
89

Plantejament

Per encàrrec dels arqueòlegs Jordi López i Lluís Piñol,
s’ha dut a terme l’anàlisi d’un conjunt de terracotes tro-
bades durant les intervencions arqueològiques realitzades
a la plaça de la Font de Tarragona, com a part del projecte
d’investigació dirigit per aquests investigadors des de
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Aques-
tes peces presenten un interès especial, atès que l’estudi
tipològic ha portat a diferenciar entre un conjunt de pe-
ces de possible origen itàlic i un altre de possible origen
local (tarraconense). 

Per tant, s’ha seleccionat un conjunt de ceràmiques de
possible procedència forana, amb l’objectiu de caracterit-
zar-ne la pasta (argila i desgreixant) per, en cas que sigui
possible, corroborar aquesta adscripció o proposar-ne
una procedència més precisa. 

Dades del conjunt

Núm. total de mostres: 5
Jaciment / procedència: plaça de la Font (Tarragona)
Cronologia: romana 
Mostres analitzades: 5 (vegeu el quadre de sota)

Metodologia 

Tipus d’anàlisi: caracterització macroscòpica (lupa bino-
cular) i anàlisi per microscòpia òptica (làmina prima).

Equipament: per dur a terme les observacions i descrip-
cions macroscòpiques s’han utilitzat una lupa binocular
Zeiss Stemi 2000-C i uns braços de llum Zeiss
KL1500LCD. Per dur a terme les observacions i descrip-
cions microscòpiques s’ha utilitzat un microscopi de llum
polaritzada Nikon Eclipse 50iPOL, a 20×, 40× i 100×.
Per realitzar les fotografies s’ha utilitzat una càmera Ni-
kon Coolpix5400 acoblada al microscopi mitjançant un
adaptador Nikon Coolpix MDC Lens.

Resultats

Mostra n. 60145 (fig. 94 i 95)
Descripció macroscòpica
Fragment ceràmic de color taronja, fractura regular i
pasta molt depurada. Presenta una cocció molt homogè-
nia en atmosfera oxidant i partícules desgreixants de
mida fina a molt fina, principalment compostes per in-
clusions calcàries i amb menor presència de quars, felds-
pats i fragments de color vermellós sense identificar. 

S’observen acumulacions de grans de sorra de mida
mitjana a grollera en la cara posterior, possiblement
com a resultat de deixar la peça sobre una superfície sor-
renca durant el procés d’assecament previ a la cuita. Per
tant, aquestes acumulacions, que inclouen grans de ma-
terial calcari, quars, feldspats (en alguns casos alterats),
elements ferris, miques (biotita) i fragments de roques
(granitoides), complementen el coneixement de la com-
posició geològica del terreny on es va elaborar aquesta
peça. 
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Codi Tipus de Núm. d’inventari Procedència dins
mostra material peça d’origen el jaciment / u. e. Motiu iconogràfic

TAR-60145 terracota L2 2105 Dues joves i canelobre

TAR-60146 terracota L6 2408/2409/2422 Engalanament d’hermes

TAR-60147 terracota L7 2408 Escena de palestra

TAR-60148 terracota A23 2203 Palmeta i fris motllurat

TAR-60149 terracota A27 2116 Palmeta i fris d’arquets
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Descripció microscòpica
Textura
— Pasta: color marró fosc.

Depurada.
— Desgreixant: 

Distribució homogènia amb una clara orientació.
Heterogranular no seriada amb predomini del gra fi.
Natural (no afegit).

— Porositat:
Poc abundant, amb porus petits i arrodonits.
Distribució homogènia.

Composició
— Desgreixant:

Minerals: 
Quars: heteromètric de mida fina a mitjana.

En general angulós, poc arrodonit.
Distribució homogènia per tota la pasta.
Abundant.
Els grans petits presenten una lleugera orientació. 
Extinció ondulant.

Ortosa: mida mitjana i grans de forma irregular.
Exfoliacions.
Alteracions a sericita.
Força abundant.

Plagiòclasi: molt alterada i poc abundant.
Macles polisintètiques.

Miques (moscovita/biotita): algunes làmines petites
i disseminades per la pasta.
Lleugerament orientades.

Òxids de ferro: petits cristalls opacs de formes irregu-
lars.

Fragments de roca:
Esquist: apareix un gra de mida gruixuda i forma

aplanada compost per biotita-clorita i quars.
Granitoides: grans compostos per quars, ortosa, pla-

giòclasi i miques.
Carbonats: petits grans de micrita de forma arrodo-

nida disseminats per la pasta.

Interpretació
Es tracta d’una peça amb desgreixant fi, heterogranular
no seriat, amb predomini de la fracció fina, format per
materials procedents d’un ambient bàsicament sedimen-
tari amb aportacions de roques granítiques i metamòrfi-
ques. L’orientació de les partícules desgreixants respon a
aspectes relacionats amb el procés tecnològic de fabrica-
ció de la peça, mentre que la seva composició no presenta
cap element que clarament indiqui una procedència fo-
rana. La identificació d’un fragment d’esquist de dimen-
sions significativament superiors a la majoria, a més de
fragments de granitoides de mida fina, concorda amb el
tipus de materials identificats a nivell macroscòpic en la
superfície interna de la peça (grans de mida mitjana a
grollera i de composició molt variada, entre els quals des-
taca la presència d’abundants fragments calcaris i alguns
de granitoides).

Mostra n. 60146 (fig. 96, 97 i 98)
Descripció macroscòpica
Fragment ceràmic de color marró clar, fractura regular i
cocció en atmosfera oxidant. Pasta dura i força heterogè-
nia, ja que presenta un aspecte en general molt depurat
que contrasta amb la presència d’abundants fragments de
roques volcàniques de mida molt grollera a fina. Aquestes
presenten dos aspectes: fragments de roca volcànica de
color morat o granat, molt poroses, i fragments de roca
volcànica tipus obsidiana, de color fosc (quasi negre) i
fractura concoïdal. Addicionalment també s’observen
partícules molt fines de composició calcària disseminades
per la peça, així com inclusions ocasionals de material
ferruginós i fragments granítics. 

Descripció microscòpica
Textura
— Pasta: color marró fosc.

No depurada.
— Desgreixant: 

Distribució homogènia.
Heterogranular no seriada. 
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Figura 94. Microfotografia de la mostra TAR-60145 a 30×,
NC. Aspecte general. 

Figura 95. Microfotografia de la mostra TAR-60145 a 60×,
NC, on s’observa amb detall el fragment d’esquist. 
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Part natural: quars de mida molt fina; miques abun-
dants.
Part afegida: fragments de roca volcànica.

— Porositat:
Poc abundant amb porus petits i arrodonits.
Distribució homogènia.

Composició
— Desgreixant

Minerals:
Quars: mida molt fina i ben distribuïts per la pasta.

Lleugera orientació.
Forma irregular i poc arrodonits.
Alguns grans de mida mitjana, forma irregular.
Extinció ondulant.

Feldspats: mida mitjana i forma irregular.
Poc abundants.

Miques (biotita): làmines abundants.
Distribuïdes per tota la pasta.

Fragments de roca:
Carbonats:

— primaris: abundants grans de micrita de mida
mitjana.
Molt arrodonits.
Disseminats per tota la pasta.

— secundaris: ompliment de porus.
Crosta de recobriment de la superfície.

Tova volcànica: mida dels grans de mitjana a grui-
xuda.
Forma arrodonida.
Ben distribuïdes per la pasta.
Formades per una part opaca que forma alvèols

(vidre volcànic) i una part transparent (mine-
rals isòtrops de simetria cúbica que reomplen
els alvèols; podria tractar-se de leucita o alguna
ceolita).

Interpretació (figs. 99 i 100)
Es tracta d’una peça amb desgreixant molt heterogranu-
lar, no seriat (inclusions de mida molt grollera i inclu-
sions de mida fina a molt fina, amb poca fracció intermè-
dia), format per materials procedents d’un medi volcànic,
cosa que ens porta a descartar que sigui fabricada amb ar-
gila local (on no es dóna cap mena de vulcanisme) i, per
contra, apunta clarament a una procedència forana per a
aquesta peça. 

Tot i que a nivell macroscòpic s’havia apuntat a un
possible origen en la Campània, la comparació d’aquesta
mostra amb mostres de referència ha posat de manifest
les diferències significatives (l’absència d’olivina i el tipus
d’elements volcànics identificats), que no concorden amb
l’anomenada black sand tan característica de l’entorn del
Vesuvi. Igualment, l’illa de Sicília s’ha descartat com a
possible zona productora per raons similars, mentre que
la concordança no només amb el tipus de vulcanisme
present a l’entorn de Roma (Laci) sinó també amb mos-
tres de referència de la zona de Portus (Roma) apunta cap
aquesta zona com a molt possible origen de la mostra. De
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Figura 96. Microfotografia de la mostra TAR-60146 a 30×,
NC. Aspecte general. 

Figura 97. Microfotografia de detall d’un fragment de roca
volcànica amb alvèols reomplerts de leucita o ceolita. Mostra
TAR-60146 a 300×, NC. 

Figura 98. Microfotografia de detall d’un fragment de roca
volcànica amb un cristall de feldspat inclòs. Mostra TAR-
60146 a 300×, NC.
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tota manera, cal remarcar també la presència de carbo-
nats en la mostra TAR-60146 que no s’observen en la
mostra de Portus. 

Atesa la gran diferència que s’observa a nivell macros-
còpic entre els fragments de roca volcànica i la resta de
desgreixants, podem afirmar que aquests primers van ser
afegits de manera artificial. 

Mostra n. 60147 (fig. 101 i 102)
Descripció macroscòpica
Fragment ceràmic de color beix a la superfície exterior i
interior i nucli de color rosat clar, força depurat i de frac-
tura i textura llisa. Malgrat les diferències de coloració, és
una pasta de cocció homogènia en atmosfera oxidant i
molt depurada, ja que, a part d’algunes inclusions ferru-
ginoses de mida mitjana a fina, la resta de partícules des-
greixants (quars, feldspats i també minerals de ferro) són

de mida fina a molt fina. Malgrat que no s’observen a ni-
vell macroscòpic, la presència generalitzada d’elements
calcaris es pot detectar mitjançant l’aplicació d’una disso-
lució d’àcid clorhídric. 

Destaquen les petites venes disperses per la pasta, dis-
posades horitzontalment o bé formant alguns cercles, de
color vermellós. 

Descripció microscòpica
Textura
— Pasta: color marró.

Depurada (molt fina).
— Desgreixant: 

Distribució irregular.
Heterogranular no seriat de mitjà a fi.
Natural (no afegit).

— Porositat:
Poc abundant, amb porus petits i arrodonits.
Distribució irregular.

Composició
— Desgreixant:

Minerals: 
Quars: heteromètric no seriat.

Mida mitjana a fina presents a parts iguals.
Forma irregular i poc arrodonits.
Lleugerament orientat.
Extinció ondulant.

Ortosa: mida mitjana i forma irregular.
Extinció ondulant i perthites.
Poc abundant.

Plagiòclasi: mida mitjana i forma irregular.
Macles polisintètiques molt fines.
Poc abundants.

Miques (biotita/moscovita): petites làmines.
Abundants.
Distribuïdes per tota la pasta.

Minerals de ferro: mida fina i formes arrodonides.
Relativament abundants.

Fragments de roca:
Granitoides: alguns grans de composició granítica.

Mida mitjana.
Poc abundants.

Carbonats:
— primaris: abundants carbonats, sobretot a la part

més propera a la superfície, i sembla com si pene-
tressin en la pasta des de l’exterior cap a l’interior
de la peça.
Cristalls romboèdrics de dolomita amb zona-
cions.
Grans de micrita de forma arrodonida i de
mida petita disseminats per tota la pasta.
És difícil determinar si són d’origen natural o
bé han estat afegits.

— secundaris: crosta carbonatada de recobriment
(origen secundari).
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Figura 99. Microfotografia d’un fragment d’àmfora de la zona
de Portus (Roma), on s’observen fragments de roca volcànica
de la mateixa tipologia que a la mostra TAR-60146 i de mida
relativament superior a la resta de desgreixants (PORTUS
1041, Roman Amphorae: A Digital Resource Collection). 

Figura 100. Microfotografia d’un fragment d’àmfora de la
Campània trobat a Mataró (MAT-60048 a 2×, NC), on s’ob-
serva la distinta textura i composició respecte de la mostra
TAR-60146.
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Interpretació
Es tracta d’una mostra amb desgreixant bàsicament fi, tot
i la presència d’algun gra mitjà, heterogranular no seriat,
format per materials procedents d’un ambient amb apor-
tacions d’origen granític i carbonatat. La composició del
desgreixant no presenta cap element totalment aliè a la
composició geològica de l’entorn de Tarragona (Camp de
Tarragona, serra de Prades), cosa que no permet, per tant,
adscriure un origen no local a aquesta mostra. 

Malgrat l’absència d’esquists en la mostra TAR-
60147, la resta de components coincideix amb els de la
mostra TAR-60145 (quars, feldspats, moscovita i biotita,
minerals de ferro, fragments de granitoides i abundants
carbonats), cosa que podria indicar que ambdues mostres
tenen una procedència d’una zona o àrea propera. Tot i
així, la no total coincidència entre aquestes dues és prou
significativa per descartar-ne un mateix origen. 

Sigui com sigui, per afinar més en la identificació de la
zona productora caldria dur a terme una comparació
amb mostres de referència d’aquesta zona. 

Mostra n. 60148 (fig. 103 i 104)
Descripció macroscòpica
Fragment ceràmic de color beix a marró clar, relativa-
ment groller i de fractura lleugerament irregular. Cocció
homogènia en atmosfera oxidant i desgreixant format per
partícules bàsicament de mida mitjana a fina de quars,
feldspats, elements ferruginosos de color fosc i vermellós,
i abundants partícules calcàries no identificables a simple
vista (mida llims). Destaquen les venes i colades d’argila
de color beix clar i gruix divers que s’observen en la sec-
ció de la peça. Aquesta argila conté un percentatge més
alt d’element calcaris que l’argila de coloració més fosca
(marró clar). 

Descripció microscòpica
Textura
— Pasta: color marró fosc que pot presentar lleugeres va-

riacions de tonalitat.
No depurada.

— Desgreixant: 
Distribució homogènia.
Heterogranular de mida gruixuda a fina.
Natural (no afegit).

— Porositat:
Força abundant.
Porus petits i arrodonits i porus grans de forma allar-
gada i lleugerament orientats.
Distribució irregular.

Composició
— Desgreixant

Minerals: 
Quars: heteromètric no seriat de mida fina a gruixuda.

Forma irregular i poc arrodonits.
Extinció ondulant.
Distribució irregular.
Força abundant.

Ortosa: grans de mida mitjana.
Forma irregular (no arrodonits).
Lleugerament alterada, presenta perthites.
Extinció ondulant.

Plagiòclasi: alguns grans de mida mitjana.
Macles polisintètiques i zonacions.
Alterada a sericita.

Miques (biotita): làmines abundants distribuïdes per
tota la pasta i lleugerament orientades.

Òxids de ferro: poc abundants.
Acumulacions de grans molt fins i algun gra mitjà.
Força arrodonits, opacs.

Fragments de roca:
Carbonats:
— primaris: abundants grans de biomicrita.

Mida mitjana a gruixuda. 
Forma irregular.

— secundaris: ompliment de porus.
Crosta de recobriment de la superfície.
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Figura 101. Microfotografia de la mostra TAR-60147 a 30×,
NC. Aspecte general. 

Figura 102. Microfotografia de detall de la mostra TAR-
60147, on s’observa l’aspecte dels fragments de minerals de fer-
ro disseminats per la mostra (a 60×, NC). 
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Interpretació
Es tracta d’una mostra amb desgreixant relativament fi,
atesa la presència moderada d’alguns grans mitjans, hete-
rogranular no seriat, format per materials procedents
d’un ambient d’origen bàsicament sedimentari (carbona-
tat). La composició del desgreixant inclou bàsicament
quars, feldspats, òxids de ferro i materials calcaris. Tot i
les lleugeres diferències en la composició en relació amb
les mostres TAR-60145 i TAR-60147 (absència de mos-
covita, granitoides i esquists), no hi ha cap element que
indiqui clarament una procedència forana respecte a la
composició geològica de l’entorn de Tarragona d’aquest
fragment. Tot i així, les diferències tant a nivell macroscò-
pic com microscòpic són prou importants per descartar-
ne un mateix origen respecte a les altres dues mostres. 

Per afinar més en la identificació de la zona produc-
tora caldria dur a terme una comparació amb mostres de
referència d’aquesta zona.

Aquesta mostra, però, destaca a nivell tecnològic res-
pecte a les altres mostres analitzades, ja que presenta un
aspecte molt característic. Es tracta de la presència clara

de dues argiles, probablement molt líquides, que foren
barrejades en el moment de fabricació de la peça i que no
van ser ben pastades. Una d’aquestes, de coloració més
clara, presenta una proporció més elevada de component
calcari, mentre que en l’altra, més fosca i que és la majo-
ritària, l’element calcari és menor. 

Mostra n. 60149 (figs. 105 i 106)
Descripció macroscòpica
Fragment ceràmic de color taronja intens, força depurat i
de fractura llisa. Pasta de cocció homogènia en atmosfera
oxidant amb desgreixant de mida fina a molt fina, tot i la
presència esporàdica d’algun gra mitjà, format per quars,
feldspats, mica, òxids de ferro i xamota molt fina. Mal-
grat que no s’observen a nivell macroscòpic, la presència
generalitzada d’elements calcaris es pot detectar mitjan-
çant l’aplicació d’una dissolució d’àcid clorhídric. 

Descripció microscòpica
Textura
— Pasta: color marró gris molt clar

Depurada (molt fina)
— Desgreixant: 

Distribució homogènia 
Heterogranular no seriat de mida fina a gruixuda
Natural excepte els grans de color vermell fosc (frag-
ments de ceràmica), que són afegits. 

— Porositat:
Abundant, amb porus grans de formes irregulars i
sensiblement orientats

Composició
— Desgreixant:

Minerals: 
Quars: mida fina i distribució homogènia per la

pasta.
Lleugera orientació.
Forma irregular i poc arrodonits.
Abundant.

Ortosa: grans de mida gruixuda i formes irregulars.
Extinció ondulant.
Poc alterats.

Plagiòclasi: algun gra de mida mitjana.
Macles polisintètiques.

Miques (biotita-clorita): làmines abundants.
Distribuïdes per tota la pasta.

Òxids de ferro (hematites): color vermellós.
Mida mitjana.
Forma arrodonida.
Molt poc abundants.

Fragments de roca:
Granitoides: grans arrodonits de mida mitjana for-

mats per quars, feldspats i miques.
Abundants.

Carbonats:
— biomicrites: grans de mida mitjana i forma ar-

rodonida.
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Figura 103. Microfotografia de la mostra TAR-60148 a 30×,
NC. Aspecte general. 

Figura 104. Microfotografia de detall de la fracció fina del
desgreixant de la mostra TAR-60148. S’hi observen sobretot les
formes irregulars del minerals i els canvis de coloració en l’argi-
la (a 60×, NC). 
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— micrites: grans de mida petita i forma arrodo-
nida.
Molt abundants.
Apareixen íntimament barrejats amb els mine-
rals d’argila de la pasta, a la qual donen un co-
lor molt clar (la calcita actua com a decolo-
rant).

Xamota: mida mitjana a fina i distribució homogènia
per la pasta.
Forma irregular, fragments poc arrodonits.

Interpretació
Es tracta d’una peça amb desgreixant fi a molt fi, hetero-
granular no seriat, format per materials procedents d’un
ambient amb aportacions granítiques. L’orientació que
s’observa de la porositat contrasta amb la distribució ho-
mogènia del desgreixant, que sembla indicar un bon pro-
cés de pastament. 

Pel que fa a la composició, la presència d’abundants
fragments de granitoides juntament amb carbonats, molt

abundants, sembla relacionar aquestes mostres amb
TAR-60145 i TAR-60147. Com en el cas d’aquestes dues
mostres, no hi ha elements clars que indiquin una proce-
dència forana d’aquesta peça, atesa l’absència de mate-
rials aliens a la composició geològica de l’entorn imme-
diat de Tarragona en la composició del desgrexiant. 

Tot i que macroscòpicament presenta una semblança
remarcable amb la mostra TAR-60145, la major presèn-
cia de partícules de xamota, que també es poden observar
a nivell macroscòpic, les distingeix. Aquest material és un
element molt característic d’aquesta mostra, ja que per la
seva naturalesa és sens dubte un material afegit de manera
artificial a l’argila i, per altra banda, es presenta en unes
mides tan reduïdes que fan pensar bé en una trituració
molt minuciosa, bé en la decantació o depuració de l’ar-
gila un cop afegida la xamota. Sigui com sigui, es tracta
d’un procés tecnològic poc documentat en les produc-
cions locals de la zona catalana, cosa que podria arribar a
ser un element de diferenciació significatiu de cara a pos-
teriors estudis. 

En qualsevol cas, per afinar més en la identificació de
l’àrea de procedència, es fa imprescindible disposar d’un
mostreig de referència més ampli de la zona de Tarragona. 

Conclusions

A tall de conclusions, podem destacar la identificació
d’una mostra d’origen forà (TAR-60146), per la presèn-
cia d’elements volcànics en la composició del desgreixant.
Tal com ja s’ha apuntat anteriorment, la Campània (Ità-
lia) queda descartada com a possible zona de procedència
per l’absència d’olivina i la presència de tova volcànica.
La comparació amb la composició geològica del Laci
(Roma, Itàlia), on hi ha abundants toves volcàniques es-
tratificades (vulcanites) i presència de leucita, apunta que
podria ser la zona de procedència. 

La resta de mostres (TAR-60145, TAR-60147, TAR-
60148 i TAR-60149) presenten una gran homogeneïtat
quant a la composició, tot i lleugeres diferències en pro-
porcions, textura i presència o absència de certs mate-
rials. Únicament la mostra TAR-60149 destaca per
contenir una proporció molt alta de xamota molt fina,
desgreixant d’origen no natural que indica una manipu-
lació de la pasta prèvia a la cocció que no s’observa en les
altres mostres. En general, però, totes elles presenten una
absència d’elements aliens a la geologia del territori a
l’entorn de Tarragona que poguessin indicar una proce-
dència forana i, al mateix temps, una alta proporció de
materials calcaris, bé com a partícules desgreixants visibles
a simple vista, com en el cas de la mostra TAR-60145, bé
com a partícules únicament observables a través del
microscopi, que sembla coincidir amb un dels aspectes
que caracteritzen les produccions d’aquesta àrea.339 La
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Figura 105. Microfotografia de la mostra TAR-60149 a 30×,
NC. Aspecte general. 

Figura 106. Microfotografia de detall de la mostra TAR-
60149 a 60×, NC. 

338. Vegeu «Appendix 1. Fabric descriptions», dins Carreté et alii, 1995.
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presència de materials granítics i metamòrfics (es-
quists) podria explicar-se per les aportacions de la serra
de Prades, afectada per una intrusió granítica que ha
deformat la cobertora de materials palezoics (pissarres,
quarsites) que actualment marquen el relleu. Aquests
materials s’erosionen per l’acció de les rieres i s’in-
clouen en les argiles del terreny, que els transporten cap
a les zones més baixes del territori (terrasses fluvials,
etcètera).

Malgrat tot, les diferències que s’observen en l’aspecte
global de totes elles (textura i composició), i en especial a
la mostra TAR-60148, no permeten afirmar que es tracti
de peces fabricades en un mateix centre productor. A par-
tir d’aquí, la possibilitat de disposar d’un conjunt més
ampli de mostres de referència dels forns del territori de
l’antiga Tàrraco (actual Camp de Tarragona i zones adja-
cents) es fa imprescindible per poder afinar més la iden-
tificació de la seva procedència.
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