions  argiloses  són 
escasses però molt  característiques, de mida  sorra mitjana  i  gruixuda,  lleugerament 
elongades amb vores subarrodonides, envoltades de porositat planar, discordants amb 
la  matriu,  amb  bandat  molt  evident,  alta  densitat  òptica  i  color  castany  fosc. 
Finalment,  presenta  algunes  inclusions  molt  escasses  d’epidota  amb  les 
característiques habituals.  La  fracció  fina  (70%)  respon a  les  característiques pròpies 
del grup de fàbrica. La matriu –no calcària– constitueix el 55‐60% de la mostra. En NP 
(x40) és de color castany clar vermellós, més fosc cap als marges,  i en NX és de color 
castany  ataronjat  amb  activitat  òptica  moderada‐alta;  heterogènia  degut  a  la 
diferència entre  les vores  i el  centre de  la  secció. Apareixen algunes bandes  subtils, 
però no prou evidents com per fer‐nos pensar en una barreja d'argila. Presenta un 5‐
10%  de  meso‐  i  microporositat  planar  molt  abundant,  lleugerament  alineada,  en 
relació amb  les  inclusions,  i alguns macro‐  i mesovacúols escassos, generalment amb 
espaiat  doble.  Apareix  calcita  secundària  en  forma  d'esparita  relacionada  amb  una 
petita fractura  i també a  l'exterior a  la zona de  la vora. Es poden  identificar, tot  i que 
de forma dubtosa alguns rotlles relictes. 

 

COMENTARI: 

Aquest  subgrup  de  fàbrica  es  caracteritza  fonamentalment  per  la  presència 

d’inclusions grolleres d’una roca  ígnia àcida (cf. granit o granodiorita), d’inclusions de 

micrita possiblement afegides com a desgreixador, tal com passava al grup de fàbrica, i 

d’inclusions argiloses, possiblement argila seca també afegida com a desgreixador. Cal 

destacar  que  la  presència  de  calcita  és  comuna  a  totes  les  mostres,  però  en  un 

percentatge  lleugerament  inferior que al grup de  fàbrica, no  tant degradada  i en  les 

dues  formes:  micrita  i  esparita.  Totes  les  mostres  han  estat  cuites  en  atmosfera 

oxidant, sembla ser que sense assolir temperatures excessivament altes, ja que tant la 

matriu com les inclusions de biotita mostren activitat òptica considerable. Pel que fa a 

les possibles tècniques de modelatge emprades, cal comentar que en algunes mostres 
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sembla detectar‐se  la presència d’alguns rotlles relictes  (molt clars a  les mostres 16  i 

26;  i  dubtosos  a  les  mostres  20  i  22).  La  mostra  relacionada  (27)  ha  comportat 

dificultats  de  classificació  des  del  primer  moment,  ja  que  presenta  la  majoria 

d'inclusions de  la petrografia del  jaciment  i, per tant, costa encaixar‐la en un grup en 

concret. Tanmateix, les proporcions de les diferents inclusions i la presència de micrita 

i  inclusions argiloses ens  fa pensar en una  fàbrica similar a  la d’aquest subgrup. Tot  i 

així,  el  percentatge  relatiu  als  diferents  tipus  d'inclusions  ens  pot  portar  alguns 

problemes a l'hora d'identificar el que és desgreixador i el que no. 
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9.  Grup de fracció fina 
 
Mostra: 84, 85, 86, 87, 88, 94.  

INCLUSIONS: 25 – 35% 

Equidimensionals  i elongades; anguloses  i subanguloses, subarrodonides en algun cas 

(94); amb espaiat simple i sense alineació. Pobrament sortejades i amb distribució molt 

lleugerament bimodal: fracció gruixuda (φ 1 – 2) formada per inclusions de mida sorra 

mitjana, i fracció fina (φ 3 – 6) de llim mitjà a sorra molt fina. 

FRACCIÓ GRUIXUDA: 20%  

Freqüent:: 

• Granitoide:  0,5  –  1  mm.  Inclusions  equidimensionals,  de  vores 

subanguloses  i anguloses. Presenten quars policristal∙lí d’extinció ondulant, combinat 

amb  feldspats alterats –ortòclasi principalment  i plagiòclasi–. Alguns grans presenten 

petites inclusions de biotita. 

De freqüent a escàs: 

• Ortòclasi: 0,25 – 0,75 mm. Inclusions majoritàriament equidimensionals 

i  prismàtiques,  amb  vores  anguloses  i  subanguloses,  No  excessivament  alterada. 

Sembla estar en relació amb el granitoide.  

De comú a molt escàs:  

• Fil∙lita:  0,5  –  0,75  mm.  Forma  tabular  amb  vores  subanguloses. 

Inclusions de gra fi que podem considerar trànsit pissarra – fil∙lita. 

Escàs:  

• Plagiòclasi:   <0,5 mm.  Inclusions equidimensionals o prismàtiques, de 

vores anguloses o  subanguloses. Relacionada  també amb el granitoide, generalment 

apareix de forma molt aïllada.  

• Biotita:  0,5  –  0,75  mm.  Inclusions  de  forma  tabular  amb  vores 

subanguloses, molt fosques i força pleocroisme (84, 86, 88) en algunes mostres.  

• Calcita: 0,25 – 0,5 mm. (Molt superiors, ≈1 mm, a la mostra 94) Algunes 

inclusions de micrita, equidimensionals  i amb vores  subarrodonides. En alguns casos 

apareix lleugerament dissolta al centre de la inclusió (94), però ben identificable. 
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D’escàs a molt escàs:  

• Pèl∙lets d’argila: 0,25 – 0,5 mm. Un únic pèl∙let d'argila, a la mostra 84, 

força discordant, però  amb densitat neutra  i  inclusions  i  textura  com  la matriu  (0,7 

mm); arrodonit  i  amb  vores difuses. A  la  resta de mostres,  són  concordants  amb  la 

matriu amb una coloració de vegades una mica més clara. 

De molt escàs a absent: 

• Xamota:  ≈0,25  mm.  Inclusions  equidimensionals  de  vores 

subarrodonides  i   marcades;  amb densitat  òptica  neutra o    alta,  coloració  fosca  i/o 

vermellosa i amb algunes inclusions. Lleugerament discordant amb la matriu. Només a 

les mostres 84 i 87. 

De molt infreqüent a absent: 

• Epidota: 0,3 mm. Només  a  la mostra 84. Equidimensional, amb  vores 

subanguloses. 

 

FRACCIÓ FINA: 80%. Angulosa i subangulosa, equidimensional i elongada. 

De Dominant a comú: 

• Moscovita 

De freqüent a escàs:  

• Quars monocristal∙lí 

  De freqüent a molt escàs:  

• Ortòclasi 

D’escàs a molt escàs: 

• Plagiòclasi 

• Biotita 

 

MATRIU: 55 – 70% 

No calcària; de color siena o vermellós (84) o castany fosc (85, 94) a gris (86, 87, 88) en 

NP (x40). En NX, de castany fosc –molt vermellosa la mostra 84– a negre; amb activitat 

òptica  de  reduïda  o  moderada  (84,  85)  a  pràcticament  inexistent.  Lleugera 

heterogeneïtat deguda a una diferenciació lleu entre els marges de la secció i el centre, 

molt marcada a  la mostra 84. Presència d característiques texturals molt escasses; en 
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alguns  casos  s’aprecien alguns bandats en  les mostres més  rogenques  (84, 85, 94)  i 

algunes ombres de pressió en les inclusions de majors dimensions. 

 

POROSITAT: 5 – 10% 

Presència  de mesovacúols molt  allargats  que  en  alguns  casos  s’arriben  a  confondre 

amb  porositat  planar,  amb  espaiat  obert  i  amb  orientació  preferent molt  lleugera. 

Presència de calcita secundària  a la mostra 94. 

 

COMENTARI: 

Aquest  grup de  fàbrica es  caracteritza  fonamentalment per  l’aspecte  general de  les 

inclusions, habitualment de dimensions més reduïdes que a la resta de grups i amb una 

proporció de matriu fina superior a la resta de mostres, tot i que molt similars a les del 

conjunt del jaciment pel que fa a la seva naturalesa i quantitat. No semblen haver estat 

afegides  com  a  desgreixador.  Totes  les  mostres  han  estat  cuites  en  atmosfera 

reductora  i,  a  jutjar pel  grau de pleocroisme de  la biotita, no  semblen haver assolit 

temperatures excessives. Pel que fa a les possibles tècniques de modelatge emprades, 

cal comentar que en una de  les mostres s’ha detectat  la presència de rotlles relictes 

(84) i que no s’aprecia una alineació clara en cap de les mostres. 
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Fàbrica fina aïllada 
 
Mostra: 35.  

INCLUSIONS: 20% 

Equidimensionals i elongades, tabulars i laminars en el cas de les inclusions de miques 

o  fil∙lita;  anguloses  i  subanguloses;  amb  espaiat  simple  i  molt  lleugera  alineació. 

Moderadament  sortejades  i  amb  distribució  molt  lleugerament  bimodal:  fracció 

gruixuda  (φ 0 – 2)  formada per  inclusions de mida sorra mitjana  i en algun cas aïllat 

gruixuda, i fracció fina (φ 3 – 6) de llim mitjà a sorra molt fina. 

FRACCIÓ GRUIXUDA: 5%  

Predominant: 

• Quars:  0,25  –  0,75  mm.  Inclusions  de  quars  mono‐  o  policristal∙lí 

d’extinció recta i ondulant. En alguns casos, esporàdicament associat a una petita part 

d’ortòclasi,  fet  que  ens  podria  fer  pensar  en  el  granitoide,  comú  a  tots  els  grups, 

perquè coneixem el context de la mostra i podem estar condicionats pel conjunt, però 

no  presenta  evidències  clares  que  ens  permetin  relacionar  amb  un  fragment  de 

granitoide. 

Escàs: 

• Biotita:  0,12  –  0,5  mm.  Inclusions  de  forma  tabular  amb  vores 

subanguloses, molt fosques i sense pleocroisme.  

Molt escàs:  

• Calcita:  0,25  –  0,5 mm.  Un  parell  d’inclusions  de micrita  de  formes 

equidimensionals i vores subanguloses. Sense dissoldre. 

• Ortòclasi:  0,25  –  0,5 mm.  Inclusions  equidimensionals  i  prismàtiques, 

amb vores anguloses i subanguloses, no excessivament alterada. 

Molt infreqüent: 

• Fil∙lita: 0,5 mm. Un únic gra de forma tabular amb vores subanguloses; 

de gra mig, ben foliada i composta majoritàriament per biotita i moscovita. 

 

 

FRACCIÓ FINA: 95%. Angulosa i subangulosa, equidimensional i elongada. 
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Dominant: 

• Quars monocristal∙lí 

Freqüent:  

• Moscovita 

Escàs: 

• Ortòclasi 

• Plagiòclasi 

 

MATRIU: >75% 

No calcària; de color gris clar en NP (x40), amb una franja de 1'5 mm a tot el marge de 

color  palla.  En  NX,  gris  fosc  o  negre  sense  activitat  òptica.  Heterogènia 

fonamentalment  a  causa  de  la  diferència  de  color  entre  les  vores  i  el  centre  de  la 

secció,  però  també  per  la  presència  d'algunes  petites  bandes  d'aquest  color  palla  i 

d’alguns pèl∙lets d'argila, difícils de  visualitzar, de  color  idèntic  al de  la matriu,  amb 

formes arrodonides  i mida sorra gruixuda, densitat òptica neutra, mateixes  inclusions 

que  la  matriu,  vores  emergents  i  concordants.  A  la  cara  interna  apareix  el  que 

semblaria una engalba calcària, que possiblement només sigui calcita secundària. 

POROSITAT: <5% 

Alguns mesovacúols aïllats, amb espaiat doble o superior i sense orientació preferent. 

En general apareixen també microvesícules, igualment amb espaiat doble o superior. 

COMENTARI: 

Aquesta fàbrica es caracteritza fonamentalment per  la presència d’inclusions fines de 

quarsos  i  feldspats,  difícils  d’identificar  amb  una  formació  rocosa  en  concret. 

Tanmateix, pels percentatges d’inclusions, podríem  interpretar una variant de fàbrica 

fina  amb una petrologia  similar  a  la del  conjunt de  la  col∙lecció.  La mostra ha estat 

cuita en  atmosfera  reductora. No presenta  traces de modelatge evidents en  làmina 

prima. L’observació macroscòpica ens  faria pensar en una  fabricació a torn, tot  i que 

no s’aprecia una orientació preferent clara de les inclusions. 
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RELACIÓ DE MOSTRES AMB 
MICROESTRUCTURA DE ROTLLE RELICTE  

(x8) 
 
 

 

Mostra 
ROTLLES RELICTES 

Grup 
Clars  Dubtosos 

1    X  7 
2    X  7 
3  X    5 
7    X  3 
8  X    4 
12    X  5 
13    X  7 
14  X    8 
20    X  8 
22    X  8 
25  X    6 
26  X    8 
27    X  r8 
32    X  1 
34    X  1 
40  X    1 
41  X    1 
50    X  4 
53    X  2 
56    X  4 
60    X  3 
62    X  4 

Mostra
ROTLLES RELICTES 

Grup 
Clars  Dubtosos 

63    X  1 
67  X    4 
69    X  3 
70    X  7 
73    X  6 
74  X    6 
77  X    4 
78  X    6 
80    X  6 
81    X  6 
82  X    1 
83    X  6 
84  X    9 
85    X  9 
86  X    9 
88  X    9 
89  X    3 
90  X    4 
91  X    5 
101  X    2 
102  X    2 
104  X    4 
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III.3. FOTOGRAFIES 
 
Presentem  a  continuació  deu  làmines  corresponents  a  cadascun  dels  grups 

petrogràfics  i  fàbriques  descrites.  L’objectiu  és  il∙lustrar  els  diferents  grups  amb 

algunes  de  les  mostres  més  representatives.  Habitualment  la  interpretació  de  les 

inclusions que apareixen a les fotografies s’acostuma a explicitar amb etiquetes sobre 

fotografia en qüestió  tot  identificant amb abreviatures  les diferents  inclusions. En el 

nostre cas, però, en tractar‐se de ceràmiques fortament reduïdes, molt fosques i amb 

un percentatge d’inclusions molt elevat, el  fet d’etiquetar  les  fotografies no  feia sinó 

que dificultar la comprensió del conjunt.  

Per tal de solucionar aquest contratemps hem optat per presentar la interpretació de 

les fotografies en una  imatge  independent. D’aquesta manera, cada  làmina consta de 

dues parts: a  la part  superior,  la  fotografia de  les mostres que hem  seleccionat per 

caracteritzar  visualment  el  grup  i,  a  la  part  inferior,  un  croquis  simplificat  de  cada 

fotografia  amb  les  principals  inclusions  ressaltades  en  funció  d’un  codi  de  colors 

determinat a priori (fig. C). Igualment, a l’angle inferior dret de cada làmina, apareixen 

breument descrits els criteri fonamental emprats durant el procés d’agrupament inicial 

previ a les descripcions per a la identificació de cada grup o subgrup. 

 

 
Fig. C: Codi de colors per a la interpretació de fotografies en làmina prima. 
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Grup de fàbrica de granitoide 
 
 

     

     

     

 32    34    41 

 42    63    96 

Definit per inclusions de 
granodiorita (morat), quars 

(blau) i feldspats (verd). 

No s’hi detecta micrita ni cap 
altre tipus de les inclusions 
emprades per definir grups. 
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 Subgrup de fàbrica de granitoide i fil∙lita 
 
 

     

     

     

 37    51    53   

 58    66    101    

Definit fonamentalment per
les inclusions de fil∙lita 

(rosat), que apareix 
conjuntament amb la 
granodiorita (morat), 

habitual a tots els grups. 
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Subgrup de fàbrica de granitoide i micrita poc freqüent 
 
 

     

     

     

 33    60    71   

 89    99    100   

A més de les inclusions 
habituals, totes les làmines 
del grup presenten com a 

mínim una inclusió de micrita 
(carabassa), possiblement 

d’origen accidental o 
secundari. 
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Subgrup de fàbrica de  
granitoide, fil∙lita i micrita poc freqüent 
 

     

    

     

 45    50    56   

 72    95    104   

Entre les inclusions habituals
–granodiorita, quars i 
feldspats–, apareixen 

inclusions de fil∙lita (rosat) i 
de micrita (carabassa) molt 

poc freqüent en una mateixa 
mostra. 
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Subgrup de fàbrica de granitoide i grauvaca 
 
 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3     12   

 76    91   

Caracteritzat per inclusions
de grauvaca (verd oliva) de 
grans dimensions amb la 

base d’inclusions granítiques 
habituals. 
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Grup de fàbrica d’inclusions argiloses 
 
 

     

    

    

 17    74    79   

 80    81    83   

Destaca la presència
d’inclusions argiloses 

(vermell) que donen origen a 
característiques texturals. 

Les inclusions de 
granodiorita no arriben a les 

grans dimensions que 
presenten en altres grups. 
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Grup de fàbrica de micrita i granitoide 
 
 

     

     

     

 1       2     11   

 13    18    19   

Definit per inclusions de
micrita o esparita 

(carabassa), habitualment de 
grans dimensions i d’origen 

primari. 

Major presència de porositat 
en relació als altres grups. 
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Subgrup de fàbrica de  
micrita, granitoide i inclusions argiloses 
 

     

     

    

 14    20    22   

 23    24    26   

Definit per inclusions de
micrita (carabassa) i per la 

presència d’inclusions 
argiloses (vermell) que 

originen característiques 
texturals. 
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Grup de fracció fina i cocció molt reduïda 
 

     

     

     

 84    85    86   

 87    88    94   

 

Presenta les inclusions habituals 
del conjunt, però amb 

dimensions inferiors. Existeix un 
fort contrast entre les àrees més 
reduïdes i les més oxidades (cf. 
CA084), possiblement a causa 

d’una presència major de ferro, 
segons indica l’anàlisi química. 
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Fàbrica fina aïllada 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Independentment  dels  resultats  químics,  que  no  permeten 
relacionar la mostra amb els grups principals, en làmina prima, no 
es  detecten  inclusions  clarament  relacionables  amb  la  formació 
de granodiorita. Sembla ser una producció més  fina que  les que 
trobem habitualment 


	Portada.pdf
	Annex3.pdf
	Portades.pdf
	AnnexIII.pdf
	AnnexIIIf01.pdf
	AnnexIIIf02.pdf
	AnnexIIIf03.pdf
	AnnexIIIf04.pdf
	AnnexIIIf05.pdf
	AnnexIIIf06.pdf
	AnnexIIIf07.pdf
	AnnexIIIf08.pdf
	AnnexIIIf09.pdf
	AnnexIIIf10.pdf




