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Primera exportació important 
d’un producte elaborat a la 
provincia Tarraconensis. 

Projecte ampli



Produccions que cada vegada es 
coneixen amb més detall a nivell 
dels centres productors

Projecte ampli



La producció i el comerç de les àmfores de 
la Província Hispania Tarraconensis. 
Homenatge a Ricard Pascual i Guasch
LÓPEZ, A., AQUILUÉ, X. (coord.)  2007

Projecte ampli



Projecte ampli

Pascual 1



Projecte ampli

Dressel 2-4



Comencem l’estudi del transport de 
Pascual 1 per entendre aquest 
comerç.

Projecte ampli



Tipus de navegació i recorregut d’aquest 
producte.

Navegació de cabotatge principalment de la
plana de Llobregat i Besos, i l’actual Maresme 
vers el Nord, amb el destí predominant de 
Narbona.

Comerç Pascual 1





Comerç Pascual 1

Els derelictes amb Pascual 1 els coneixem 
parcialment.

Aquests derelictes estan dins una mateixa família 
arquitectural, tenen característiques similars. 

Trobem vaixells d’aquesta família amb 
carregaments diversos.



Derelicte Cronologia Carregament

Plane 1 50 aC Dressel 1B, llànties, ceràmica diversa

Cap Béar 3 3r quart s. I aC
Dressel 1B tarraconense, Pascual 1, Dressel

12

Cap del Vol 10 aC- 10 dC Pascual 1

Barthélemy B 2n quart s. I dC Tegulae i imbrices
Baie de 
l'Amitié 2ª meitat s. I dC

Dressel 20, lingots plom, sigillata
sudgàl·lica

Perduto 1 s. I dC Dressel 2-4 tarraconense

Llista actualitzada dels derelictes publicats que presenten un sistema d’unió de les quadernes 
al casc per lligadures internes bloquejades per cavilles (De Juan).





L’arquitectura naval antiga dels
velers de comerç

Themetra, s. III d.C.





Bangladesh, 
exemples 
actuals de 
construcció a 
casc primer 
(Greenhill, 
Morrison 
1995:41).

Construcció a casc primer



Construcció a casc primer

Bangladesh, 
exemples 
actuals de 
construcció a 
casc primer 
(Greenhill, 
Morrison 
1995:41).



Construcció a casc primer

L’eix longitudinal el composen la quilla, la roda de 
proa i el codast a popa.



Construcció a casc primer

La roda i el 
codast s’unien a 
la quilla 
mitjançant el 
raig de Júpiter.

Unió del codast 
de Cap del Vol



Construcció a casc primer

Després s’unien las traques per conformar 
l’estructura de la nau a casc primer.

Treballs de construcció de la rèplica 
del Kyrenia. (Casson 1994:33)

Sistema d'assemblatge per llengüetes 
introduïdes en caixes i fixades per 
cavilles. (Dibuix M. Rival)



Construcció a casc primer



Casc primer i les quadernes

En la construcció a casc primer les quadernes es col·loquen 
en un moment en que l’estructura del casc està molt 
avançada.

Estela funeraria de P. Longidienus de finales del s. II d.C. 



Es coneixen diferents tècniques pera aquesta 
unió

Entre el s. II a.C. i el s. I d.C. es documenta una tradició
d’unió de les quadernes mitjançant lligadures internes entre 
la Catalunya Nord i la França mediterrània (Pomey/Rieth 
2005).



Són vaixells de fons arrodonits o plans i 
d’eslores modestes 

Cap del Vol s’inclou dins d’aquest grup o FIRMA ARQUITECTURAL, 
definida per la presència de lligadures internes per unir les 
quadernes al casc. 

Cavalière. Le Lavandou. ca.100 a.C.



Cap del Vol

Codast

Quilla més ampla que alta

Lligadures internes 



Quilla dels vaixells itàlics

Madrage de Giens 
75-60 aC.



La particular forma de la quilla de Cap del 
Vol 

Quilla més 
ampla 
que alta i 
taules
de paralla 
rectangulars

© C. de Juan

Madrage de Giens 
75-60 aC.



Cap del Vol

Motivació de l’excavació:

Conèixer de forma exhaustiva un 
exemple de transport d’aquest comerç



Cap del Vol

Vaixell carregat amb àmfores Pascual 1.

Carregament que va patir un espoli intensiu en la 
dècada dels 60 



Cap del Vol

Els anys 1978 i 1979 Federico Foerster i Xavier 
Nieto realitzen una sèrie de treballs arqueològics 
en el jaciment que quedaran publicats en l’article 
de Foerster/Nieto a la revista Cypsela nº III, 1980.

Els treballs continuaran un any més, el 1980, dirigits 
per X. Nieto, publicats al següent número de la 
mateixa revista.



Moneda apotropaica 
a la base del màstil.
Possiblement d’Arse-
Sagunto
S. II aC

Quilla i Paramola



Moneda apotropaica 
en la base del màstil.
Possiblement de Arse-
Sagunto
S. II aC

Quilla i Paramola

2cm



Ceràmica de la Tripulació



Segells àmfores

Cap del Vol

CEIPAC



Estudi arqueomètric

Les àmfores Pascual 1 mostren una provinença compatible amb la 
plana baixa del riu Besòs, entorn a la ciutat romana de Baetulo
(Badalona). Especialment, s’associen a les produccions 
contemporànies d’àmfores Pascual 1 del taller ceràmic emplaçat a 
l’Estació de Metro Badalona-Centre. 

Es tracta d’àmfores amb alts continguts en CaO i MgO, de 
tonalitat marró-beige, amb abundants inclusions de gran mida 
atribuïbles a margues marines del Terciari que afloren en la costa 
central catalana.



Cronologia

Primera datació 10 aC -10 dC 

Foester/Nieto 1980 a partir de la 
ceràmica de la tripulació.



Ruta del Vaixell

NARBONA

PECH MAHO



Cap del Vol, campanya de 2011

Campanya Carta arqueològica 2011 
relocalització i valoració.

Projecte excavació arqueològica 2012-2014.



Cap del Vol, campanya de 2011



Cap del Vol, Excavació 2012 

Vaixell del que es conserva una eslora de 13 
metres i una mànega de 4 m. 

El fons on es troba recolzat el vaixell està a 25 
metres, i el jaciment es troba enterrat sota 60 cm 
de sorra.

Campanya d’excavació durant tot el més d’agost.



Actuació sobre la zona de proa del vaixell que no 
havia estat mai oberta.

Extracció del sediment que cobria la zona, i 
col·locació en la zona d'excavació del quadre de 
dibuix delimitador.

Cap del Vol, Excavació 2012 



Cap del Vol, Excavació 2012 



Marcatge de les taules del pallol



Marcatge de les taules del pallol



Taules del pallol

Documentació i extracció d’aquestes taules només 
de la part d’estribord



Cap del Vol, Excavació 2012 





Etiquetatge de les restes



Etiquetatge dels elements de l’arquitectura 
naval



Marcatge de les quadernes i de les 
traques del casc. 

En total es 
van situar més 
de 900 
marques en 
aquesta fase 



Documentació de les restes



Documentació de les restes

Objectes utilitzats:
Quadre de dibuix
Llapis
Paper poliéster
Làser subaquàtic que 
fa la funció de 
plomada









Àncora de ferro



Cap del Vol, planimetria 2012



Cap del Vol

Difusió. 

Visita FECDAS



Cap del Vol

Arquitectura naval:
Punt per punt troballes 2012:

Quilla i Paramola
Proa
Pallol
Quadernes
Casc



Quilla i Paramola



Paramola monòxila d’important amplada, gruix i 
longitud. 





Presència de dues 
cavilles còniques 
introduïdes verticalment 
des de l'exterior a la 
junta d'unió entre la 
quilla i la paralla 

Sense paral·lels 
coneguts a l'actualitat 

Quilla



L’eix axial de la nau el formen la quilla i la paralla, ambdues de secció
rectangular. Casc de fons pla, apte per navegacions en zones poc 
profundes, pròpies de maresmes, aiguamolls i llacunes interiors.

© C. de Juan



La proa



La roda és de major amplada i alçada que la quilla, 
cosa comuna en els derelictes del mateix període. 



La forma de la seva 
motllura en la cara 
superior en la zona del 
raig d’unió és poc 
frequent. Estem davant 
d’un detall de drassana.



A la unió entre la quilla i la roda, al raig de júpiter, es 
pot veure la presència d’un reforç amb clau de ferro. 



A la unió entre la quilla i la roda, al raig de júpiter, es 
pot veure la presencia d’un reforç amb clau de ferro. 



Les taules del pallol, alternen sobrescues 
fixes amb taules mòbils.



Les sobrescues estan unides mitjançant series de tres a quatre 
claus per quaderna, un sistema poc freqüent en vaixells d'aquest 
mateix període. 



Unió de les taules del pallol entre elles mitjançant un 
bisellat en  superposició (encavalcades).



Les Quadernes



Les Quadernes



Quadernes amb lligat intern



Els espais entre quadernes s’emplenen amb 
tòries.

Cap Bénat, Var 
(amb origen de 
factura proposat al 
Sud d’Europa).
Saintes Maries 2, 
Arles.  

Saintes Maries 24, 
Arles.

Ullastres, Palafrugell.



Els espais entre quadernes s’emplenen amb 
tòries.



Presència aïllada de 
tascons de fusta que es 
col·loquen en les zones 
de rebaix per pas de 
les lligadures. 



Elements de protecció d’aquests lligats. Es donen a les zones de 
proa i popa. 



En certs casos les lligadures internes no presenten 
rebaix d’unió en la cara superior de la quaderna. 



Evidència més antiga coneguda de quadernes sobrepassades o 
assimètriques, tret definitori de la família arquitectural imperial. 
(Tesi doctoral de C. de Juan)





En les cares superiors de les quadernes es detecta un treball 
possiblement destinat a la col·locació de lligadures externes 
mitjançant el bisellat dels angles, estries transversals i rebaixos 
triangulars.







Tall a mitja quaderna. Error aturat a temps o tall 
realitzat a consciència ?



Casc de la nau



Existeix una capa de matèria per protegir la 
fusta de la humitat del mar, posada al final de 
la col·locació de les quadernes i abans del 
pallol. 

Casc de la nau



Es tracta d’un producte 
viscós amb un aglutinat 
de crineres d’animals. 

Foerster/Nieto 1980



Les perforacions de les cavilles de fixació de les espigues són 
força diferents entre el diàmetre màxim i el mínim.  Aquest fet és 
molt poc freqüent en els vaixells de l'època. 



En moltes ocasions les 
cavilles de fixació de 
llengüetes no són 
raspallades i 
sobresurten a la part 
interna del casc.



Presència d'algunes 
cavilles de secció
rectangular i altres 
de gran diàmetre. 



Reparació octogonal.



Reparació octogonal. 





Cap del Vol

Paper de Port de la Selva en aquest comerç.

Destacada presència de derelictes al voltant 
d’questa localització.



Conclusions

Vaixells que responen a les necesitats particulars 
d’aquesta exportació de vi en Pascual 1.

Adaptats al tipus de costa i de navegació.



Conclusions

Construït en aquesta zona geogràfica, amb 
característiques pròpies a nivell de detall que 
l’associen a una tradició constructiva més antiga.

Podríem estar davant d’un exponent d’una 
construcció naval pròpiament Ibèrica.



Cap del Vol

Estem només a l’inici
Finalitzar excavació d’aquest derelicte
Intervenir en altres derelictes amb carregament de 
Pascual 1.
Entendre aquesta firma arquitectural, amb les seves 
possibles variants o subgrups



Cap del Vol

Associar: 
Producte 
Rutes de navegació
Tipus navegació
Espai de navegació
Característiques dels vaixells
Infraestructures portuàries 

Per poder arribar a entendre el global 
d’aquest comerç.



• UN PRODUCTE
• UN VAIXELL
• UN COMERÇ

DE LA TARRACONENSE

EN ÈPOCA D’AUGUST

CAP DEL VOL



MOLTES GRACIES PER LA 
SEVA ATENCIÓ

Gustau Vivar, Rut Geli, Carles de Juan

Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.
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