
225

Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2009

Per tal d’identificar correctament aquestes peces, es
van realitzar anàlisis petrogràfiques i anàlisis de
química mineral de dos fragments d’aquests molins de
mida aproximada d’una caixa de llumins que es van
trobar ja separats del fragment principal in situ en
ambdós casos. Les anàlisis petrogràfiques es van fer
sobre una làmina prima obtinguda de la roca amb
l’ajuda d’un microscopi petrogràfic, i les de química
mineral sobre les mateixes làmines primes de roca,
polides fins a obtenir una superfície especular i
recobertes amb grafit, amb una microsonda
electrònica Cameca SX 50.

A fi de comprovar-ne exactament la procedència, es
van anar a mostrejar a Itàlia i s’analitzaren pel mateix
mètode mostres de les possibles àrees font als volcans
de Vico, Roccamonfina, Orvieto i Bagnoreggio. Es va
aprofitar per a la seva identificació la presència d’un
altre mineral (clinopiroxè de color verd) que es troba
a la roca íntimament associat a la leucita, i que
presenta petites però significatives diferències
composicionals a cadascun dels volcans.

En conjunt, podem resumir que totes les evidències
analítiques permeten suposar per a les peces de Barcino un origen a les pedreres de les rodalies
de la ciutat d’Orvieto. Aquestes pedreres han estat documentades com a centre de producció de
molins rotatoris des del temps dels etruscs fins al renaixement, i diferents autors han postulat
el transport dels molins en època romana des d’un port fluvial proper d’un afluent del Tíber fins
a aquest riu i el port d’Ostia, i des d’aquí a la Mediterrània central i occidental.

Aquesta recerca es va presentar com a comunicació al congrés de Geoquímica més important
que s’organitza anualment (Goldschmidt Conference 2009) a Davos (Suïssa), ha estat objecte
d’un petit resum (vegeu-ne referència) i es pretén publicar el treball extens en una revista
especialitzada al llarg del 2011.
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Molins rotatoris romans

Aquesta intervenció ha consistit en un estudi de tipus arqueomètric d’unes peces singulars que
es van localitzar per atzar en diferents contextos de Ciutat Vella, a Barcelona. El nexe d’unió i
la seva singularitat rau en el material lític emprat en la seva execució, una roca volcànica d’una
composició determinada que només es troba a la conca mediterrània a Itàlia, i fora d’aquí a
molts pocs llocs del món. Aquesta roca es caracteritza per presentar grans cristalls de formes
geomètriques regulars (fenocristalls idiomòrfics blancs) d’un mineral anomenat leucita enmig
d’una matriu (textura porfírica) de color gris clar, microcristal·lina o més rarament vítria. La
leucita és un mineral del grup dels feldspatoides, que es forma durant la cristal·lització d’un
magma que és deficitari en silici, per tal de substituir parcialment o totalment el mineral
(feldspat) que es formaria normalment si aquest magma tingués prou silici. Això passa rarament
a la natura. A Itàlia es coneixen unes cinc localitats relacionades amb volcans que presenten
afloraments d’aquest material.

La primera troballa va ser al mateix Museu d’Història de la Ciutat, en forma de fragment d’uns
20 cm de dimensió màxima i formes irregulars present al rebliment de la muralla romana. Aquest
fragment es va identificar tot aprofitant que un cristall blanc alterat s’havia desenganxat de la
resta de la roca, i es va analitzar mitjançant difracció de raigs X. Es va identificar el mineral
analzim que és el que es forma per alteració de la leucita. Es va considerar provat l’origen italià
del fragment i es va sospitar que podria ser un fragment accidental arribat, per exemple, com
a càrrega estabilitzadora d’un vaixell provinent d’Itàlia.

La segona peça es va trobar a la intervenció arqueològica del carrer Avinyó número 15 (094-03)
durant una visita per tal de reconèixer un opus sectile, a petició d’un tècnic del Servei
d’Arqueologia. Es tractava d’una peça sencera de grans dimensions i pes, troncocònica i buidada
internament, semblant a una pila baptismal tallada d’una manera grollera tant per fora com per
dins, amb unes parets de més de 10 cm de gruix. Concretament, per la part interna del vas es
poden reconèixer les traces de cops de pic emprat en el seu buidatge. Aquesta peça apareix fora
de context a la porta d’un petit habitacle al costat de la muralla romana; per la seva disposició
es podria pensar que es devia utilitzar com a abeurador de bestiar. Es van fer consultes a
col·legues italians pel que fa a la forma de la peça, sense que la poguessin identificar. Va ser
en aquest moment quan tot estudiant els treballs arqueomètrics realitzats per investigadors
italians ens vàrem adonar que podia tractar-se de la part inferior (capgirada) d’un molí rotatori
de gra romà dels anomenats de tipus pompeià, ja que un autor anglès havia fet esment (sense
demostrar-ho arqueomètricament) de la presència de molins d’aquest tipus i hipotèticament de
la mateixa pedra a Empúries i Astorga.

La tercera peça es trobà als magatzems del MUHBA a Zona Franca i prové de les excavacions de
la vil·la romana del carrer Sant Honorat número 3. En aquest cas es tracta inequívocament d’un
fragment de la part superior d’un d’aquests molins romans, també de grans dimensions.


