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Resum 

 

El treball de recerca d’aquesta tesi doctoral se centra en la caracterització petrogràfica dels materials 

ceràmics (segles XIII-XVIII) de la ciutat de Barcelona, aquesta última entesa no només com centre 

productor, sinó també com un important centre de recepció i d’exportació. Fins a dia d’avui, els estudis 

petrogràfics sobre els materials ceràmics apareguts a les excavacions de la ciutat de Barcelona han estat 

molt escadussers i puntuals i han centrat la seva atenció sobre ceràmiques de cronologies anteriors 

respecte el marc temporal d’aquesta tesi. Així doncs, la present contribució constitueix el primer treball 

petrogràfic sistemàtic sobre una mostra analítica àmplia que destaca tant per la varietat de les classes 

considerades- fins a 15 classes ceràmiques diferents- com per l’ampli ventall cronològic que abraça. 

Els objectius de la caracterització petrogràfica, duta a terme sobre les produccions aparegudes a les 

excavacions barcelonines i que han estats analitzades químicament de manera prèvia, contemplen tant 

l’estudi dels cossos ceràmics com els dels seus revestiments. Els casos d’estudi presentats en aquest 

treball mostren una àmplia variabilitat de matèries primeres i de tecnologies en la producció ceràmica 

local a la Barcelona medieval i moderna. Les matèries primeres es poden relacionar amb categories 

ceràmiques especifiques i probablement amb diverses àrees de producció a la ciutat de Barcelona, 

d’acord amb les diferents formacions geològiques que afloren en la zona. Les inclusions metamòrfiques 

(principalment fragments de pissarra, esquist i granitoide, així com els minerals derivats d’aquests, 

incloent també els minerals pesants) són presents en quantitats variables en totes les fabriques, molt 

sovint associats a microfòssils calcaris. Igualment, pel que fa a les importacions, la comparació amb 

mostres de referència ha posat de manifest la presència, a la pròpia ciutat, de materials que es poden 

adscriure a altres centres productors espanyols, com València i Sevilla i, més en general, als sectors 

meridionals de la Península; mentre que, fora d’Espanya, destaquen Itàlia i el nord d’Àfrica. A més a 

més, l’estudi petrogràfic d’una producció local de vaixelles verdes ha permès reconèixer la seva 

presència en els contextos d’excavacions provençals. L’estudi dels revestiments, que ha integrat 

l’observació dels cossos ceràmics, ha permès caracteritzar les diferents produccions en relació a la seva 

tecnologia de producció, reconèixer la presència de diferents tècniques dins d’una mateixa classe 

ceràmica o entre classes ceràmiques distintes però que comparteixen una recepta de pasta similar. 

Finalment, en el cas de les imitacions, gràcies a l’estudi dels vidriats ha estat possible establir una sèrie 

de correspondències precises amb les manufactures lígurs.  
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Introducció general 

El treball que es presenta en aquesta tesi doctoral ha estat desenvolupat dins del grup de recerca Cultura 

Material i Arqueometria (ARQ|UB) de la Universitat de Barcelona i s’inscriu en el marc del projecte 

TECNOLONIAL - Impacto tecnológico en el Nuevo Mundo colonial. Cambio cultural en arqueología 

y arqueometría cerámica (HAR2008- 02834/HIST i HAR2012-33784). La finalitat d’aquest projecte 

era un estudi arqueològic i arqueomètric de les produccions ceràmiques de tres dels principals centres 

productors peninsulars del segle XVI (Barcelona, Sevilla i País Basc), així com del impacte tecnològic 

que va suposar l'arribada dels seus productes ceràmics a diverses zones d'Amèrica, a partir de dues vies 

molt diferents: la conquesta i el comerç.  

L’element fonamental per abordar aquest estudi és la ceràmica, ja que la seva ubiqüitat i abundància 

l’han convertida en un dels millors fòssils directors. Com justament ha observat Enrico Giannichedda:” 

Se per qualche motivo […], la ceramica anziché conservarsi meglio di qualsiasi materiale si fosse 

dissolto nel sottosuolo l’archeologia non avrebbe potuto essere quello che” (2002: 92). Per tant, 

objectes d’aquesta investigació seran, en primer lloc, la majòlica, però també les ceràmiques vidriades 

i els contenidors de transport, que són els materials ceràmics més abundantment enviats a les zones 

colonitzades. Igualment, s’estudiaran les ceràmiques indígenes d’estil europeu (Buxeda, 2009, 2010, 

2011, 2012; Buxeda i Madrid, 2013g). Actualment, el coneixement arqueomètric sobre les produccions 

de majòlica de les corones de Castella i d’Aragó és molt desigual i fragmentari. Encara mes compromès 

és el coneixement arqueològic i arqueomètric de la ceràmica vidriada i dels contenidors de transport. 

Aquesta situació implica la manca de grups de referència arqueomètric necessari per la identificació 

de l’origen i dels fluxos comercials utilitzats per a la distribució d’aquests materials. Aquesta realitat 

afecta tan als jaciments de la Península com els de Canàries i d’Amèrica, on els estudis que es realitzen 

se centren en la majòlica. Com sabem, la majòlica té una clara connotació elitista i per tant sempre 

representa una part molt petita respecte del total de materials ceràmics trobats als diversos jaciments. 

En canvi, la ceràmica vidriada i els contenidors de transport tenen una presència molt més rellevant i 

són les ceràmiques d’ús quotidià i les utilitzades pel transport de béns. Aquestes dues últimes classes 

ceràmiques aporten dades importants per obtenir un coneixement de la dinàmica econòmica, social i 

política d’aquest món colonial. El seu estudi i la identificació del seu impacte en els materials indígenes 

permetran obtenir informacions sobre el procés d’aculturació, d’interacció i aparició de noves 

tradicions en les àrees colonials.  
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En el marc d’aquest projecte, s’han plantejat quatre objectius concrets. El primer d’aquests és la 

caracterització arqueològica i arqueomètrica de la majòlica, la ceràmica vidriada i els contenidors de 

transport dels centres productors i de difusió de Barcelona, Sevilla i el País Basc. Això permetrà establir 

grups de referència adequats, adquirir un coneixement de la tecnologia ceràmica- inclouen les 

propietats mecàniques i el disseny formal-, com també de la implicació en la cadena conductual; és a 

dir, la sèrie d’esdeveniments que tenen lloc durant la vida de l’artefacte, les interaccions amb altres 

artefactes i amb els diferents grups humans. El segon objectiu, un cop definits els grups de referència, 

serà caracteritzar aquests mateixos tipus ceràmics juntament amb els tipus indígenes d’influència 

europea en quatre centres receptors (Cueva Pintada, Gáldar, Gran Canària; Pueblo Viejo-Pucará, vall 

de Lurín, Perú; Santa María de la Antigua del Darién, Golf d’Urabá, Colòmbia; Chateau Bay i Red 

Bay, Labrador, Canadà). Els quatre centres receptors (Gran Canària, Perú, Colòmbia i Canadà) 

representen dos models diferents de presència europea a Amèrica. D’una banda, l’expansió per 

conquesta, és a dir, la via que des de Sevilla i passant per les Illes Canàries arriba al Carib i es 

distribueix per les zones conquerides, i de l’altra, l’ expansió comercial, és a dir, la via que van seguir 

els baleners bascos fins a Terranova i el Labrador. En aquest marc, l’estudi arqueomètric permetrà 

identificar l’origen dels artefactes, i informarà sobre els fluxos comercials amb les implicacions socials 

i econòmiques que se’n deriven. A més, la caracterització de la tecnologia de producció, les 

decoracions i vidriats, les propietats mecàniques i l’avaluació del disseny formal, permetran de 

comprendre la tecnologia ceràmica europea i l’impacte transformador que, a nivell tecnològic, suposa 

en la producció ceràmica indígena. La interpretació d’aquests materials ceràmics i que constitueix el 

tercer objectiu, es durà a terme tant en termes de comerç, intercanvi i difusió, com però també des 

d’una perspectiva antropològica d’estudi de la cultura material. Finalment, un coneixement complet de 

les implicacions de la tecnologia i del disseny permetran abordar aspectes com les tradicions culturals, 

l’etnicitat o la creació de noves identitats i, alhora, aprofundir en els aspectes històrics, socials i polítics 

dels casos estudiats.  

 

El treball sobre la producció ceràmica de Barcelona és un dels casos d’estudi del projecte Tecnolonial. 

Donat el gran volum d’investigació que suposa, abastant un arc cronològic molt ampli, del S. XIII al  

XVIII, amb un gran nombre de produccions ceràmiques involucrades, el treball es divideix en diferents 

estudis, que es reflecteixen també en les diferents tasques de la memòria científico-tècnica del projecte. 
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En primer lloc, hi ha el propi estudi arqueològic d’aquests materials. Aquest estudi l’ha realitzat (i el 

segueix realitzant) la Julia Beltrán de Heredia Bercero, del Museu d’Història de Barcelona. Sobre els 

resultats d’aquest estudi arqueològic s’han mostrejat les ceràmiques incloses en l’estudi arqueomètric.  

Aquest estudi arqueomètric, alhora, s’ha dividit en diferents parts. En primer lloc, hi ha l’estudi de 

caracterització química i mineralògica realitzat per Marisol Madrid i Fernández i per Jaume Buxeda i 

Garrigós, comptant amb els treballs realitzats anteriorment per Javier Garcia Iñañez en la seva tesi 

doctoral ‘Caracterització Arqueomètrica de la Ceràmica Vidrada Decorada de la Baixa Edat Mitjana 

al Renaixement als Centres Productors de la Península Ibèrica’. Aquest estudi no contempla, però, els 

contenidors de transport, ja que dins del projecte Tecnolonial, tots els contenidors de transport dels 

diferents casos d’estudi (Barcelona, Sevilla, País Basc, Canàries i Colòmbia-Panamà) es van destinar, 

per la seva especial problemàtica, a una sola tesi doctoral a realitzar per Samantha Gómez Ferrer, 

dirigida per Jaume Buxeda i Garrigós i per Javier Garcia Iñañez, amb el títol de ‘Caracterització 

arqueomètrica de contenidors de transport entre Amèrica i la Península Ibèrica durant els segles XVI i 

XVII’. 

La present tesi doctoral s’inscriu doncs en aquesta divisió del treball en el projecte Tecnolonial 

realitzant l’estudi petrogràfic de les ceràmiques de Barcelona caracteritzades química i 

mineralògicament de manera prèvia, com s’ha explicat en el paràgraf anterior. El present estudi aborda 

la seva caracterització per microscòpia òptica sobre làmina prima, identificant els materials geològics 

dels cossos ceràmics, relacionant-los amb la geologia del Pla de Barcelona i introduint aquesta mètode 

en l’estudi dels vidriats. 

Tant l’estudi arqueològic, com els diferents estudis arqueomètrics es complementen en la vessant social 

i econòmica del que suposa la producció ceràmica a la ciutat de Barcelona amb la tesi doctoral que, 

sobre la documentació existent, està en curs de realització per part de Isaac García Osses, sota la 

direcció de Jaume Dantí Riu i de Jaume Buxeda i Garrigós, amb el títol ‘Les relacions urbanes i 

interurbanes dels ceramistes de Barcelona. La confraria de Sant Hipòlit, 1531-1813’.  

A la finalització de tots aquests estudis i tesis doctorals en curs, el projecte Tecnolonial podrà oferir 

una síntesi arqueomètrica, arqueològica i històrica del que suposa la producció ceràmica a Barcelona i 

la seva evolució i canvi en el decurs d’aquest 5 segles considerats. 

 

De fet, en el nostre cas d’estudi, el centre productor de Barcelona, ja fa 10 anys es va iniciar un 

programa sistemàtic de caracterització arqueomètrica sobre la seva producció, centrant l’atenció en les  
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ceràmiques calcàries de pasta fina- majòliques de verd i manganès, blaves i de reflex metàl·lic- amb 

una cronologia que s’estén des del segle XIV fins a principis del segle XVII. Un dels resultats més 

significatius d’aquest estudi sobre majòliques va ser la identificació de tres grups químicament 

diferenciats i relacionats amb la presència de tres produccions locals distintes (Iñañez, 2007). Més 

recentment, també es van caracteritzar els primers materials datats del segle XIII, principalment pisa 

arcaica i ceràmica comuna vidriada, com també els materials procedents de l’únic taller d’aquest 

període que s’havia excavat fins a aquell moment a la ciutat de Barcelona, el forn del carrer de 

l’Hospital (Buxeda et al., 2009; Iñañez i Buxeda, 2007). En aquest context, les anàlisis arqueomètriques 

van demostrar que totes les produccions del segle XIII (pisa arcaica, vaixella verda i ceràmica vidriada) 

compartien les mateixes matèries primeres i que la producció de pisa arcaica no es feia necessàriament 

de manera independent, en tallers especialitzats, de la producció de la ceràmica comuna vidriada i de 

la vaixella verda. 

 

Així, en el marc del projecte TECNOLONIAL ha estat possible seguir amb aquesta línia de recerca i 

ampliar tant el marc cronològic d’estudi, des del segle XIII fins al segle XVIII, així com les classes 

ceràmiques considerades. En el conjunt del projecte s’han caracteritzat més de 200 individus 

procedents de diverses excavacions que abasten tota la ciutat i que inclouen pisa arcaica, vaixella verda, 

ceràmica vidriada melada, alfàbies, ceràmica verd gòtic, ceràmica comuna i ceràmica comuna vidriada, 

ceràmica de verd i manganès, ceràmica blava, pisa de reflex metàl·lic i de reflex metàl·lic i blau, 

ceràmica policroma i les imitacions de la ceràmica lígur.  

Els resultats obtinguts fins el moment de la nostra incorporació en el projecte i inici de la nostra tesi 

doctoral, tot i ésser desiguals, ja que restaven encara individus no classificats, agrupacions mal 

conegudes o classes ceràmiques més ben representades que altres, permetien nogensmenys, definir l’ 

existència, entre els segles XIII i XVIII, de 9 produccions que correspondrien, hipotèticament, a un 

mínim de tres bases argiloses diferenciades, a partir de les quals es prepararien les diferents pastes 

d’acord amb els productes finals que es volien obtenir (Buxeda et al., 2011).  

 

És a partir d’aquest important conjunt de dades arqueomètriques i arqueològiques, que es desenvolupa 

el treball de recerca d’aquesta tesi, el qual se centra en la caracterització petrogràfica dels materials 

ceràmics de la ciutat de Barcelona, aquesta última entesa no només com centre productor, així com era 

el plantejament inicial del projecte TECNOLONIAL, sinó també com un important centre de recepció 

i d’exportació. De fet, les intervencions arqueològiques dels últims anys han permès recuperar tot un  
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seguit de materials ceràmics que arribaven a Barcelona entre els segles XVI- XVIII procedents d’Itàlia, 

França, Portugal, el nord Europa i la Xina (Beltrán de Heredia i Miró, 2010). En aquest sentit, per 

exemple, es pot afirmar que Itàlia va ser el principal país exportador de ceràmica i més concretament, 

en relació a Barcelona, la supremacia de les importacions lígurs va ser total en comparació amb altres 

centres productors italians. A més a més, en el cas de les produccions lígurs se li relaciona una línia 

paral·lela d’investigació que també es desenvoluparà en aquest treball, i és que l’èxit de les ceràmiques 

lígurs va provocar, ben aviat, el fenomen de les seves imitacions (Beltrán de Heredia i Miró, 2008). 

Per altra banda, els productes barcelonins han estat profusament documentats a nivell arqueològic a 

França i a Itàlia. En el primer cas, els testimonis més antics remunten a la segona meitat del segle XIII 

i són representats per les troballes de ceràmica vidriada verda a la ciutat de Marsella (Capelli et al., 

2006) o bé per les de ceràmica vidriada verd gòtic a la ciutat de l’ Alguer (Milanese i Carlini, 2006), 

aquests últims en contextos estratigràfics datats a partir del segle XIV. A mitjans del segle XV, quan 

València pateix una important crisi econòmica que comporta la pèrdua de la seva preeminència a favor 

d’una represa de l’activitat comercial de Barcelona, són pròpiament les produccions barcelonines de 

pisa blava i reflex metàl·lic, aquestes últimes de la sèrie “pinzell pinta”, que van inundar els mercats 

de Llenguadoc- Rosselló. Aquestes peces es troben documentadesen contextos estratigràfics datats als 

segles XV-XVII a Elna, Perpinyà, Avinyó i sobre tot a Narbona, on representen casi el 50% del volum 

de les peces importades en aquesta època (Amigues, 1997).  

Igualment interessant resulta la troballa de peces de pisa de reflex metàl·lic de producció barcelonina 

i datades en la primera meitat del segle XVII durant les intervencions arqueològiques dutes a terme al 

Porto Franco de Gènova (Pittera, 2010). La difusió en el Tirrè de les ceràmiques catalanes i sobretot 

barcelonines, entre els segles XVI-XVII, era un fenomen documentat principalment a Sardenya, 

colònia catalana des del 1323, mentre que encara no havia estat comprovat en el cas de la Ligúria i de 

Gènova, excepte per algunes peces decorades amb reflex metàl·lic i blau recuperades a Vado i datades 

al segle XVII. Per tant, aquesta troballa obre interrogants sobre la continuïtat de les importacions des 

de la península ibèrica cap a Gènova després del segle XV, i planteja una continuïtat de relacions 

comercials entre aquestes dues àrees geogràfiques.  

 

Cal dir que, fins a dia d’avui, els estudis petrogràfics sobre els materials ceràmics apareguts a les 

excavacions de la ciutat de Barcelona han estat molt escadussers i puntuals (Buxeda i Cau 2005, 2006; 

Martínez 2008) i han centrat la seva atenció sobre ceràmiques de cronologies anteriors respecte el marc  
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temporal d’aquesta tesi, per la qual cosa no s’aprofundeix en aquests estudis amb l’excepció, ja 

comentada, dels treballs sobre els materials del taller del carrer de l’Hospital (Buxeda et al., 2009). 

 

Així doncs, la present contribució constitueix el primer treball petrogràfic sistemàtic sobre una mostra 

analítica àmplia que destaca tant per la varietat de les classes considerades- fins a 15 classes ceràmiques 

diferents- com per l’ampli ventall cronològic que abraça- des del segle XIII fins al segle XVIII. Els 

objectius de la caracterització petrogràfica, duta a terme sobre les produccions aparegudes a les 

excavacions barcelonines i que han estats analitzades químicament de manera prèvia, contemplen tant 

l’estudi dels cossos ceràmics com els dels seus revestiments. En aquest sentit, cal destacar que els 

principals objectius a assolir respecte de la pasta ceràmica són els següents:  

 

- Caracteritzar les mostres ceràmiques des d’un punt de vista composicional i tècnic.  

- Contrastar els resultats de l’anàlisi petrogràfica amb els de l’estudi químic, per poder avaluar el 

grau de correspondència entre les dues tècniques analítiques i veure com i en quina mesura 

l’estudi petrogràfic pot ajudar a una millor comprensió i definició dels grups de referència 

química.  

- Relacionar les dades petrogràfiques amb la geologia del Pla de Barcelona per inferir sobre les 

possibles fons de matèries primeres  

- Diferenciar els productes locals de les importacions i determinar els marcadors de provinença. 

- Reconèixer les produccions de Barcelona en els centres de consum de la Mediterrània. 

 

Respecte als estudis dels revestiments a partir de la petrografia, cal destacar que l’evolució de la 

investigació ha demostrat que l’observació en làmina prima d’aquests pot constituir una eina 

relativament senzilla i assequible per confirmar o millorar les classificacions tipològiques realitzades 

pels arqueòlegs. També permet contribuir a diferenciar entre produccions i a associar a una mateixa 

producció o àrea de provinença (encara que desconeguda o no localitzada) mostres de tipologies 

diferents, especialment quan aquestes exhibeixen pastes molt fines o bé pastes on les inclusions que 

s’observen no són discriminats (Berti i Capelli, 2000; Berti et al., 2001b, Capelli i Mannoni, 1998, 

Capelli i Di Gangi, 2000; Capelli i Cabella, 2004; 2012; 2013). En aquest sentit, per exemple, s’ha 

establert que un element de distinció de les ceràmiques amb engalba baix-medievals de producció 

savonesa és l’argila de l’engalba. A diferència del que s’observa per les produccions de molts centres 

contemporanis de la mediterrània, on aquests són de bona qualitat fets amb argiles caolinítiques bastant 

depurades, les ceràmiques de Savona es caracteritzen per presentar revestiments fets amb una argila  
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poc depurada, amb nombroses inclusions de quars, miques, feldespats i minerals opacs (Capelli i 

Marescotti, 2000, Capelli et al., 2001). No menys interessants són els estudis que han posat de manifest 

com la caracterització petrogràfica dels revestiments pot proporcionar importants informacions per a 

la reconstrucció de les rutes comercials així com de la transmissió del coneixement tècnic (Berti et al., 

1997; Berti i Gelichi, 1999; Berti i Mannoni, 1990, 1991; Berti et al., 2001a, 2001b; Capelli i Mannoni, 

2003b; Capelli i Cabella, Capelli i Riccardi, 2002). En el cas del nostre estudi, es tracta de remarcar el 

potencial de l’observació petrogràfica sobre els revestiments que pot proporcionar una gran quantitat 

d’informació especialment quan es combina amb altres tècniques complementàries, com per exemple 

la microscòpia electrònica de rastreig, la microscòpia Raman o la micro-difracció de raig X1 (Gómez 

et al., en premsa).  

 

Aquest treball s’estructura a partir d’una presentació del centre ceràmic de Barcelona entre els segles 

XIII-XVIII, feta a partir de l’abundant documentació històrica, arxivística i arqueològica. Continua 

amb un breu estat de la qüestió dels estudis arqueològics realitzats sobre les diferents classes 

ceràmiques considerades en el present treball (Capítol 1). Tot seguit, s’exposa el context geològic de 

la zona on s’ubica la ciutat de Barcelona (Capítol 2). La part analítica s’inicia amb la presentació dels 

resultats químics previs aconseguits sobre les produccions documentades a Barcelona (Capítol 3). Les 

dades petrogràfiques i la seva discussió es presenten en els capítols successius (Capítols 4-5). 

Finalment, en el últim capítol (Capítol 6) es presenten les conclusions del treball. Aquest treball consta 

de quatre annexos, que es presenten en format CD-ROM junt amb el text imprès, on es poden trobar 

els materials analitzats, les taules i les fotos de làmina prima.  

  

                                                           
1 Molera, J., Di Febo, R., Molina, G. i Pradell, T., 2014, SR-micro-XRD and Petrography of Crystalline Phases in Lead Glazes, X-ray 

Diffraction of Archaeological Ceramics and Clay: Principles and Applications, 6 de novembre, Londres, comunicació oral.  

 
 



12 
 

  



13 
 

 

 

   Capítol 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centre ceràmic de Barcelona entre els 
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El coneixement sobre la història ceramista de la ciutat de Barcelona es basa principalment en la 

documentació històrica procedent d’arxius notarials i comercials, inventaris i testaments des del segle 

XIV. La font escrita més antiga (1357) fa referència a Pere Pla, oller o gerrer blanc que, sembla ser que 

ja produïa ceràmica, llavors anomenada obra blanca, feta amb un vidriat estannífer i generalment 

decorada en verd i manganès (Riu, 2005). Segurament, un moment molt important en la història 

ceramista de la ciutat fou l’any 1404 quan es va constituir la Confraria de Sant Hipòlit, la qual acollia 

en un mateix organisme, els diferents grups de terrissers (agrupats en gerrers, ollers i rajolers), i que va 

proporcionar una gran quantitat de documents relacionats amb la seva activitat en el seu Llibre 25 

d’Ordinacions de la Confraria. És a partir d’aquests documents on Cerdà (2001) cita la presència de 

productors de pisa daurada l’any 1450, anomenats blanquers i posteriorment escudellers, entre els quals 

s’esmenta a Pere Axameno (Eiximeno). Sembla que la comanda feta al 1461 a aquest mateix mestre 

valencià, provaria l’existència d’una producció de majòlica decorada amb reflex metàl·lic a la ciutat 

de Barcelona (Ainaud de Lasarte 1941, 1952 1981; Batllori i Llubià 1949; Casanovas 1984; Cirici 

1977; Telese 1991). El contracte va ser posteriorment revocat per la qual cosa es pensa que potser 

aquesta producció es trobava encara en un estat molt incipient (Llubià, 1967). Igualment, en relació a 

la producció de reflex metàl·lic a la ciutat, s’ha de destacar el manuscrit conservat a l’Arxiu de la 

Catedral de Barcelona, el Llibre de les Fornades, el qual proporciona una gran quantitat de dades 

referents a les activitats del mestre ceramista Nicolau Reyner, des de 1514 fins al 1519 (Ainaud de 

Lasarte, 1941). Un segon episodi que cal destacar en la història ceramista d’aquesta ciutat es l’any 

1531, quan arrel d’una disputa entre els membres de la Confraria de Sant Hipòlit es va trencar la unió 

entre escudellers, ollers, gerrers i rajolers i es va establir el gremi específic dels escudellers, confirmat 

per Carles V el 1538 (Riu, 1990, 2005). A partir d’aquest moment, la importància dels escudellers 

creixerà a la ciutat, tal i com es reflecteix en el cens de ceramistes de majòlica de Barcelona realitzat 

per Cerdà, que demostra l’existència de més de 600 escudellers, la gran majoria d’origen català, durant 

el període comprés entre 1450 i 1650. 

Actualment, aquesta tradició ceramista perviu en la toponímia. En el casc antic de Barcelona s’hi 

conserva el carrer dels Tallers, on s’agrupaven els productors d’obra basta i edilícia, els gerrers, ollers 

i rajolers; mentre que els escudellers, que feien la pisa blanca decorada, se situaven als anomenats 

carrers d’Escudellers, d’Escudellers Blancs i d’Obradors (Fig.1). Aquests oficis que donen nom als 

carrers actuals estarien ubicats, molt probablement, als afores de la muralla del segle XIV, ja que es té 

constància d’un ban municipal del 1324 que prohibeix l’establiment, dins del recinte de la ciutat, de  
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Fig.1 Plànol de la ciutat de Barcelona amb la indicació dels carrers citats en el text (imatge extreta de Madrid et al., 2013)2 

 

forns per a l’elaboració del vidre i ceràmica (Cirici, 1977).  

 

La vasta documentació històrica- arxivística es complementa i s’enriqueix amb les nombroses 

excavacions que s’han dut a terme a la ciutat de Barcelona durant els últims anys i que han proporcionat 

una gran quantitat de material ceràmic que cobreix un ampli ventall temporal, des del segle XIII fins 

  

                                                           
2 Plànol extret de la presentació de la comunicació: Madrid i Fernández, M., Buxeda i Garrigós, J., Iñañez, J. G., Ferrer, 

S.G., Di Febo, R., 2013. Pottery production in medieval and modern Barcelona. A diachronic sketch, 12th European 

Meeting on Ancient Ceramics (EMAC 2013), 19-21 setembre, Padova. 
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ben entrat el segle XVIII (Fig. 2). 

Malgrat tot, el segle XIII ha estat fins fa poc un gran desconegut, ja que, amb aquest segle s’hi 

relacionaven quasi exclusivament les ceràmiques anomenades grises (Beltrán de Heredia, 1997; Coll, 

2007). Aquestes produccions reductores, de caràcter principalment utilitari, d’aspecte rudimentari i de 

tonalitat fosca, constitueixen els recipients i contenidors dominants al llarg de l’època alt-medieval 

(Padilla, 1984, Padilla i Travé, 2010). 

 

 

 

 

Fig. 2 Plànol de Barcelona vers el 1762. Els números que apareixen en el mapa es refereixen als diferents indrets de la 

ciutat, on s’han realitzat intervencions arqueològiques i d’on procedeixen els individus analitzats. Marcats amb un cercle, 

els dos tallers del segle XIII estudiats (extret de Buxeda et al., 2011. Plànol editat a càrrec de La ciutat de les ciutats, Centre 

de Cultura Contemporània) 

 

 

Malgrat tot, les intervencions realitzades al carrer de Sant Honorat (Beltrán de Heredia, 2007), al  
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mercat de Santa Caterina (Huertas, 2008) i al forn del carrer Hospital (Dehesa et al., 2009), han 

demostrat, per una banda, que aquestes ceràmiques no eren un fet aïllat, i per altra banda, han 

proporcionat noves dades per tal de situar, cap a finals del segle XII -inicis del segle XIII, unes 

produccions que encara no eren conegudes a la ciutat.  

Així doncs, gràcies als estudis arqueomètrics realitzats i a la documentació arqueològica aportada per 

les excavacions del mateix forn del carrer Hospital (Buxeda et al., 2009; Iñañez i Buxeda, 2007), avui 

dia sabem que a principis del segle XIII a Barcelona s’hi produïa pisa arcaica (una producció equivalent 

a la protomajòlica o majòlica arcaica), vaixella verda i ceràmica comuna vidriada. Cal destacar que la 

descoberta del forn del carrer Hospital (Figs. 1, 2 i 3), el qual produïa vaixella verda i ceràmica comuna 

vidriada, suposa una novetat important, ja que va ser el primer taller excavat i estudiat a la ciutat de 

Barcelona amb una cronologia del segle XIII. A més, la seva troballa situa la producció ceràmica en 

un indret allunyat de la tradicional zona productiva esmentada per la documentació escrita (carrers dels 

Escudellers, Escudellers Blancs i Obradors). 

 

 

 

Fig. 3 Vista frontal del forn, on es pot apreciar la graella, el seu pilar de sustentació i la solera (Foto Jordi Alasina, Dehesa 

et al., 2009) 

 

Pel que fa a aquest mateix període i en relació amb la ceràmica comuna barcelonina, l’estudi de 

nombroses peces defectuoses que han estat recuperades dels farciments de les voltes dels grans edificis 

de l’edat mitjana i moderna, complementat amb les dades arqueològiques i documentals (Beltrán de 

Heredia, 1994, 1997, 1998, 2006; Miró, 2000; Riu, 1990, 1992) han permès avançar notablement en el 

coneixement de les formes produïdes a l’època. Així doncs, algunes de les formes que habitualment 
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s’havien datat al segle XIV, ja es feien al segle XIII. En aquesta època, el repertori de ceràmica vidriada 

i sense vidriar que es produïa als obradors barcelonins anava més enllà de les necessitats de la mateixa 

ciutat i superava, àmpliament, els mercats locals. També cal destacar formes de clara imitació àrab 

produïdes a Barcelona durant el segle XIII i que van anar desapareixent de manera que ja no es 

documenten al llarg del segle XIV (Beltrán de Heredia, 1998). 

Més recentment, l’excavació extensiva realitzada al carrer Carders (Nadal, 2007, 2012) ha permès 

documentar un seguit d’estructures relacionades amb una zona de producció artesanal, entre les quals 

un forn ceràmic datat al segle XII -tercer- quart del segle XIII (Fig.4). 

Es pot afirmar que el descobriment del taller del carrer Carders pren una importància cabdal per al 

coneixement de la producció ceràmica local: de fet, es tracta del segon taller que s’ha localitzat i 

excavat a la ciutat dels segles XII-XIII, després de la troballa del ja esmentat forn del carrer de 

l’Hospital3. Com aquest últim, també el forn del carrer Carders se situava al voltant del que havia estat 

la Via Augusta - una de les rutes més importants en la vertebració de la comunicació al Pla de 

Barcelona-, però en una zona allunyada respecte a l’ocupada per l’anterior (Figs. 1 i 2). Resulta 

igualment important, el conjunt ceràmic proporcionat per aquest taller, la producció del qual representa 

una novetat respecte a la del forn del carrer Hospital, que només va produir vaixella verda i ceràmica 

comuna vidriada, però també per les produccions barcelonines de la mateixa cronologia documentades 

fins al moment. La producció d’aquest forn consistia en ceràmiques (bàsicament olles, gerres i 

ampolles) tant de cocció reductora com oxidant que destaquen per l’aspecte decoratiu, aconseguit 

mitjançant un acabat molt acurat amb decoracions incises i espatulades, però també per l’ús 

d’aplicacions plàstiques. A més, l’aspecte tipològic d’aquesta producció no presenta paral·lelismes ni 

amb produccions medievals cristianes, ni tampoc amb les produccions carolíngies darrerament 

estudiades (Beltrán, 2005, 2006). En canvi, sí que existeixen similituds amb les produccions del període 

almohade de la Península Ibèrica (Lerma et al., 1990; Muñoz et al., 2002), com també amb algunes 

dels tallers del barri de Sainte-Barbe de Marsella (Marchesi et al., 1997), aquestes últimes relacionades 

amb la presència d’artesans d’origen islàmic. Per tant, no sembla imprudent, plantejar també per aquest 

taller la hipòtesi de la presència d’un ceramista forà, probablement d’origen andalusí, que regentaria el 

taller del carrer Carders (Nadal, 2012).  

  

                                                           
3 Hi ha constància de l’existència d’altres quatre forns tot i que de cronologies diferents (comunicació personal Julia Beltrán de Heredia): 

un forn, excavat però no estudiat, al monestir de Pedralbes (s.VIII), un aparegut a la plaça del Duc de Medinaceli, del qual no se’n 

coneixen els materials ni la seva atribució cronològica, un taller al carrer Nou de St. Francesc (s. XVII) i un al carrer 

Montalegre/Remalleres (s. XVIII) 
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Destacades són les intervencions arqueològiques que han permès avançar en el coneixement sobre la 

producció majòlica de la ciutat. En aquest sentit, una de les troballes més importants és la que es va 

realitzar durant unes obres a les muralles de les Drassanes de Barcelona l’any 1916. En aquestes obres  

de les Drassanes, construïdes entre el 1553 i 1562, es va recuperar una gran quantitat de majòliques 

decorades, moltes daurades, procedents probablement dels forns barcelonins i datades de finals del 

segle XV fins a mitjans del segle XVI. 

 

 

Fig. 4 Planimetria de la zona d’intervenció arqueològica. En la imatge superior s’observen les estructures relacionades amb 

la zona de producció artesanal, mentre que en la imatge inferior s’aprecia una visió frontal de les restes del forn (Planimetria 

i imatges extretes de Nadal, 2007) 
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Hi ha constància del fet que, els rebuigs ceràmics, llençats a la Rambla durant molt de temps, pels 

ceramistes de la zona del carrer Escudellers, van ser utilitzats per farcir els terraplens de la muralla, des 

de la porta de les Drassanes fins a les torres de Sant Pau (Riu, 1990).  

 

A la mateixa cronologia pertany un lot de ceràmiques blaves i de reflex metàl·lic, procedent de les 

troballes de l’antic Palau Reial de Barcelona (Ainaud, 1941) i que es van trobar barrejades amb 

vaixelles blaves valencianes.  

Les reformes de l’església de Santa Maria del Pi, realitzades a mitjan segle XX, van proporcionar un 

conjunt de ceràmiques amb decoració en verd i manganès a les seves voltes utilitzades com a material 

de descàrrega. Aquestes ceràmiques van poder ser datades en el segle XIV per inferència de la 

cronologia de construcció de l’església (Riu, 1992).  

Tanmateix, destaquen les excavacions arqueològiques dutes a terme a les voltes de l’actual Biblioteca 

de Catalunya (Miró i Rovira, 1997), les quals formaven part originària de l’antic hospital de la Santa 

Creu i que han proporcionat un important conjunt tancat de pises de producció local (Iñañez, 2007; 

Miró, 2000). L’hospital de la Santa Creu era un edifici dedicat a activitats de beneficència i sanitat, 

construït l’any 1401, quan es decideix unificar un seguit d’hospitals dependents tant del municipi com 

de l’església. El conjunt dels materials es trobava farcint les voltes i carcanyols de la Sala de Reserva 

de l’hospital (Fig.5): es tracta d’una tècnica constructiva molt emprada especialment durant l’ època 

Medieval i Moderna per tal d’alleugerir el pes dels sostres i també millorar l’acústica. Aquest sistema 

es documenta a d’altres construccions de Barcelona, com ara les esglésies de la Catedral, de Santa 

Maria del Mar i de Santa Maria del Pi, el monestir de Pedralbes o el convent de Sant Agustí. Les voltes 

de la Sala de Reserva van ser construïdes al segle XVII i van ésser reomplertes entre el 1600 i el 1670. 

Tot i que també s’ha trobat material ceràmic residual anterior a aquesta època, entre aquests, 

ceràmiques en verd i manganès, la majoria de les ceràmiques es daten en el segle XVII i corresponen 

a majòliques decorades en blau i de reflex metàl·lic (Miró 2000).  

Finalment, de l’antic convent de Santa Maria de Jerusalem, actual plaça de la Gardunya, (Fig.2), la 

fundació del qual es remunta a l’any 1462, procedeix una gran quantitat de peces (7644), entre les 

quals, blava catalana i de reflex metàl·lic de producció local (Giner, 2008). La important quantitat de 

peces recuperades juntament amb el fet que moltes restaven encara senceres (726), ha portat a suposar 

que entre finals del segle XVI i principis del segle XVII es va llençar el que probablement havia de ser 

l’equipament ceràmic del convent i que estava relacionat amb la preparació i ingestió d’aliments. 

Sabem que durant el segle XVI, el convent va assolir el màxim nombre d’habitants amb 60 monges,  
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fet que es pot posar en relació amb l’extraordinària abundància de peces que conformen el conjunt. En 

altres circumstàncies, l’amortització de conjunts ceràmics de característiques similars, ha estat posada 

en relació amb mesures higièniques preventives en casos d’epidèmies i malalties infeccioses (Forn, 

1993). 

 

 

 

 

Fig. 5 Sala de Reserva de l’hospital de la Santa Creu. Vista general del farciment entre carcanyols de la part central de la 

sala (Imatge extreta de Mirò i Rovira 1997 - memòria inèdita de la intervenció arqueològica-) 

 

 

Així, en el cas del Convent de Santa Maria també es pot plantejar la hipòtesi que aquesta amortització 

massiva estigués relacionada amb l’epidèmia de pesta bubònica que va provocar la mort d’una quarta 

part de la població de la ciutat entre els mesos de juny del 1589 i març de 1590 (Beltrán Moya, 2006). 

A més, cal considerar la proximitat de l’Hospital de La Santa Creu on eren atesos bona part dels malalts, 

la qual cosa podria explicar la necessitat d’adoptar una mesura higiènica d’aquest tipus per part de les 

monges del convent de Jerusalem.  

 

 

D’altra banda, no pas menys interessants són els estudis que mostren les produccions barcelonines en  
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contextos forans, així com els productes que arribaven importats a Barcelona, i que ofereixen una clara 

mostra del comerç, de la importància i difusió que van tenir aquestes produccions a l’època. 

Pel que fa a la presència de productes de probable provinença barcelonina en els centres de consum de 

la Mediterrània, podem dir que el testimoni més antic està representat per la troballa d’un lot de bocals 

de l’anomenada vaixella verda a la ciutat de Marsella, en contextos estratigràfics datats en la segona 

meitat del segle XIII (Capelli et al., 2006).  

Igualment, ceràmiques vidriades de les anomenades verd gòtic entre les quals destaquen greixoneres, 

gibrells, poals, i, minoritàriament, setrills, aiguamans i càntirs, han estat profusament documentades en 

diferents indrets de la ciutat de l’Alguer, en contextos estratigràfics que es daten a partir del segle XIV 

(Milanese i Carlini, 2006). D’una cronologia més avançada, és a dir, entre els segles XV i XVII, són 

les produccions de pisa blava i de reflex metàl·lic, aquestes últimes de la sèrie “pinzell pinta”, que es 

van documentar de manera abundant en diferents excavacions a França (Amigues, 1997). Recentment, 

peces de pisa de reflex metàl·lic de suposada producció local i datades a la primera meitat del segle 

XVII es van localitzar durant les intervencions arqueològiques al Porto Franco de Gènova (Pittera, 

2010). Aquestes peces mostren correspondències precises amb les trobades durant les intervencions 

arqueològiques a la Placa Gran de Mataró i estudiades per Cerdà (2001).  

Respecte a les ceràmiques importades, cal dir que, fins a mitjan segle XV són les produccions 

valencianes les que dominen el mercat de la ceràmica- sobretot vaixelles en reflex metàl·lic i en reflex 

metàl·lic i blau-. Successivament, sembla que hi ha una modificació en el monopoli d’aquest mercat, 

fins aleshores acaparat pels tallers valencians. El relleu és agafat per les produccions italianes que són, 

sense cap mena de dubte, les que tenen major presència en totes les excavacions de la ciutat. Són 

sobretot les intervencions realitzades al solar del Born, l’any 1998, les que han permès documentar una 

considerable quantitat de materials arqueològics (Beltrán de Heredia i Miró, 2010; Fabregàs i Huertas, 

1998) entre els quals nombroses peces de la zona de Ligúria. Per la documentació escrita hi ha 

constància del fet que el 15 de novembre de 1520 un ceramista italià, el nom del qual queda en blanc 

al Llibre de Deliberacions, demana a la ciutat que li faci un préstec de 50 lliures per instal·lar-se a 

Barcelona “i obrar i ensenyar a obrar peces de terra prima pintada i delicada segons s’acostumava a fer 

a Pisa i a d’altres llocs, i que ell com a bon mestre que era sabia fer”. També sabem que aquest 

ceramista, més endavant, tornà a fer la demanda sense aconseguir el préstec (Batllori i Llubia, 1949). 

Podem dir que la vaixella dels diferents tallers italians, sobretot les importacions lígurs, constitueixen 

un veritable esclat entre els segles XVI-XVII, i van omplir els mercats locals, així com queda de 

manifest en els registres arqueològics de la ciutat.  
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Aquest fet va ocasionar sens dubte pèrdues econòmiques als centres productors de la ciutat, per la qual 

cosa es van dictar unes ordinacions proteccionistes. Així doncs, l’any 1614, el Consell de Cent, per 

iniciativa de la Confraria d’Escudellers, ordena que cap obra de terra que no sigui fabricada en la ciutat 

no pugui ésser venuda i que això es faci fora muralles, i el 21 de febrer s’ordena als portalers que no 

deixin entrar obra de Pisa4, (Batllori i Llubia, 1949).  

En realitat, tot i que la venda d’ obra italiana podia suposar una certa competència pels escudellers 

barcelonins, sembla que el que els perjudicava de veritat era la venda que es feia d’aquesta ceràmica 

dins la ciutat per personatges aliens a la Confraria, en llocs que quedaven fora del control d’aquesta 

mateixa o bé en dies “prohibits ” com per exemple el dia de la festivitat del sant patró Hipòlit (Cerdà i 

Telese, 1998). Per tant, en cap moment es va arribar a prohibir la compra d’obra de Pisa sinó la seva 

venda dins la muralla. No sabem fins a quin punt aquesta mesura va tenir efectes importants, el que és 

segur és que durant el segon quart del segle XVII la pisa catalana d’inspiració italiana coneix el seu 

moment de màxim desenvolupament tant qualitatiu com quantitatiu. Són sobretot les ceràmiques lígurs, 

les que van ser majoritàriament imitades pels ceramistes locals. A Barcelona, a diferència dels centres 

productors mallorquins, aragonesos i andalusos, es desconeix el trasllat de ceramistes lígurs a la ciutat 

(Álvaro, 1987, 1997, 1999, Carta, 2003; López i Rueda 1999; Pleguezuelo, 2002). Malgrat això, no fa 

gaire que s’han pogut individualitzar a la mateixa ciutat, vaixelles a la “façon” de Ligúria, és a dir, 

imitant o recordant les manufactures lígurs (Cerdà i Telese, 1994). Més concretament, s’han localitzat 

peces que copien el blu berrettino i la ceràmica a Taches Noires (Beltrán de Heredia i Miró, 2008, 

2009, 2010). A més, cal mencionar que a Barcelona s’han pogut diferenciar unes 32 marques 

relacionades amb tallers lígurs, com ara la Lanterna, que és la que està més present a Barcelona, i que 

trobem en plats, escudelles, xicres, o bé l’emblema de Savona que correspon a l’escut de la ciutat, o 

les marques de la família Conrado, datades a finals del segle XVII- inici del XVIII.  

Evidentment, no hi manquen en contextos del segle XVII, importacions d’altres tallers ceramistes 

d’Espanya, com els de Sevilla, Terol, Muel o Vilafelliche (Aragó), Talavera de la Reina (Toledo) i 

València, totes, però, en proporcions molt menors. Finalment, com ja hem remarcat en línies 

precedents, destaca l’escassa presència de les importacions valencianes que han perdut totalment 

l’hegemonia que havien tingut en les centúries anteriors.  

  

                                                           
4 La ceràmica procedent d’Itàlia apareix en la documentació escrita com ceràmica de “Pisa”, tot i que no sempre aquest era el lloc de 

producció ni tampoc el port d’embarcament de les mercaderies (Cerdà i Telese, 1998) 
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1.1 Introducció als materials arqueològics estudiats 

 

D'acord amb els estudis existents, sembla que la ceràmica majòlica es comença a produir a Catalunya 

a partir dels segles XIII-XIV, tot i que les investigacions més recents indiquen una producció situada 

ja a finals del segle XII inicis del segle XIII del que es coneix com a pisa o majòlica arcaica (Beltrán 

de Heredia, 2006, 2007). La vaixella d'aquest període es caracteritza per ser decorada en verd i 

manganès i per la presencia de decoracions amb motius geomètrics, vegetals i zoomorfs. Aquesta 

producció està documentada des d'un punt de vista tant arqueològic com documental a la ciutat de 

Barcelona (Beltrán de Heredia, 2007; Riu, 2005). La troballa d’un lot de majòlica en verd i manganès 

a les voltes de l’església del Carme de Manresa podria avalar la possibilitat de la existència d’una 

producció d’aquest tipus també a Manresa (Riera i Cabestany, 1980). Igualment, hi ha constància de 

l’existència d’un forn a l’actual edifici de l’Antiga Audiència de Tarragona que sembla que produïa un 

tipus de majòlica decorada en verd i manganès, cap a meitat del segle XV (Curulla et al., 2000). 

Des de final del segle XIV adquireix més importància en la producció ceràmica una majòlica decorada 

en blau, anomenada blava catalana. Cal dir que, paral·lelament a aquesta darrera i des de la segona 

meitat del segle XV fins el XVII, es comença també a produir a Catalunya una vaixella decorada en 

reflex metàl·lic, especialment en els centres productors de Barcelona, Reus i Vilafranca del Penedès 

(Cerda, 2001). A Barcelona l’existència d'aquesta producció en reflex metàl·lic es troba corroborada 

per les troballes arqueològiques i pels estudis documentals, com el contracte d' Eiximenis del any 1461 

que fa referencia a la producció de pisa decorada en reflex metàl·lic a la ciutat mateixa (Ainaud de 

Lasarte 1941, 1952, 1981; Casanovas 1984, Cerdà 2001; Giral 1997, Llubià, 1967). Cal comentar 

també la existència d’un document que fa referencia a la presència d’una producció de majòlica en 

reflex metàl·lic a Valls, tot i que aquesta no ha estat identificada ni arqueològicament ni 

arqueomètricament (Giral, 1997). 

L’inici de la producció d’ambdues majòliques sembla trobar-se relacionat al trasllat d’alguns 

escudellers valencians a la ciutat, tal i com es desprèn d’alguns documents dels segles XIV i XV 

(Telese, 1991). Les decoracions i els estils d’aquestes darreres ceràmiques configuren un panorama 

complex amb diferents sèries i estils i l’estudi de les quals s’escapa dels objectius d’aquest treball 

(Batllori i Llubià 1974;Casanovas 1984;Cerdà 2001;Cirici 1977; Giral 1997; Llorens 1977, 

1989;Telese 1991, 1998).  

Arran de la influencia del Renaixement italià, a partir del segle XVII, te un gran èxit a Catalunya i a 

Barcelona en particular, una producció de ceràmiques policromes així com alguna de clara influència 
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italiana com són les imitacions del blu berettino lígur o de la ceràmica a Taches Noires.  

Encara que ja en el segle XVI es produeixen majòliques decorades en blau i groc, la plena policromia, 

que es basa en una conjugació de colors- blau, verd, negre, groc- en composicions pictòriques de 

qualitat, ha d’esser considerada com a pertanyent al segle XVII.  

 

A continuació s’exposaran en més detall les dades arqueològiques publicades i per tant disponibles 

sobre algunes classes ceràmiques estudiades en aquesta tesi doctoral. Com es veurà a continuació, no 

tots els apartats són tractats de la mateixa manera. En el cas de les ceràmiques per les quals les 

informacions publicades són relativament abundants s’ha pogut profunditzar més en la presentació 

d’aquests materials. Això per exemple és el cas de les ceràmiques comunes per les quals l’exposició 

s’ha entretingut molt en temes de tipologia, forma, funcionalitat i cronologia. En aquest cas, per 

exemple, i en relació a la classe de les alfàbies, s’ha pogut aprofitar tot el treball històric i arqueològic 

previ que ha permès associar les marques dels ceramistes als seus gerreres. A més, i sempre pel que fa 

a aquesta classe ceràmica, l’aportació de noves dades bibliogràfiques que es fa a partir d’aquesta 

mateixa tesi, ha permès modificar totalment la interpretació sobre un grup d’olletes. Es tracta de peces 

molt conegudes perquè són les mateixes que estan exposades al Mercat del Born i erròniament 

presentades com envasos per vendre productes en quantitats molt petites. Igualment, molt be 

documenta és la classe de la ceràmica a Taches Noires i de les seves imitacions. En aquest cas, 

l’exposició tractarà de l’aparició d’aquesta ceràmica, la seva difusió, l’origen dels motius decoratius, 

les característiques de les imitacions que s’han trobat a Espanya però també a França i Itàlia. Gracies 

a la presència de fons escrites publicades ha estat possible descriure tot el procés de fabricació 

d’aquesta classe ceràmica, inclouen ús i aprovisionament de les matèries primeres tant pel que fa a la 

pastat ceràmica com als vidriats.  

En canvi, hi ha classes ceràmiques per les quals les dades presentades són de moment limitades degut 

al fet que els estudis arqueològics i històrics sobre aquestes classes ceràmiques són encara en fase de 

desenvolupament i els resultats dels quals no estan publicats. Respecte als materials de Barcelona, 

objectes del present estudi, i més concretament pel que fa a la pisa arcaica, a la majòliques de verd i 

manganès, blaves i de reflex metàl·lic només podem contar amb dues publicacions per cada classe 

ceràmica. Encara més compromesa és la situació de les ceràmiques policromes per les quals només 

s’ha pogut contar amb un article. D’aquesta classe ceràmica, com s’explica molt bé en la discussió dels 

resultats, no hi ha cap informació sobre la seva presencia a la ciutat de Barcelona i molts escadusseres  
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són les informacions sobre la difusió d’aquesta classe ceràmica a la península. Una situació anàloga es 

verifica en el cas de la ceràmica verd gòtic. Sobre la presència d’aquesta classe ceràmica a la ciutat de 

Barcelona no hi han informacions publicades i per tant les dades presentades provenen des d’ un centre 

de consum de la Mediterrània. Igualment en aquest cas, només podem contar amb un article. Altre cas 

similar és la ceràmica verda, per la qual les informacions provenen dels jaciments italians i francesos. 

Finalment, hi ha classes ceràmiques que no sortiran en aquests apartats, com les policromes decorades 

en groc, perquè no hi ha cap informació arqueològica publicada sobre aquesta classe ceràmica. 

 

 

1.1.1. Pisa arcaica  

 

La descoberta de l’existència d’una producció local de pisa arcaica a la ciutat de Barcelona és un fet 

relativament recent, tot i que aquest tipus de producció ja era coneguda des de fa temps en diferents 

territoris de la costa mediterrània- sobretot França i Itàlia - amb unes cronologies dels segles XII-XIII. 

A més, hi havia constància que alguns exemplars, identificats com de procedència catalana, havien 

aparegut en diferents indrets del sud de França (Demians d’Archimbaud i Vallauri, 1999). Els primers 

jaciments on es va documentar aquesta classe ceràmica, a Barcelona, van ser el del carrer Sant Honorat 

(Beltrán de Heredia, 2007) i el del mercat de Santa Caterina (Huertas, 2008), tots amb cronologies 

d’inicis del segle XIII. Posteriorment, la seva provinença local, s’ha vist corroborada per diferents 

estudis arqueomètrics (Buxeda et al., 2009; Iñañez i Buxeda, 2007). Bàsicament, es tracta de 

ceràmiques de pasta calcària, que presenten un acabat de poca qualitat, amb l’aspecte, moltes vegades, 

d’una engalba de tonalitat blanquinosa (Taula 1). Aquest acabat se situa a l’interior de les peces obertes, 

tot i que presenta gotes o regalims a la superfície exterior, i, també, a l’exterior de les peces tancades. 

Les formes bàsiques estan representades per gerres, servidores, escudelles, i algun exemplar de gibrell 

i plat. Respecte a les decoracions, aquestes se situen en diverses zones en funció de la peça i 

consisteixen en motius senzills i esquemàtics, ondulats o en ziga-zaga, i en menor mesura, elements 

vegetals o animals. Així doncs, per exemple, les servidores presenten una decoració prop de la vora, 

en forma d’orla i un motiu figurat al centre del fons, mentre que les gerres acostumen a tenir una 

decoració a la zona de la panxa, del coll i de la nansa. Normalment, els colors apareixen de manera 

aïllada i només en molt pocs casos es combinen, concretament el verd i el negre/morat (Beltrán de 

Heredia, 2007). 

Tant les formes com els motius decoratius es poden trobar a la majòlica arcaica italiana (Berti i Capella,  
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1994). Per tant, sembla plausible pensar en una via d’expansió i en un focus d’aparició a Catalunya 

com a conseqüència de les influències italianes, a partir de la implantació d’unes tècniques procedents 

del món islàmic, del qual s’imiten algunes formes (Beltrán de Heredia, 2007). 

Finalment, és interessant destacar la presència de peces defectuoses que es caracteritzen per tenir 

aplicacions irregulars del vidriat, amb gruixos i tonalitats variables en una mateixa peça; regalims tant 

interiors com exteriors, o bé superfícies molt rugoses i aspres amb “bombolles” a causa d’un vidriat 

defectuós. Probablement, aquestes característiques s’han de relacionar amb una fase d’experimentació,  

sobretot pel que fa als vidriats (Beltrán de Heredia, 2007). 

 

1.1.2. Ceràmica vidriada verda 

 

Aquesta classe de vaixella de taula vidriada en verd, que en diferents estudis s’ha anomenat “ceràmica 

amb revestiment verd monocrom”, “servei de taula verd”, “ceràmica de la família verda” o “vaixella 

verda, es coneix sobretot per la seva identificació en diversos jaciments francesos i italians. A França, 

aquestes ceràmiques s’han localitzat en derelictes a Marsella, en contextos datats a la segona meitat del 

segle XIII (Demians d’Archimbaud i Vallauri, 1999), però també a Hyères-Olbia i a la badia de Canes 

(Amouric et al., 1999). Amb la mateixa cronologia, també s’han trobat en contextos estratigràfics a 

terra, com per exemple, les escudelles i gerres/pitxers del barri de Saint Barbe (Marchesi et al., 1997), 

o més a l’interior, a Arles, Gémenos i Rougiers (Demians d’Archimbaud i Vallauri, 1999). A Itàlia, 

aquesta ceràmica es podria dir que es localitza a tota la península, on es barregen les produccions locals 

i les importacions, algunes de tallers encara desconeguts. Tenim constància de la seva presència a 

Sicília, en nombrosos jaciments datats als segles XII i XIII (Romei, 1992) a Sardenya (Milanese, 2004), 

com també a la península, a les excavacions de Gènova (Cabona et al. 1986). Tampoc en falta a 

l’Úmbria, la Toscana o el Laci, tot i que sembla que en aquestes regions no està documentada abans 

del segle XIII (Romei, 1992). A Catalunya, tenim notícia de l’existència de gibrells de vaixella verda 

així com de gerres amb decoració impresa al derelicte Culip VI (Amouric et al. 1999), enfonsat a 

Cadaqués (Girona), i també de la presència de gerres/pitxers a Sabadell en un context de la segona 

meitat del segle XIII (Roig i Deulofeu i Roig i Buxó, 2002). Cal dir que, la problemàtica que gira al 

voltant d’aquest tipus de producció és que, encara que sigui molt difusa i documentada, la seva 

provinença, o més aviat, les provinences de la vaixella verda no estan establertes d’un manera clara, i 

per tant el seu coneixement actual no és gens profund. Arqueomètricament, sembla que es perfilen 

diversos focus: Calàbria, Sicília, el nord d’Àfrica, un de sícul-tunissià (Capelli i Di Gangi, 2000), i un  
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altre de català, aquest darrer definit a partir de l’anàlisi d’un lot de gerres/pitxers documentat a les 

excavacions provençals (Capelli et al., 2006), i també del conjunt localitzat a Barcelona a partir dels 

treballs d’Iñañez i Buxeda (2007) i de Buxeda i col·laboradors (Buxeda et al., 2009). A Barcelona, 

pràcticament, a excepció del taller del carrer Hospital, no tenim els tallers documentats 

arqueològicament, per la qual cosa, les dades disponibles són principalment dels centres receptors. Les 

peces de Barcelona (Taula 2), es caracteritzen per presentar un repertori formal més aviat reduït: formes 

obertes, escudelles o plats, de diferents mides, amb ala inclinada o plana i peu anular, així com 

gerres/pitxers i algun exemplar de gibrell. Macroscòpicament, dins de les peces recuperades a 

Barcelona, destaquen algunes que exhibeixen una coloració de la pasta vermell maó, molt característica 

(MJ0373, BCN095, 96). 

 

1.1.3.Ceràmica comuna 
 

La ceràmica comuna (Taules 4, 5 i 6) documentada a les excavacions barcelonines (Beltrán de Heredia, 

1994, 1997, 2006; Dehesa et al. 2009; Huertas, 2008; Nadal, 2012) està formada per peces oxidades i 

reduïdes- aquestes ultimes menys representades- les quals poden presentar una coberta de diversos 

colors. Les pastes oxidades exhibeixen bàsicament dues variants: pastes de color groguenc/taronja o 

vermelloses fines i relativament depurades associades a les peces de taula i el rebost, i pastes menys 

depurades, de tonalitat vermella amb inclusions més grolleres, associades a les peces de cuina. Pel que 

fa a les vidriades, els colors predominants són el verd/melat i el melat -groguenc, amb algunes mostres 

de marrons associades a les olles o cassoles. Respecte a les formes documentades, aquestes es poden 

dividir segons la seva funció.  

1) Les formes associades a la vaixella de taula, que bàsicament corresponen a servidores, gerres i 

minoritàriament, escudelles. 

a) Les servidores - recipients allargats i molt oberts utilitzats per a portar a taula aliments sòlids o 

semisòlids-, es diferencien entre les de perfil carenat i peu anular, amb la vora gruixuda de secció 

gairebé triangular, i les de parets exvasades amb el llavi apuntat i el fons pla (Beltrán de Heredia, 2007; 

Dehesa et al. , 2009). En aquestes peces la coberta vidriada apareix únicament a l’interior de la peça.  

b) Les gerres/pitxers es poden vincular a la redoma del món àrab i són recipients destinats a transportar 

i a emmagatzemar líquids. Es documenten exemples de forma arrodonida o lleugerament ametllada, 

amb les parets obertes i normalment amb dues nanses, un vidriat interior amb regalims a la part externa, 

tot i que també hi ha gerres sense coberta vitrificada i que podrien ser peces en procés d’elaboració 
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(Dehesa et al., 2009). Tanmateix, hi ha individus amb perfil periforme, base plana, peu massís 

diferenciat i un cos que acaba en un coll estret amb un broc pinçat, al qual s’oposa una nansa alta 

(Beltrán de Heredia, 2007; Nadal, 2012).  

c) Les escudelles, que constitueixen una classe poc representada en el conjunt estudiat, es caracteritzen 

per presentar una ala recta o lleugerament inclinada cap a l’interior i cos còncau (Beltrán de Heredia, 

2007). 

2) El grup de les peces destinades al rebost i a l’emmagatzematge està constituït bàsicament per 

gibrells, poals i alfàbies.  

a) Els gibrells catalans són peces molt populars i que van tenir un gran èxit comercial, ja que eren 

atuells multifunctionals. Podien servir com a rentamans, fruiteres, així com en la preparació i 

transformació dels aliments o simplement com a complement d’una gerra en relació amb els ritus del 

menjar. La seva presència està ben documentada en nombrosos contextos ceràmics del segle XIII i en 

tota la riba del Mediterrani Occidental, la qual cosa indica que el gibrell es produïa i s’exportava en 

grans quantitats (Beltrán de Heredia, 2007; Bourion, 2001; Demians D’ Archimbaud i Vallauri, 1999; 

Marchesi et al., 1997). A la ciutat de Barcelona, aquestes peces es constaten en les primeres fases de 

construcció del Convent de Santa Caterina, amb una cronologia de primera meitat del segle XIII 

(Huertas, 2008), així com al carrer de Sant Honorat i de l’Hospital (Beltrán de Heredia, 2007; Dehesa 

et al., 2009). Es tracta de recipients molt grans, amb un diàmetre de la vora que oscil·la entre els 25 i 

els 40 cm i una morfologia molt similar. Les parets són molt gruixudes i obertes, de poca fondària, 

mentre que el vidriat, d’un color que varia des de melat a verdós, apareix a l’interior de la peça. 

Igualment es documenten peces inacabades sense coberta vitrificada.  

b) Els poals, són recipients semblants al càntir i que servien per extreure aigua del pou (Beltrán de 

Heredia, 1994). Aquests presenten un cos ovoide amb un broc cilíndric inclinat, una nansa horitzontal 

centrada a la part superior i un peu anular diferenciat. La coberta vitrificada de color verd gòtic o melat 

–groguenc se situa a la part superior de la peca, on sovint apareixen també incisions i decoracions 

aplicades. La seva presència esdevé constant als jaciments de la ciutat amb cronologies que van des 

del segle XIII fins al segle XV- Convent del Carme (Santanach i Rosal, 1996), Santa Maria del Mar 

(Riu, 1984), Santa Maria del Pi (Bolòs, 1986), Pia Almoina (Beltrán de Heredia, 1994) i carrer de 

l’Hospital (Dehesa et al., 2009) per citar alguns exemples. 

c) Les alfàbies són el principal envàs destinat al transport marítim de vi, gra i oli, tot i que també 

s’utilitzaven a les cases per emmagatzemar productes bàsics com podien ser el blat o la farina. La 

troballa de materials ceràmics, entre aquests les alfàbies, en un conjunt tancat, durant les excavacions  
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realitzades al carrer d’Avinyó, ha permès situar la seva producció a Barcelona en la primera meitat del 

segle XIII (Beltrán de Heredia, 2012). Posteriorment, els estudis arqueomètrics realitzats en van 

confirmar l’origen local5. Respecte a aquests contenidors, tenim constància d’una disposició municipal  

de la ciutat de Barcelona de l’any 1314 que obligava a posar el segell de l’obrador sota el coll dels 

recipients utilitzats com a envasos i, d’aquesta manera, es pretenia exercir un control de qualitat sobre 

la peça (Beltrán de Heredia, 1994). Les troballes arqueològiques deixen també testimoniatge d’aquesta 

normativa. Els segells que es coneixen són nombrosos, almenys una trentena impresos en gerres i 

alfàbies – principalment temes vegetals, animals i arquitectònics-. En aquest sentit destaca, per 

exemple, un individu d’alfàbia (BCN210) procedent del Mercat de Santa Caterina que porta com a 

marca del ceramista un segell amb la figura d’un griu imprès. Podria tractar-se del segell associat al 

gerrer Joan Griu, esmentat en un document de l’any 1442 amb motiu d’una compra efectuada pel 

Consell de Cent (Batllori i Llubia, 1949; Beltrán de Heredia, 2006; 2012).Tot i així, no és fàcil vincular 

aquests segells amb els personatges esmentats en les fonts escrites, especialment en el segle XIII, ja 

que les dades documentals corresponents a aquesta època són molt més escasses, fet que no succeeix 

en les centúries posteriors. Respecte a la forma d’aquestes peces, dins del conjunt estudiat, destaca el 

tipus Barcelona I (segle XIII), que correspon a un envàs amb un cos ovoide estriat, coll llarg diferenciat, 

vora estreta, llavi gruixut i un fons pla més ample que la boca (Beltrán de Heredia, 2012). A més, 

aquest tipus presenta dues nanses verticals a la part alta del recipient, una alçada de 60-65 cm i una 

pasta de color beix -rosat. Respecte als segles XIV-XV, la forma més documentada és l’anomenada 

Barcelona V. Es tracta d’una peça de perfil ovoide, coll curt o directament sense coll, base plana i 

petita, una vora lleugerament girada cap enfora i un llavi arrodonit i gruixut (Beltrán de Heredia, 2012). 

3) En relació al grup de la ceràmica de cuina, es localitzen les peces típiques, olles i cassoles, aquestes 

ultimes molt poc representades en el conjunt estudiat, així com greixeres i greixoneres.  

a) Les olles - recipients que servien per cuinar aliments encara que també s’utilitzaven per guardar 

productes diversos- poden presentar el perfil en “S”, sense nanses, llavi arrodonit i vora exvasada 

(Nadal, 2012) o bé, un cos globular amb dues nanses verticals oposades, un coll recte o exvasat i llavi 

aplanat o arrodonit (Beltràn de Heredia, 1998).  

b) Les greixeres eren recipients destinats a recollir el greix dels aliments fets a l’ast. Tot i que la seva 

funció és similar a la de les greixoneres, cal dir que amb els dos termes, que apareixen al Llibre de  

  

                                                           
5 Informació extreta de la comunicació de Samantha Goméz Ferrer, Caracteritzación arqueométrica de alfabias y jarras de Barcelona y 

Valencia de los siglos XV y XVI, IX Congresso Iberico de Arqueometria (CIA), 2011, Lisboa 
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Fornades de Nicolau Reyner, s’hi identifiquen peces diferents. La seva aparició se situa cap a finals 

del segle XV, encara que la forma es va consolidar a partir del segle XVI i perdura, almenys, fins el 

segle XVIII (Caixal et al., 1991). Presenten una forma rectangular, parets lleugerament obertes, vora 

prima i llavi arrodonit, una nansa ampla decorada amb acanaladures i un bec oposat. La coberta de 

color marró es troba a l’interior de les peces i a la nansa (Beltràn de Heredia, 1998).  

c) Les greixoneres, tot i que tenien un ús semblant a les greixeres, sovint presenten traces evidents del  

foc, la qual cosa fa pensar que també podrien haver estat utilitzat com a cassoles. A Barcelona, aquestes 

formes estan ben definides i documentades en contextos estratigràfics datats als segles XV-XVII- com 

és el cas de la Pia Almoina (Beltrán de Heredia, 1994) i de l’Hospital de la Santa Creu (Rosal, 1994)-. 

Es tracta de peces obertes amb la vora girada cap a l’interior, el llavi arrodonit i un abocador de pessic 

que se situa entre dues nanses petites. 

4) Altres peces: 

a) Les peces destinades a la il·luminació estan representades per pocs individus de llànties de cassoleta 

i de peu alt amb un vidriat melat (Dehesa et al., 2009; Huertas, 2008).  

b) També s’han documentat individus classificats com a mesura, que era un atuell que servia per a 

mesurar els productes sòlids o líquids posats a la venda en els mercats i botigues. Tractant-se d’atuells 

oficials havien de complir uns patrons establerts i havien d’estar homologades, per la qual cosa no 

podia servir com a mesura qualsevol tipus de peça (Beltràn de Heredia, 2010). En general, es tracta de 

peces de forma ovoide-arrodonida, fons pla, una boca molt tancada i amb una nansa corba, la qual se 

situa cap a la meitat del cos i arriba fins a l’alçada del fons (Beltràn de Heredia, 1994).  

c) A més, hi apareix el bací, que era un recipient amb una funció equivalent a l’orinal actual, ben 

conegut a partir dels rebliments de les voltes d’època medieval i moderna (Beltràn de Heredia, 2006). 

Es tracta, en general, de peces fondes amb la vora molt oberta, nanses oposades i amb la superfície 

interior vidriada. Les restes en contextos estratigràfics datats a partir dels segles XIV-XV- com les de 

Santa Maria del Pi i les de l’Hospital de la Santa Creu (Bolòs, 1986)-, fins al segle XVIII- com ara les 

de la Casa de la Caritat de Barcelona (Caixal et al., 1991) - testimonien una continuïtat d’ús per aquesta 

forma.  

d) Forma part d’aquest estudi una peça classificada com a fogó portàtil, peça amb un cos cònic 

bitroncal, provist d’una petita graella a la part superior per recolzar-hi l’olla, i un receptacle inferior 

per a les brases (Beltràn de Heredia, 2010). Es tracta d’ un element fonamental a l’hora de coure a foc 

lent salses, cremes i confitures. Aquests fogonets eren normalment de ceràmica i apareixen sovint a les 

excavacions, tot i que la documentació també parla de fogons de metall, “fogó d’aram per fer sucre  

  



33 
 

 

esponjat” o per fer torrons (Garcia Espuche, 2009). 

e) Finalment, dins d’aquesta categoria anomenada, genèricament, “ceràmica comuna” destaca un 

conjunt d’olletes trobades al jaciment del Born (Beltrán de Heredia, 2010). Es tracta de recipients que 

tenen una alçada d’ entre 5 i 6 cm, forma globular amb una base petita i plana, un coll curt i una boca 

petita amb vora doblegada cap enfora. La seva datació es pot fixar al 1716, any de l’enderrocament del 

barri per a la construcció de la Ciutadella borbònica. Aquestes peces es van interpretar com a petits  

envasos per vendre productes en quantitats molt petites, degut a la seva capacitat de només 25/30 ml. 

Tot i això, Beltrán (2010) planteja la possibilitat que corresponguin a granades incendiàries de mà 

d’acord amb la seva forma i dimensions, molt semblants a troballes similars que han estat considerades 

com a tals. Les granades eren peces de ceràmica, amb una forma globular i mides semblants a les que 

es presenten en aquest estudi, que s’omplien de pòlvora i es segellaven amb cera. Sabem que aquest 

tipus d’olla de foc ja es coneixia i s’utilitzava en el segle VIII, com proven els exemplars de Perpinyà 

(Amouric et al., 2009). Malgrat tot, és sobre tot en el segle XVI que aquestes peces esdevenen molt 

comunes, sobre tot als vaixells de guerra, així com està documentat, per exemple, pel vaixell genovès 

La Lomellina enfonsat a Villefranche-sur-Mer (Amouric et al., 2009). Les peces de Barcelona, tot i 

que són tipològicament molt properes a les trobades a La Lomellina, respecte a aquestes ultimes, 

presenten una datació molt més tardana- que se situa al segle XVIII-. També, cal considerar que al llarg 

dels segles XVI i XVII, altres materials van anant substituint la ceràmica, i no hi ha notícia de granades 

de mà de ceràmica en el segle XVII, mentre que al segle XVIII sembla que els exemplars de ceràmica 

havien estat substituïts, totalment, pels de ferro. En aquest sentit, la seva interpretació no és clara i, per 

aquesta raó, en l’ apartat dedicat a la discussió, tractarem aquesta qüestió amb més detall. Tot i així, 

d’acord amb la nova documentació localitzada, podem advertir que peces d’aquest tipus no han de ser 

tant estranyes entre les troballes d’excavació, malgrat l’estat de fragmentació que poden presentar 

aquests materials, perjudicant-ne la seva precisa identificació, així com per les escasses referències 

bibliogràfiques respecte als mateixos. 

 

1.1.4.Ceràmica en verd i manganès 

 
Els exemplars més antics de plats catalans decorats en verd i manganès es daten a finals del segle XIII 

(Varaldo, 1997). L’inici de la producció coincideix amb el regnat del comte de Barcelona i rei d’Aragó 

Jaume II, època durant la qual els contactes comercials entre Catalunya i Itàlia van ser freqüents. Les 

rutes partien des dels principals ports catalans- sobretot Barcelona- i seguien direccions vers el nord 

d’Àfrica, Mallorca, Itàlia i Proper Orient (Egipte i la costa occidental del Mar Negre). Probablement,  
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aquests contactes amb Itàlia no són, en absolut, estranys en els inicis de la producció de la pisa catalana 

decorada en verd i manganès, tot i que no s’exclou que a Catalunya es rebia pisa italiana ja amb 

anterioritat (Cerdà i Telese, 1998; Olivar Daydí, 1952).  

Pel que fa a la ciutat de Barcelona, cal dir que les troballes de pisa decorada en verd i manganès s’han 

multiplicat en els darrer anys, i s’han localitzat alguns nivells arqueològics ben datats on aquesta 

producció apareix en contextos molts més antics respecte al terminus post quem de 1294-1296 que 

normalment es dóna per l’inici d’aquesta producció (Beltrán de Heredia, 2007). Es tracta de les 

excavacions de la plaça del Rei amb nivells datats a l’últim quart del segle XII (Beltrán de Heredia i 

Lorés, 2005) i les del solar ocupat parcialment a dia d’avui pel mercat de Santa Caterina, amb un post 

quem de 1240 (Beltrán de Heredia, 2007, Huertas, 2008). Aquesta última troballa destaca, no tant per 

la varietat decorativa i tipològica del seu conjunt ceràmic, sinó perquè els materials apareguts estan 

associats a un moment molt puntual- segon i tercer quart del segle XIII- cosa que permet situar amb 

precisió la producció en verd i manganès a la ciutat de Barcelona. De fet, les peces recuperades a 

l’excavació del mercat de Santa Caterina van ser interpretades, en un primer moment, com possibles 

importacions, ja que es desconeixien exemples locals d’aquest tipus d’acabat i decoració, amb tots dos 

colors, verd i negre/morat en combinació, i en cronologies d’inicis del segle XIII. Pel que fa a les 

formes documentades (Taula 7), es tracta principalment d’escudelles, plats, servidores i gerres, amb 

algun exemple de gibrell. Algunes de les formes conegudes per aquesta producció, com les llànties de 

peu alt, les escudelles/tipus ataifor, les gerres de dues nanses i les cassoles són d’una clara influència 

islàmica, la qual cosa podria apuntar a l’establiment a la ciutat de Barcelona de ceramistes forans o, 

senzillament, podria ser el resultat d’un procés d’observació i experimentació (Beltrán de Heredia, 

2007). Igualment, cal remarcar que un nombre important de peces en verd i manganès presenten motius 

decoratius, en la sanefa i/o en la part central, que recorden molt a algunes decoracions de la 

“protomaiolica” de Savona i de la “graffita arcaica tirrenica” (Cerdà i Telese, 1998). En aquest sentit, 

destacaria la sanefa a base de triangles en manganès amb o sense el complement del color verd, la de 

semicercles en manganès o de traços en ziga-zaga, així com les composicions a base de flors lobulades 

i les formes geomètriques – florals, els motius amb aus i peixos o els pseudo heràldics. 

 

1.1.5.Ceràmica vidriada en verd -gòtic 

 

Tot i que es tracta d’una classe ceràmica ben present a les excavacions barcelonines (Beltrán de 

Heredia, 1997), les dades disponibles per aquest tipus de ceràmica (Taula 8), procedeixen del centre 
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receptor de l’Alguer (Sardenya nord -occidental), i més concretament, dels abocadors de la plaça de la 

Santa Croce, on la majoria de les formes recuperades (pitxers, gibrells i poals) caracteritzen la 

producció barcelonina anomenada verd gòtic i que normalment es data en els segles XIV-XV 

(Milanese, 2004). Cal dir que la important presència d’aquesta producció en tots els contextos del segle 

XV estudiats a l’Alguer permet excloure que es tractés d’elements residuals i inclina a pensar en una 

continuació de la producció també en el segle XVI. Aquest tipus de ceràmiques vidriades espanyoles, 

sobretot de l’àrea de Barcelona, representen bona part dels materials atestats en aquesta època, cosa 

que resulta confirmada en totes les àrees investigades de la ciutat. Aquests productes es troben també 

en altres localitats de la Sardenya, tot i que en percentatges inferiors. Es tracta, certament, d’una dada 

d’extrem interès, sobretot perquè aquestes produccions, estrictament relacionades amb l’ús, tenen en 

general una circulació més restringida que les produccions de major prestigi, com les majòliques de 

reflex metàl·lic que es troben subjectes a la moda del moment i acaben per convertir-se en un símbol 

d’estatus, multiplicant d’aquesta manera la demana. La hipòtesi més plausible per l’abundant presència 

d’aquesta ceràmica a l’Alguer és que aquesta ciutat seria un mercat intern, on circulava tota la 

producció dels centres productors catalans (Milanese, 2004). De fet, l’Alguer va ser una ciutat de 

poblament català (Conde, 1994) i un port privilegiat de les relacions comercials amb la corona d’Aragó 

durant l’època baix -medieval i la primera edat moderna. Aquesta idea encara queda més reforçada per 

la circulació de productes de baixa qualitat, amb defectes més o menys macroscòpics. Molt sovint es 

troben peces amb esquerdes degudes a problemes de cocció però que de tota manera permetia als 

productors cobrir les despeses amb un producte bastant buscat perquè resultava econòmic. D’altra 

banda, la comercialització d’aquestes peces s’explica només amb un escenari d’intercanvis comercials 

continus, d’importacions freqüents i abundants i d’una producció que havia arribat a nivells industrials. 

Tot plegat, encara no està clar si el cas de l’Alguer és aïllat o si les estrictes relacions que la Sardenya 

instaura amb Catalunya, i en particular amb la ciutat de Barcelona, durant l’època de dominació 

catalano-aragonesa expandeixen les característiques d’aquest mercat a tota l’illa. 

 

1.1.6.Ceràmica blava  
 

Pel que respecta a la ceràmica blava podem dir que la seva aparició a Barcelona es deu, en part, al 

trasllat d’alguns escudellers valencians a la ciutat, tal i com es desprèn d’alguns documents dels segles 

XIV i XV (Telese, 1991). En general, aquesta producció es documenta a la ciutat de Barcelona en 

contextos estratigràfics que van des de finals del segle XIV fins a principis del segle XVII, tot i que la 

plena difusió de la ceràmica blava no es produeix fins a la segona meitat del segle XV (Miró, 2010).  
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En les primeres sèries de blava catalana, la influència italiana és evident en els motius decoratius més 

que no pas en el repertori formal: sanefes de “fulles-ala” d’inspiració lígur, molt abundants, i que també 

s‘utilitzen en la pisa d’Aragó (Álvaro Zamora, 1978), així com “llaços o losanges”, decoració 

característica de la producció de Montelupo del segle XVI i inicis del segle XVII (Cerdà i Telese, 

1998). La producció barcelonina (Taula 9), que bàsicament està formada per vaixella de taula - plats, 

servidores, escudelles, bols i salers- es pot diferenciar en dues sèries (Parera, 1997): una més senzilla  

i d’ús quotidià i l’altra més luxosa. Respecte a la sèrie comuna hi ha peces decorades amb motius lineals 

i elements geomètrics -vegetals, composicions abstractes amb línies delicades, palmetes, fulles de pi i 

representacions d’escuts pseudo- heràldics, mentre que les vores es decoren amb traços lineals 

concèntrics que poden anar sols o en grups de tres, els quals, de vegades, estan tallats per altres petits 

traços. En canvi, la sèrie luxosa està decorada abundantment, reomplint tota la superfície de la peça 

amb representacions figurades amb ocells,elements arquitectònics, elements vegetals, motius 

religiosos, i busts de personatges masculins o femenins. A aquesta producció blava també s’adscriu 

una ceràmica de transició que presenta una sèrie de decoracions que enllacen amb les ceràmiques de 

reflex metàl·lic, les quals tindran una gran difusió al llarg del segle XVI. Es tracta de la decoració 

realitzada en blau sobre blanc, coneguda amb el nombre de pinzell pinta (com ara els individus 

BCN183, 184 i 185), molt utilitzada en la producció de reflex metàl·lic. Fins fa poc temps, aquesta 

decoració en blau era considerada com una raresa; actualment, però, la seva presència en les 

excavacions arqueològiques de la ciutat es detecta cada vegada més sovint (Miró, 2010). Igualment, 

s’han documentat peces de la sèrie coneguda com de la “corbata” que es troba també en la pisa de Muel 

i que es pot situar cronològicament en el segle XVII. Normalment, aquesta decoració, es dóna en plats 

de gran mida entre 29 i 38 cm de diàmetre. El seu repertori decoratiu enllaça amb les produccions de 

la pisa de reflex metàl·lic, decorant el centre amb personatges masculins i femenins de cos sencer, 

similars a les produccions de Montelupo i amb la introducció d’elements arquitectònics orientalitzants.  

La influència italiana, en particular la dels tallers de Savona és evident en la sèrie de la ceràmica blava 

catalana coneguda com de la “botifarra6” (com ara l’individu BCN243). Es tracta de peces que 

presenten com a motiu central paisatges, elements arquitectònics, escenes campestres i vaixells entre 

d’altres, envoltats per una sanefa en la qual es troben tres grans motius florals col·locats en els dos 

costats i en la part inferior del plat, mentre que, en la part superior està pintat el cel. Aquesta decoració, 

encara que presenta el fons blanc, es relaciona clarament amb la producció de la majòlica lígur de la 

  

                                                           
6 El terme “botifarra” va ser utilitzat per Batllori i LLubià i es deu a la presència d’un motiu, que generalment apareix en l’ orla, i que 

correspon a un traç gruixut, als extrems del qual surten dues línies més primes; donant així la impressió d’una botifarra  
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sèrie a “tapezzeria”(Miró, 2010). Finalment, moltes d’aquestes peces presenten marques fetes per 

incisió postcocció al revers del seu fons o a les parets exteriors que són interpretades com a marques 

de propietat (Giner, 2008), és a dir, símbols que identifiquen el seu propietari o usuari (com ara en 

BCN173, 174, 175, 177, 178, 179, 180 i 181). Els motius de les marques són molt diferents i poden 

variar des de les creus o les línies paral·leles, fins a grups de 3 o 4 punts alineats o formant quadrats, 

cercles o estels.  

 

1.1.7.Ceràmica de reflex metàl·lic 
 

Es tracta d’una producció longeva que tradicionalment se situa a finals del segle XV i es prolonga fins 

a la segona meitat del segle XVII. En el cas concret de la ciutat de Barcelona, tot un seguit de peces i 

fragments demostren la presència d’aquesta vaixella com a mínim des de finals del segle XV (Ainaud, 

1941). Les peces de Barcelona (Taula 10) presenten una decoració molt semblant a la sèrie de blau 

sobre blanc, amb elements geomètrics realitzats amb la tècnica del pinzell pinta i motius figurats amb 

la presència d’ocells (Miró, 2010). També en aquest cas es poden presentar alguns exemples que 

il·lustren la influència italiana sobre la pisa barcelonesa de reflex metàl·lic tant en les formes com en 

les decoracions (Cerdà i Telese, 1998). En aquesta classe ceràmica destaquen plats i fruiteres amb 

decoració en relleu datats al tercer quart del segle XVI: aquestes formes així com la seva cronologia 

coincideixen amb certes produccions de Faenza i Montelupo que també es van documentar en 

excavacions realitzades en la resta del subsòl català. En la producció de finals del segle XVI i principis 

del segle XVII es troben algunes formes totalment alienes a les que s’acostumaven a elaborar fins 

aleshores. Aquestes novetats formals es deurien a la còpia o assimilació de models ceràmics procedents 

d’Itàlia, probablement de la zona lígur. Concretament, es tracta de les “xaroperes” (recipients per 

xarop), els models de les quals podrien ser els “boccali” en blau d’Albisola o les gerres amb un gran 

bec abocador, aquesta mateixa forma, molt coneguda en la producció ceràmica lígur. Tanmateix es 

documenten motius decoratius extrets del “Montelupo policromo”, com ara un plat barcelonès del 

primer terç del segle XVII on apareix una decoració central “en damero” o bé, els grans plats de 

producció local, de 30/40 cm de diàmetre decorats amb personatges de cos sencer (espadatxins, 

guerrers) que recorden molt les peces de Montelupo de la sèrie coneguda com “mostacci” o 

“arlecchini” (Berti, 1986). 
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1.1.8.Ceràmica policroma 
 

Es tracta de peces (Taula 11) força desconegudes a Catalunya, i d’atribució dubtosa, si bé s’han trobat 

alguns exemplars en terres gironines (Soler, 1984), per la qual cosa se les coneix, de vegades, amb el 

nom de “terrissa del tipus de Can Falló” (Cerdà, 1993). La seva cronologia se situa dins la segona 

meitat del segle XVIII. Tot i això, sembla que des del segle XVII i durant tot el segle XVIII es posa de 

moda en un extens territori que va des de Catalunya fins a la Toscana, arc lígur i sud de França, un  

tipus de vaixella que els francesos anomenen à decor baroque (Cerdà, 1993). Es caracteritza per 

presentar un fons marró i una decoració groga o bé un fons groc i una decoració pintada en marró i 

verd (també trobem decoració esgrafiada, com ara l’individu BCN236, però val a dir que a Catalunya 

és molt poc freqüent). Hi ha constància de l’existència d’exemplars de ceràmica decorada de manera 

molt similar a altres indrets de la península, com a Castella-Lleó i Castella-La Manxa7, Sabadell, 

Mataró, Blanes8, i també fora d’Espanya (Cerdà, 1993), com ara a Marsella (França) i a Grosseto 

(Itàlia). Les peces de Barcelona corresponen, la majoria, a plats amb ala, realitzats amb una argila de 

color vermellós i ben depurada, que presenten una engalba blanca sota un vidriat transparent que està 

aplicat només sobre l’anvers de la peça. Pel que fa a les decoracions es diferencien bàsicament dos 

tipus: en el primer d’aquests, a la sanefa, entre dues o tres circumferències concèntriques de color marró 

hi ha una línia (de coloració verda o marró) que fa ziga-zaga. El dibuix central, molt senzill, també és 

de color marró. L’altre model decoratiu, consisteix en plats d’ala ampla on a la sanefa hi ha un motiu 

floral molt estilitzat, com una mena de fulletes que configuren l’orla, de color marró, complementades 

amb pinzellades de color verd (que de vegades semblen punts, de vegades, fulletes) i que serveixen per 

a donar una mica més de vistositat a la peça. El motiu central és similar a la decoració de la sanefa. 

Tots els exemplars d’aquest tipus tenen un punt marró al bell mig de la decoració i no presenten mai 

circumferències concèntriques ni a la vora ni a la carena interior (Cerdà, 1993). Finalment, destacar 

per la seva decoració diferent respecte al conjunt esmentat, un exemplar d’escudella que mostra motius 

geomètrics de bandes verticals (BCN294). 

 

1.1.9. Imitacions de la ceràmica blu berettino 
 

El terme berrettino es refereix a un esmalt de color blau cel que es troba en la majòlica italiana a partir 

de la meitat del segle XV (Liverani, 1958). Tot i que aquest tipus de ceràmica inicialment apareix a  

  

                                                           
7 Comunicació personal Dr. Pleguezuelo 
8 Comunicació personal Dr. Jaume Coll Conesa 
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Faenza (Ravanelli, 1992), la seva difusió i èxit és immediat, de manera que ben aviat esdevé la 

producció característica d’alguns dels principals centres ceràmics italians, com ara Venècia, Gènova, 

Albisola i Savona. Per la documentació escrita sabem que durant els segles XVI i XVII ceramistes 

d’origen lígur i també alguns mercaders vinculats amb aquests, s’estableixen a Sevilla, Huelva i altres 

ports andalusos relacionats amb el comerç amb Amèrica (Pleguezuelo 1998, 2002; Pleguezuelo i 

Sánchez, 1997). La presència de ceramistes lígurs i de les seves produccions a Sevilla també va ser un 

tema d’estudi per part de López i Rueda (1999) que a partir d’algunes intervencions arqueològiques  

realitzades a la ciutat, van documentar la troballa d’un forn a Triana, on es produïen peces que imitaven 

el blu berettino. 

D’altra banda, Álvaro (1987, 1997 i 1999) ha documentat l’establiment de famílies lígurs com ara els 

Conrado, Grosso o Isola, en diferents centres productors d’Aragó, com ara Saragossa, Muel, Daroca, 

Villafeliche i Teruel.  

Finalment, en el seu estudi sobre ceràmica italiana medieval i post-medieval recuperada a l’Alhambra 

de Granada, Capelli i Carta van identificar una sèrie de peces que imiten el blu berettino lígur (Capelli 

et. al. 2003a, Carta, 2003) i que es caracteritzen per presentar un esmalt molt prim, opac i amb vacúols 

en la superfície, cosa que suggereix un baix nivell qualitatiu. 

A Barcelona, a diferència de la situació documentada pels centres d’Aragó i d’Andalusia, no hi ha 

constància, de moment, en les fonts escrites, del trasllat de ceramistes lígurs a la ciutat o a centres 

alfarers propers. Tanmateix, als registres arqueològics de la ciutat sí que s’han documentat peces que 

imiten el blu berettino lígur, les quals en un primer moment van ser interpretades com importacions 

italianes. Les peces estudiades (Taula 12) pertanyen al fons de les excavacions del Born/Ribera i es 

van localitzar en contextos de finals del segle XVII i principis del segle XVIII (Beltrán de Heredia i 

Miró, 2008 i 2009). La forma més representada és el plat seguida per l’escudella amb peu anular 

diferenciat. Respecte als originals lígurs, les peces de Barcelona presenten, macroscòpicament parlant, 

unes parets molt més gruixudes, un esmalt molt més prim i menys brillant. Pel que fa a la decoració, 

els exemplars de Barcelona estan influenciats per l’estil anomenat a tapezzeria, i concretament per la 

sèrie de les tre nuvolette (Farris, 2004). Aquest es caracteritza per la presència d’un motiu de tres núvols 

a la part superior de l’orla, que es barreja amb un de ben català com el de la “botifarra”, i amb d’altres 

representacions vegetals i d’ocells (Beltrán de Heredia i Miró, 2008, 2009). En el cas dels plats, la 

decoració es troba únicament en els anversos de les peces, fet que representa una diferència respecte a  

  



40 
 

 

les produccions lígurs en les quals en els reversos de les peces es troba, a més a més d’una decoració 

geomètrica o a cestino9, la marca del ceramista.  

 

1.1.10. La ceràmica a Taches Noires 
 

La ceràmica a Taches Noires10 es comença a produir a Albisola (Ligúria) al llarg del segle XVIII, en  

resposta a la crisi de la majòlica i a la concurrència de les manufactures angleses que, en aquesta 

mateixa època, van introduir en el mercat un nou tipus de ceràmica -cream ware- destinada a tenir un 

gran èxit (Cameirana, 1970, 1977; Milanese et al., 1994). Mentre que a Savona, els tallers ceràmics 

responen a la crisi incorporant també en la seva producció la ceràmica anglesa, a Albisola s’inicia la 

producció d’aquesta vaixella, d’alta qualitat i barata, dirigida a les classes socials mitjanes, les quals, 

òbviament, eren excloses del comerç de la majòlica i de la ceràmica anglesa. La ceràmica a Taches 

Noires es caracteritza per tenir un cos dur, una pasta depurada i vermellosa, un vidriat marró i una 

decoració de bandes negres ondulades realitzades mitjançant pinzellades de manganès (Blake, 1981). 

En relació a la decoració que caracteritza aquesta producció, cal dir que, al llarg dels anys, s’han fet 

varies conjectures amb la intenció de conèixer les possibles fonts d’inspiració dels ceramistes lígurs. 

En aquest sentit, hi ha alguns investigadors que pensen que la decoració és una creació genuïna 

d’Albisola, mentre que d’altres hi veuen una influència de la ingobbiata graffita a stecca pisana o bé, 

segons altres hipòtesis, la inspiració es trobaria en les ceràmiques d’influença xinesa realitzades a 

Anglaterra al voltant de la meitat del segle XVIII (Cameirana 1970, 1977). Les decoracions que 

caracteritzen aquesta producció són bàsicament de tres tipus: el tipus a colature documentat en las 

figures religioses, el a diagrammi, caracteritzat per trets prims i angulosos i el tipus a bande que sembla 

ser el més estès, realitzat amb pinzellades que creen línies ondulades i irregulars. A part d’aquests 

motius principals, se’n documenta un quart, visible sobretot en les formes obertes i definit com 

informale: aquest últim consisteix en línies traçades espontàniament sense seguir cap esquema. En 

relació a les formes, les més documentades són les obertes: plats, plats de portada, escudelles, cassoles 

i en menor mesura les formes tancades, com les olles i els bocals. La tecnologia de producció d’aquesta 

ceràmica és ben coneguda gràcies a la relació tècnica feta per Chabrol de Volvic (Assereto,1994), que 

a l’època era prefecte napoleònic del districte de Montenotte, del qual Albisola formava part. Gràcies  

  

                                                           
9 La decoració a cestino o cespo consisteix en línies de traç lliure que es creuen en forma d’arcs i que recorden una cistella de vimet 
(Varaldo, 1995). 
10 El terme a Taches Noires amb el qual es coneix aquesta ceràmica apareix per primera vagada a l’informe del prefecte napoleònic 

Chabrol de Volvic (Assereto,1994). 
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al seu memorial, sabem que la recepta de la pasta implicava l’ús de matèries primeres disponibles a 

nivell local, així com argiles vermelles i margues que es barrejaven en diferents proporcions (2/3 

d’argila vermella i 1/3 de marga). El plom utilitzat en la mixtura vidriada es comprava a Gènova o 

s’importava des d’Espanya (Almeria) i es barrejava amb sorra d’Antibes (França) o amb quars molturat 

de Noli (Ligúria). Finalment, l’addició d’1/12 d’òxids de ferro proporcionava una coloració 

marronosa– taronja al vidriat, mentre que les decoracions en manganès es feien sota coberta. La posició 

estratègica d’Albisola, a prop del port de Gènova i els abundants afloraments argilosos van incentivar 

una producció massiva. De fet, sabem que a partir del 1798, 48 tallers produeixen 24 milions de 

vaixelles l’any, la majoria de les quals es van exportar a Piemont, Toscana, Sardenya i fora d’Itàlia a 

Còrsega, França, Espanya, Grècia, Canadà, Àfrica, Carib i Mèxic (Barton, 1970; Cavaletto, 1989; 

Dadea, 1994; Foy et al., 1986; Long i Richez, 1993; Milanese et al., 1994; Moussette, 1993; Petrucci, 

1977). Tot plegat, la supremacia dels productes d’Albisola va provocar, ben aviat, la reacció dels 

ceramistes provençals i espanyols. Com a conseqüència, França (1809) i després Espanya (1820) van 

imposar taxes d’importacions sobre la ceràmica lígur, provocant, per una banda, una profunda crisi en 

la indústria ceràmica d’Albisola, i per altra banda, obligant molts ceramistes lígurs a emigrar cap a 

aquelles regions per produir allà la ceràmica a Taches Noires (Amourich i Vallauri, 1993; Cameirana, 

1970). Les peces que es presenten en aquest treball (Taula 13) corresponen a tres exemplars de plats 

que es consideren probables produccions d’Albisola. A nivell macroscòpic, presenten parets primes, 

cossos durs, sonors i vermells, vidriats brillants d’un color que varia des del marró al marró molt fosc 

i una decoració realitzada amb pinzellades negres que s’emmarquen en la sèrie coneguda com a bande.  

 

1.1.11. Les imitacions de la ceràmica a Taches Noires 

 
Podem dir que les troballes de peces que imiten la ceràmica lígur a Taches Noires són cada vegada més 

abundants. A Itàlia, imitacions d’aquesta ceràmica es van documentar inicialment a la regió del 

Piemonte (Cavaletto, 1989), on la presència d’una sèrie de diferències respecte a la forma, la pasta i la 

decoració de les peces, va permetre la identificació d’una producció local per aquesta ceràmica. 

Posteriorment, aquesta producció es va identificar també a la Toscana (Milanese et al., 1994). En aquest 

cas, la constatació que el conjunt de plats trobats al nord del riu Arno presentava una decoració no 

només a l’anvers de la peça sinó també al revers -cosa que resulta totalment aliena a la producció 

d’Albisola- va facilitar el reconeixement d’aquestes imitacions. Fora d’Itàlia, hi ha constància de 

l’existència d’imitacions a la regió de la Provença i més concretament, a Roquefeuille i en els tallers 

de Joques i Coucuron (Amourich i Vallauri, 1993; Long i Richez, 1993). Les peces d’aquests tres  
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jaciments es troben encara en fase d’estudi al DISTAV de Gènova. A Espanya, es coneixen les 

imitacions localitzades a Lleida (dades no publicades) i procedents d’alguns abocadors11. Aquestes es 

caracteritzen per ser produccions de baixa qualitat, amb parets relativament gruixudes, vidriats de color 

marró - marró/melat i una decoració realitzada amb línies irregulars de color marró. Recentment, les 

intervencions arqueològiques realitzades a la fàbrica núm. 1 de Manises han permès documentar 

l’existència d’un taller on es produïen aquestes imitacions12.En aquestes circumstàncies, la troballa de 

peces en totes les fases del procés de producció va permetre documentar tota la cadena de fabricació, 

des de la primera cocció fins a l’acabat final. Igualment, s’ha pogut documentar la tècnica d’aplicació 

del pigment sota coberta per la presència de peces bescuitades amb traces de la decoració.  

Així mateix, sembla que el conjunt ceràmic associat al vaixell d’època moderna Blanes I, que va sortir 

d’Adra (Almeria), amb direcció a Marsella però que es va enfonsar a Blanes (Girona), estava format 

majoritàriament per imitacions de la producció a Taches Noires (Aguelo et al., 2011). En el cas de la 

ciutat de Barcelona, tot i que aquestes imitacions estan àmpliament presents en els registres 

arqueològics (Beltrán de Heredia i Miró, 2010), es tracta d’una producció poc coneguda i que en les 

memòries d’excavació genèricament s’identifica amb el nom de “plats de dol” a causa de la seva 

decoració. Les peces de Barcelona (Taula 14) corresponen a formes obertes, és a dir, a plats que es 

caracteritzen per presentar unes parets relativament gruixudes, sobretot si es comparen amb els 

originals lígurs, pastes fines de color vermell- taronja/taronja, vidriats, molt sovint, opacs, amb 

coloracions que varien des del marró al marró/melat. Les decoracions negres/marrons estan realitzades 

amb pinzellades que poden dibuixar bandes sinuoses, creus, o senzillament línies irregulars. Dins 

d’aquest conjunt destaca per la seva decoració l’individu BCN283. Aquest representa una variació 

sobre el tema, per la presència d’una decoració que incorpora, a més de les pinzellades marrons, el 

color groc, degut a la presència sota el vidriat d’una engalba blanca.  

  

                                                           
11 Comunicació personal de l’arqueòleg Rafael Jornet i Niella 
12 Coll Conesa, J., Pérez Camps, J., Caroscio, M., Molera, J., Pradell, T., Molina, G., Capelli, C., Di Febo, R., 2012, Arqueométria de las 

cerámicas vidriadas decoradas con manganeso del grupo “a taches noires” producidas en Manises, Congresso Internacional A Cerâmica 

Medieval no Mediterrâneo (X CICM2), Silves, 22-27 octobre , poster. 
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3.1. Resultats analítics previs sobre les produccions documentades a Barcelona 

 

En aquest apartat, es comenten els resultats de la caracterització química de les diferents produccions 

ceràmiques documentades a la ciutat de Barcelona, que es troben parcialment publicats (Iñañez et al. 

2007; Buxeda et al., 2009, 2011; Di Febo et al., 2012) i en gran part encara inèdits, en una sèrie de 

documents interns del projecte TECNOLONIAL. En alguns casos, aquests informes modifiquen les 

dades publicades ja que estan basats en un nombre major de evidències analítiques (Buxeda i Madrid, 

2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e, 2013f). La present secció està estructurada en tres parts: la 

primera, (apartat 3.2), se centra en les dades químiques sobre els materials que, després del seu estudi 

analític i de la seva contrastació amb la base de dades arqueomètrica de l’ARQ|UB, correspondrien a 

produccions locals o possibles produccions locals. A continuació (apartat 3.3), es comenten els resultats 

obtinguts sobre les peces identificades com a importacions. En aquest sentit, ha estat possible indicar 

una zona de provinença, a partir de les informacions arqueològiques i de la seva integració amb els 

resultats arqueomètrics procedents de materials al·lòctons analitzats en el transcurs dels anys en el sí 

de l’ARQUB. Finalment (apartat 3.4), es presenten les dades químiques sobre alguns materials que no 

es troben englobats en cap grup de referència (GR) ni tampoc en cap unitat de referència composicional 

de pasta (URCP)13 de la base de dades. Per aquests individus, la falta d’arguments basats en la 

composició química o en dades arqueològiques no ha permès avançar cap hipòtesi en relació a la seva 

provinença. Per tant, serà mitjançant l’estudi petrogràfic i la seva contrastació amb la important base 

de dades arqueomètrica del DISTAV de Gènova el que haurà de permetre atribuir-los a una possible 

àrea d’origen. 

 

 

3.2. Les produccions locals de la ciutat de Barcelona 

 

Com ja havíem comentat prèviament en la introducció, en el marc del projecte TECNOLONIAL, a dia 

d’avui, s’han caracteritzat més de 200 individus, entre els quals s’inclou la pisa arcaica, vaixella verda, 

ceràmica vidriada melada, alfàbies, ceràmica en verd gòtic, ceràmica comuna i ceràmica comuna 

vidriada, pisa en verd i manganès, pisa blava, pisa de reflex metàl·lic i de reflex metàl·lic i blau, 

  

                                                           
13 El terme Unitats de Referència Composicional de Pasta (URCP) s’utilitza quan es tracta d’analitzar les pastes ceràmiques en lloc de 

matèries primeres, i en especial quan es tracta de ceràmiques que no procedeixen de tallers (Bishop et al. 1982). 
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ceràmica policroma, ceràmica a Taches noires i imitacions de la ceràmica blu berettino. La 

caracterització arqueomètrica d’aquestes produccions fins l’any 2011 va permetre definir l’existència, 

entre els segles XIII i XVIII, de 9 produccions que correspondrien, hipotèticament, a un mínim de tres 

bases argiloses diferenciades, a partir de les quals es prepararien les diferents pastes d’acord amb els 

productes finals que es volien obtenir (Buxeda et al., 2011 –que inclou les referències als treballs 

anteriors-).  

 

Posteriorment, desprès de la nostra incorporació en el projecte i de l’inici de la nostra tesi doctoral, 

s’ha procedit a ampliar la mostra analítica en relació a algunes classes ceràmiques anteriorment 

caracteritzades i, també, s’han introduït noves produccions, entre les quals destaquen les de ceràmica 

comuna i vidriada del forn del carrer Carders (Di Febo et al. 2012), les de ceràmica comuna decorada 

en groc i les imitacions de la ceràmica lígur a Taches Noires (Beltran de Heredia et al. en premsa).  

 

Tot i que les mostres d’aquesta última fase es troben encara en procés d’estudi, una primera 

aproximació ha permès ampliar a quatre el nombre de matèries primeres identificades i també perfilar 

millor les diferents pastes preparades a partir d’aquestes argiles. Així, els quatre tipus diferents d’argila 

correspondrien als grups químics identificats com A, B, C i E. A nivell general, es pot dir que els 

elements que resulten majoritàriament discriminats són el CaO i el K2O, i en menor mesura l’Al2O3 i 

el SiO2. El calci permet, per exemple, discriminar entre produccions poc calcàries (com ara A1, A2, 

C1 i E), límit entre poc calcàries i calcàries (com ara C2), i entre calcàries (com ara A3, B1, B2a i B2d) 

i molt calcàries (B4). Igualment, s’aprecien diferències significatives en el contingut de potassi, que 

pot variar des de baix (B4) fins a molt alt (A1, A2 i A3). Finalment, també es poden establir 

diferenciacions en el contingut d’alumini en relació als grups A1, A2, C1 i C2 (Buxeda i Madrid, 

2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e, 2013f).  

 

Pel que fa als segles XII- XIII, val a dir que la producció ceràmica barcelonina està caracteritzada pels 

grups de referència E i A (Taula 17).  

 

 

El grup E (Di Febo et al., 2012), que correspon a la producció del forn del Carrer Carders, inclou 

individus de ceràmica comuna oxidada i reduïda i ceràmica vidriada, datats entre el segle XII i el tercer 

quart del segle XIII. Aquesta producció es pot considerar bastant homogènia i es caracteritza per  
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presentar uns valors molt baixos en CaO (inferiors al 2%), cosa que ens permet considerar que les 

ceràmiques d’aquest conjunt són, des d’un punt de vista tecnològic, poc calcàries (Taula 17). D’altra 

banda, s’hi observen valors alts en SiO2 i baixos en MgO.  

 

En els grups A1, A2 i A3, que incorporen entre d’altres els materials del forn del carrer Hospital (Iñañez 

et al. 2007; Buxeda et al., 2009, 2011; Buxeda i Madrid, 2013a), es troben representades les 

produccions de pisa arcaica, vaixella verda, ceràmica comuna vidriada i alfàbies, totes datades al segle 

XIII. A nivell químic, destaquen els valors relativament alts de K2O, Al2O3 i SiO2. Tot i així, no hi ha 

clares diferències entre les diverses produccions, encara que en els grups on es troba la pisa arcaica 

(grups A2 i A3) són els que presenten més alts continguts de calci; per la qual cosa es planteja una 

possible addició intencional de calci per la producció d’aquesta majòlica arcaica. 

 

 

Els segles posteriors, és a dir del segle XIV al segle XVIII, es troben representats per les produccions 

B i C.  

 

Les produccions B (Taules 18-19) exhibeixen un significatiu i regular increment del contingut de calci 

que fa que es puguin considerar calcàries i bastant homogènies composicionalment, amb petites 

diferències en els elements traces. Malgrat tot, per cadascuna de les produccions B (B1, B2, B3 i B4) 

s’han pogut diferenciar diversos subgrups, alguns dels quals amb un nombre petit d’individus, que 

caldrà continuar investigant en el futur amb un augment de la mostra per tal decidir si es tracta de 

produccions diferenciades del grup principal (Buxeda i Madrid, 2013b). 

 

Així, pel que fa al grup B1 (Taula 18) (Buxeda i Madrid, 2013b), aquest està format per les produccions 

de pisa en verd i manganès, ceràmica vidriada en verd gòtic, ceràmica vidriada melada, ceràmica 

comuna vidriada i alfàbies, amb unes cronologies que van, principalment, des de finals del segle XIII 

fins a finals del segle XV, tot i que pot haver-hi una producció de ceràmica comuna feta amb aquesta 

pasta que perduri fins els segles XVI-XVII. 

 

El grup B2a (Taula 18) (Buxeda i Madrid, 2013c) és el més abundant i el formen individus que 

pertanyen a les produccions calcàries de ceràmica blava catalana i ceràmica amb decoracions de reflex 

metàl·lic, datades principalment als segles XV- XVII. Igualment, pertanyen a aquest grup uns pocs  

  



48 
 

 

individus de ceràmica en verd i manganès, datats a finals del segle XIII fins al segle XIV. 

 

El grup B2d (Taula 18) (Buxeda i Madrid, 2013c), incorpora cinc individus de ceràmica policroma 

datats entre els segles XVII- XVIII. Es tracta d’una producció calcària, amb un contingut de calci al 

voltant del 12%.  

 

Finalment, el grup B4 (Taula 19) (Buxeda i Madrid, 2013e) està format per individus datats entre els 

segles XVII-XVIII i que corresponen a les produccions de ceràmica comuna, imitacions de la ceràmica 

blu berettino i ceràmica blava catalana. Pel que fa a les ceràmniques d’imitació blu berettino, cal 

destacar que els quatre exemplars d’imitació del blu berettino presenten valors de coure al voltant de 

800 ppm- fet que podria estar lligat a la decoració de blau sobre blau del vidrat. 

 

Les produccions C (Taula 20) (Buxeda i Madrid, 2013f) incorporen individus que pertanyen a distintes 

classes ceràmiques. L’agrupació C1, que inclou només ceràmiques comunes vidriades, datades entre 

els segles XVI-XVII, es diferencia de l’agrupació C2, bàsicament pel baix contingut de calci, 

corresponents a ceràmiques poc calcàries. D’altra banda, el grup C2 està constituït per individus que 

pertanyen a les produccions de ceràmica comuna vidriada, ceràmica comuna monocroma decorada en 

groc14, ceràmica comuna amb decoració policroma, imitació de la ceràmica lígur a Taches Noires i 

alfàbies, amb unes cronologies que engloben des del segle XVI/XVII fins al segle XVIII. En aquest 

cas, les produccions se situen en el límit entre ceràmiques poc calcàries i calcàries. 

 

3.3. Les ceràmiques importades documentades a la ciutat de Barcelona 

3.3.1. Les produccions de la zona valenciana  

 
Dins d’aquesta agrupació, es troben individus que pertanyen a tipologies i cronologies diferents i que 

químicament (Taula 21), partint de la comparació amb la base de dades arqueomètriques de l’ARQ|UB, 

es poden considerar tots ells importacions de l’àrea valenciana.  

  

                                                           
14 L’única informació existent sobre aquesta classe ceràmica es troba resumida en la Taula 15 dels materials i no ha estat discutida en 

el Capítol 1 
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L’individu BCN093 pertany a la producció de l’anomenada ceràmica vidriada verda del segle XIII. 

Des d’un punt de vista composicional, aquest individu es diferencia, ja sigui respecte al grup A3 (amb 

l’individu BCN094), ja sigui respecte a l’agrupació D (veure apartat 3.4), on es troben altres individus 

de la mateixa classe ceràmica. Químicament, aquest individu, destaca pels alts valors en MgO i Zr i 

pels més baixos en Al2O3 i Zn. 

 

L’individu BCN108 correspon a una ceràmica vidriada verd turquesa/melat del segle XIII i es tracta 

de l’únic individu d’aquesta classe ceràmica analitzat. Precisament per aquest fet, aquesta classe 

ceràmica no ha estat presentada en el Capítol 1 i la seva informació es pot veure a la Taula 3 dels 

materials. 

 

Finalment, hi ha un petit grup, Grup B5 (Buxeda et al., 2011), format per quatre individus, dos de 

majòlica de reflex metàl·lic (BCN168 i 169) i dos de ceràmica blava (BCN176 i 182), tots datats entre 

els segles XVI-XVII.  

 

3.3.2. Les produccions lígurs  

 

Entre els materials analitzats, s’han pogut individualitzar tres exemplars que destaquen pels alts valors 

de Ni i Cr (Taula 21). En aquest marc, es va proposar una possible provinença lígur que s’ha vist 

corroborada amb la comparació amb els resultats químics dels materials de referència del DISTAV de 

Gènova. Es tracta de dos individus -BCN238 i 275- de l’anomenada producció a Taches Noires, datats 

al segle XVIII i d’un individu de pisa del segle XV (BCN244). En relació a aquest últim, la informació 

existent es troba resumida en la Taula 16 dels materials i no ha estat discutida en el Capítol 1.  

 

3.3.3. Les produccions de la zona del Maresme (Mataró?) 

 

Dins d’aquest conjunt es troben 8 individus (Taula 21) que desprès dels seu estudi analític i de la 

comparació amb materials de referència provinents de Mataró i que formen part de la base de dades de 

l’ARQUB, es consideren com a importacions de la zona del Maresme, possiblement Mataró.  
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Els individus BCN239, 266, 267, 277, 279, 280 i 281 corresponen a imitacions de la ceràmica lígur a 

Taches Noires, tots datats al segle XVIII. Des d’un punt de vista químic, aquests es diferencien 

clarament respecte al grup establert per Barcelona (C2). Tanmateix, és important destacar la presència, 

dins d’aquest grup, de l’individu BCN277, el qual en un primer moment, basant-se en la hipòtesi 

arqueològica, es considerava com a possible importació lígur.  

 

L’individu BCN28415, correspon a una ceràmica comuna decorada en groc datada al segle XVIII. 

Aquest presenta diferencies químiques respecte al grup establert per Barcelona (C2), on es troben 

ceràmiques de la mateixa classe.  

 

3.4. Altres individus 

 

En aquest apartat es presenten una sèrie d’individus diferents per classe ceràmica i cronologia i que 

que no s’han pogut associar amb cap GR ni URCP conegudes a nivell químic (Taula 22). A més, es 

tracta de mostres per les quals la informació arqueològica és, pràcticament, inexistent.  

Respecte als segles XIII-XIV, i després del tractament estadístic, queden com mostres sense hipòtesi 

de provinença:  

 

Els individus MJ0373, BCN095 i 096 corresponen a una producció de ceràmica vidriada verda del 

segle XIII. Es tracta d’una producció calcària, però diferent des del punt de vista de la seva composició 

química respecte de la del grup químic A3, on es troba un individu (BCN094) de la mateixa tipologia 

i cronologia. L’individu MJ0373 ja havia estat identificat en un estudi anterior com un individu del que 

no es podia hipotitzar que tingués un origen barceloní (Iñañez i Buxeda, 2007). L’ampliació de la 

mostra tampoc no ha permès resoldre aquest dubte i de moment continua sense poder assegurar-se que 

pertanyin a una producció de la ciutat (Buxeda et al. 2011). 

 

Els individus MJ0426 i MJ0431 corresponen, respectivament, a una ceràmica comuna i una comuna 

vidriada del segle XIII: Tot i que els dos individus procedeixen del forn del Carrer de l’Hospital, la 

caracterització arqueomètrica de la producció del mateix forn ha permès excloure la seva atribució a 

aquest taller (Buxeda et al., 2009).   

                                                           
15 L’única informació existent sobre aquesta classe ceràmica es troba resumida en la Taula 15 dels materials i no ha estat discutida en 

el Capítol 1 
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En particular, MJ0426 es diferencia respecte a la producció pròpia del forn del carrer de l’Hospital, 

pels elevats valors en Fe2O3 i Zr i els més baixos en CaO, K2O i Ba; mentre que MJ0431 destaca 

sobretot pels elevats valors en SiO2 i Zr i els més baixos en Al2O3. 

 

L’individu BCN090 correspon a una pisa arcaica del segle XIII. La seva composició química fa que 

aquest individu no es trobi englobat en el grup A, on sí es troben mostres de la mateixa classe ceràmica. 

En aquest sentit, en destaca especialment el contingut particularment alt de MgO (> 5.50 %).  

 

Els individus BCN106 i 107, corresponen a ceràmiques vidriades melades del segle XIII. Aquests 

presenten valors més alts en SiO2 respecte als dels individus de la mateixa classe ceràmica del grup A. 

A més, BCN106 destaca per valors més alts en Zr, mentre que BCN107 es diferencia pel contingut 

més alt de Na2O i més baix de CaO. 

 

Els individus BCN308 i BCN311 corresponen a ceràmiques comunes del segle XIII. Tot i que 

procedeixen del forn del carrer Carders, l’estudi arqueomètric ha permès establir que es tracta de 

materials forans respecte a la producció pròpia d’aquest taller (grup químic E). D’altra banda, els dos 

individus en qüestió són diferents entre sí i, per tant, no s’han de considerar com una única producció, 

si bé tots dos presenten valors molt alts en Na2O (> 1 %) i diferències també en la major part dels 

elements traça analitzats respecte dels individus del grup E (Di Febo et al. 2012). 

 

L’individu BCN133 correspon a una majòlica en verd i manganès, datat de finals del segle XIII fins al 

segle XIV. A nivell químic, la mostra en qüestió presenta algunes diferències respecte dels individus 

de la mateixa tipologia, incorporats principalment en els grups B1 i B2. 

 

L’individu BCN136 correspon a una ceràmica amb un vidriat verd i parets primes, datat de finals del 

segle XIII fins al segle XIV. Aquest presenta una composició química que no es correspon amb cap 

producció continguda en la base de dades de l’ARQUB. Més concretament, destaquen sobretot els 

valors de Fe2O3 (1.84 %), MnO (per sota del límit de detecció), K2O (0.21 %) i MgO (0.25 %), que 

juntament amb els valors alts d’Al2O3, TiO2 i Zr semblen indicar l’ús d’argiles caolinítiques. 

 

En relació als segles XV-XVI, i després del tractament estadístic, únicament queda com a mostra sense 

hipòtesi de provinença l’individu BCN263 que correspon a una majòlica blava.  
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Finalment, respecte dels segles XVII-XVIII, queden com mostres sense hipòtesi de provinença: 

 

Els individus BCN229, 230, 232, 233, 234, 235 i 294 que corresponen a ceràmiques comunes amb 

decoracions policromes datades entre els segles XVII-XVIII. Amb tot, és important destacar que 

malgrat haver estat tractats conjuntament per formar part de la mateixa classe ceràmica, en realitat 

aquests individus tampoc no guarden relació els uns amb els altres.  

 

L’individu BCN240 correspon a una imitació de la ceràmica blu berettino. Cal destacar que també en 

aquest cas el contingut de Cu present a la matriu és, com en les ceràmiques de blu berettino del grup 

B4, molt elevat (853 ppm), possiblement indicant una mateixa tècnica decorativa. 

 

Els individus BCN273 i 282, corresponen a imitacions de la ceràmica lígur a Taches Noires. Aquests 

presenten clares diferències respecte, no només, als grups lígurs i a les imitacions de Barcelona i 

Mataró, si no que, a més, entre elles representen també possibles produccions diferenciades. 

 

L’individu BCN295 correspon a una ceràmica comuna reduïda (fogó). Aquesta mostra es diferencia 

de l’individu BCN296 (Grup C2) de la mateixa tipologia, per els seus alts valors d’Al2O3, Na2O, K2O 

Ba i els més baixos de CaO i Zr. 
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Resultats petrogràfics 
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4.1. Estudi petrogràfic per làmina prima 

 

A continuació es presentaran els resultats petrogràfics obtinguts sobre 295 individus representatius dels 

materials ceràmics descrits en els apartats precedents. La selecció de les mostres per l’estudi petrogràfic 

s’ha fet tenint en consideració les dades químiques prèvies i les característiques macroscòpiques de les 

pastes. Les observacions petrogràfiques han estat realitzades en part al DISTAV de Gènova i en part, 

a les Facultats de Geologia i de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona. Tant els cossos 

ceràmics com els vidriats han estats prèviament estudiats a la lupa binocular i posteriorment al 

microscopi òptic (Olympus BX51, BX41 i Nikon EclipseLV100POL) tant en llum transmesa com en 

llum reflectida. 

 

4.2. Les ceràmiques locals de la ciutat de Barcelona 

 

4.2.1. Grup químic E 

 

L’estudi petrogràfic de 19 individus representatius entre els analitzats químicament, ha portat a la 

individualització d’un únic grup petrogràfic (Petrofàbrica 1, Taula 23). Tot i que aquesta Petrofàbrica 

exhibeix una certa variabilitat al seu interior, en general, es caracteritza per presentar una matriu fèrrica 

i inclusions abundants amb una selecció bimodal i un origen principalment metamòrfic. La variabilitat 

d’aquest conjunt afecta la freqüència, dimensions, grau de selecció i presència/absència d’alguns 

components. De fet, es passa d’individus amb una carcassa relativament escassa (com ara BCN297, 

301, 302, 318, 322), a cossos ceràmics amb inclusions més grolleres i abundants/mitjanament 

abundants (com ara BCN298, 299, 303, 304, 305, 306, 314, 315, 316, 317, 319 i 327). L’estat 

d’oxidació de la matriu és variable, en alguns casos reductora, en d’altres oxidants, i fins i tot varia 

dins d’un mateix individu, la qual cosa es reflecteix en les coloracions macroscòpiques dels cossos 

ceràmics, que poden variar des del roig fins al marró molt fosc o gris (Fig. 8 i 9). El grau de vitrificació 

és variable, des de relativament baix fins a molt alt (BCN320), amb un cas en que l’estat de vitrificació 

de la matriu argilosa és gairebé total (BCN327) amb la fusió d’alguns minerals (miques en particular). 

La majoria dels individus presenten abundants vacúols allongats i isoorientats per l’elaboració al torn. 

Les inclusions fines (< 100 µm) lligades a la matriu argilosa, es presenten sempre abundants i formades 
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principalment per quars i feldspat, mentre que les miques són subordinades. La fracció major 

(dimensions màximes 3 mm, la major part entre 200-700 µm) està formada principalment per 

fragments de roques metamòrfiques (granitoides i individus de quars i feldspat derivats d’aquests, 

micasquist, quarsesquist, quarsmicasquist, pissarres, Fig.10), i inclusions subordinades d’origen 

sedimentari (fragments de calcàries, gresos, chert, grums argilosos, individus de calcita espàtica, 

Fig.11, 12 i 13). Com a minerals accessoris apareixen amfíbol, epidota, rútil, zircó i turmalina (Fig. 

14). Ocasionalment, s’observen fragments de concrecions de calcedònia en els individus BCN306, 315, 

322 i 323 (Fig. 15 i 16). Finalment, en alguns individus s’hi han identificat fragments de gresos que 

contenen cristalls de feldspat potàssic amb sobrecreixements de feldspat no alterat (BCN303 i 327), 

així com cristalls aïllats de feldspat potàssic amb sobrecreixements de feldspat (BCN298, 305i 306, 

Fig. 17).  

Els vidriats es presenten transparents i groguencs en làmina prima amb un gruix molt variable, degut 

al contacte irregular amb el cos ceràmic (Fig. 18). La interfase està poc o gens desenvolupada, mentre 

que les inclusions silicàtiques (quars i feldspat) són escadusseres. El ferro (entre 1% i 2% de FeO) és 

responsable de les coloracions macroscòpiques verdoses (atmosfera reductora) o més groguenques 

(atmosfera oxidant) dels vidriats, sense que s’hagi observat la presencia de Cu16. En general s’observen 

fenòmens d’alteració postdeposicional en les fractures, en la interfase o dins de les bombolles, en 

particular en les mostres BCN319 i 327 (Fig. 19). En el cas concret de l’individu BCN327, s’observa 

una forta interacció entre el cos ceràmic i el seu vidriat a causa de les altes temperatures de cocció, tal 

com queda evidenciat en l’estat de vitrificació de la matriu. A més, a nivell de microestructura, el 

vidriat d’aquest individu destaca per la presencia d’inclusions aciculars (diòpsid?, Fig. 20 i 21), grans 

de K- feldespat que exhibeixen vores de reacció degudes a l’ interacció amb el vidrat mateix (Fig. 22) 

i minerals vermiculars de color taronja dins de les bombolles (Fig. 23). Igualment, s’observen de 

manera puntual, bandes de color blau, potser relacionades amb el procés de cocció (Fig. 24 i 25). 

 

4.2.2. Grup químic A  

 

L’observació per microscòpia òptica per làmina prima de 38 individus17 agrupats en els Grups de 

referència A1, A2 i A3 ha permès la identificació d’un únic grup petrogràfic (Petrofàbrica 2, Taula 

24). 

  

                                                           
16 La composició química dels vidrats està publicada a Di Febo et al., 2012 
17 L’estudi petrogràfic inclou 17 individus ja analitzats per Capelli (Buxeda et al., 2009) més 21 nous individus 
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La Petrofàbrica 2 es caracteritza per presentar una variabilitat continua en el seu interior. La matriu 

mostra una composició majoritàriament carbonàtica i inclusions mitjanament abundants (excepte per 

l’individu MJ0425 que es distingeix per l’escassesa de carcassa, Fig. 26) amb un origen bé metamòrfic, 

més abundant, bé sedimentari. L’estat de la matriu és variable, en alguns casos és reductor, en d’altres 

oxidant, i fins i tot varia dins d’un mateix individu; fet que es reflecteix en les coloracions 

macroscòpiques dels cossos ceràmics que poden variar des del marró molt fosc o gris fins al 

vermell/taronja (Fig. 27, 28 i 29). El grau de vitrificació es presenta variable, des de relativament baix 

fins a mitjà. Les inclusions fines (< 100 µm), lligades a la matriu argilosa, són relativament abundants 

i estan formades per quars, feldspat i mica. També s’observen en la pasta de fons microfòssils calcaris- 

entre els quals pues d’eriçó-; tot i que per la majoria no són determinables a causa de la cocció. Com a 

minerals accessoris, apareixen fragments de calcedònia, cristalls d’epidota, amfíbol, turmalina i zircó 

(Fig. 30). La fracció major (dimensions màximes de 2 mm, la major part al voltant de 200-900 µm) 

està formada per nombrosos individus de quars, feldspat, minerals opacs subordinats amb dimensions 

que poden arribar a ser grans (òxids de ferro?, Fig. 31 i 32), alguns fragments de granitoides i miques 

derivats d’aquests, pissarres, quarsesquist, quarsmicasquist, micasquist, chert, gresos, grumolls 

d’argila, calcàries, quarsites de gra fi, argil·lites i ocasionalment bivalves (Fig. 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 

39). 

Molts dels individus del Grup A conserven restes del revestiment que es caracteritza per ser opac- com 

ara la pisa arcaica (Fig. 40) - o transparent i incolor o bé groguenc/verdós en làmina prima (Fig. 41). 

Generalment aquests revestiments són prims, excepte pels individus que per les seves característiques 

es poden considerar rebuigs (Fig. 42, 43, 44 i 45). Aquests últims presenten un vidriat molt més gruixut 

(fins a 3 mm) degut al contacte irregular amb el cos ceràmic, cosa que fa que sovint el vidriat penetri 

àmpliament en la pasta ceràmica. Tret d’aquests últims, on les bombolles són freqüents, així com la 

presència d’una interfase ben desenvolupada amb minerals aciculars (Fig.46), en general, els vidriats 

són relativament homogenis, amb escasses bombolles, una interfase poc o gens desenvolupada i rares 

inclusions relictes (quars i feldspat).  

En alguns casos s’observen fenòmens d’alteració postdeposicional i de desvitrificació en les fractures, 

en la interfase o dins de les bombolles (com ara en MJ0422, BCN085, 087, 091, 099, 102, 103, 325 i 

326; Fig. 47 i 48). Respecte a la microestructura dels vidriats, cal destacar la de l’individu MJ0429. La 

mostra en qüestió correspon a un gibrell no vidriat que es troba enganxat al vidriat d’una altra vaixella 

(Fig.44), de la qual desconeixem la classe ceràmica. Tot i així, respecte a aquesta última peça vidriada,  
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es pot observar la presència d’una zona de color marró (zona de reacció o decoració?) en 

correspondència de la interfase, mentre que en el vidriat mateix s’aprecien nombrosos minerals de 

neoformació de color groguenc (en NP i NX), els quals mostren un hàbit acicular i es desenvolupen a 

partir d’un nucli precursor (Fig. 49, 50 i 51).  

 

4.2.3. Grup químic B1 

 

L’observació per microscòpia òptica per làmina prima de 20 individus representatius incorporats en el 

Grup químic B1 ha permès la identificació d’un grup petrogràfic principal (Petrofàbrica 3, Taula 25). 

Les pastes d’aquests individus es caracteritzen per presentar una matriu carbonàtica i inclusions 

abundants/mitjanament abundants amb un origen tant metamòrfic, com sedimentari. Tots els individus 

presenten pastes oxidades -excepte l’individu BCN118 que presenta un cor reductor i només la 

superfície externa oxidada-, fet que es reflecteix, des d’un punt de vista macroscòpic, en coloracions 

taronges. En canvi, el grau de vitrificació varia de mitjà fins a alt. Les inclusions fines (< 100 µm), 

lligades a la matriu argilosa, es presenten sempre molt abundants i estan formades per quars, feldspat i 

mica associats a alguns microfòssils calcaris - entre als quals s’observen pues d’eriçó (Fig. 56)-. Com 

a minerals accessoris apareixen òxids de ferro, epidota i amfíbol. La fracció major està formada per 

individus de quars mono i policristal·lí, feldspat, grumolls d’argila amb matriu fèrrica i clasts de 

dimensions fines comparables als constituents de la massa de fons de les pastes, fragments de pissarra, 

granitoide, quarsmicasquist, micasquist, quarsesquist, chert, grauvaques i calcàries micrítiques (Fig. 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 i 64). A parir de les diferències que s’observen en les característiques texturals 

(freqüència dels grumolls d’argila, grau de selecció i dimensions de les inclusions) s’han establerts tres 

subgrups. 

El subgrup 3a engloba la majoria dels individus, entre ceràmica vidriada en verd gòtic (BCN115, 116 

i 118), ceràmica en verd i manganès (BCN122, 124, 125, 127 i 128) i alfàbies (BCN204, 205, 208, 

209, 210, 211 i 212). Aquest es caracteritza per ser una fàbrica de gra fi-mitjà amb pocs grumolls 

d’argila i inclusions mitjanament seleccionades. Pel que fa als revestiments, les ceràmiques en verd i 

manganès presenten vidriats opacs en làmina prima, amb poques bombolles que, en alguns casos, són 

reomplertes per carbonats secundaris (Fig. 65), i amb escasses inclusions relictes. El contacte amb el  
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cos ceràmic és bastant regular i la interfase està poc o gens desenvolupada. Respecte a la decoració, 

concretament a la zona de la interfase, s’observen clares evidències del pigment originari (com ara en 

BCN122, 127 i 128, Fig. 66 i 67). En canvi, els vidriats de les ceràmiques en verd gòtic es presenten 

transparents i incolors en làmina prima, amb poques inclusions silicatiques i escasses bombolles. El 

contacte amb el cos ceràmic no sempre és regular -com ara en l’individu BCN118 on el vidriat penetra 

en la pasta (Fig.68)-, mentre que la interfase està ben desenvolupada. 

El subgrup 3b, que està integrat per individus de ceràmica comuna vidriada (BCN156-157 i 158), 

representa una fàbrica de gra fi (Fig. 69) i conté molts pocs grumolls d’argila. 

Els vidriats són transparents i incolors en làmina prima, amb poques bombolles i sense inclusions 

relictes. La interfase està poc o gens desenvolupada, mentre que el contacte amb el cos ceràmic no 

sempre és regular (com ara en BCN157, on el vidriat penetra en el cos ceràmic, Fig.70). 

El subgrup 3c, que està format únicament per individus de ceràmica en verd i manganès (MJ0194 i 

0195), constitueix una fàbrica de gra mitjà, amb una carcassa poc seleccionada i grumolls d’argila que 

predominen sobre la resta de les inclusions de la fracció major (Fig. 71). Respecte als vidriats, destaca 

el del individu MJ0195. Més concretament, a la zona de la interfase, s’aprecien nombrosos grans opacs 

relictes amb una coloració que varia del marró fosc/negre al gris metàl·lic (Fig. 72). Tanmateix, més 

amunt, pròxim a la superfície externa del vidriat, s’observen minerals aciculars de color marró fosc 

(piroxens de manganès?, Fig. 73). 

 

4.2.4. Grup Químic B2a 

 

L’observació per microscòpia òptica en làmina prima de 37 individus representatius de les produccions 

del grup químic B2a ha portat a la individualització de 2 petrofàbriques principals (Petrofàbriques 4 i 

5) que presenten característiques composicionals i tècniques diferents, relacionades amb produccions 

ben distintes.  

La Petrofàbrica 418 està constituïda per 30 individus, entre ceràmiques blaves (BCN172, 173, 174, 

175, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 256, 258, 259, 260, 261 i 262) i ceràmiques de reflex 

metàl·lic (DIAX85, X88, 426, 757; MJ115, BCN161, 162, 163, 164, 165, 166 i 167). La matriu de tots 

els individus es presenta carbonàtica amb coloracions macroscòpiques que varien des del groguenc fins 

al groguenc-taronja i taronja. De fet, les diferències s’observen en el grau d’oxidació, que pot oscil·lar 

  

                                                           
18 Per aquesta Petrofàbrica no es dona la Taula amb els resultats petrogràfics (les inclusions són per la majoria < 100 µm). 
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de relativament baix (com ara en DIAX85, X88, 426, 757,BCN161, 163, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 

177, 258 i 261, Fig.74), a mitjà (com ara en MJ115, BCN164, 165, 178, 179, 180, 181, 256, 260 i 262, 

Fig. 75) fins a alt (com ara en BCN183, 184, 185 i 259,  Fig.76) i en l’estat de vitrificació, des de poc 

sinteritzat (com ara en BCN258, Fig. 77) a mitjà (com ara en BCN262, Fig.78). Tanmateix es poden 

apreciar diversitats en la massa de fons, amb inclusions que poden variar de molt a mitjanament 

abundants fins a escadusseres. La fracció inferior a 100 µm és predominant i formada per grans de 

mica, quars, feldspat, òxids de ferro subordinats, microfòssils calcaris (entre els quals pues d’eriçó, 

Fig. 79) parcialment dissociats per la cocció (Fig. 80) i ocasionals minerals pesants. La fracció major 

(dimensions màximes de 700 µm, normalment < 200 µm) es presenta sempre molt escadussera i està 

formada per inclusions subanguloses-subarrodonides de quars mono i policristal·lí (Fig. 81), feldspat, 

miques (Fig. 82) i alguns fragments de roques metamòrfiques (micasquist i quarsesquist) (Fig. 83). Els 

porus són comuns i poden presentar formes irregulars o allongades que varien entre 100 i 600 µm. 

Els vidriats són opacs en làmina prima, amb moltes bombolles sovint reomplertes per carbonats 

secundaris (Fig. 84). Els seus gruixos varien entre 100 i 250 µm (fins a 350- 400 µm en BCN163 i 164, 

Fig. 85). El contacte amb el cos ceràmic és bastant net tot i que no sempre regular i la interfase és poc 

o gens desenvolupada. En general, les inclusions relictes (quars i feldspat) són relativament escasses 

(excepte en BCN164, 178, 181 i 258, Fig. 86 i 87). Alguns vidriats de les ceràmiques blaves mostren 

en la interfase agregats de petits grans opacs associats a zones de color blau (com ara en BCN178, 183, 

258 i 262, Fig. 88 i 89).  

La Petrofàbrica 5 incorpora 6 individus de ceràmica en verd i manganès (Taula 26). Aquesta es 

caracteritza per presentar una matriu carbonàtica, amb un estat d’oxidació variable, de baix (Fig. 90) a 

mitjà (Fig. 91), fet que es reflecteix en coloracions macroscòpiques dels cossos ceràmics que varien de 

groguenques a groguenques-taronges. L’estat de sinterització és parcial (Fig. 92), mentre que les 

inclusions presenten un origen bé metamòrfic, bé sedimentari. Les inclusions lligades a la matriu (< 

100 µm) són molt abundants i formades per quars, feldspat, miques i ocasionals minerals pesants. 

Igualment, s’observen microfòssils calcaris parcialment dissociats per la cocció. Les inclusions més 

grolleres estan constituïdes per nòduls d’argila fèrrica amb clasts de dimensions fines comparables als 

constituents de la massa de fons de les pastes, inclusions silicàtiques (quars, feldspat, miques i 

fragments de roques quars- feldspàtiques), fragments de pissarra, granitoide, quarsmicasquist, calcària, 

chert, gres i grauvaca (Fig. 93, 94 i 95). 

A partir de les diferencies que s’observen en les característiques texturals (freqüència dels grumolls  
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d’argila, dimensions generals de les inclusions, grau de selecció) s’han establerts tres subgrups.  

El subgrup 5a està format per 2 individus (BCN126 i 129) i es caracteritza per ser una fàbrica de gra 

fi-mitjà amb molt pocs grumolls d’argila i inclusions mitjanament seleccionades. 

El subgrup 5b està format només per 1 individu de ceràmica en verd i manganès (BCN120), que es 

caracteritza per presentar una fàbrica molt fina i molt pocs grumolls d’argila (Fig. 96). 

El subgrup 5c (MJ0097, BCN134 i BCN137) constitueix una fàbrica de gra mitjà, amb una carcassa 

poc seleccionada i freqüents grumolls d’argila.  

Els vidriats de tots els 6 individus estudiats són opacs en làmina prima, amb poques inclusions relictes 

i escasses bombolles. El contacte amb el cos ceràmic és bastant regular, mentre que la interfase està 

poc o gens desenvolupada. En la mateixa interfase i en correspondència de la decoració, es poden 

apreciar agregats relictes de minerals opacs (Fig. 97) i cristalls aciculars de color marró (piroxens de 

Mn?, Fig. 98).  

 

4.2.5. Grup Químic B2d 

 

L’observació per microscòpia òptica en làmina prima de tots els 5 individus de ceràmica policroma del 

grup químic B2d ha permès determinar la presència de dos grups petrogràfics (Petrofàbriques 6 i 7). 

Les diferències entre ells rauen en les característiques composicionals (presència/ absència d’alguns 

components) i texturals (frequencia i empaquetament de les inclusions) dels cossos ceràmics. 

Igualment, diferencies significatives existeixen també en relació als revestiments.  

La Petrofàbrica 6 (Taula 27) està constituïda només per l’individu BCN237. La matriu es presenta 

carbonàtica, ben oxidada (coloració macroscòpica taronja) i mitjanament vitrificada. Les inclusions 

relacionades amb la matriu (<100 µm) són molt abundants i formades per quars, feldspat i miques. 

Ocasionalment s’observen microfòssils calcaris, parcialment dissociats, i minerals pesants (Fig. 99). 

La fracció major (dimensions màximes 1 mm, normalment al voltant de 150-400 µm) resulta formada 

per inclusions de quars, feldspat i miques, més abundants, i minoritàriament per fragments de roques 

metamòrfiques (quarsesquist, quarsmicasquist) i sedimentaries (calcàries i chert, Fig. 100 i 101).  

Aquest individu conserva una engalba (Fig. 102) que exhibeix una matriu birefringent, rica en 

fil·losilicats i inclusions silicàtiques (principalment quars i feldspat). El seu gruix és irregular i varia 

entre 100 i 300 µm. El vidriat, parcialment conservat, apareix transparent i incolor en làmina prima, 

sense inclusions relictes ni bombolles. Entre engalba i vidriat no s’aprecia interfase. 
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La Petrofàbrica 7 (Taula 28) està formada pels 4 individus restants de ceràmica policroma (BCN290, 

291, 292 i 293) del grup químic B2d. La matriu es presenta carbonàtica, mitjanament vitrificada, amb 

un estat d’oxidació variable, de mitjà (com ara en BCN290, 291 i 292) a alt (com és el cas de BCN293). 

Les inclusions lligades a la matriu (< 100 µm) són molt abundants i formades per quars, feldspat i 

microfòssils calcaris parcialment dissociats que predominen per sobre de les miques. Com a minerals 

accessoris s’observen òxids de ferro i amfíbols. La fracció major (dimensions màximes de 500 µm, en 

general al voltant de 100-300 µm) està formada per inclusions mitjanament abundants de quars i 

feldspat, bioclasts indeterminats subordinats i ocasionals fragments de quarsmicasquist, micasquist i 

chert (Fig. 103, 104, 105 i 106). En alguns casos s’observen carbonats secundaris que reomplen les 

cavitats dels porus.  

Tots els individus conserven restes d’una engalba. En particular, la dels individus BCN290 i 293, es 

caracteritza per presentar una matriu amb poques inclusions silicàtiques, anguloses-subanguloses 

(principalment quars, feldspat i miques), i sovint alterada per carbonats secundaris (Fig. 107). Entre 

engalba i vidriat s’aprecia una interfase amb desenvolupament de minerals aciculars (Fig. 108). Els 

vidriats d’aquests dos individus són transparents i incolors en làmina prima, sense inclusions relictes 

ni bombolles (Fig. 109). En canvi, l’engalba dels individus BCN291 i 292 està poc depurada i es 

caracteritza per presentar una matriu rica en inclusions de natura metamòrfica (principalment quars i 

quarsmicasquist, Fig. 110). La interfase entre vidriat i engalba està poc o gens desenvolupada (Fig. 

111). Els vidriats d’aquests dos últims individus es presenten transparents i incolors en làmina prima 

(excepte BCN292 que mostra zones de coloració verdosa, Fig. 112), amb escasses bombolles i sense 

inclusions relictes. A més, en algunes zones s’observen restes de la decoració, probablement realitzada 

amb la mateixa argila de la pasta (Fig. 113).  

 

4.2.6. Grup Químic B4 

 

L’observació per microscòpia òptica en làmina prima de 6 individus representatius de les produccions 

del Grup químic B4 ha portat a la individualització de dues petrofàbriques19 (Petrofàbriques 8 i 9) 

diferents entre elles per característiques composicionals i texturals. 

La Petrofàbrica 8 resulta formada per 3 imitacions de la producció blu berettino (BCN188, 241, 242) 

i un individu de ceràmica blava catalana (BCN243). La matriu es presenta carbonàtica, amb un grau  

  

                                                           
19 Les pastes d’aquestes dues petrofàbriques són bastant depurades i per tant no es donen les taules petrogràfiques. 
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d’oxidació que varia de baix (coloracions macroscòpiques groguenques, Fig. 114) a mitjà (coloracions 

macroscòpiquesgroguenques/groguenques-taronges, Fig.115) i parcialment vitrificada. La fracció 

inferior a 100 µm és dominant i està formada per abundants inclusions de quars, feldspat, mica i 

microfòssils calcaris subordinats parcialment dissociats per la cocció (Fig. 116 i 117). En menor mesura 

s’observen òxids de ferro microcristal·lins. Tots els individus conserven un esmalt bastant gruixut (al 

voltant de 300 µm) que es caracteritza per la presència d’inclusions silicàtiques relictes (normalment 

< 100 µm), les quals poden variar des de escasses a mitjanament abundants (Fig. 118, 119 i 120). Entre 

tots aquests individus, destaca l’esmalt de l’individu BCN188 per la presència de nombroses bombolles 

(Fig. 121), a més a més, de les inclusions silicàtiques (Fig. 122) que varien de subanguloses fins a 

arrodonides i tenen una mida de gra relativament gran (entre 100 i 200µm). Les decoracions de blau 

intens estan formades per una capa vidriada superficial lliure d’opacifizant (Fig.123 i 124). En 

l’individu BCN243, es pot observar com aquesta capa ha reaccionat amb l’esmalt de sota formant una 

interfase irregular i relativament rica en cristalls aciculars de neoformació (Fig. 125 i 126). 

La Petrofàbrica 9 està formada per dos individus (BCN218 i 223) de ceràmica comuna. La matriu es 

presenta carbonàtica, mitjanament oxidada (coloracions macroscòpiques groguenques/taronges, Fig. 

127) i parcialment vitrificada. La fracció fina (< 100 µm) és molt abundant i està constituïda per 

freqüents microfòssils calcaris parcialment dissociats per la cocció i miques, que predominen sobre 

quars, feldspat i òxids de ferro microcristal·lins. La fracció major (al voltant de 400µm, només en el 

cas de BCN218 superior a 1 mm), és molt escassa i formada per fragments de micasquist i bioclasts 

indeterminats (Fig. 128, 129 i 130). Sovint s’observen carbonats secundaris reomplint les cavitats dels 

porus. 

 

4.2.7. Grup Químic C 

 

L’observació petrogràfica en làmina prima de 30 individus del Grup químic C20 ha portat a 

individualitzar 3 petrofàbriques principals (Petrofàbriques 10, 11 i 12), que presenten entre elles 

diferències composicionals i texturals significatives.  

La Petrofabrica 10 (Taula 29) està formada per individus de ceràmiques comunes vidriades i 

policromes. La matriu varia de mitjanament carbonàtica (Fig. 131) a no carbonàtica (Fig. 132) i de  

  

                                                           
20 Per l’estudi petrogràfic no s’han pogut analitzar separadament els individus dels grups químics C1 i C2. Això es degut al fet que els 

individus dels dos grups químics es troben barrejats en els grups petrogràfics establerts. Per tant, en aquest paràgraf, es presenten 

conjuntament tot els individus del grup químic C.  
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mitjanament oxidada (excepte per un individu que és reductora) a ben oxidada. També el grau de 

vitrificació es presenta variable, de baix a mitjà. Les inclusions lligades a la matriu (<100 µm) són 

sempre molt abundants i estan formades per quars i feldspat que predominen sobre les miques i alguns  

minerals pesants. La fracció major (dimensions màximes de 800 µm) està constituïda per abundants 

inclusions de quars, feldspat, miques subordinades, escassos fragments de roca amb un origen 

metamòrfic, o bé sedimentari. No s’exclou la presència de microfòsssils calcaris que hagin desaparegut 

a seguit de la cocció deixant només els vacúols. En alguns individus (BCN 151, 159 i 195) s’aprecien 

vacúols allongats i isoorientats com a conseqüència de la seva elaboració al torn. 

En funció de les diferències en les característiques composicionals (presència/absència d’alguns 

components) es poden identificar dos subgrups. 

El subgrup 10a (BCN150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 191, 192, 193, 194, 195 i 197) només 

incorpora ceràmiques comunes vidriades. Aquest es caracteritza per presentar una fracció major 

formada principalment per fragments de roca metamòrfica (granitoide, pissarra, quarsmicasquist, 

micasquist, quarsesquist) i minerals d’aquests derivats, mentre que la component sedimentaria resulta 

poc representada (chert, calcàries i gresos, Fig. 133, 134, 135). 

Els vidriats de les ceràmiques comunes es presenten transparents i incolors en làmina prima, amb un 

gruix que varia entre 50-250 µm, degut al contacte, no sempre, regular amb el cos ceràmic. La interfase 

està poc o gens desenvolupada (Fig. 136 i 137). Les bombolles són escadusseres, mentre que les 

inclusions relictes són del tot absents. 

El subgrup 10b (BCN231) està format per una ceràmica comuna policroma. Aquest presenta les 

mateixes característiques texturals i en part, composicionals, del grup principal, però se’n diferencia 

per la falta de fragments de roca metamòrfica (Fig. 138). Aquest individu conserva un engalba (Fig. 

139) que mostra una matriu birefringent, amb poques inclusions subangoloses-subarrodonides de quars 

i feldspat. El vidriat és molt prim, transparent i incolor en làmina prima amb molt poques bombolles. 

Entre vidriat i engalba s’aprecia una zona de reacció de color marró (Fig. 140).  

La Petrofàbrica 11 (Taula 30) està formada per imitacions de la ceràmica lígur a Taches Noires, 

ceràmiques decorades en groc i ceràmiques comunes policromes. 

La matriu es presenta mitjanament carbonàtica, ben oxidada i vitrificada, mentre que les inclusions són 

molt abundants i d’origen principalment metamòrfic. La massa de fons (<100 µm) és sempre molt 

abundant (Fig. 141) i està constituïda per microfòssils calcaris parcialment o totalment dissociats per 

la cocció, i inclusions silicàtiques (quars, feldspat i miques). Com a minerals accessoris s’observen   
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òxids de ferro, epidota, amfíbol i granat. La fracció major (dimensions màximes de 800 µm) està 

formada per inclusions de quars i feldspat, miques subordinades, fragments de roques metamòrfiques, 

i minoritàriament, sedimentaries i hipoabissals (Fig. 142, 143 i 144). Freqüentment s’observen 

carbonats secundaris. 

A partir de les diferencies que s’observen en les característiques composicionals i texturals (presencia/ 

absència d’alguns components, freqüència i empaquetament de les inclusions,) es poden identificar 4 

subgrups. 

El subgrup 11a incorpora 8 individus que corresponen a imitacions de la ceràmica lígur a Taches 

Noires (BCN 265, 268, 269, 270, 271, 272, 274 i 276) i 2 de ceràmiques decorades en groc (BCN285 

i 286). La pasta d’aquests individus destaca, sigui per la presència, en la fracció major, de fragments 

de pissarra, sigui per la presència de freqüents microfòssils calcaris que prevalen sobre les inclusions 

silicàtiques de la matriu.  

Els vidriats de les imitacions resulten transparents i incolors en làmina prima i els seus gruixos són 

bastants irregulars, fins i tot dins d’un mateix individu (com és el cas de BCN269, el vidriat del qual 

penetra profusament en el cos ceràmic, Fig. 145). La interfase pot estar molt o gens desenvolupada 

(Fig.146 i 147), les bombolles són escasses i no s’aprecien inclusions relictes. Sempre en la zona de la 

interfase s’aprecien minerals de neoformació de forma hexagonal i color taronja (Fig. 148, 149 i 150). 

Pel que fa a la decoració, en general, no s’observen traces del pigment de manganès, excepte en els 

individus BCN269 i 276. En particular, respecte a la decoració de l’individu BCN276, immediatament 

per sobre de la interfase, apareix una zona d’agregats cristal·lins de color marró (Fig. 151).   

En canvi, pel que fa als dos individus de ceràmica decorada en groc, aquests presenten un revestiment 

diferent que està format per una engalba de color gris, en nicols encreuats, i rica en inclusions 

silicàtiques fines (quars, miques i feldspats, Fig.152). Els seus vidriats són transparents i incolors en 

làmina prima amb un gruix que oscil·la entre els 50-200 µm. Les bombolles són escadusseres, mentre 

que les inclusions relictes (quars i feldspat), subanguloses-subarrodonides, són freqüents, sobretot en 

l’individu BCN286 (Fig. 153). Entre vidriat i engalba la interfase està poc o gens desenvolupada. A 

més a més, en el cas de BCN286, en la zona de contacte entre cos ceràmic i vidriat, s’aprecien minerals 

hexagonals de neoformació de color taronja (Fig. 154).  

El subgrup 11b (BCN278 i 283) està format per dos individus que corresponen a imitacions de la 

ceràmica a Taches Noires. Aquest presenta les mateixes característiques texturals del grup principal, 

però es diferencia d’aquest últim per la manca de fragments de pissarres i menys comuns microfòssils 

calcaris en la matriu. L’ individu BCN283, tot i que està classificat com imitació de la ceràmica lígur 
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a Taches Noires, representa una variació sobre el tema, per la presència d’una decoració que a més de 

mostrar les clàssiques decoracions marró- negres, incorpora pinzellades en groc (veure el capítol de la 

descripció dels materials, Taula 14). El color groc es deu a la presència per sota del vidriat d’una 

engalba blanca. Aquesta es presenta de color gris en nicols encreuats, amb inclusions fines silicatiques 

i molt alterada per carbonats secundaris (Fig. 155).  

El subgrup 11c (BCN288 i 289) està constituït per dos individus que corresponen a ceràmiques 

comunes policromes. Aquest es diferencia respecte a l’agrupació principal per la escassa presència de 

fragments de pissarra i la falta de microfòssils calcaris en la matriu. Ambdós individus presenten 

vacúols allongats i isoorientats per l’elaboració al torn. A més, s’observa la presència d’una engalba 

(Fig. 156), amb un gruix irregular, gris en nicols encreuats i rica en inclusions silicatiques 

(principalment quars i feldspat). Els vidriats d’aquests dos individus són transparents i incolors en 

làmina prima. En particular, destaca el de l’individu BCN289 per la presència d’abundants cristalls de 

color taronja, que exhibeixen un alt relleu i es troben dispersos, tant en la zona de contacte vidriat- 

engalba, així com en la interfase vidriat- cos ceràmic (Fig. 157).  

El subgrup 11 d està format per l’individu BCN236, que també correspon a una ceràmica comuna 

policroma. Aquest presenta característiques composicionals semblants amb el subgrup 11c, però es 

diferencia d’aquest últim per les seves característiques texturals (empaquetament de les inclusions, Fig. 

158). Per aquest individu no es conserva el revestiment. 

La Petrofabrica 12 (BCN296, Taula 31) resulta formada només per 1 individu que correspon a una 

ceràmica comuna. La matriu, mitjanament fèrrica, es presenta ben vitrificada i mostra un estat de cocció 

reductora. Les inclusions són mitjanament abundants i principalment de natura metamòrfica i 

sedimentaria, mentre que les de caire plutònic, són més aviat, minses. La fracció fina (<100 µm), està 

formada per quars i feldspat que predominen sobre les miques. Com a minerals accessoris s’observen 

òxids de ferro, epidota, amfíbol i turmalina. La fracció major (dimensions màximes de fins 1.5 mm, en 

general al voltant de 400-600 µm) està integrada per quars i feldspat, fragments de quarsesquist, 

quarsmicasquist, pissarra, calcaries micrítiques i alguns fragments de roques ipoabissals (Fig. 159, 160 

i 161).  
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4.3. Les ceràmiques importades documentades a la ciutat de Barcelona 

4.3.1. Les produccions de la zona valenciana 

 

L’observació petrogràfica de 6 individus considerats importacions de la zona valenciana ha permès la 

individualització de 2 petrofàbriques diferents (Taula 32).  

 

La Petrofàbrica 13 incorpora els individus BCN093, que correspon a una ceràmica vidriada verda i 

BCN108, una ceràmica vidriada verda turquesa/melat. La matriu es presenta carbonàtica, mitjanament 

vitrificada, amb un grau d’oxidació que varia d’alt (BCN108, Fig. 162) a mitjà (BCN093, Fig. 163). 

Les inclusions (< 400 µm), subanguloses-subarrodonides, són molt abundants i estan formades per 

grans de quars, feldspat, mica i calcàries micrítiques subordinades. Entre els minerals accessoris 

s’observen òxids de ferro i epidota. No s’exclou la presència de microfòssils calcaris dissociats per la 

cocció. El vidriat de l’individu BCN093 es presenta transparent i verdós en làmina prima, amb un gruix 

que varia entre 100 i 200 µm (Fig. 164). La interfase està poc desenvolupada i el contacte amb el cos 

ceràmic és bastant regular. No s’aprecien inclusions relictes, mentre que les bombolles són freqüents. 

En canvi, el vidriat de BCN108 és opac en làmina prima, amb un gruix que varia entre 150 i 200 µm 

(Fig.165). El contacte amb el cos ceràmic no sempre és regular. Les inclusions relictes són 

escadusseres, mentre que s’observen bombolles difuses.  

 

La Petrofàbrica 14 està constituïda per ceràmiques de reflex metàl·lic i majòliques amb decoració 

blava. La matriu és carbonàtica, amb un grau de vitrificació que varia d’ alt (Fig.166) a mitjà (Fig. 

167). Les inclusions subanguloses – subarrodonides són molt abundants i de gra fi-mitjà (< 100-300 

µm). Cristalls de quars, feldspat i miques són freqüents i estan associats a alguns fragments de roques 

quars- feldspàtiques, minerals pesants (grans d’òxids de ferro i amfíbol) i microfòssils calcaris 

parcialment o totalment dissociats a seguit de la cocció. A partir de les diferències que s’observen en 

les característiques composicionals i texturals (presència/absència i freqüència d’alguns components) 

es poden diferenciar dos subgrups. El subgrup 14a (BCN168, 169 i 182) presenta característiques 

composicionals i texturals comparables a les del grup principal, però se’n diferencia d’aquest per la 

falta dels components calcaris (microfòsssils calcaris). El subgrup 14b (BCN176) destaca per la 

abundant presència, en la matriu, de microfòssils calcaris parcialment dissociats (Fig. 168). 
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Tots els vidriats de la Petrofàbrica 14 es presenten opacs en làmina prima, amb un gruix que oscil·la 

entre 100 i 150 µm. El contacte amb el cos ceràmic és relativament regular i no s’aprecia interfase. Les 

bombolles són escasses (excepte en el cas de BCN169, Fig. 169), així com les inclusions silicàtiques. 

Respecte al vidriat de l’individu BCN176, cal destacar que, en correspondència amb la zona de la 

decoració, s’aprecien zones de coloració blava (Fig. 170). 

 

4.3.2. Les produccions lígurs  

 

L’observació petrogràfica de 3 individus de provinença lígur ha permès la individualització de dues 

petrofàbriques distintes (Taula 32) d’acord amb les seves característiques texturals (freqüència i 

empaquetament de les inclusions). 

 

La Petrofàbrica 15 (BCN238 i 275) està formada per 2 individus de ceràmica a Taches Noires. 

Aquesta presenta una matriu fèrrica - carbonàtica, ben oxidada i mitjanament vitrificada (Fig. 171). 

Les inclusions subanguloses /subarrodonides són molts abundants, ben seleccionades i d’origen 

metamòrfic. Les inclusions lligades a la matriu (< 100 µm) estan formades per grans de quars, feldspat, 

mica, microfòssils calcaris parcialment dissociats per la cocció associats a pocs minerals pesants (òxids 

de ferro, amfíbol i epidota, Fig. 172) i alguns microfòssils silícics (espícules). La fracció major 

(dimensions màximes de 700 µm, en general al voltant de 100-200 µm) està constituïda per inclusions 

silicàtiques (quars, feldspat i miques) i alguns fragments de roques metamòrfiques (gneis i micasquist, 

Fig. 173). Els vidriats són transparents i groguencs en làmina prima amb un gruix que oscil·la entre 

100-250 µm. El contacte amb el cos ceràmic és regular i no s’aprecia interfase. Pel que fa a la 

microestructura, cal destacar la presència d’inclusions relictes de minerals opacs, quars i feldspat (Fig. 

174). A més, pròxim a la zona de contacte entre cos ceràmic i vidriat s’observen inclusions hexagonals 

de neoformació de color taronja (Fig. 175). 

La Petrofàbrica 16 inclou, només, l’individu BCN244, una pisa datada al segle XV. La matriu fèrrica- 

carbonàtica, es presenta ben oxidada i mitjanament vitrificada. Les inclusions lítiques són escadusseres 

i tenen un origen metamòrfic àcid. La fracció fina (<100 µm) és molt abundant i està formada per grans 

de miques (biotita i moscovita), quars, feldspat, microfòssils calcaris subordinats parcialment o 

totalment dissociats per la cocció, i pocs minerals pesants (Fig. 176, 177 i 178). Ocasionalment  
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s’observen microfòssils silícics. La fracció major (dimensions màximes de 800µm) comprèn grans de 

quars i fragments de gneis. El vidriat es presenta opac en làmina prima i bastant prim (100 µm). El 

contacte entre cos ceràmic i vidriat és bastant regular i no s’aprecia interfase. Les bombolles són 

minses, mentre que les inclusions silicàtiques fines són ben difuses. 

 

4.3.3. Les produccions de la zona del Maresme (Mataró?) 

 

L’estudi petrogràfic de 8 individus, entre imitacions de la ceràmica a Taches Noires (BCN239, 266, 

267, 277, 279, 280 i 281) i ceràmiques decorades en groc (BCN284) ha portat a la identificació d’un 

grup principal (Petrofàbrica 17, Taula 32). 

La Petrofàbrica 17 es caracteritza per presentar una matriu fèrrica, parcialment vitrificada i ben 

oxidada (coloracions macroscòpiques vermelles). La fracció fina (<100 µm) està formada per 

nombrosos individus de quars, feldspat, miques i alguns minerals pesants (òxids de ferro, amfíbol, 

epidota, turmalina). La fracció major (dimensions màximes de 700 µm) està formada per minerals 

isolats de quars, feldspat, miques allongades i escassos fragments de roca metamòrfica (granitoide i 

quarsmicasquist). 

A partir de les diferències que s’observen en les característiques texturals (freqüència, grau de selecció 

i empaquetament de les inclusions), es poden distingir tres subgrups. 

El subgrup 17a (BCN239 i 279) presenta inclusions de gra fi –mitjà, ben seleccionades i mitjanament 

abundants (Fig. 179-183). 

El subgrup 17b (BCN266, 267 i 284) presenta una carcassa molt abundant on prevalen les inclusions 

de gra fi -mitjà (Fig. 184 i 185); mentre que el subgrup 17c (BCN277, 280 i 281) es diferencia per 

tractar-se d’ una fabrica de gra fi -molt fi (Fig. 186).  

Tots els vidriats de les imitacions de la ceràmica a Taches Noires es presenten transparents i/o 

incolors/groguencs en làmina prima amb un gruix que varia entre 100-250 µm. El contacte amb el cos 

ceràmic és relativament regular i la interfase està poc o gens desenvolupada. A nivell de microstructura 

s’observen grans de minerals opacs difusos en tots els vidrats i escasses inclusions silicatiques relictes 

(quars i feldspat), que exhibeixen cares arrodonides (Fig. 187,188 i 189). A més, destaquen inclusions 

hexagonals de neoformació de color taronja i inclusions aciculars de color groguenc -marró claret (en 

NP) que molt sovint creixen a partir dels grans opacs (Fig. 190 191 i 192). Respecte a la decoració, cal 

dir que en poques mostres (BCN281, 239, 266) s’aprecien evidències clares de la decoració de 

manganès: aquestes es troben pròximes a la interfase (Fig. 193 i 194).  
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En canvi, BCN284, l’únic exemplar de ceràmica comuna decorada en groc, presenta una tecnologia 

diferent pel que fa al revestiment. Aquest presenta una engalba (Fig. 195) rica en fil·losilicats i 

inclusions de quars i feldspat. El vidriat, transparent i groguenc en làmina prima és bastant prim, sense 

inclusions relictes ni bombolles.  

 

4.4. Altres individus 

 

L’estudi petrogràfic dels individus que no s’han pogut associar amb cap GR ni URCP conegudes 

arqueomètricament, ha permès la individualització de les següents petrofàbriques (Taula 33). 

La Petrofàbrica 18 està formada per 3 individus (MJ0373 i BCN095, 096) que corresponen a 

ceràmiques vidriades verdes del segle XIII. La matriu fèrrica-carbonàtica es caracteritza per presentar 

un estat d’oxidació i vitrificació elevats dels cossos ceràmics. La fracció fina (< 100 µm) és 

relativament escadussera i formada, principalment, per grans de quars, feldspat i òxids de ferro 

microcristal·lins subordinats. Les inclusions més grolleres (dimensions màximes de 500 µm, en general 

entre 100-450 µm) són mitjanament abundants i formades per components sedimentaris (calcàries 

micrítiques i microfòssilis calcaris parcialment o totalment dissociats per la cocció) associats a 

components silicàtics (individus de quars i feldspat), (Fig. 196). 

Els vidriats es presenten transparents i incolors en làmina prima, amb un gruix poc homogeni (fins a 

350 µm) degut al contacte no sempre regular amb el cos ceràmic. La interfase està molt desenvolupada 

(Fig. 197), mentre que les inclusions relictes - formades per cristalls de quars arrodonit (Fig. 198) - són 

relativament escasses, així com les bombolles. El vidriat de l’individu MJ0373 destaca per la presència 

d’inclusions hexagonals de neoformació de color taronja en la interfase (Fig. 199).  

 

La Petrofàbrica 19 està constituïda per l’individu MJ0426, el qual correspon a una ceràmica comuna 

del segle XIII. La matriu argilosa fèrrica es presenta parcialment vitrificada i ben oxidada. Les 

inclusions, subanguloses/ subarrodonides són abundants i formades exclusivament per elements 

metamòrfics. La massa de fons (<100 µm) formada per individus de quars, feldspat i miques és 

particularment abundant, mentre que com a minerals accessoris s’observen òxids de ferro i amfíbols. 

La fracció major (dimensions màximes de 3 mm, en general < 1 mm) està integrada per minerals isolats 
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de quars, feldspat i mica associats a alguns fragments de granitoide, micasquist i quarsmicasquist, (Fig. 

200, 201 i 202). 

 

La Petrofàbrica 20 està formada per l’individu MJ0431, que correspon a una ceràmica comuna 

vidriada del segle XIII. La matriu es presenta fèrrica, amb un estat de vitrificació i oxidació mitjà. Les 

inclusions, anguloses/subanguloses, són abundants, d’origen principalment metamòrfic, i 

secundàriament sedimentari. La massa de fons (<100 µm) particularment abundant, està constituïda 

per individus de quars que prevalen sobre el feldspat i les miques. Ocasionalment s’observen minerals 

pesants, entre els quals destaquen els òxids de ferro i els amfíbols. La fracció major (dimensions 

màximes de 1.2 mm, en general al voltant de 500-800 µm) està formada per grans de quars i feldspat, 

fragments de quarsmicasquist i quarsesquist subordinats, molts pocs metagranitoides, pissarres i 

calcàries micrítiques (Fig. 203 i 204). S’hi observen, a més, nombrosos vacúols allongats i isoorientats 

degut a la seva elaboració al torn. 

 

La Petrofàbrica 21 està formada per l’individu BCN090 que correspon a una pisa arcaica del segle 

XIII. La matriu es presenta carbonàtica, mitjanament oxidada i vitrificada. Les inclusions lligades a la 

matriu (<100 µm) són molts abundants i formades per miques, quars i feldspat, mentre que 

ocasionalment s’observen minerals pesants (entre els quals destaquen els òxids de ferro, la turmalina i 

l’amfíbol) i microfòssils silícis (Fig. 205). No s’exclou la presència de microfòssils calcaris totalment 

dissociats per la cocció. La fracció major (dimensions màximes de 650 µm) és escassa i formada per 

inclusions subanguloses de quars, feldspat i fragments de roques metamòrfiques (quarsmicasquist i 

micasquist). Destaca la presència, en la pasta, d’un fragment de ceràmica esmaltada (Fig. 206). 

D’aquesta mostra es conserva part del vidriat que es presenta opac en làmina prima amb un gruix que 

oscil·la entre 300-350 µm. El contacte amb el cos ceràmic és bastant regular i no s’aprecia interfase. A 

més, s’observen abundants bombolles, mentre que les inclusions silicàtiques - grans de quars 

arrodonits- són escadusseres. Molt sovint s’observen carbonats secundaris (cerussita?) reomplint les 

bombolles i processos de desvitrificació (Fig. 207). 

 

La Petrofàbrica 22 està constituïda per l’individu BCN106 que correspon a una ceràmica vidriada 

melada del segle XIII. La matriu es presenta carbonàtica, mitjanament vitrificada i oxidada. Les 

inclusions, mitjanament abundants, tenen un origen metamòrfic i sedimentari. La fracció fina (<100 

µm) és molt abundant i està formada per grans de miques que predominen sobre quars i feldspat (Fig. 
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208). Ocasionalment, s’observen minerals pesants, com els òxids de ferro i l’amfíbol. La fracció major 

(dimensions màximes de 800 µm, en general al voltant de 400 µm) està formada per quars i feldspat, 

rars fragments de quarsmicasquist, quarsita i calcàries micrítiques (Fig. 209). El vidrat es presenta 

transparent i incolor en làmina prima amb un gruix que varia entre 100-200 µm (Fig. 210). La interfase 

es troba poc desenvolupada, mentre que les inclusions relictes així com les bombolles són absents.  

 

La Petrofàbrica 23 està formada per l’individu BCN107 que correspon a una ceràmica vidriada 

melada del segle XIII. La matriu és fèrrica, ben oxidada i mitjanament vitrificada. Les inclusions són 

molt abundants amb un origen principalment plutònic i metamòrfic. Les inclusions lligades a la matriu 

(<100 µm) estan formades per nombrosos grans de quars, feldspat, miques i ocasionals minerals 

pesants (òxids de ferro i amfíbol). La fracció major (dimensions màximes de 2.5 mm, en general al 

voltant de 600-800 µm) està constituïda per fragments de granit i minerals derivats d’aquest (quars i 

feldspat), pissarres, quarsites de gra fi i argil·lites (Fig. 211 i 212). El vidriat, parcialment conservat, 

es presenta transparent i incolor en làmina prima. El seu gruix varia entre 50 i 200 µm degut al contacte 

irregular amb el cos ceràmic i al fet que, sovint, les inclusions de la pasta penetren dins del vidriat (Fig. 

213). La interfase està relativament desenvolupada, mentre que no s’observen inclusions relictes ni 

tampoc bombolles. 

 

La Petrofàbrica 24 està formada per individus que correspon a ceràmiques comunes datades al segle 

XII  tercer - quart del segle XIII. La matriu és fèrrica, ben oxidada i parcialment vitrificada. Les 

inclusions, abundants, amb una selecció bimodal, són d’origen principalment metamòrfic. La fracció 

fina (< 100 µm) està formada per quars, feldspat i miques. Com a minerals accessoris s’observen 

epidota, amfíbol, zircó i òxids de ferro. La fracció major (fins a 2 mm, en general al voltant de 400-

850 µm) està formada per minerals aïllats de quars, feldspat i miques allargades (fins a 450 µm), alguns 

fragments de metagranitoide, quarsesquist i chert (Fig. 214, 215, 216 i 217). A partir de les diferències 

en les característiques texturals (empaquetament de les inclusions) es poden diferenciar dos subgrups: 

subgrup 24a (BCN 308) i subgrup24b (BCN311). 

 

La Petrofàbrica 25 està formada per l’individu BCN133 que correspon a una majòlica en verd i 

manganès datada entre final del segle XIII- fins al segle XIV. La matriu és carbonàtica, parcialment 

vitrificada i ben oxidada. Les inclusions són relativament abundants i mitjanaments seleccionades, 

d’origen metamòrfic i sedimentari. La massa de fons (< 100 µm) està constituïda per abundants grans  
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de quars, feldspat i miques, mentre que com a minerals accessoris apareixen òxids de ferro i amfíbol. 

No s’exclou la presència de microfòssils calcaris que han desaparegut degut a la cocció, deixant només 

els vacúols. La fracció major (dimensions màximes de 2 mm, en general < 450 µm) està formada per 

inclusions de quars i feldspat, aquests últims més abundants, grumolls d’argila fèrrica subordinats amb 

inclusions silicàtiques comparables amb les de la matriu, i minoritàriament, per fragments de 

granitoides, micasquist, grauvaques i calcàries micrítiques (Fig. 218 i 219). El vidriat és opac en làmina 

prima, amb un gruix que varia entre 50 i 150 µm, degut al contacte amb el cos ceràmic no sempre 

regular (Fig. 220). Les bombolles així com les inclusions relictes són escadusseres.  

 

La Petrofàbrica 26 està formada per l’individu BCN136 que correspon a una ceràmica vidriada verda 

amb parets primes datada al segle XIV. La matriu és carbonàtica, parcialment vitrificada i poc oxidada 

(coloració macroscòpica groguenca). Les inclusions, són molt abundants i ben organitzades. La fracció 

fina (< 300 µm) és predominant i formada per grans isolats de quars (quars eòlic?) i feldspat que 

prevalen sobre les miques (Fig. 221 i 222). Com minerals accessoris s’observen òxids de ferro. El 

vidriat és transparent i incolor en làmina prima, amb un gruix que oscil·la entre 100-150 µm. El 

contacte amb el cos ceràmic és relativament regular i no s’observa interfase. Les inclusions relictes, 

així com les bombolles, són absents. 

 

La Petrofàbrica 27 està  formada per l’individu BCN263 que correspon a una majòlica amb decoració 

blava datada entre els segles XV i XVI. La matriu és carbonàtica, parcialment vitrificada i oxidada 

(coloració macroscòpica groguenca/taronja). Les inclusions, abundants i fines (normalment < 100 µm) 

estan formades per grans de miques, quars, feldspat, microfòssils calcaris parcialment dissociats per la 

cocció, òxids de ferro subordinats i molts pocs amfíbols (Fig. 223). Ocasionalment s’observen 

fragments de gresos. El vidriat es presenta opac en làmina prima, amb un gruix que varia entre 100 i 

150 µm (Fig. 224). Les bombolles són escasses, així com les inclusions relictes (quars i feldspat).  

 

La Petrofàbrica 28 està formada pels individus BCN229 i 230, que corresponen a vaixelles amb 

decoracions policromes datades entre els segles XVII-XVIII. La matriu és carbonàtica, amb un estat 

de vitrificació i oxidació parcial (coloracions macroscòpiques taronges). La carcassa està constituïda 

per una massa de fons (< 100 µm) abundant, formada per grans de quars, feldspat, microfòssils calcaris 

parcialment dissociats per la cocció, miques escadusseres i alguns minerals pesants. Les inclusions més 
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grolleres (dimensions màximes de 750 µm, en general < 300 µm) són escasses i estan formades per 

individus de quars i més rarament per fragments de quarsmicasquist, restes de bioclasts, calcàries 

micrítiques i nòduls limonítics (Fig. 225 i 226). Els dos individus conserven una engalba (100-200 µm 

de gruix) relativament depurada i formada per inclusions anguloses-subanguloses de quars i feldspat 

(Fig. 227). Puntualment, s’observen restes de la decoració realitzada amb una argila de color vermell 

(Fig. 228). Els vidriats són transparents i incolors en làmina prima i els seus gruixos varien entre 100 i 

150µm (Fig. 229). Les bombolles són molt escasses i no s’aprecien inclusions relictes. En el cas de 

l’individu BCN230, entre engalba i vidriat s’observa una lleugera interfase. 

 

La Petrofàbrica 29 està formada per l’individu BCN232 que correspon a una vaixella comuna amb 

decoració policroma datada entre els segles XVII i XVIII. La matriu fèrrica es presenta parcialment 

vitrificada i ben oxidada, cosa que es reflecteix en una coloració macroscòpica taronja. La fracció fina 

(<100 -150 µm), molt abundant, és predominant i està formada per grans de quars, feldspat i miques, 

mentre que com minerals accessoris s’observen òxids de ferro, amfíbol i epidota (Fig. 230). La fracció 

més grollera (fins a 800 µm) és escassa i està formada per fragments de quarsesquist i pissarra (Fig. 

231). Es conserva només una part molt petita del vidriat, que apareix transparent i incolor amb un gruix 

< 100 µm (Fig. 232). 

 

La Petrofàbrica 30 està constituïda per individus que corresponen a vaixelles comunes amb decoració 

policroma datades entre els segles XVII i XVIII. Aquesta es caracteritza per presentar una matriu 

fèrrica –carbonàtica, parcialment vitrificada i ben oxidada (coloració macroscòpica taronja -vermell). 

La fracció fina (< 100 µm), molt abundant, és predominant i està formada per individus de quars i 

feldspat que prevalen sobre les miques i escassos minerals pesants (òxids de ferro, amfíbol i epidota). 

La fracció més grollera (fins a 550 µm) està formada per grans de quars i feldspat, alguns fragments 

de pissarra, calcàries i chert. En funció de les diferències que s’observen en les característiques texturals 

(empaquetament de les inclusions) es poden distingir dos subgrup: subgrup 30a (BCN234, Fig. 233) 

i subgrup 30b (BCN235, Fig. 234).  

Pel que fa als revestiments, l’individu BCN234 conserva una engalba (Fig. 235) rica en inclusions 

silicàtiques (quars, feldspat i miques) amb un gruix que varia entre 100 i 250 µm. El vidriat, transparent 

i incolor en làmina prima, presenta un gruix que varia entre 100 i 200 µm - degut al contacte irregular 

amb l’engalba-, amb poques bombolles i sense inclusions relictes. En el cas de BCN235, s’observa 

com l’engalba (Fig. 236) ha reaccionat fortament i ha penetrat en el vidriat transparent (temperatures  
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de cocció elevades?).  

 

La Petrofàbrica 31 incorpora l’individu BCN294, el qual correspon, també, a una vaixella comuna 

amb decoració policroma datada entre els segles XVII i XVIII. La matriu de composició carbonàtica 

presenta un estat de vitrificació del cos ceràmic parcial, així com el grau d’oxidació, fet que es reflecteix 

en una coloració macroscòpica taronja de la pasta ceràmica. Les inclusions són abundants i presenten 

un origen metamòrfic i sedimentari. Les inclusions fines (<100 µm) relacionades amb la matriu són 

molt abundants, formades per miques que prevalen sobre quars, feldspat, microfòssils calcaris 

parcialment dissociats i ocasionals minerals pesants (Fig. 237). La fracció major (dimensions màximes 

de 650 µm, la major part al voltant de 100-150 µm) està formada per grans de quars, feldspat i miques, 

escassos fragments de quarsmicasquist, chert i bioclasts indeterminats (Fig.238).  

Aquest individu exhibeix una engalba (Fig.239), tot i que es veu molt poc conservada en làmina prima. 

L’engalba és bastant prima, de color gris en nícols creuats i formada per inclusions silicàtiques fines 

(quars, feldspat i miques). El vidriat, es presenta transparent i incolor, molt prim, amb poques 

bombolles i sense inclusions relictes. El contacte entre el vidriat i l’engalba no sempre és regular, 

mentre que la seva interfase es mostra poc desenvolupada. 

 

La Petrofàbrica 32 incorpora l’individu BCN240 que correspon a una imitació del blu berettino datada 

al segle XVIII. La matriu es presenta carbonàtica, parcialment oxidada (coloració macroscòpica 

groguenca) i vitrificada. La fracció inferior a 100 µm és dominant, i està formada per abundants 

inclusions subanguloses/subarrodonides de quars, feldspat, mica i microfòssils calcaris subordinats 

parcialment dissociats per la cocció (Fig.240). Ocasionalment s’observen òxids de ferro 

microcristal·lins. Aquest individu conserva un esmalt bastant gruixut (300 µm) i que presenta un 

contacte net amb el cos ceràmic (Fig. 241). A més s’observen bombolles difuses (Fig. 242), mentre 

que les inclusions relictes (< 100 µm) són escasses.  

 

La Petrofàbrica 33 està formada per individus que corresponen a imitacions de la ceràmica lígur a 

Taches Noires datats al segle XVIII. Es caracteritza per presentar una matriu fèrrica –carbonàtica, 

inclusions abundants i, en general, de gra fi (dimensions màximes de 650 µm, en general al voltant de 

100-150 µm). La fracció fina (< 100 µm) està constituïda per microfòssils calcaris, parcialment 

dissociats i recristal·litzats, i inclusions silicàtiques (quars, feldspat i miques), mentre que com 

accessoris s’observen turmalina i òxids de ferro. La fracció major és escadussera i està formada 
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per alguns fragments de roques metamòrfiques. A partir de les diferències que s’observen en les 

característiques composicionals i texturals (presència/absència d’alguns components i freqüència de 

les inclusions) es poden diferenciar dos subgrups. El subgrup 33a (BCN273, Fig. 243) presenta molt 

abundants microfòssils calcaris que prevalen sobre la resta de les inclusions i fragments de pissarra i 

quarsmicasquist. El subgrup 33b (BCN282) es caracteritza per l’escadussera presència de microfòssils 

calcaris i la falta de fragments de pissarra (Fig. 244). Els vidriats dels dos individus es presenten 

transparents i incolors en làmina prima, amb un gruix que oscil·la entre 100 i 200 µm (Fig.245), tot i 

que en el cas de BCN273 pot arribar fins a 500 µm degut al contacte irregular amb el cos ceràmic. La 

interfase està poc desenvolupada, mentre que les inclusions relictes, així com les bombolles, són 

inexistents. No obstant, el vidriat de l’individu BCN273 destaca per la presència de minerals aciculars 

de neoformació (diòpsids?), en la zona on el cos ceràmic ha reaccionat fortament amb el vidriat (Fig. 

246 i 246a).  

 

La Petrofàbrica 34 està formada per l’individu BCN295 que correspon a una ceràmica reduïda del 

segle XVII. La matriu fèrrica, presenta un grau de vitrificació parcial mentre que l’estat de cocció és 

reductor, amb només una banda oxidada a prop de la superfície. La fracció fina (< 100 µm) és 

predominant i està formada per importants inclusions de mica que prevalen sobre quars, feldspat, i 

ocasionals minerals pesants (òxids de ferro i epidota) (Fig. 247). La fracció major (dimensions 

màximes de 2 mm, en general al voltant de 1 mm) és molt escassa i està formada per fragments de 

granit, minerals derivats d’aquest (com quars i feldspat) i quarsesquist (Fig. 248).  
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5.1. Les ceràmiques locals de la ciutat de Barcelona 

 

5.1.1. Grup químic E 

L’estudi petrogràfic de 19 individus representatius del grup químic E (Di Febo et al., 2012) ha portat 

a la individualització d’un únic grup petrogràfic (Petrofàbrica 1). Aquest es caracteritza per la presència 

d’una massa de fons abundant amb inclusions igualment abundants i coincideix plenament amb la 

producció pròpia del taller del carrer Carders. Tot i que s’ha observat una elevada variabilitat en el grau 

de cocció i oxidació de les pastes ceràmiques i en la freqüència i selecció dels components d’aquest 

grup, cal recordar que això és degut al fet que s’han estudiat rebuigs de producció, és a dir, peces 

defectuoses no aptes per a la seva comercialització. Per la preparació de la pasta, els ceramistes del 

carrer Carders haurien seleccionat una argila fèrrica al·luvial que presenta una carcassa abundant 

formada per inclusions principalment silícies, de gra mitjà i, per tant, favorable per ser utilitzada en un 

àmbit culinari. Tot plegat, cal recordar que dins de les formes establertes pels materials del forn Carders 

hi ha també algunes tipologies compatibles amb una ceràmica de taula (com ara les gerres, BCN302, 

314 i 320 per citar alguns exemples). Les característiques texturals de les pastes no permeten excloure 

una addició intencional de la fracció sorrenca, també d’origen probablement al·luvial. Pel que fa a la 

provinença d’aquestes ceràmiques, les inclusions metamòrfiques es poden relacionar amb les roques 

del substrat paleozoic de l’àrea de Barcelona (Collserola i els turons de la Rovira), mentre que les 

argiles quaternàries es troben en tot el Pla de Barcelona, des de la Serra de Collserola fins a la franja 

litoral, incloent-hi els deltes dels rius Llobregat i Besòs. A més, a nivell petrogràfic, destaca la presència 

d’algunes inclusions com fragments de concrecions de calcedònia i grans de feldspat amb 

sobrecreixements autigènics. Aquests tenen, molt probablement, una estreta relació amb els gresos 

miocènics del l’horst de Montjuïc, on la seva presència ha estat profundament estudiada per Parcerisa 

(1999) i relacionada amb l’intens procés de silificació que va afectar alguns components d’aquestes 

seqüències sedimentàries. 

En definitiva, l’estudi dels materials procedents del taller del carrer Carders, ha permès identificar la 

producció pròpia d’aquest, així com també, reconèixer la presència, al mateix taller, de material forà 

(BCN308 i 311, Petrofàbrica 24) que es trobava allà per motius que desconeixem i per al qual s’ha 

pogut proposar una possible provinença a nivell petrogràfic com veurem més endavant.  
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5.1.2. Grup químic A 

 

Els resultats de l’estudi petrogràfic de 38 individus representatius dels GR A1, A2 i A3 concorden amb 

les precedents observacions petrogràfiques realitzades per Capelli (Buxeda et al., 2009) sobre una 

mostra de 17 individus procedents del mateix forn. Tot plegat, el fet d’haver ampliat el mostreig, i 

sobretot el fet d’haver inclòs en l’ estudi arqueomètric la caracterització petrogràfica, ha permès aclarir 

una qüestió important relacionada amb la tecnologia de producció d’aquestes ceràmiques. D’acord amb 

les observacions de Capelli, la producció del forn del carrer de l’Hospital es caracteritza per presentar 

una variabilitat contínua que afecta tant a les característiques texturals com al grau de cocció i oxidació 

de les pastes ceràmiques. Aquesta àmplia variabilitat podria estar relacionada amb una manca 

d’estandardització en la recepta de la pasta o més probablement, amb el fet que s’han estudiat materials 

que en la seva majoria procedeixen d’un centre productor - com ara el taller del carrer del l’Hospital- 

on sovint es troben els rebuigs, és a dir, les peces defectuoses i per tant no aptes per a la seva 

comercialització, o bé, els materials que per diversos motius no han entrat en els circuits de distribució. 

Igualment, cal remarcar que la Petrofàbrica 2 incorpora individus de diferents classes ceràmiques. Tot 

i així, l’observació petrogràfica dels seus cossos ceràmics no ha permès evidenciar diferències 

significatives entre les diverses classes ceràmiques, ja que les seves característiques composicionals i 

texturals resulten perfectament comparables. En relació al contingut de calci, que a nivell químic 

s’observa que augmenta de l’agrupació A1 fins a A3, cal dir que, a nivell petrogràfic, no s’aprecien 

diferències significatives entre els individus analitzats. Respecte als últims resultats presentats21 i en 

relació a la tecnologia de producció, l’evidència textural permet excloure per aquests grups químics de 

referència, i en particular per el grup A3, que és el que més alts continguts de calci presenta, que hi 

hagi una addició intencional d’aquest component a la pasta ceràmica. Respecte a la provinença dels 

materials estudiats, la natura de les seves inclusions és perfectament compatible amb les seqüències 

geològiques del Pla de Barcelona. Per la preparació de la pasta, els ceramistes haurien seleccionat 

argiles majoritàriament calcàries relacionades amb sediments marins, probablement pliocènics 

(Ventayol et al., 2002), mentre que l’evidència textural no exclou una adjunció intencional del 

desgreixador sorrenc. Les característiques de les inclusions concorden amb l’ús com a vaixella de taula 

d’aquestes ceràmiques.  

  

                                                           
21 Madrid i Fernández, M., Buxeda i Garrigós, J., Iñañez, J. G., Ferrer, S.G., Di Febo, R., 2013. Pottery production in 

medieval and modern Barcelona. A diachronic sketch, 12th European Meeting on Ancient Ceramics (EMAC 2013), 19-21 

setembre, Padova, comunicación oral.  
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Igualment interessants són les contrastacions (Buxeda et al., 2009) amb aquells individus procedents 

d’altres excavacions realitzades a la ciutat, entre les quals destaca el dipòsit de Sant Honorat i el mercat 

de Santa Caterina, i que després del tractament estadístic es van trobar englobats en el grup químic A. 

De fet, l’estudi del forn del carrer de l’ Hospital (Buxeda et al., 2009) junt amb als últims resultats 

petrogràfics, ha permès definir una Petrofàbrica principal (Petrofàbrica 2) amb la qual poder comparar 

els materials apareguts a altres indrets urbans. Els resultats d’aquesta comparació han permès confirmar 

que els materials analitzats, procedents d’aquells indrets, són compatibles amb les característiques 

composicionals i texturals dels individus del taller del carrer Hospital. De totes maneres, això no vol 

pas dir que la provinença sigui necessàriament d’aquest taller, però sí que les similituds petrogràfiques 

fan que el més plausible sigui o bé aquesta possibilitat que acabem d’esmentar, o bé l’existència d’un 

o més tallers que, explotant les mateixes matèries primeres i treballant amb la mateixa preparació de la 

pasta, constituïssin un nucli de producció ceràmica a la Barcelona del segle XIII.  

 

5.1.3. La vaixella verda barcelonina i la seva relació amb aquella documentada a 

les excavacions provençals  

 

Pel que fa al reconeixement de les produccions de Barcelona en els centres de consum de la 

Mediterrània, cal dir que, en el marc d’aquesta tesi, la caracterització petrogràfica d’ alguns materials 

(vaixella verda) del carrer de l’ Hospital, ha permès relacionar aquesta producció amb alguns fragments 

de ceràmiques vidrades verdes documentades a les excavacions provençals. Es tracta de peces de la 

segona meitat del segle XIII, procedents de les excavacions dutes a terme a la ciutat de Marsella 

(Sainte-Barbe; Alcazar), així com d’Hyères (Saint-Pierre)22. Arqueològicament, aquestes ceràmiques 

corresponen a bocals amb una nansa, coll estret, panxa globular i exhibeixen solcs profunds degut al 

tornejat. Aquestes peces havien estat genèricament atribuïdes, a partir de les dades arqueològiques i 

petrogràfiques, a una producció catalana sense poder especificar un centre productor de provinença 

(Capelli et al., 2006). Les característiques composicionals i texturals de les mostres de referencia del 

DISTAV de Genova són perfectament comparables amb les pastes de les ceràmiques de Barcelona. 

Encara que aquestes importacions no es puguin atribuir directament a la producció del carrer de 

l’Hospital , com a mínim són d’un taller que utilitzava matèries primeres similars i que feia productes 

  

                                                           
22Es tracta de les mostres de referència n. 6509, 6873, 6874 i 6875 del DISTAV de Gènova 
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similars a les del Carrer de l’ Hospital (Fig. 52, 53, 54 i 55). 

 

5.1.4. Grup químic B1 

 

La caracterització petrogràfica de 20 individus representatius agrupats en el GR B1, ha portat a la 

individualització d’un grup petrogràfic principal (Petrofàbrica 3). Tot plegat, a partir de les diferencies 

en les característiques texturals, dins de l’agrupació principal, s’han identificats tres subgrups. 

Aquestes diferències es poden considerar significatives i probablement s’han de relacionar amb la 

presència de tècniques diferents de preparació de la pasta. 

En relació al subgrup 3a, cal remarcar que aquest incorpora individus diferents tant pel que fa a la 

classe ceràmica com per la cronologia. Efectivament, dins d’aquest conjunt es troben representades 

tant les ceràmiques de verd i manganès, amb una cronologia que va des de finals del segle XIII fins al 

segle XIV, així com les ceràmiques verd- gòtic i les alfàbies datades dels segles XIV-XV. Tot i així, 

l’observació petrogràfica dels seus cossos ceràmics no ha permès evidenciar diferències significatives 

entre les distintes classes ceràmiques, ja que les seves característiques composicionals i texturals 

resulten comparables. En aquest sentit, tots els individus es caracteritzen per presentar una pasta 

carbonàtica amb inclusions mitjanament seleccionades, de gra fi-mitjà, entre les quals destaquen alguns 

nòduls argilosos fèrrics amb clasts de dimensions fines comparables amb als constituents de la massa 

de fons de les pastes. La presència d’aquests nòduls argilosos fèrrics que caracteritzen totes les pastes 

examinades, no és fàcil d’interpretar, però sembla que no seria intencional. De fet, l’evidència textural 

permet excloure que es tracti de xamota, ja que els mateixos nòduls es troben en menys quantitat, fins 

i tot són escassos, en totes les pastes analitzades.  

Una segona pasta (subgrup 3b), més fina, caracteritza els cossos ceràmics dels tres individus de 

ceràmica vidriada. En aquest cas, la diferència de pasta s’ha de relacionar, també, amb la cronologia 

d’aquests individus. De fet, aquests són els que presenten una cronologia més avançada respecte al 

conjunt de les mostres en estudi, és a dir final del segle XVI- principi del segle XVII. 

Finalment, la pasta del Subgrup 3c es caracteritza per presentar freqüents nòduls argilosos fèrrics (ben 

visibles a ull nu), inclusions poc seleccionades i més grolleres, probablement relacionades amb l’ús de 

matèries primeres no depurades.Tot i així, la correspondència que s’observa a nivell químic entre les 
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diferents produccions del grup químic B1, es podria explicar, a nivell petrogràfic, amb l’ús d’un 

nombre limitat de matèries primeres, però amb distintes tècniques de manufactura. Finalment, en 

relació a les matèries primeres explotades, els ceramistes haurien seleccionat argiles calcaries 

relacionades amb sediments marins, probablement pliocènics, per la preparació d’aquests productes- 

argiles pliocèniques caracteritzades per la presència de nòduls limonítcs resulten documentades al Pla 

de Barcelona (Daura i Parcerisa, 2008).  

En relació als revestiments, l’observació petrogràfica sobre els vidriats de les ceràmiques en verd i 

manganès ha posat de manifest que no hi ha diferències significatives entre aquells del subgrup 3a i els 

del subgrup 3c. Igualment, la tècnica d’aplicació del pigment, en els casos en els quals s’ha pogut 

documentar, resulta ser la mateixa: és a dir, una aplicació del manganès per sota de l’esmalt, 

directament sobre el cos ceràmic. La presència de minerals aciculars de color marró s’explica amb el 

fet que, aquests mateixos, són el producte de la recristal·lització del pigment original parcialment 

dissolt. Gracies al treball d’investigació que fa temps s’està realitzant a l’Escola Politècnica de Vic 

(grup MECAMAT) i gracies a l’estudi per micro-DRX al Alba Sincrotró sabem que aquests cristalls 

corresponen a bustamita - (Ca, Mn )Si2O6, un piroxè de manganès23 (Molera et al., 2013). El contacte 

net entre cos ceràmic i vidriat i la presència d’una interfase poc o gens desenvolupada, semblaria 

apuntar, per aquesta classe ceràmica, a un doble procés de cocció. 

Per altra banda, hi ha diferències entre els revestiments de les ceràmiques vidriades en verd gòtic i de 

les ceràmiques comunes. Els vidriats de les ceràmiques vidriades en verd gòtic es caracteritzen per 

exhibir poques inclusions silicàtiques relictes i una interfase ben desenvolupada, que apuntaria a l’ús 

d’una única cocció. En canvi, en el cas de les ceràmiques comunes, els vidriats són desproveïdes 

d’inclusions relictes i exhibeixen una interfase poc o gens desenvolupada. Tot plegat, tant pel que fa a 

les ceràmiques verd gòtic com a les vidriades comunes, l’observació petrogràfica semblaria suggerir 

un nivell tècnic no gaire elevat- per exemple en BCN118 i 157 els vidriats penetren àmpliament en als 

cossos ceràmics (Fig. 68 i 70).  

  

                                                           
23 Molera, J., Di Febo, R., Molina, G. i Pradell, T., 2014, SR-micro-XRD and Petrography of Crystalline Phases in Lead Glazes, X-ray 

Diffraction of Archaeological Ceramics and Clay: Principles and Applications, 6 de novembre, Londres (UCL), comunicació oral. 
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5.1.5. Grup químic B2a 

 

L’estudi petrogràfic del Grup químic B2a ha portat a la identificació de 2 Petrofàbriques principals 

relacionades amb produccions ben diferents (Petrofàbriques 4 i 5).  

Una primera producció (Petrofàbrica 4) estaria formada per les ceràmiques blaves i de reflex metàl·lic. 

Tot i que es tracta d’una producció que presenta una variabilitat contínua en el seu interior, sobretot 

pel que fa a les condicions de cocció, es tracta sempre de pastes molt depurades. Les similituds 

composicionals i texturals suggereixen l’ús de matèries primeres comparables tant pel que fa a les 

ceràmiques blaves com a les de reflex metàl·lic. Tanmateix, cal dir que tampoc s’evidencien 

correlacions definides entre pastes i decoracions i, les distincions precises resulten difícils. Pel que fa 

a les matèries primeres, l’evidència petrogràfica apunta a l’ús de sediments marins (margues?), tot i 

que, les pastes, així depurades, estan mancades d’elements discriminants que puguin avalar les dades 

químiques i arqueològiques en relació a una provinença local per aquestes ceràmiques. En relació als 

vidriats de les ceràmiques blaves, la presència d’agregats opacs en la interfase, associats a zones de 

coloració blava, testimonia una aplicació del pigment per sota l’esmalt i directament sobre el cos 

ceràmic. Molt sovint, el pigment blau es troba parcialment dissolt en l’esmalt, així com s’aprecia en 

làmina prima. La interfase poc o gens desenvolupada en tots els individus estudiats, suggereix un doble 

procés de cocció. Finalment, les correspondències existents entre les pastes de les ceràmiques blaves i 

les de reflex metàl·lic, suggereixen que la base tècnica, els processos i les cadenes operatives eren 

similars per ambdues produccions. 

En canvi, l’estudi petrogràfic de sis individus de ceràmica en verd i manganès (Petrofàbrica 5), que 

químicament es trobaven en el grup químic B2a, ha evidenciat que aquests mateixos presenten 

característiques mineralògiques i texturals diferents respecte a les pastes de les ceràmiques blaves i de 

reflex metàl·lic. Per tant, s’ha pogut establir l’ existència de tres pastes (subgrup 5a, 5b i 5c) que es 

diferencien, bàsicament, per les seves característiques texturals. Aquestes diferències en les 

característiques texturals indicarien tècniques distintes de manufactura i que, potser, podrien 

relacionar-se amb la presència de diferents tallers involucrats en la producció d’aquestes ceràmiques. 

D’altra banda, la contrastació amb les fabriques ja establertes per les ceràmiques en verd i manganès 

de la Petrofàbrica 3 (Grup químic B1), ha permès evidenciar algunes correspondències precises amb 

aquestes fàbriques de la Petrofàbrica 5. Més concretament, la fàbrica 5c és perfectament comparable 

amb la 3c, les dues caracteritzades per la presència d’abundants grumolls d’argila fèrrica, inclusions 
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poc seleccionades, més grolleres i possiblement relacionades amb sediments no depurats. El subgrup 

5a mostra característiques composicionals i texturals del tot similars a les de la Petrofàbrica 3a, és a 

dir, una pasta més fina, amb inclusions mitjanament seleccionades i poc grumolls d’argila fèrrica. 

Finalment pel subgrup 5b, que representa una pasta molt depurada amb escassos grumolls d’argila, no 

s’ha trobat cap correspondència amb les fabriques ja establertes i per tant, aquest, podria representar 

una altra producció més. De tot plegat, podem dir que un marcador petrogràfic que caracteritza totes 

les pastes analitzades de les ceràmiques de verd i manganès (Petrofàbriques 3 i 5) és la presència de 

grumolls d’argila fèrrica, que en canvi, són absents en les pastes de les majòliques blaves i de reflex 

metàl·lic. Aquest fet, juntament amb les observacions petrogràfiques portades a terme, suggereixen 

l’ús d’una argila diferent per la producció de les ceràmiques de verd i manganès respecte de la de les 

majòliques blaves i de reflex metàl·lic. Finalment, respecte als vidriats i a la tecnologia de producció, 

també en aquest cas, s’ha pogut documentar una aplicació del manganès per sota de l’esmalt, 

directament sobre el cos ceràmic i, també, la presència de minerals aciculars de color marró en la zona 

de la decoració. Aquests, com ja s’ha explicat en línies precedents, són el producte de la 

recristal·lització del pigment original dissolt i corresponen a cristalls de bustamita24 (Molera at. al., 

2013). 

 

5.1.6. Grup químic B2d 

L’estudi petrogràfic dels cinc individus de ceràmica policroma, reunits en el Grup químic B2d, ha 

conduït a la individualització de 2 Petrofàbriques (6 i 7) distintes pel que fa a les característiques 

composicionals i texturals de les seves pastes. Aquestes diferències es poden considerar significatives 

i es duen relacionar amb tècniques diferents de preparació de la pasta. Tot i així, l’existència d’elements 

composicionals comuns a les dues petrofàbriques, no permeten excloure una mateixa zona d’origen 

per les dues produccions. En aquest sentit i pel que fa a la seva provinença, cal dir que, tot i que la sèrie 

de les inclusions minerals–petrogràfiques d’aquests individus són compatibles amb una provinença 

local, les característiques de les seves pastes no troben correspondències amb cap de les altres 

produccions barcelonines que han estat caracteritzades petrogràficament fins a dia d’avui. En el cas en 

que aquestes ceràmiques no fossin locals, com a possible àrea de provinença es proposen els sectors 

  

                                                           
24 Molera, J., Di Febo, R., Molina, G. i Pradell, T., 2014, SR-micro-XRD and Petrography of Crystalline Phases in Lead Glazes, X-ray 

Diffraction of Archaeological Ceramics and Clay: Principles and Applications, 6 de novembre, Londres, comunicació oral. 
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meridionals de la península. De fet, l’estudi petrogràfic de les mostres en qüestió ha permès observar 

similituds, tot i que no precises, amb altres classes ceràmiques relacionades amb la zona del Al- 

Andalus25 (com ara Múrcia, Almeria i Màlaga). Aquest aspecte, junt amb el fet que les roques 

metamòrfiques àcides caracteritzen, també, els sectors de basament cristal·lí andalús, permeten 

plantejar o, si més no, no descartar, totalment, una provinença dels sector meridionals de la península 

per aquestes peces. D’altra banda, s’aprecien clares diferencies en la tècnica de realització de l’engalba. 

Aquestes, no només s’observen entre els revestiments de les Petrofàbriques 6 i 7, sinó també dins del 

mateix grup petrogràfic 7. En relació a aquest últim, les diferències estan estrictament relacionades 

amb el tipus de decoració. Per tant, s’ha observat que el tipus d’engalba, poc depurat i més gruixut, 

està associat amb els individus que presenten una decoració vegetal (BCN291 i 292), caracteritzada 

per una sanefa en la qual hi ha un motiu floral molt estilitzat, com una mena de fulletes que configuren 

l’orla. En canvi, el tipus d’engalba, més depurat i més prim, es troba en els individus que presenten una 

decoració “geomètrica” (BCN290 i 293), formada per circumferències concèntriques de color marró i 

una línia que fa ziga-zaga. A més a més, cal observar que les relaciones establertes entre tipus d’engalba 

i decoració es veuen suportades per la cronologia de les peces: és a dir que, l’engalba poc depurada 

amb una decoració vegetal es troba en les peces datades al darrer terç del segle XVIII, mentre que 

l’engalba més depurada amb una decoració “geomètrica” es troba en les peces datades a la segona 

meitat del segle XVIII. Finalment, pel que fa a la Petrofàbrica 7, no es pot excloure que aquestes 

diversitats en la tècnica de realització de l’engalba siguin també indicatives de l’existència de més 

produccions que comparteixen una mateixa zona de provinença.  

 

5.1.7. Grup químic B4 

 

L’estudi petrogràfic dels individus del Grup químic B4 ha portat a la identificació de 2 Petrofàbriques 

(8 i 9) que presenten diferencies composicionals i texturals relacionades amb dues produccions ben 

diferents.  

Respecte als 3 individus d’imitacions del blu berettino, l’estudi de les seves pastes indica que es tracta 

d’un grup homogeni, mentre que algunes característiques, com per exemple l’elecció de matèries 

primeres carbonàtiques depurades, suggereixen un bon nivell qualitatiu per aquestes imitacions.  

  

                                                           
25 Es tracta de les mostres 4422, 4423, 4506, 4507, 4510, 6555 del DISTAV de Gènova. 
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Igualment, les similituds composicionals i texturals entre les pastes d’aquests individus i l’única mostra 

de ceràmica blava catalana de la mateixa Petrofàbrica, apunten a l’ús de matèries primeres 

comparables. No obstant, l’observació dels esmalts ha posat de manifest una sèrie de diferències que, 

potser, caldria la pena destacar. Tots els esmalts han estat realitzats utilitzant una barreja formada per  

silicats (quars i feldspat) associats a Pb (principal fundent) i probablement Sn (opacifizant). Mentre 

que en el cas de l’individu BCN188 l’observació petrogràfica semblaria apuntar a l’ús d’una sorra no 

manipulada - les inclusions relictes són bastant grolleres i arrodonides-, en la resta dels individus, les 

dimensions inferiors (< 100 µm) i la forma angulosa de la majoria dels grans relictes de quars i feldspat 

semblaria suggerir una molturació de la matèria primera silicàtica. La presència d’aquests grans relictes 

es pot relacionar amb un percentatge insuficient de fundent, amb una baixa temperatura durant la 

segona cocció, o bé, la seva presència podria ser intencional amb la finalitat d’augmentar l’efecte 

opacifizant. Respecte a la decoració blava d’aquestes peces, com ja hem destacat en la part química, 

les pastes de les imitacions del blu berettino presenten alts valors de Cu que probablement depenen 

d’una difusió d’aquest element des del vidriat cap a la matriu. De fet, alguns estudis han evidenciat que 

en la decoració del blu berettino molt sovint, al mineral de cobalt estan associats l’arsènic, el coure i 

el níquel (Capelli et.al., 2003a, Ruffini et al., 2005). Respecte a la microestructura dels vidriats, cal 

destacar la de l’individu BCN243, l’unica peca de blava catalana inclosa en aquest grup que ha estat 

analitzada. L’observació petrogràfica ha posat de manifest la presència freqüent en la zona de la 

decoració de cristalls aciculars de neoformació. Gracies al treball d’investigació que fa temps s’està 

realitzant a l’Escola Politècnica de Vic (grup MECAMAT) i gracies a l’estudi per micro-DRX al Alba 

Sincrotró sabem que aquests cristalls són arsenats de plom i calci formats durant la cuita26 (Gómez et 

al., en premsa). Finalment, pel que fa a la provinença d’aquestes peces, cal dir que les pastes, així 

depurades, estan mancades d’elements discriminats que puguin integrar les dades químiques i 

arqueològiques. 

En canvi, l’estudi de les ceràmiques comunes (Petrofàbrica 9) ha evidenciat l’ús de matèries primeres 

menys seleccionades i, també, d’una pasta diferent respecte a les mostres precedents caracteritzades.  

Des d’un punt de vista arqueològic, com ja s’havia comentat en la introducció, peces anàlogues a les 

examinades en aquest estudi i interpretades com petits envasos per vendre qualsevol mena de 

productes, es troben publicades per García Espuche i col·laboradors (Garcia Espuche et al., 2010) tot 

  

                                                           
26 Molera, J., Di Febo, R., Molina, G. i Pradell, T., 2014, SR-micro-XRD and Petrography of Crystalline Phases in Lead Glazes, X-ray 

Diffraction of Archaeological Ceramics and Clay: Principles and Applications, 6 de novembre, Londres (UCL), comunicació oral. 
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i que Beltran de Heredia contempla la possibilitat que es puguin tractar de granades incendiàries de mà 

(Beltran de Heredia, 2010, 206-207). En un article publicat en les Atti di Albisola, Carlo Varaldo (1992) 

presenta les “bombe fittili” medievals de la fortalesa del Priàmar (Savona), ens explica el seu 

funcionament, i, a més, es basa en els principals estudis publicats sobre el tema (Bagatti, 1953; Bosi, 

1966). Aquests estudis, han criticat durament els escrits dels estudiosos anglesos i russos que 

consideraven aquests objectes com contenidors per mercuri, perfums i vi. Les peces presentades per 

Varaldo corroboren la hipòtesi arqueològica sobre l’ús de peces d’aquest tipus com bombes de mà. A 

més, un fet molt important a destacar, és que aquestes peces concorden amb les de Barcelona, no només 

a nivell morfològic, sinó també a nivell cronològic, és a dir, que la seva datació remunta al segle XVIII, 

quan sembla que els exemplars de ceràmica havien estat substituïts, totalment, per les de ferro. 

Finalment, no cal oblidar que les peces de Barcelona apareixen a les excavacions del Born en l’estrat 

d’abandonament i arrasament d’aquest sector de la ciutat, que es situa entre 1714 i 1716, data de 

finalització de la Guerra de Successió i de la construcció de la Ciutadella borbònica.  

 

5.1.8. Grup químic C 

 

L’estudi petrogràfic del Grup químic C es presenta molt problemàtic degut al fet que s’han analitzat 

poques mostres i, a més, aquestes pertanyen a classes ceràmiques diferents per les quals, en alguns 

casos, les informacions arqueològiques són escasses o totalment absents. Per tant no es pot excloure 

que amb un nombre major de mostres i disposant de les necessàries informacions arqueològiques se’n 

puguin canviar o matisar algunes conclusions i, fins i tot, discriminar millor els grups establerts. La 

consideració general és que la majoria de les ceràmiques d’aquest grup comparteix un nombre limitat 

de matèries primeres, les quals resulten compatibles amb les seqüències geològiques circum-locals 

(Petrofàbriques 10, 11 i 12). Tanmateix, l’observació petrogràfica ha evidenciat l’existència de 

diferents tècniques de preparació de la pasta, les quals s’han de relacionar, evidentment, amb les 

diverses classe ceràmiques i cronologies considerades.  

Entre les classes ceràmiques analitzades, segurament hi ha tres produccions que estan ben 

caracteritzades a nivell petrogràfic. La primera d’aquestes, és la de les ceràmiques vidriades comunes 

(Subgrup10a). És interessant constatar com aquest grup de ceràmiques mostra característiques 

petrogràfiques totalment diferents respecte a l’altra producció de la mateixa cronologia i classe 

ceràmica (Subgrup 3b) precedentment discutida. Així doncs, aquestes diversitats apunten a l’ús de 
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diferents matèries primeres, que podrien indicar la presencia de almenys dos tallers que en la mateixa 

època estan produint a la ciutat de Barcelona el mateix tipus de ceràmica utilitzant matèries primeres i 

receptes diferents de preparació de la pasta.  

La segona producció correspon a un petit grup d’ imitacions de la ceràmica lígur a Taches Noires 

(Subgrups 11a i 11b). Les diferències composicionals entre els Subgrups 11a i b no semblen que de 

moment es puguin considerar significatives i per tant el més plausible sembla relacionar-les amb una 

variabilitat en l’escala del dipòsit argilós. Igualment, és interessant observar com a nivell petrogràfic, 

aquest grup d’imitacions presenta característiques composicionals i texturals ben comparables amb les 

de dos individus- BCN285 i 286- que pertanyen a la producció de l’anomenada ceràmica comuna 

decorada en groc. En aquest sentit, no sembla il·lògic plantejar l’ús d’una mateixa recepta de pasta a 

l’hora de fabricar les dues produccions. D’altra banda, els dos individus de ceràmica decorada en groc 

(BCN285 i 286), es diferencien de les esmentades imitacions tant pel que fa a la decoració, realitzada 

amb pinzellades groguenques, com pel que fa als vidriats. Aquests últims, presenten freqüents 

inclusions relictes que indicarien que no s’haurien assolit temperatures molt elevades i necessàries per 

a la seva fusió. Finalment, un aspecte interesant que mereix ser destacat, és la presència, tant en els 

vidriats de les imitacions com en les ceràmiques decorades en groc, d’inclusions hexagonals de 

neoformació de color taronja. El principal problema que presenten aquestes inclusions és que, a part 

de les dimensions petites, es troben per sota de la superfície vidriada, la qual cosa crea molts problemes 

a l’hora d’analitzar-les amb les tècniques tradicionals- al microscopi electrònic són absolutament 

invisibles-. De fet, aquestes inclusions ja havien estats documentades per Capelli en els vidriats de 

ceràmiques de cuina dels segle XIII procedents de les excavacions dutes a terme al Palazzo Ducale di 

Genova i per les quals es plantejava una importació des de l’ àrea egea-anatòlica (Capelli et al., 2007). 

Fins al dia d’avui sembla que aquestes inclusions es puguin documentar en els vidriats de ceràmiques 

diferents per classe, cronologia i provinença: importacions lígurs de la ceràmica a Taches Noires27 i 

també en les seves imitacions catalanes27, ceràmiques policromes27, ceràmiques catalanes decorades 

en groc27, ceràmiques vidriades verdes del segle XIII de producció siculo-magrebina27 i finalment en 

el vidriat melat d’un càntir procedent de les excavacions dutes a terme a la Casa Convalèscencia de 

Vic (Gómez et. al., en premsa). El denominador comú de totes aquestes produccions i el principal 

responsable de la formació d’aquests cristalls sembla ser el contingut de ferro dels vidriats.  

  

                                                           
27 En aquesta mateixa tesi 
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Evidentment un paper important l’ ha de jugar també la temperatura de cocció. Aquestes inclusions 

s’han poguts analitzar, recentment, per micro-DRX al Alba Sincrotró i estan encara en fase d’estudi.  

La tercera producció (Petrofàbrica 12) que només inclou l’individu BCN296 (fogó) presenta 

característiques texturals totalment diferents respecte a tots als individus del grup químic C fins ara 

examinats. L’abundant carcassa, formada per inclusions, principalment silícies, de mida de gra mitjà 

concorda amb el seu ús en un àmbit culinari. Desafortunadament, la falta d’informacions 

arqueològiques sobre la peça en estudi i de materials de referència no permet anar més allà d’una 

caracterització petrogràfica del seu cos ceràmic. Tot i així, la seva provinença no és incompatible amb 

un origen local/regional.  

En relació a la sèrie de les ceràmiques policromes (BCN231 i BCN 236, 288 i 289), l’estudi petrogràfic 

ha evidenciat l’ús d’almenys dues receptes diferents per la preparació d’aquests productes. Tot i que hi 

ha una certa correspondència entre les pastes dels individus de ceràmica policroma i les de les 

ceràmiques comunes vidriades i de les imitacions a Taches Noires, cal tenir en compte que el nombre 

d’individus analitzats és molt reduït i no permet formular cap mena de conclusió. El que si sembla molt 

clar és que les petrofàbriques identificades per aquests individus de ceràmica policroma- BCN231 i 

BCN236, 288 i 289- no troben cap paral·lelisme amb les fàbriques precedentment establertes per un 

altre grup de policromes de la mateixa cronologia (Petrofàbriques 6 i 7) i per les quals no es pot 

descartar totalment una provinença forana. 

 

 

5.2. Les ceràmiques importades documentades a la ciutat de Barcelona 

5.2.1. Les produccions de la zona valenciana 

 

En relació a les produccions de provinença valenciana, la comparació amb mostres de referència 

procedents de la base de dades del DISTAV ha permès trobar algunes similituds amb les pastes 

analitzades. Tot i que, aquestes correspondències no són puntuals, les característiques generals de les 

pastes examinades permeten plantejar com a probable àrea de provinença la mateixa zona valenciana, 

sense però poder especificar un centre productor. En particular, en el cas de les mostres BCN093 i 108 

(Petrofàbrica13), sembla que es pugui determinar la presència de certes similituds amb les pastes  
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d’algunes pises28 d’ inici del segle XIV decorades en verd i manganès. Aquestes ultimes presenten una 

matriu carbonatada amb clasts principalment de quars, feldspat, mica i calcàries. Tot i així, l’estudi 

petrogràfic ha evidenciat una clara diferència pel que fa als vidriats de les dues mostres analitzades. De 

fet, com ja s’ha explicat en l’apartat precedent, el vidriat de la mostra BCN108 es diferencia per la 

presència d’un agent opacifizant (Sn?). Al llarg dels segles XIV i XV, hi ha constància de la producció 

a Valencia de ceràmiques amb un fons turquesa que s’aconseguia afegint al esmalt estannífer òxid de 

coure (Coll Conesa, 2009). A nivell químic, la pasta d’aquesta mostra és lleugerament més rica en ferro 

(5.06%) respecte a BCN093, presenta valors de coure al voltant de 202 ppm i macroscòpicament 

exhibeix una coloració vermella deguda a la cocció oxidant. En canvi, el vidriat de BCN093 és 

totalment transparent, mentre que la pasta presenta valors de coure al voltant de 479 ppm i a nivell 

macroscòpic mostra un to claret.  

D’altra banda, pel que fa a les ceràmiques de majòlica blava i de reflex metàl·lic (Petrofàbrica 14), les 

diferències detectades a nivell de pasta són de moment difícils d’ interpretar, considerat el nombre 

limitat d’individus. Tot plegat, aquestes ceràmiques mostren algunes correspondències a nivell de pasta 

amb un petit lot de majòliques decorades en blau, datades entre finals del segle XIV inici del segle XV 

que provenen dels alfarers de Manises i Paterna29 (García Porras et al., 2013). Cal dir que en el cas de 

les mostres objectes del nostre estudi, no ha estat possible concretar si la seva provinença es pot 

adscriure a la zona de Manises o bé a la de Paterna, perquè l’estudi petrogràfic de les mostres de 

referència que provenen d’aquests dos tallers, ja havia assenyalat l’existència, dins de les agrupacions 

de pasta, d’una base tècnica i de processos similars en el dos centres de produccions que impediria 

reconèixer diferències significatives.  

No obstant, a nivell petrogràfic, sí que hi ha una diferència molt clara entre, les produccions de 

majòliques blaves i les de reflex metàl·lic identificades com barcelonines i, les de provinença 

valenciana. Així doncs, les ceràmiques reconegudes com de producció local mostren pastes molt més 

depurades, on predomina la fracció fina, mentre que, pel que fa els seus esmalts, aquests presenten una 

major variabilitat i per tant resulta difícil utilitzar-los per discriminar entre diverses produccions i 

inferir sobre la provinença.  

  

                                                           
28 Es tracta de les mostres 9293; 9290; 9284 i 9285 del DISTAV de Gènova. 
29 Es tracta de les mostres 9283, 9287,9288, 9296, 9297 del DISTAV de Gènova. 
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5.2.3. Les produccions de la zona del Maresme (Mataró?) 

 

L’estudi petrogràfic de 8 individus ceràmics- dels quals 7 corresponen a imitacions de la ceràmica a 

Taches Noires i 1 pertany a la sèrie de la ceràmica decorada en groc-, ha permès establir l’existència 

d’una sèrie de diferències en les característiques texturals de les seves pastes. Tot i que les dades 

químiques consideraven aquestes ceràmiques com pertanyents a un única producció, les diversitats 

individualitzades a nivell petrogràfic s’han de considerar significatives i suggereixen l’adopció de 

distintes tècniques de preparació de la pasta, pot ser relacionades amb la presència de més d’un taller 

implicats en la preparació d’aquests productes. Per altra banda, cal recordar que dins d’aquest conjunt 

es troba un individu- BCN277- que en un primer moment havia estat arqueològicament considerat com 

una possible importació lígur (Taula 13 dels materials). Els resultats químics integrats en l’estudi 

petrogràfic han establert que es tracta d’una imitació.  

Pel que fa a la provinença d’aquest grup, cal dir que la natura de les seves inclusions no és incompatible 

amb un origen local. Tanmateix, és important observar que la provinença de la zona del Maresme 

(Mataró?), establerta en funció de les dades químiques, es basa principalment en els alts valors de sodi 

que caracteritzen tots els individus d’aquest conjunt, a més a més, de la seva comparació amb mostres 

de referència provinents d’un forn de Mataró.  

Respecte als alts valors de sodi, aquests podrien estar perfectament relacionats amb la presència en la 

pasta ceràmica de cristalls de plagiòclasi particularment rica en sodi. En canvi, pel que fa a les mostres 

de referència de Mataró, caldria puntualitzar alguns aspectes. Aquestes procedeixen d’un forn datat al 

segle XIX, on es van trobar diferents tipus de vaixelles en bon estat de conservació, excepte ceràmiques 

a Taches Noires. A part de la diferència en la cronologia que pot, en aquest cas, no ser significativa, 

les mostres de Mataró, utilitzades com referències, no exhibeixen, a nivell macroscòpic, ninguna 

relació amb les presentades en aquest estudi. La decoració i el vidriat són diferents i, sobretot la pasta; 

aquesta és grollera i mostra, a la lupa binocular, unes inclusions fosques que no són comuns a les pastes 

de les imitacions. Tenint en compte aquestes observacions, una provinença de la zona del Maresme, 

establerta només sobre base química, crec que, s’hauria de complementar mitjançant l’estudi 

petrogràfic de les mostres de referència utilitzades. D’aquesta manera, es podria comprovar si realment, 

a nivell de pasta existeixen correspondències entre els exemplars de procedència barcelonina i les de 

Mataró. En relació a aquest centre de producció, sí que hi ha constància de la localització de ceràmiques 

a Taches Noires, que en funció de les seves característiques macroscòpiques es consideren com 
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probables importacions lígurs30. En un futur, la possibilitat d’analitzar arqueomètricament també els 

exemplars de ceràmica a Taches Noires de Mataró, podria resultar útil para aclarir la seva real 

provinença i proporcionar més informacions sobre la presència d’aquesta classe ceràmica a la costa 

catalana. A part del centre productor de Mataró, recentment, han estat recuperades imitacions d’aquesta 

ceràmica durant l’excavació d’un taller a Manises (València), les quals han pogut ser caracteritzades 

arqueometricament31 (Coll Conesa Conesa et al., 2012). Les imitacions valencianes són ben 

diferenciables de les que han estat recuperades a la ciutat de Barcelona i es caracteritzen per presentar 

una matriu fèrrica, així com abundants inclusions formades per un predomini de quars i feldspat 

associats a altres components (quarsites, calcaries, chert, miques, micròfossils calcaris, amfíbol, 

titanita, zircó i grans de minerals opacs).  

Un altre aspecte a remarcar és que l’observació petrogràfica dut a terme sobre el conjunt en estudi ha 

permès establir la presència de correspondències precises entre les pastes de les imitacions a Taches 

Noires i la d’una ceràmica decorada en groc (BCN284). Igualment, és interessant observar com es va 

proposar de nou, la mateixa analogia ja observada entre les pastes del grup de les imitacions a Taches  

Noires de producció barcelonina i les de dos individus de ceràmica decorada en groc (BCN285 i 286). 

Aquesta constatació sembla recolzar encara més la idea segons la qual la pràctica de fer servir una 

mateixa pasta per ceràmiques semblants i que es diferencien únicament en el acabat final devia ser 

habitual en els tallers. 

Pel que fa als revestiments, l’examen petrogràfic ha evidenciat l’existència d’algunes diferències que 

indiquen l’ús de tècniques distintes per a la seva manufactura. Una primera diferència s’observa en el 

mateix conjunt en estudi, és a dir, entre els vidriats de les imitacions a Taches Noires i el de la ceràmica 

decorada en groc (BCN284), el qual, a més a més, es distingeix també per la presència d’una engalba. 

Per altra banda, la tecnologia dels vidriats d’aquestes imitacions exhibeix estretes correspondències 

amb les produccions d’Albisola (BCN238 i 275). En els dos casos, els ceramistes haurien afegit a la 

barreja de vidre minerals opacs i inclusions de quars i feldspat. Aquest darrer aspecte indicaria l’ús de 

tècniques similars relacionades o bé amb una transferència de coneixement o bé, amb la intervenció 

directa en la producció d’aquestes imitacions dels ceramistes lígurs. En segon lloc, existeixen també 

clares diferències entre els vidriats d’aquestes imitacions i les de producció barcelonina. Com ha 

evidenciat l’estudi petrogràfic, la producció local d’aquesta sèrie ceràmica es caracteritza per la manca 

de grans opacs associats a inclusions silicàtiques relictes; fet que indicaria l’adopció d’una tècnica ben 

diferent i sense cap relació amb les manufactures lígurs.  

                                                           
30 Comunicació personal de Cerdà i Mellado 
31 Es tracta de les mostres 9720, 9721 i 9722 del DISTAV de Gènova 
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Finalment, respecte a la microestructura dels vidriats de les imitacions del conjunt en estudi, cal 

destacar que l’observació petrogràfica ha posat de manifest la presència d’ inclusions aciculars (Fig. 

192) que creixen a partir dels minerals opacs (hematites). Aquests cristallets han estats analitzat per 

micro Raman32 i també per micro-DRX al Alba Sincrotró i els espectres recollits sobre 

diferentsinclusions aciculars mostren els típics pics de melanotekita (Glasser, 1967). Es tracta d’un 

sorosilicat ortoròmbic (Pb2Fe2Si2O9), membre extrem d’una solució sòlida completa, del la qual la 

kentrolita (Pb2Mn2Si2O9) constitueix l’altre terme. Més en general, la presència d’un membre de la 

sèrie kentrolita-melanotekita ha estat detectat per MER en relació a les decoracions de manganès de 

les imitacions de la ceràmica a Taches Noires del taller valencià de Manises33. La formació de 

melanotekita pot proporcionat una indicació sobre la temperatura de cocció assolida, ja que sabem que 

aquesta fase es comença a formar, indicativament, al voltant de 850°C (Dörsam et al., 2008; Glasser, 

1967). 

 

5.3. Altres individus 

 

L’estudi petrogràfic dels tres individus (MJ0373, BCN095 i 096) de ceràmica vidrada verda, indica 

que es tracta d’un grup homogeni i que, per tant, es pot atribuir a una única producció (Petrofàbrica 

18). Aquesta, per una banda, mostra característiques composicionals i texturals molt diferents respecte 

a la Petrofàbrica 2, on es troba un individu (BCN094) de la mateixa classe i cronologia i pel qual s’ha 

proposat, per comparació amb els materials del forn del carrer de l’ Hospital, una provinença local. 

D’altra banda, les pastes dels tres individus analitzats són perfectament comparables amb les d’un 

conjunt de gerres vidriades verd fosc34 (Capelli et al. 2006), procedent de les excavacions dutes a terme 

a Marsella i per les quals, en funció de les dades arqueològiques i arqueomètriques s’ha proposat com 

zona de provinença l’àrea sícul- magrebina. 

 

Les Petrofàbriques 19 i 20 estan formades pels individus MJ0426 i 0431, ambdós procedeixen del taller 

del carrer de l’Hospital, i corresponen, respectivament, a una ceràmica comuna sense vidriar i a una 

ceràmica vidriada verda. L’estudi petrogràfic de les seves pastes ha evidenciat la presència d’elements 

composicionals i texturals que no corresponen amb la producció pròpia identificada en aquest taller 

                                                           
32 Dades no publicades. Anàlisis fetes al al CCiTUB de la Universitat de Barcelona amb la colaboració del Dr. Tariq Jawhari 
33 Coll Conesa, J., Pérez Camps, J., Caroscio, M., Molera, J., Pradell, T., Molina, G., Capelli, C., Di Febo, R., 2012, Arqueométria de 

las cerámicas vidriadas decoradas con manganeso del grupo “a taches noires” producidas en Manises, Congresso Internacional A 

Cerâmica Medieval no Mediterrâneo (X CICM2), Silves, 22-27 octobre , poster 
34 Es tracta de les mostres 6876, 6877, 6535 i 6538 del DISTAV de Gènova. 
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(Buxeda et al., 2009). Tot i que, ambdós individus són diferents entre sí, les característiques de les 

seves pastes presenten fortes similituds composicionals amb els materials del forn del carrer de Carders 

(Di Febo et al, 2012). Aquestes similituds, majors en el cas de l’individu MJ0431, més que permetre 

la seva assignació a la producció pròpia del taller Carders, permeten suposar que hi varen haver altres 

produccions que explotaven materials similars als que es varen emprar al taller mateix. Així doncs, 

igual com el taller del carrer de l’Hospital permetia suposar l’existència d’una àrea de producció al seu 

voltant que explotava materials similars, el taller de Carders podria trobar-se en una segona àrea de 

producció ceràmica on diferents tallers podrien també estar explotant les mateixes matèries primeres. 

Finalment, en relació a la olla MJ0426, cal observar que la pasta de matriu fèrrica i inclusions de silicats 

abundants i de mida gran mitjà és ben apta per ésser utilitzada com ceràmica de cuina.  

 

La Petrofàbrica 21 formada per l’individu BCN090 presenta característiques composicionals i texturals 

diferents respecte a la Petrofàbrica 2, on es troben agrupats individus de la mateixa classe, és a dir pisa 

arcaica de producció local. Alguns elements d’aquesta pasta, com la component metamòrfica àcida 

(fragments de quarsmicasquist i micasquist, individus de quars, miques i feldspat) i sobretot la 

presència de microfòssils silícis podrien apuntar a una probable provinença des del sectors meridionals 

de la Península Ibèrica. Tanmateix, és interessant observar com a nivell químic aquest individu, destaca 

pel seu elevadíssim contingut de MgO (> 5.50%). Entre els materials analitzats en la base de dades de 

l’ARQUB, hi ha algunes mostres de ceràmiques blaves provinents del centre productor de Puente del 

Arzobispo, que presenten un contingut de magnesi al voltant de 5.47% (Iñañez, 2007). Una comparació 

química amb les mostres provenint des del centre productor de Puente Del Arzobispo (Iñañez, 2007), 

associada a un estudi en làmina prima, potser podria proporcionar alguna informació sobre la 

provinença de l’individu BCN090. Finalment, en relació al fragment de ceràmica que conserva part del 

seu esmalt i que es troba aïllat en la massa de fons de l’individu BCN090, l’evidència textural permet 

excloure que es tracti de xamota.  

 

La Petrofàbrica 22 està formada per l’individu BCN106 que correspon a una ceràmica vidriada melada. 

Aquesta presenta característiques composicionals (manquen els fragments de granitoide i els grums 

limonítics) i texturals diferents respecte als individus de la mateixa classe, que es troben en el Grup 

petrogràfic 2 i que es consideren de producció local. No obstant, la natura de les seves inclusions no és 

incompatible amb una provinença local/circum-local. Finalment, les característiques de les seves 

inclusions concorden amb el seu ús com una vaixella de taula per aquesta ceràmica. 
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La Petrofàbrica 23 formada per l’individu BCN107 presenta característiques composicionals 

(principalment fragments de roca plutònica) i texturals diferents respecte a les Petrofàbriques 2 i 22, 

on es troben representades les mateixes classes ceràmiques, és a dir ceràmica vidrada melada. Les seves 

característiques - la pasta de matriu fèrrica i una carcassa abundant formada per inclusions silícies de 

mida de gra mitjà- són favorables a interpretar la utilització d’aquesta ceràmica en un àmbit culinari. 

Pel que fa a la provinença, la natura de les seves inclusions no són incompatibles amb una provinença 

local/regional. En aquest sentit, l’ única comparació de la qual disposem, a nivell petrogràfic, és un lot 

de ceràmiques de cuina del segle XIII que provenen del taller medieval de Cabrera d’Anoia, a uns 50 

km de Barcelona (Travé Allepuz, 2009). Tot i que el taller estava especialitzat en la producció de 

ceràmiques de tipus culinari amb cocció reductora, l’estudi de les seves pastes ha evidenciat l’ús d’una 

argila fèrrica al·luvial caracteritzada per una carcassa abundant i grollera formada, principalment, per 

fragments de caire plutònic (granodiorites) i metamòrfic (pissarres), minerals derivats d’aquests (quars, 

feldspat i miques), associats a alguns fragments d’origen sedimentari (grauvaques i calcàries 

micrítiques).  

 

La Petrofàbrica 24 està formada per dos individus de ceràmica comuna (BCN308 i 311) procedents del 

taller del carrer de Carders. Les seves diferències en les característiques texturals s’han de considerar 

significatives i indicarien l’existència de dues pastes diferenciades entre sí, i diferenciades, també, de 

la producció del carrer de Carders. Respecte a la provinença d’aquests dos individus, la natura de les 

seves inclusions no permet excloure un origen local o regional 

. 

 

La Petrofàbrica 25 està formada per l’individu BCN133 que correspon a una majòlica decorada en verd 

i manganès. Les característiques composicionals i texturals de la seva pasta són perfectament 

comparables amb les de la Petrofàbrica 3 (Subgrup 3a) on es troben representades les mateixes classes 

ceràmiques. Es tractaria d’una fàbrica de gra fi-mitjà amb pocs grumolls d’argila i inclusions 

mitjanament seleccionades. Per tant, es podria plantejar un origen local també per aquest individu.  

 

La Petrofàbrica 26 està formada per l’individu BCN136, una ceràmica vidriada verda amb parets 

primes. Des d’un punt de vista arqueològic, no hi cap informació sobre aquesta peça, mentre que 
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químicament, el mateix individu sempre queda com a no classificat, independentment del tractament 

estadístic. La pobresa composicional de la seva carcassa no permet anar més enllà de la indicació 

genèrica d’una possible provinença del nord d’Àfrica, degut a la presència de grans de quars arrodonits 

que podrien suggerir un origen eòlic. En aquest sentit, algunes correspondències composicionals, 

encara que no gaire precises, es troben amb un lot de ceràmiques de cobalt i manganès procedent de la 

Ligúria35 i atribuïbles a fàbriques del nord de Tunísia (Benente et al. 2002). Aquestes peces, datades 

entre l’últim quart del segle XII i la meitat del segle següent, són el fruit de la creixent demanda de 

ceràmica fina de taula i a la qual es respon important productes ceràmics des del Mediterrani. 

 

La Petrofabrica 27 està constituïda per l’individu BCN263 que correspon a una majòlica blava. Tot i 

que aquest individu no s’adscriu a cap Grup químic, les característiques composicionals i texturals de 

la seva pasta són comparables amb les establertes per la Petrofàbrica 4, on es troben representades les 

mateixes classes ceràmiques. Per tant, per aquest individus, d’acord amb els resultats de l’observació 

petrogràfica, es podria avalar la hipòtesi d’una provinença local. 

 

La Petrofàbrica 28 està formada pels individus BCN229 i 230, que corresponen a ceràmiques 

policromes. Les similituds composicionals amb els individus de la mateixa classe ceràmica i englobats 

en les Petrofàbriques 6 i 7, permetrien parlar d’una mateixa zona de provinença, tot i que les diferències 

texturals entre aquestes mateixes fàbriques, suggereixen l’existència de més centres productius 

involucrats en la producció d’aquestes vaixelles. Aquesta última hipòtesi, és a dir la presència de més 

centres de producció, semblaria, a més, corroborada per l’existència, entre les Petrofàbriques 6, 7 i 28, 

de distintes tècniques de preparació de l’engalba. Com ja s’havia evidenciat en el cas de les 

Petrofàbriques 6 i 7, també en el cas dels individus BCN229 i 230, encara que la sèrie de les inclusions 

minerals –petrogràfiques no són incompatibles amb una provinença local, les característiques de les 

seves pastes no troben cap similitud amb les d’altres produccions barcelonines que han estat 

caracteritzades petrogràficament fins a dia d’avui. En el cas en que aquestes ceràmiques no fossin 

locals, com a possible àrea de provinença, per comparació amb mostres relacionades amb la zona d’ 

Al- Andalus36, es proposa un origen en als sectors meridionals de la península. Aquest aspecte, junt 

amb el fet que les roques metamòrfiques àcides caracteritzen, també, els sectors de basament cristal·lí  

  

                                                           
35 Es tracta de les mostres de referència 6239, 6240, 6241, 6242, 6243 i 6244 del DISTAV de Gènova. 
36 Es tracta de les mostres 4422, 4423, 4506, 4507, 4510, 5515 del DISTAV de Gènova 
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andalús, permeten plantejar o, si més no, no descartar, totalment, una provinença dels sector 

meridionals de la península per aquestes peces. 

 

La Petrofàbrica 29 està formada només per l’individu BCN232, que correspon a una ceràmica comuna 

policroma. Aquesta presenta característiques composicionals (una fracció fina abundant formada per 

inclusions silicàtiques i una component més grollera formada per escassos fragments de roca 

metamòrfica) i texturals (empaquetament de les inclusions) perfectament comparables amb les de l’ 

individu BCN231. Aquest últim correspon, també, a una ceràmica comuna policroma de producció 

local, que es troba englobat en la Petrofàbrica 10 (Subgrup 10b). Per tant, tenint en compte aquests 

resultats, es podria plantejar una possible provinença local per l’individu BCN232.  

 

La Petrofàbrica 30 està formada pels individus BCN234 i 235 que corresponen a ceràmiques 

policromes. Les diferències en les característiques texturals d’aquests individus suggerexen la 

presència de distintes tècniques de preparació de la pasta. Tot i així, els individus BCN234 i 235 

presenten característiques composicionals (matriu fèrrica –carbonàtica, massa de fons molt abundant i 

formada per inclusions silicàtiques i una component, més grollera, escadussera i d’origen principalment 

metamòrfic) i texturals (empaquetament de les inclusions) que són perfectament comparables amb les 

establertes per altres individus de la mateixa classe ceràmica. Es tracta, respectivament, dels individus 

BCN236 (Subgrup 11d) i BCN288 i 289 (Subgrup 11c). Com ja hem comentat durant la discussió de 

la Petrofàbrica 11, el baix nombre d’individus analitzats dificulta la creació de certs grups i, 

segurament, la possibilitat en un futur, d’incrementar la mostra analítica per aquestes mateixes classe 

ceràmiques, junt amb una sòlida informació arqueològica, permetrà matisar o modificar algunes 

d’aquestes conclusions. El que de moment sembla bastant clar, és que, dins de la classe de les vaixelles 

comunes amb decoracions policromes, hi ha un grup (BCN229, 230, 237, 290, 291, 292, 293) que 

sembla compartir una mateixa àrea de provinença i que podria no pertànyer a una producció local. Per 

aquest grup, en funció de la comparació amb materials de referència, s’ha proposat com probable àrea 

de provinença els sectors meridionals de la península, tot i que es tractaria de diferents centres 

productors. Per altra banda, la resta d’individus de la mateixa sèrie (BCN231, 232, 234, 235, 236, 288 

i 289) presentaria certes similituds amb les pastes d’altres tipologies ceràmiques de producció local, és 

  



99 
 

 

a dir ceràmiques comunes vidriades i imitacions de la ceràmica a Taches Noires. Aquest darrer aspecte 

permetria parlar de l’ús de matèries primeres comunes en la manufactura de diferents classes 

ceràmiques.  

 

La Petrofàbrica 31 està formada només per l’individu BCN294, que correspon a una ceràmica amb 

decoració policroma. Tot i que per aquest individu no existeixen correspondències texturals precises 

amb les fàbriques ja establertes per les mateixes classes ceràmiques, les característiques 

composicionals de la seva pasta permetrien adscriure’l a la mateixa àrea de provinença de les 

Petrofàbiques 6, 7 i 28. 

 

La Petrofàbrica 32 està formada per l’individu BCN240, una imitació del blu berettino. Malgrat que 

les dades químiques consideren aquest individu com outlier del Grup químic B4, on es troben 

imitacions del mateix tipus, l’estudi petrogràfic no ha permès determinar diferències significatives a 

nivell de pasta i de vidriat entre l’individu en qüestió i la resta d’exemplars de la mateixa classe 

ceràmica i que es troben agrupats en la Petrofàbrica 8. Tanmateix, cal dir, que la seva pasta depurada, 

està mancada d’elements discriminats que puguin proporcionar informacions en relació a la seva 

provinença.  

 

La Petrofàbrica 33 està formada pels individus BCN273 i 282, arqueològicament classificats com 

imitacions de la ceràmica lígur a Taches Noires. Aquests presenten característiques composicionals i 

texturals perfectament comparables, respectivament amb les dels Subgrups 11a i 11b, on es troben 

representades les mateixes tipologies ceràmiques. Com ja s’havia comentat en el cas de les imitacions 

de la Petrofàbrica 11, també en aquest cas, les diferències composicionals entre BCN273 i BCN 282 

no sembla que de moment es puguin considerar significatives, i per tant, el més plausible sembla 

relacionar-les amb una variabilitat en l’escala del dipòsit argilós. L’estudi al microscopi òptic dels 

vidriats dels dos individus de la Petrofàbrica 33, tampoc ha permès evidenciar diferències en la 

tècnologia de producció respecte a les imitacions de la Petrofàbrica 11. A més, aquesta evidència es 

veu suportada per les analítiques37 fetes sobre els vidriats de tot aquest conjunt d’ imitacions de la  

  

                                                           
37 Anàlisis per MER no publicades fetes al DISTAV de Genova amb el Dr. Capelli.  
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ceràmica a Taches Noires. Aquesta constatació, que els vidriats també estan realitzats amb tècniques 

similars, recolzaria encara més la possibilitat de que es pugui tractar de la mateixa producció 

identificada per la Petrofabrica 11. Finalment, encara que BCN273 sigui una peça sobrecuita, que 

presenta un vidriat molt gruixut, i que en algunes zones penetra profusament en el cos ceràmic, no 

necessàriament s’ha de considerar com un rebuig. Tractant-se de ceràmiques destinades a la gent humil 

i per tant barates, eren peces que entraven, igualment, en el circuit de comercialització.  

 

La Petrofbrica 36 està formada per l’individu BCN295 que tipològicament correspon a un fogó. 

Aquesta presenta característiques composicionals i texturals totalment diferents al Grup petrogràfic 12, 

on es troba un individu (BCN296) de la mateixa classe ceràmica. Malgrat la seva tipologia, les 

característiques composicionals i texturals de la seva pasta- una carcassa formada per inclusions fines 

< 100 µm- permeten excloure, per aquesta ceràmica, una destinació d’us en l’àmbit culinari. Respecte 

a la provinença, tot i que la natura de les seves inclusions no és incompatible amb un origen 

local/regional, les característiques generals de la seva pasta no troben cap relació amb els materials 

barcelonins fins ara analitzats petrogràficament. En canvi, existeixen importants correspondències 

composicionals i texturals entre la pasta d’aquest individu i la d’un conjunt d’alfàbies de provinença 

sevillana i datades als segles XVI-XVII38.  

  

                                                           
38 Es tracta de les mostres COL004, 001, 006 i 013 de la tesi doctoral en curs, Els contenidors ceràmics de transport al voltant del segle 

XVII. Arqueometria de l’intercanvi de mercaderies entre la Península ibèrica i l’Amèrica colonial, de Samantha Gómez Ferrer 

(ARQ|UB). 
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Els casos d’estudi presentats en aquest treball mostren una àmplia variabilitat de matèries primeres i 

de tecnologies en la producció ceràmica local a la Barcelona medieval i moderna. Les matèries 

primeres es poden relacionar amb categories ceràmiques especifiques i probablement amb diverses 

àrees de producció a la ciutat de Barcelona, d’acord amb les diferents formacions geològiques que 

afloren en la zona. Les inclusions metamòrfiques (principalment fragments de pissarra, esquist i 

granitoide, així com els minerals derivats d’aquests, incloent també els minerals pesants) són presents 

en quantitats variables en totes les fabriques, molt sovint associats a microfòssils calcaris.  

Igualment, pel que fa a les importacions, la comparació amb mostres de referència ha posat de manifest 

la presència, a la pròpia ciutat, de materials que es poden adscriure a altres centres productors 

espanyols, com València i Sevilla i, més en general, als sectors meridionals de la Península; mentre 

que, fora d’Espanya, destaquen Itàlia i el nord d’Àfrica. Finalment, l’estudi petrogràfic d’una producció 

local de vaixelles verdes ha permès reconèixer la seva presència en els contextos d’excavacions 

provençals.  

 

Tot i així, els resultats més importants que cal destacar són els següents: 

 

En relació al segle XIII, la fabricació de ceràmica sembla que està definida per l’existència de dues 

àrees de producció en els dos extrems de la ciutat, al voltant del que havia estat la Via Augusta, una de 

les rutes més importants en la vertebració de la comunicació al Pla de Barcelona. Les diferents 

localitzacions comportaven l’explotació de matèries primeres distintes per a la fabricació de 

ceràmiques amb funcionalitats també diferents: del costat nord, la zona del taller del carrer de Carders 

involucrada en la producció de ceràmiques de cuina mitjançant l’explotació d’argiles al·luvials, i, del 

costat sud, la zona de producció del taller del carrer Hospital, on s’utilitzaven argiles carbonàtiques per 

la fabricació de vaixella de taula. Tanmateix, l’estudi dels materials provinents d’aquests dos tallers, 

ha permès, per una banda, reconèixer la presència de materials forans que es trobaven allà per motius 

que desconeixem i per als quals s’ha pogut proposar una probable provinença o si més no, caracteritzar-

ne els cossos ceràmics des d’un punt de vista composicional i tècnic. D’altra banda, la caracterització 

del forn del carrer de l’ Hospital ha permès definir una Petrofàbrica principal amb la qual poder 

comparar els materials apareguts a altres indrets urbans. Els resultats d’aquesta comparació han permès 

comprovar que els materials analitzats procedents d’aquells indrets són compatibles amb les 

característiques composicionals i texturals dels individus del taller del carrer de l’Hospital. Per tant, 

per aquests materials, d’acord amb les similituds petrogràfiques observades, es pot plantejar o bé una 
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provinença directament d’aquest taller o bé l’existència d’un o més talleres que, explotant les mateixes 

matèries primeres i treballant amb la mateixa preparació de la pasta, constituïssin un nucli de producció 

ceràmica a la Barcelona del segle XIII. En aquest sentit, cal remarcar que la caracterització petrogràfica 

dels materials barcelonins del carrer de l’Hospital, ha permès relacionar-lo amb alguns fragments de 

ceràmiques vidrades verdes de la segona meitat del segle XIII, procedents d’excavacions dutes a terme 

a França i que, en un primer moment, havien estat genèricament atribuïts a una producció catalana 

sense poder especificar un centre productor de provinença. Finalment, i també pel que fa a la producció 

del carrer de l’Hospital, l’estudi petrogràfic ha permès excloure, d’acord amb l’evidència textural, que 

hi hagi una addicció intencional de carbonat calci a la pasta ceràmica, així com s’havia suposat en la 

fase prèvia de l’estudi químic.  

 

En relació a la classe de les ceràmiques vidriades verdes, el seu estudi petrogràfic ha permès identificar 

la presència a la ciutat de Barcelona, com a mínim d’una producció local i dues de foranes, que per 

comparació amb mostres de referència, es consideren, una de provinença sícul- magrebina i l’altra, 

d’origen valencià.  

 

Pel que fa a la sèrie de les ceràmiques vidriades melades, a partir de l’estudi petrogràfic, es pot parlar 

de l’existència d’una producció barcelonina, mentre que per a dos individus, que no es poden adscriure 

a aquesta mateixa, la seva provinença no resulta incompatible amb un origen local/circum-local. 

Tanmateix, l’observació petrogràfica dels cossos ceràmics d’aquests dos individus ha permès establir 

que les diferències existents entre ells, no rauen només en les seves característiques composicionals i 

texturals, sinó també, en la seva funció - com a vaixella de taula en un cas, i ceràmica de cuina en 

l’altre-. 

 

Respecte a les majòliques de verd i manganès, malgrat les similituds químiques, l’estudi petrogràfic de 

les seves pastes a permès la identificació de diferents tècniques de manufactura i que, probablement, 

podrien indicar l’existència de més d’un taller involucrat en la seva producció. Aleshores, el pas 

següent seria, integrar les dades petrogràfiques amb les arqueològiques, per veure quina relació hi ha 

entre els diferents grups de pasta establerts i el tipus de decoració. En aquest sentit, una aportació molt 

interesant és la de Álvaro et al. (en premsa) que han estudiat un conjunt ceràmic format per un centenar 

de peces, per la majoria ceràmiques en verd i manganès, procedents de les excavacions realitzades al  
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carrer Fonollar, en el districte de Ciutat Vella. Aquest estudi proporciona una mostra variada i 

exhaustiva, tant pel que fa a la tipologia (servidores, plats, escudelles, pitxer), com a la decoració, de 

peces en verd i manganès. Crec que podria ser profitós integrar els resultats de les seves observacions 

macroscòpiques sobre tipologia, decoració i aspecte de les pastes amb les nostres observacions 

macroscòpiques i petrogràfiques per veure si és possible establir relacions entre tipus de pasta-

decoració. Un altre aspecte molt important, seria precisar més la seva cronologia ja que de moment, és 

molt genèrica, i creuar les dades petrogràfiques amb les informacions sobre les associacions 

estratigràfiques. Potser, aquesta operació permetria relacionar alguns grups de pasta amb una 

cronologia de final del segle XIII, i altres, per exemple, amb una cronologia de la primera o segona 

meitat del segle XIV. Per altra banda, cal dir que l’estudi petrogràfic d’alguns individus d’aquesta 

classe ceràmica, que es trobaven englobats en el mateix grup químic de les ceràmiques blaves i de 

reflex metàl·lic, ha permès aclarir com aquests individus presenten característiques composicionals i 

texturals diferents respecte a la pasta identificada per la producció de les majòliques blaves i de reflex 

metàl·lic. Finalment, l’observació petrogràfica dels seus vidriats ha permès corroborat una aplicació 

del pigment sota coberta. 

 

En alguns casos, l’estudi petrogràfic dut a terme ha posat de manifest la presència, a nivell de pasta, de 

certes similituds composicionals i texturals entre diferents classes ceràmiques, com ara el cas de la 

relació de pasta existent entre pisa, vaixella verda, ceràmica comuna vidriada i alfàbies o de la relació 

de pasta entre individus de ceràmica en verd- manganès, ceràmica verd gòtic i alfàbies. Una possible 

explicació d’aquesta evidència, s’hauria, probablement de buscar a nivell històric en l’organització de 

les estructures gremials de la Barcelona baix-medieval. Segurament, la tesi doctoral que, sobre la 

documentació existent, està en curs de realització per part de Isaac García Osses permetrà aportar noves 

dades per entendre la vessat social i econòmica de la producció ceràmica a la ciutat de Barcelona. 

 

Pel que fa a les majòliques blaves i de reflex metàl·lic, les correspondències existents entre les seves 

pastes suggereixen que la base tècnica, els processos i les cadenes operatives eren probablement 

similars per a ambdues produccions. L’estudi dels esmalts de les majòliques blaves ha evidenciat, en 

tots els individus, un doble procés de cocció, corroborat per la presència d’una interfase poc o gens 

desenvolupada. A més a més, en el cas d’alguns individus de blava catalana s’ha pogut documentar la 

presència d’agregats opacs en la interfase associats a zones de coloració blava, que testimonien una 

aplicació del pigment sota coberta. Finalment, a nivell petrogràfic, ha estat possible diferenciar les  
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majòliques blaves i de reflex metàl·lic identificades com a barcelonines respecte a les de provinença 

valenciana. Així doncs, les ceràmiques reconegudes com a producció local mostren pastes molt més 

depurades, on predomina la fracció fina, mentre que, pel que fa als seus esmalts, aquests presenten una 

major variabilitat i per tant resulta difícil utilitzar-los per discriminar entre diverses produccions i 

inferir sobre la provinença.  

 

Malgrat que les produccions del grup químic B (B1, B2 i B4) siguin bastant homogènies 

composicionalment, amb petites diferències en els elements traces, l’estudi petrogràfic ha evidenciat 

la presència d’importants diferencies tècniques i, en part, composicionals, entre les pastes dels grups 

B1, B2 i B4. Tot i axí, aquestes pastes s’han de relacionar amb produccions ben distintes.   

 

Respecte a la classe de les ceràmiques vidriades comunes l’estudi petrogràfic ha evidenciat l’ús de 

diverses matèries primeres i diferents tècniques de preparació de la pasta, molt probablement 

relacionades amb la presència, com a mínim, de dos tallers que en la mateixa època estan produint el 

mateix tipus de ceràmica a la ciutat de Barcelona.  

 

En relació a la sèrie de les ceràmiques policromes, l’estudi petrogràfic ha permès determinar 

l’existència de dues produccions ben diferents per característiques composicionals i texturals. 

D’aquestes, una, es pot relacionar clarament amb una producció local, tot i que existeixen diferències 

en les característiques texturals que indicarien tècniques diferents de preparació de les pastes, mentre 

que per la segona, no ha estat possible trobar cap correspondència amb les produccions barcelonines 

que han estat caracteritzades petrogràficament fins a dia d’avui. Per aquesta última, encara que la sèrie 

de les seves inclusions minero-petrogràfiques no són incompatibles amb una provinença local, la 

presència de certes similituds amb les pastes d’altres classes ceràmiques de referència, podria fer pensar 

en una possible provinença dels sectors meridionals de la Península. Si aquesta hipòtesi fos confirmada, 

s’hauria de pensar en una multiplicitat de centres productius, que permetria explicar les diferències 

existents tant a nivell de pasta com pel que fa a la tècnica de realització de les engalbes. Respecte a 

aquest cas d’estudi, degut als pocs individus analitzats i, sobretot, a la manca d’informacions 

arqueològiques sobre la presència d’aquesta classe ceràmica a la ciutat de Barcelona i sobre la seva 

difusió a la Península, les conclusions a les quals podem arribar són molt limitades. 

 

Pel que fa a les imitacions del blu berettino, malgrat les similituds químiques i petrogràfiques que 

presenten els seus cossos ceràmics, l’observació dels seus esmalts ha evidenciat l’existencia d’algunes 
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diferències tècniques que podrien suggerir la intervenció de distintes manufactures. A partir d’aquests  

estudi sobre les imitacions del blu berettino, seria interesant poder analitzar també alguns exemplars 

lígurs d’aquesta classe ceràmica apareguts a les excavacions de la ciutat. Aixó permetria detectar, en 

relació als esmaltes, la presència de similituds o, bé, diferències i, per tant, entendre la tecnologia de 

producció local i, més concretament, com els ceramistes de Barcelona han interpretat els models lígurs.   

 

Respecte a la classe de les ceràmiques comunes , que en un primer moment van ser interpretades com 

petits envasos per vendre qualsevol mena de productes, l’aportació de noves informacions 

arqueològiques, permetria restituir, de forma definitiva, a aquests materials la seva verdadera funció, 

és a dir, considerar-les com bombes de mà. A més a més, l’estudi petrogràfic ha permès aclarir que 

entre la pasta d’aquests individus i la de les imitacions del blu berettino, no hi ha correspondències 

significatives que facin pensar que es tracti d’una mateixa pasta. 

 

Pel que fa a la classe de la ceràmica a Taches Noires, l’estudi petrogràfic ha permès corroborar la 

presència a la ciutat de Barcelona de tres produccions distintes. D’aquestes, una ha estat reconeguda  

per tractar-se d’una importació lígur. Les peces analitzades presenten una qualitat estètica i tècnica 

elevada. Les parets són primes, els cossos són vermellosos, durs i sonors per les altes temperatures de 

cocció a les quals ha estat sotmesa la ceràmica i la conseqüent vitrificació de la matriu. A més a més, 

la composició de la pròpia matriu, rica en ferro, i les freqüents inclusions silicatiques, proporcionen 

una bona resistència tèrmica a la ceràmica. Pel que fa als marcadors de provinença, l’estudi petrogràfic 

dut a terme sobre els cossos ceràmics, junt amb les dades geològiques i químiques disponibles, ha 

evidenciat com els alts valors de Ni i Cr que caracteritzen aquestes produccions estiguin, molt 

probablement, relacionats amb la presència de les amfibolites locals. Finalment, les altres dues 

produccions són imitacions, tot i que presenten diferències significatives tant pel que fa als cossos 

ceràmics com als vidriats. En aquest sentit, un primer grup correspon a una producció barcelonina, i es 

caracteritza per presentar cossos taronges i més rics en components calcaris, parets i vidriats més 

gruixuts. A més, l’estudi dels revestiments, ha evidenciat l’ús d’una tècnica totalment diferent respecte 

a la utilitzada en els tallers d’Albisola: aquest últim fet s’explicaria amb un esforç d’imitació local 

sense cap contacte directe amb les manufactures lígurs. Respecte a l’altre grup d’imitacions, tot i que 

l’estudi químic previ apuntava a una provinença de la zona del Maresme, cal observar que aquesta 

atribució es basa en les dades químiques. Tenint en compte que la natura de les inclusions dels individus 

en qüestió, és perfectament compatible amb una provinença local, es considera indispensable un estudi 
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petrogràfic de les mateixes mostres de referència utilitzades per inferir sobre la provinença.D’aquesta 

manera es podria comprovar si realment a nivell de pasta existeixen correspondències entre els 

exemplars de procedència barcelonina i les de Mataró. No obstant, l’estudi dels seus vidriats ha 

evidenciat l’ús d’una tècnica i processos similars als utilitzats en els tallers d’Albisola, suggerint 

d’aquesta manera, una transferència de coneixement o bé la intervenció directa dels ceramistes lígurs 

en la producció d’aquestes imitacions. 

 

En relació a la classe de les ceràmiques comunes decorades en groc, l’estudi petrogràfic ha mostrat, 

per una banda, l’existència a la ciutat de Barcelona de dues produccions ben distintes tant pel que fa a 

les característiques composicionals com texturals, i per l’altra, la presència de correspondències 

precises amb les fàbriques establertes per les imitacions de la ceràmica a Taches Noires. Tenint en 

compte que estem parlant de classes ceràmiques molts similars per cronologia, tipologia i aspecte del 

vidriat, no seria il·lògic pensar en l’ús d’una mateixa pasta ceràmica tant per la realització de les 

ceràmiques comunes decorades en groc com per les imitacions a Taches Noires.  

 

Respecte als dos exemplars de fogons analitzats, l’observació petrogràfica ha establert que es tracta de 

dues produccions ben diferents. D’aquestes, una seria compatible amb una provinença local/regional. 

Tot i així, l’estudi realitzat ha aclarit que entre aquesta producció i el grup químic, al qual es trobava 

adscrita, no hi ha relacions tècniques, texturals i de funcionalitat. En canvi, la segona producció, 

exhibeix característiques composicionals i texturals incompatibles amb un ús en l’àmbit culinari i 

representaria, per comparació amb les mostres de referència, una importació de la zona sevillana.  

 

L’estudi dels revestiments, que ha integrat l’observació dels cossos ceràmics, ha permès caracteritzar 

les diferents produccions en relació a la seva tecnologia de producció, reconèixer la presència de 

diferents tècniques dins d’una mateixa classe ceràmica o entre classes ceràmiques distintes però que 

comparteixen una recepta de pasta similar. En el cas de les imitacions, gràcies a l’estudi dels vidriats 

ha estat possible establir una sèrie de correspondències precises amb les manufactures lígurs.  

Igualment, és important destacar com l’estudi dels revestiment ha permès detectar un canvi remarcable 

en la manera de realitzar la decoració blava. De fet, mentre en les majòliques blaves datades als segles 

XV-XVI, el pigment blau està aplicat sota coberta i es troba parcialment dissolt en l’esmalt, en les 

imitacions del blu berettino, així com en la mostra de botifarra, la decoració blava correspon a una  
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segona capa vidriada sobreposada a l’ esmalt. En aquestes darreres peces, datades als segles XVII- 

XVIII i en la manera de realitzar la decoració és evident la influència dels models italians.  

 

L’estudi petrogràfic realitzat sobre les ceràmiques medievals i modernes de la ciutat de Barcelona, ha 

esdevingut una eina valuosa per integrar les dades químiques prèvies, sobretot en el cas de les 

ceràmiques comunes i de cuina. En canvi, les majòliques de pasta fina contenen menys inclusions 

distintives, per la qual cosa és més difícil diferenciar les produccions entre elles i també de les 

importades, quan falten les dades arqueològiques i químiques. 

Finalment, com a investigadora que ha realitzat aquest treball, crec que és important remarcar una 

qüestió metodològica. Com demostra el present estudi, els resultats més rics i complets s’han 

aconseguit cada vegada que ha estat possible integrar els resultats arqueomètrics amb les informacions 

arqueològiques. En canvi, crec que els resultats menys favorables i poc enrequidors, és a dir, quan les 

anàlisis han estat destinades ha ser purament i únicament anàlisis en si mateixes, s’han obtingut quan 

no ha estat possible disposar d’una informació arqueològica bàsica. En futurs treballs d’investigació, 

crec que s’haurien d’analitzar només materials sobre els quals es disposa de dades arqueològiques 

sòlides i d’informacions sobre les associacions estratigràfiques. Finalment, per concloure aquest 

apartat, també crec que seria convenient valorar la possibilitat que l’investigador, que ha de dur a terme 

l’estudi arqueomètric, pugui discutir i escollir juntament amb l’arqueòleg responsable dels materials, 

els fragments que es sotmetran a les anàlisis.  
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Llistat de les taules  

 

Taula 1 Individus de pisa arcaica caracteritzats arqueomètricament. FRX: individu caracteritzat per 

fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la caracterització química; MO: 

individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: petrofàbrica d’atribució després de 

la caracterització petrogràfica. 

Taula 2 Individus de ceràmica vidriada verda caracteritzats arqueomètricament. FRX: individu 

caracteritzat per fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la 

caracterització química; MO: individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: 

petrofàbrica d’atribució després de la caracterització petrogràfica. 

Taula 3 Individu de ceràmica vidriada verd turquesa/melat caracteritzats arqueomètricament. FRX: 

individu caracteritzat per fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la 

caracterització química; MO: individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: 

petrofàbrica d’atribució després de la caracterització petrogràfica 

Taula 4 Individus de ceràmica comuna caracteritzats arqueomètricament. FRX: individu caracteritzat 

per fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la caracterització química; 

MO: individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: petrofàbrica d’atribució 

després de la caracterització petrogràfica. 

Taula 5 Individus de ceràmica vidriada melada caracteritzats arqueomètricament. FRX: individu 

caracteritzat per fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la 

caracterització química; MO: individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: 

petrofàbrica d’atribució després de la caracterització petrogràfica. 

Taula 6 Individus d’alfàbia caracteritzats arqueomètricament. FRX: individu caracteritzat per 

fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la caracterització química; MO: 

individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: petrofàbrica d’atribució després de 

la caracterització petrogràfica. 

Taula 7 Individus de ceràmica en verd-manganès caracteritzats arqueomètricament. FRX: individu 

caracteritzat per fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la 

caracterització química; MO: individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: 

petrofàbrica d’atribució després de la caracterització petrogràfica. 
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Taula 8 Individus de ceràmica vidriada verd- gòtic. FRX: individu caracteritzat per fluorescència de 

raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la caracterització química; MO: individu 

caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: petrofàbrica d’atribució després de la 

caracterització petrogràfica. 

Taula 9 Individus de ceràmica blava caracteritzats arqueomètricament. FRX: individu caracteritzat per 

fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la caracterització química; MO: 

individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: petrofàbrica d’atribució després de 

la caracterització petrogràfica. 

Taula 10 Individus de ceràmica de reflex metàl•lic caracteritzats arqueomètricament. FRX: individu 

caracteritzat per fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la 

caracterització química; MO: individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: 

petrofàbrica d’atribució després de la caracterització petrogràfica. 

Taula 11 Individus de ceràmica policroma caracteritzats arqueomètricament. FRX: individu 

caracteritzat per fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la 

caracterització química; MO: individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: 

petrofàbrica d’atribució després de la caracterització petrogràfica. 

Taula 12 Individus de ceràmica d’imitació blu berettino caracteritzats arqueomètricament. FRX: 

individu caracteritzat per fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la 

caracterització química; MO: individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: 

petrofàbrica d’atribució després de la caracterització petrogràfica. 

Taula 13 Individus de ceràmica a Taches Noires caracteritzats arqueomètricament. FRX: individu 

caracteritzat per fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la 

caracterització química; MO: individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: 

petrofàbrica d’atribució després de la caracterització petrogràfica. 

Taula 14 Individus corresponent a imitacions de la ceràmica a Taches Noires caracteritzats 

arqueomètricament. FRX: individu caracteritzat per fluorescència de raigs X; GR: grup de referència 

d’atribució després de la caracterització química; MO: individu caracteritzat per microscòpia òptica de 

làmina prima; PF: petrofàbrica d’atribució després de la caracterització petrogràfica. 

Taula 15 Individus de ceràmica comuna monocroma decorada en groc caracteritzats 

arqueomètricament. FRX: individu caracteritzat per fluorescència de raigs X; GR: grup de referència 

d’atribució després de la caracterització química; MO: individu caracteritzat per microscòpia òptica  
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de làmina prima; PF: petrofàbrica d’atribució després de la caracterització petrogràfica. 

Taula 16 Material forans de pisa caracteritzat arqueomètricament. FRX: individu caracteritzat per 

fluorescència de raigs X; GR: grup de referència d’atribució després de la caracterització química; MO: 

individu caracteritzat per microscòpia òptica de làmina prima; PF: petrofàbrica d’atribució després de 

la caracterització petrogràfica. 

Taula 17 Mitjanes i desviacions estàndards (valors normalitzats) de les produccions dels grups E, A1, 

A2 i A3. 

Taula 18 Mitjanes i desviacions estàndards (valors normalitzats) de les produccions dels grups B1, 

B2a i B2d. 

Taula 19 Mitjanes i desviacions estàndards (valors normalitzats) de les produccions del grup B4 i 

valors dels individus no alterats (BCN219, 222, 243). 

Taula 20 Mitjanes i desviacions estàndards (valors normalitzats) de les produccions dels grups C1 i 

C2. 

Taula 21 Valors dels individus classificats com importacions. 

Taula 22 Valors dels individus no classificats. 

Taula 23 Petrofàbrica 1. Abreviacions: A, angulós; SA, subangulós; SR, subarrodonit; Pi, pissarra; Gr, 

granitoide; Mcsq, micasquist; Qmcsq, quarsmicasquist; Qsq, quarsesquist; Calc, calcària; Ch, chert; 

Grs, gres; Gr.arg, grum argilós, Qrs, quars; Fdp, feldspat; Plg, plagiòclasi; Bt, biotita; Ms, moscovita; 

Calsp, calcita espàtica, Calcd, calcedònia; Oxf, òxid de ferro; Epid, epidota; Amf, amfíbol, Tur, 

turmalina; Zi, zircó; Rut, rútil; Ir, irregular; Al, allongat. Freqüència: xxxx, freqüent; xxx, comuns; xx, 

poc; x, escàs; p, poc; c, comuns; f, freqüent. 

Taula 24 Petrofàbrica 2. Abreviacions: A, angulós; SA, subangulós; SR, subarrodonit; AR, arrodonit; 

Qr, quarsita; Pi, pissarra; Gr, granitoide; Mcsq, micasquist; Qmcsq, quarsmicasquist; Qsq, 

quarsesquist; Arg, argil·lita; Calc, calcària; Ch, chert; Grs, gres; Gr.arg, grum argilós, Qrs, quars; Fdp, 

feldspat; Plg, plagiòclasi; Bt, biotita; Ms, moscovita; Calcd, calcedònia; Mop, mineral opac; Epid, 

epidota; Amf, amfíbol, Mfosc, microfòssils calcaris; Tur, turmalina; Zi, zircó; Ir, irregular; Al, allongat. 

Freqüència: xxxx, freqüent; xxx, comuns; xx, poc; x, escàs; p, poc; c, comuns; f, freqüent. 

Taula 25 Petrofàbrica 3. Abreviacions: A, angulós; SA, subangulós; SR, subarrodonit; AR, arrodonit; 

Pi, pissarra; Gr, granitoide; Mcsq, micasquist; Qmcsq, quarsmicasquist; Qsq,quarsesquist; Calc, 

calcària; Ch, chert; Grv, grauvaca; Gr.arg, grum argilós, Qrs, quars; Fdp, feldspat; Plg, plagiòclasi; Bt, 

biotita; Ms, moscovita; Oxf, òxid de ferro; Epid, epidota; Amf, amfíbol, Mfosc, microfòssils calcaris; 

Ir, irregular; Al, allongat. Freqüència: xxxxx, dominant; xxxx, freqüent; xxx, comuns; xx, poc; x, escàs; 
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p, poc; c, comuns; f, freqüent. 

Taula 26 Petrofàbrica 5. Abreviacions: A, angulós; SA, subangulós; SR, subarrodonit; Pi, pissarra; Gr, 

granitoide; Qmcsq, quarsmicasquist; Ch, chert; Grs, gres; Grv, grauvaca; Gr.arg, grum argilós, Qrs, 

quars; Fdp, feldspat; Bt, biotita; Ms, moscovita; Oxf, òxid de ferro; Amf, amfíbol, Mfosc, microfòssils 

calcaris; Ir, irregular. Freqüència: xxxx, freqüent; xxx, comuns; xx, poc; x, escàs; p, poc; c, comuns. 

Taula 27 Petrofàbrica 6. Abreviacions: A, angulós; SA, subangulós; SR, subarrodonit; Qmcsq, 

quarsmicasquist; Qsq, quarsesquist; Calc, calcària; Ch, chert; Qrs, quars; Fdp, feldspat; Plg, 

plagiòclasi; Bt, biotita; Ms, moscovita; Oxf, òxid de ferro; Amf, amfíbol, Mfosc, microfòssils calcaris; 

Ir, irregular; Freqüència: xxx, comuns; xx, poc; x, escàs; p, poc. 

Taula 28 Petrofàbrica 7. Abreviacions: SA, subangulós; SR, subarrodonit; AR, arrodonit; Pi, pissarra; 

Mcsq, micasquist; Qmcsq, quarsmicasquist; Qrs, quars; Fdp, feldspat; Plg, plagiòclasi; Bt, biotita; Ms, 

moscovita; Oxf, òxid de ferro; Amf, amfíbol, Mfosc, microfòssils calcaris; Ir, irregular; Freqüència: 

xxx, comuns; xx, poc; x, escàs; p, poc.  

Taula 29 Petrofàbrica 10. Abreviacions: A, angulós; SA, subangulós; SR, subarrodonit; Pi, pissarra; 

Gr, granitoide; Mcsq, micasquist; Qmcsq, quarsmicasquist; Qsq, quarsesquist; Calc, calcària; Ch, 

chert; Grs, gres; Qrs, quars; Fdp, feldspat; Plg, plagiòclasi; Bt, biotita; Ms, moscovita; Oxf, òxid de 

ferro; Epid, epidota; Amf, amfíbol, Mfosc, microfòssils calcaris; Ir, irregular; Al, allongat; Freqüència: 

xxxx, freqüent, xxx, comuns; xx, poc; x, escàs; f, freqüent; c, comuns; p, poc. 

Taula 30 Petrofàbrica 11. Abreviacions: A, angulós; SA, subangulós; SR, subarrodonit; AR, arrodonit; 

FrI, fragment de roca hipoabissal; Pi, pissarra; Gr, granitoide; Mcsq, micasquist; Qmcsq, 

quarsmicasquist; Qsq, quarsesquist; Ch, chert; Qrs, quars; Fdp, feldspat; Plg, plagiòclasi; Bt, biotita; 

Ms, moscovita; Oxf, òxid de ferro; Epid, epidota; Amf, amfíbol, Mfosc, microfòssils calcaris; Tur, 

turmalina; Grt, granat; Ir, irregular; Al, allongat; Freqüència: xxxx, freqüent, xxx, comuns; xx, poc; x, 

escàs; f, freqüent; c, comuns; p, poc. 

Taula 31 Petrofàbrica 12. Abreviacions: A, angulós; SA, subangulós; FrI, fragment de roca 

hipoabissal; Pi, pissarra; Qmcsq, quarsmicasquist; Qsq, quarsesquist; Calc, calcària; Qrs, quars; Fdp, 

feldspat; Bt, biotita; Ms, moscovita; Oxf, òxid de ferro; Epid, epidota; Amf, amfíbol; Tur, turmalina; 

Ir, irregular; Freqüència: xxxx, freqüent, xxx, comuns; x, escàs; p, poc. 

Taula 32 Petrofàbriques 13-17. Abreviacions: A, angulós; SA, subangulós; SR, subarrodonit; AR, 

arrodonit; Gn, gneis; Gr, granitoide; Qmcsq, quarsmicasquist; Calc, calcària; Arg, argil·lita; Qrs, quars; 

Fdp, feldspat; Plg, plagiòclasi; Bt, biotita; Ms, moscovita; Oxf, òxid de ferro; Epid, epidota; Amf,  
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amfíbol; Tit, titanita; Tur, turmalina; Mfosc, microfòssils calcaris; Mfossl, microfòssils silicis; Ir, 

irregular; Al, allongat; Freqüència xxxx, freqüent, xxx, comuns; x, escàs; c, comuns; p, poc. 

Taula 33 Petrofàbriques 18-34. Abreviacions: A, angulós; SA, subangulós; SR, subarrodonit; AR, 

arrodonit; Grt, granit; Qr, quarsita; Pi, pissarra; Gr, granitoide; Mcsq, Micasquist; Qmcsq, 

quarsmicasquist; Qsq, quarsesquist; Calc, calcària; Ch, chert; Grv, grauvaca; Grs, gres; Gr. arg., grum 

argilós; Arg, argil•lita; Qrs, quars; Fdp, feldspat; Plg, plagiòclasi; Bt, biotita; Ms, moscovita; Oxf, òxid 

de ferro; Epid, epidota; Amf, amfíbol;Mfosc, microfòssils calcaris; Mfossl, microfòssils silicis; Tur, 

turmalina; Zi, zircó;  Ir, irregular; Al, allongat; Freqüència xxxx, freqüent, xxx, comuns; x, escàs; c, 

comuns; p, poc 
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Llistat de les figures 

 

Fig.1 Plànol de la ciutat de Barcelona amb la indicació dels carrers citats en el text (imatge extreta de 

Madrid i Fernández et al., 2013). 

Fig.2 Plànol de Barcelona vers el 1762. Els números que apareixen en el mapa es refereixen als 

diferents indrets de la ciutat, on s’han realitzat les intervencions arqueològiques i d’ on procedeixen els 

individus analitzats. Marcats amb un cercle, els dos tallers del segle XIII estudiats (extret de Buxeda et 

al., 2011. Plànol editat a càrrec de La ciutat de les ciutats, Centre de Cultura Contemporània). 

Fig. 3 Presa frontal del forn, on es pot apreciar la grella, el seu pilar de sustentació i la solera (Foto 

Jordi Alasina, Dehesa et al., 2009). 

Fig.4 Planimetria de la zona d’intervenció arqueològica. En la imatge de dalt s’observen les estructures 

relacionades amb la zona de producció artesanal, mentre que en la imatge de sota s’aprecia una visió 

frontal de les restes del forn (Planimetria i imatges extretes de Nadal 2007). 

Fig.5 Sala de Reserva. Vista general del farciment entre carcanyols de la part central de la sala (Imatge 

extreta de Mirò i Rovira 1997 - memòria inèdita de l’ intervenció arqueològica-). 

Fig.6 Mapa geològic simplificat de la costa catalana (imatge extreta de Gil Ibarguchi et al., 1990). 

Fig.7 Mapa geològic del pla de Barcelona (imatge extreta de Ventayol et al., 2002). 

Fig.8 Microfotografia de l’individu BCN315 (NX). Estat reductor de la matriu.  

Fig.9 Microfotografia de l’individu BCN303 (NX). Estat d’oxidació de la matriu.  

Fig.10 Microfotografia de l’individu BCN304 (NX). Fragment de granitoide. 

Fig.11 Microfotografia de l’individu BCN327 (NX). Fragment de gres amb alguns cristalls de K-

feldspat amb sobrecreixements. 

Fig.12 Microfotografia de l’individu BCN327 (NX). Dos cristalls de K-feldspat amb sobrecreixements. 

Fig.13 Microfotografia de l’individu BCN327 (NX). Fragment de chert. 

Fig.14 Microfotografia de l’individu BCN315 (NX). Cristall d’ hornblenda. 

Fig.15 Microfotografia de l’individu BCN323 (NX). Fragment de calcedònia. 

Fig.16 Microfotografia de l’individu BCN323 (NX). Particular del fragment de calcedònia. 

Fig.17 Microfotografia de l’individu BCN305 (NX). Cristall aïllat de K-feldspat amb sobrecreixement 

de feldspat. 
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Fig.18 Microfotografia de l’individu BCN323 (NP). El contacte entre vidriat i cos ceràmic és molt 

irregular, amb una part del vidriat que penetra en la pasta. 

Fig.19 Microfotografia de l’individu BCN319 (NX). S’aprecien carbonats secundaris en les bombolles. 

Fig.20 Microfotografia de l’individu BCN327 (NX). Cristalls aciculars (diòpsids?) en el vidriat. 

Fig.21 Microfotografia de l’individu BCN327 (NX). Particular d’un cristall acicular. 

Fig.22 Microfotografia de l’individu BCN327 (NX). Particular d’un gran de K- feldespat que exhibeix 

vores de reacció degudes a l’ interacció amb el vidrat mateix. 

Fig.23 Microfotografia de l’individu BCN327 (NP). Particular d’alguns minerals vermiculars de color 

taronja. 

Fig.24 Microfotografia de l’individu BCN327 (NP). Es pot observar una banda de color blau. 

Fig.25 Microfotografia de l’individu BCN327 (NP). Particular d’ una banda de color blau. 

Fig.26 Microfotografia de l’individu MJ0425 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig.27 Microfotografia de l’individu MJ0423 (NX). Estat reductor de la pasta. 

Fig.28 Microfotografia de l’individu MJ0411 (NX). Estat d’oxidació de la pasta. 

Fig.29 Microfotografia de l’individu BCN088 (NX). Estat d’oxidació de la pasta. 

Fig.30 Microfotografia de l’individu MJ0408 (NX). Fragment de calcedònia. 

Fig.31 Microfotografia de l’individu MJ0411 (NX). Mineral opac. 

Fig.32 Microfotografia de l’individu MJ0429 (NX). Mineral opac. 

Fig.33 Microfotografia de l’individu BCN094 (NX). Fragment de granitoide.  

Fig.34 Microfotografia de l’individu MJ0412 (NX). Fragment de micasquist. 

Fig.35 Microfotografia de l’individu MJ0411 (NX). Fragment de chert. 

Fig.36 Microfotografia de l’individu MJ0429 (NX). Fragment de gres. 

Fig.37 Microfotografia de l’individu MJ0432 (NX). Fragment de calcària micrítica. 

Fig.38 Microfotografia de l’individu MJ0428 (NX). Fragment de quarsmicasquist. 

Fig.39 Microfotografia de l’individu MJ0419 (NX). Fragment de bivalva. 

Fig.40 Microfotografia de l’individu BCN092 (NX). Vidriat opac. 

Fig.41 Microfotografia de l’individu MJ0422 (NP). Vidriat transparent/verdós.  

Fig.42 Microfotografia de l’individu MJ0412 (NP). Com es pot veure en la microfotografia, aquest 

individu es troba enganxat a un altra ceràmica. 

Fig.43 Microfotografia de l’individu MJ0425 (NP). El vidriat penetra profusament en el cos ceràmic. 
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Fig.44 Microfotografia de l’individu MJ0429 (NP). Com es pot veure en la microfotografia, aquest 

individu es troba enganxat al vidriat d’ una altra ceràmica. 

Fig.45 Microfotografia de l’individu BCN102 (NP). Com es pot veure en la microfotografia, el vidriat 

penetra profusament en la pasta ceràmica. 

Fig.46 Microfotografia de l’individu MJ0425 (NP). S’aprecia una interfase ben desenvolupada.  

Fig.47 Microfotografia de l’individu BCN103 (NX). S’aprecien bombolles reomplertes per carbonats 

secundaris. 

Fig.48 Microfotografia de l’individu BCN325 (NX). S’aprecien fenòmens d’alteració 

postdeposicional. 

Fig.49 Microfotografia de l’individu MJ0429 (zona 1, NP). S’ aprecien minerals aciculars de 

neoformació. 

Fig.50 Microfotografia de l’individu MJ0429 (zona 2, NP). S’ aprecien minerals aciculars de 

neoformació. 

Fig.51 Microfotografia de l’individu MJ0429 (zona 2, NX). S’ aprecien minerals aciculars de 

neoformació. 

Fig.52 Microfotografia de l’individu 6509 (NX). Fragment de pissarra. 

Fig.53 Microfotografia de l’individu 6873 (NP). Vidriat. 

Fig.54 Microfotografia de l’individu 6874 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig.55 Microfotografia de l’individu 6875 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig.56 Microfotografia de l’individu BCN204 (NX). Microfòssil calcari.  

Fig.57 Microfotografia de l’individu BCN 115 (NX). Grumoll d’argila fèrrica. 

Fig.58 Microfotografia de l’individu BCN127 (NX). Grumolls d’argila fèrrica. 

Fig.59 Microfotografia de l’individu BCN210 (NX). Grumolls d’argila fèrrica. 

Fig.60 Microfotografia de l’individu BCN118 (NX). Fragment de pissarra. 

Fig.61 Microfotografia de l’individu BCN118 (NX). Fragment de granitoide. 

Fig.62 Microfotografia de l’individu BCN208 (NX). Fragment de quarsmicasquist. 

Fig.63 Microfotografia de l’individu BCN124. Fragment de chert. 

Fig.64 Microfotografia de l’individu BCN205 (NX). Fragment de calcaria micrítica. 

Fig.65 Microfotografia de l’individu BCN128 (NP). S’aprecien carbonats secundaris en les 

bombolles.. 

Fig.66 Microfotografia de l’individu BCN122 (NP). Evidencies del pigment originari a la interfase. 

Fig.67 Microfotografia de l’individu BCN127 (NP). Evidencies del pigment originari a la interfase. 
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Fig.68 Microfotografia de l’individu BCN118 (NP). Aspecte del vidriat. 

Fig.69 Microfotografia de l’individu BCN156 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig.70 Microfotografia de l’individu BCN157 (NP). S’observa el vidriat que penetra en el cos ceràmic. 

Fig.71 Microfotografia de l’individu MJ0195 (NX). Grumolls d’argila fèrrica. 

Fig.72 Microfotografia de l’individu MJ0195 (NP). Grans opacs relictes del pigment originari a la zona 

de la interfase. 

Fig.73 Microfotografia de l’individu MJ0195 (NP). S’aprecien nombrós minerals aciculars difusos en 

el vidriat. 

Fig.74 Microfotografia de l’individu BCN166 (NX). Estat d’oxidació de la pasta. 

Fig.75 Microfotografia de l’individu BCN256 (NX). Estat d’oxidació de la pasta. 

Fig.76 Microfotografia de l’individu BCN259 (NX). Estat d’oxidació de la pasta. 

Fig.77 Microfotografia de l’individu BCN258 (NX). Estat de vitrificació del cos ceràmic. 

Fig.78 Microfotografia de l’individu BCN262 (NX). Estat de vitrificació del cos ceràmic. 

Fig.79 Microfotografia de l’individu BCN163 (NX). Microfòssil calcari. 

Fig.80 Microfotografia de l’individu BCN184 (NX). Microfòssil calcari. 

Fig.81 Microfotografia de l’individu BCN167 (NX). Gra de quars policristal·lí. 

Fig.82 Microfotografia de l’individu BCN181 (NX). Gra de biotita. 

Fig.83 Microfotografia de l’individu BCN165 (NX). Fragment de micasquist. 

Fig.84 Microfotografia de l’individu BCN181 (NX). S’observen nombrosos carbonats secundaris en 

les bombolles del vidriat. 

Fig.85 Microfotografia de l’individu BCN164 (NP). Gruix del vidriat. 

Fig.86 Microfotografia de l’individu BCN164 (NX). Vidriat amb nombroses inclusions relictes. 

Fig.87 Microfotografia de l’individu BCN178 (NX). Vidriat amb nombroses inclusions relictes. 

Fig.88 Microfotografia de l’individu BCN178 (NP). En la interfase i en correspondència de la zona de 

la decoració s’observen grans opacs. 

Fig.89 Microfotografia de l’individu BCN262 (NP). Zona de la decoració 

Fig.90 Microfotografia de l’individu BCN137 (NX). Estat d’oxidació del cos ceràmic 

Fig.91 Microfotografia de l’individu BCN134 (NX). Estat d’oxidació del cos ceràmic 

Fig.92 Microfotografia de l’individu MJ0097 (NX). Estat de vitrificació del cos ceràmic. 

Fig.93 Microfotografia de l’individu MJ0097 (NP). Grumolls d’argila fèrrica.  

Fig.94 Microfotografia de l’individu BCN137 (NX). Fragment de pissarra. 
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Fig.95 Microfotografia de l’individu BCN134 (NX). Fragment de gres. 

Fig.96 Microfotografia de l’individu BCN120 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig.97 Microfotografia de l’individu BCN137 (NX). S’aprecien agregats relictes opacs en la interfase. 

Fig.98 Microfotografia de l’individu MJ0097 (NX). En la interfase s’observen cristalls aciculars de 

color marró.  

Fig.99 Microfotografia de l’individu BCN237 (NP). Cristall d’amfíbol en la massa de fons. 

Fig.100 Microfotografia de l’individu BCN237 (NX). Fragment de calcària. 

Fig.101 Microfotografia de l’individu BCN237 (NX). Fragment de chert. 

Fig.102 Microfotografia de l’individu BCN237 (NX). Engalba. 

Fig.103 Microfotografia de l’individu BCN290 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig.104 Microfotografia de l’individu BCN291 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig.105 Microfotografia de l’individu BCN292 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig.106 Microfotografia de l’individu BCN293 (NX). Aspecte de la pasta. S’aprecia una inclusió de 

plagiòclasi i un fragment de chert. 

Fig.107 Microfotografia de l’individu BCN290 (NX). Engalba. 

Fig.108 Microfotografia de l’individu BCN290 (NP). Interfase entre engalba i vidriat. 

Fig.109 Microfotografia de l’individu BCN293 (NP). Vidriat. 

Fig.110 Microfotografia de l’individu BCN291(NX). Engalba. 

Fig.111 Microfotografia de l’individu BCN291(NP). Interfase entre engalba i vidriat. 

Fig.112 Microfotografia de l’individu BCN292(NP). El vidriat exhibeix una coloració verdosa. 

Fig.113 Microfotografia de l’individu BCN291 (NX). Entre engalba i vidriat s’aprecia una zona de la 

decoració. 

Fig. 114 Microfotografia de l’individu BCN241(NX). Estat d’oxidació de la pasta. 

Fig. 115 Microfotografia de l’individu BCN188 (NX). Estat d’oxidació de la pasta. 

Fig. 116 Microfotografia de l’individu BCN242 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 117 Microfotografia de l’individu BCN243 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 118 Microfotografia de l’individu BCN241 (NX). S’observen escadusseres inclusions silicàtiques 

relictes en l’esmalt. 

Fig. 119 Microfotografia de l’individu BCN242 (NX). S’observen escadusseres inclusions silicàtiques 

relictes en l’esmalt. 
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Fig. 120 Microfotografia de l’individu BCN243 (NX). S’observen freqüents inclusions silicàtiques 

relictes en l’esmalt. 

Fig. 121 Microfotografia de l’individu BCN188 (NP). S’observa la presència de freqüents bombolles. 

Fig. 122 Microfotografia de l’individu BCN188 (NX). S’observen freqüents inclusions silicàtiques 

relictes en l’esmalt. 

Fig. 123 Microfotografia de l’individu BCN241 (NP). S’observa una zona de la decoració blava per 

damunt de l’ esmalt. 

Fig. 124 Microfotografia de l’individu BCN243 (NP). S’observa una zona de la decoració blava per 

damunt de l’ esmalt. 

Fig. 125 Microfotografia de l’individu BCN243 (NP). S’observa una zona de la decoració blava per 

damunt de l’ esmalt i la presència de minerals aciculars de neoformació. 

Fig. 126 Microfotografia de l’individu BCN243 (NP). Particular d’un cristall acicular de neoformació. 

Fig. 127 Microfotografia de l’individu BCN223(NX). Estat d’oxidació de la pasta. 

Fig. 128 Microfotografia de l’individu BCN223(NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 129 Microfotografia de l’individu BCN218(NX). Bioclast parcialment dissociat per la cocció. 

Fig. 130 Microfotografia de l’individu BCN218(NX). Bioclast parcialment dissociat per la cocció. 

Fig. 131 Microfotografia de l’individu BCN155 (NX). Aspecte de la matriu. 

Fig. 132 Microfotografia de l’individu BCN195 (NX). Aspecte de la matriu. 

Fig. 133 Microfotografia de l’individu BCN150 (NX). Fragment de feldspat potàssic. 

Fig. 134 Microfotografia de l’individu BCN193 (NX). Fragment de pissarra. 

Fig. 135 Microfotografia de l’individu BCN193 (NX). Fragment d’epidota. 

Fig. 136 Microfotografia de l’individu BCN159 (NP). Interfase poc desenvolupada. 

Fig. 137 Microfotografia de l’individu BCN155 (NP). Interfase gens desenvolupada. 

Fig. 138 Microfotografia de l’individu BCN231 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 139 Microfotografia de l’individu BCN231 (NX). Engalba. 

Fig. 140 Microfotografia de l’individu BCN231 (NP). S’observa una zona de reacció de color marró 

entre vidriat i engalba. 

Fig. 141 Microfotografia de l’individu BCN270 (NX). Aspecte de la matriu. 

Fig. 142 Microfotografia de l’individu BCN268 (NX). Fragments de pissarres. 

Fig. 143 Microfotografia de l’individu BCN270 (NX). Fragment de quarsmicasquist. 

Fig. 144 Microfotografia de l’individu BCN269 (NX). Fragment de roca hipoabissal. 
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Fig. 145 Microfotografia de l’individu BCN269 (NP). Es pot observar com el vidriat penetri 

profusament en la pasta ceràmica. 

Fig. 146 Microfotografia de l’individu BCN276 (NP). Interfase ben desenvolupada. 

Fig. 147 Microfotografia de l’individu BCN265 (NP). Interfase gens desenvolupada. 

Fig. 148 Microfotografia de l’individu BCN268 (NP). Cristalls hexagonals en la interfase.   

Fig. 149 Microfotografia de l’individu BCN269 (NP). Cristalls hexagonals en la interfase.   

Fig. 150 Microfotografia de l’individu BCN271 (NP). Cristalls hexagonals en la interfase.   

Fig. 151 Microfotografia de l’individu BCN276 (NP). Zona de la decoració. 

Fig. 152 Microfotografia de l’individu BCN285 (NX). Engalba. 

Fig. 153 Microfotografia de l’individu BCN286 (NX). Vidriat amb inclusions silicàtiques relictes. 

Fig. 154 Microfotografia de l’individu BCN286 (NP). Inclusions hexagonals en la interfase. 

Fig. 155 Microfotografia de l’individu BCN283 (NX). Engalba. 

Fig. 156 Microfotografia de l’individu BCN288 (NX). Engalba. 

Fig. 157 Microfotografia de l’individu BCN289 (NP). S’observen, dispersos en el vidriat, cristalls de 

color taronja que exhibeixen un alt relleu. 

Fig. 158 Microfotografia de l’individu BCN236 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 159 Microfotografia de l’individu BCN296 (NX). Fragment de pissarra. 

Fig. 160 Microfotografia de l’individu BCN296 (NX). Calcària micrítica. 

Fig. 161 Microfotografia de l’individu BCN296 (NX). Fragment de roca hipoabissal. 

Fig. 162 Microfotografia de l’individu BCN108 (NX). Estat d’oxidació de la pasta. 

Fig. 163 Microfotografia de l’individu BCN093 (NX). Estat d’oxidació de la pasta. 

Fig. 164 Microfotografia de l’individu BCN093 (NP). Vidriat. 

Fig. 165 Microfotografia de l’individu BCN108 (NX). Vidriat. 

Fig. 166 Microfotografia de l’individu BCN168 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 167 Microfotografia de l’individu BCN169 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 168 Microfotografia de l’individu BCN176 (NX). Aspecte de la pasta. S’observen microfòssils 

calcaris parcialment dissociats. 

Fig. 169 Microfotografia de l’individu BCN169 (NP). Vidriat. 

Fig. 170 Microfotografia de l’individu BCN176 (NP). Vidriat i zona de la decoració blava. 

Fig. 171 Microfotografia de l’individu BCN175 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 172 Microfotografia de l’individu BCN238 (NX). Cristall d’amfíbol. 

Fig. 173 Microfotografia de l’individu BCN175 (NX). Fragment de roca metamòrfica. 
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Fig. 174 Microfotografia de l’individu BCN175 (NP). Grans opacs relictes. 

Fig. 175 Microfotografia de l’individu BCN238 (NP). Inclusions hexagonals en la interfase. 

Fig. 176 Microfotografia de l’individu BCN244 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 177 Microfotografia de l’individu BCN244 (NX). Cristall d’amfíbol. 

Fig. 178 Microfotografia de l’individu BCN244 (NP). Microfòssil calcari parcialment dissociat per la 

cocció. 

Fig. 179 Microfotografia de l’individu BC 239 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 180 Microfotografia de l’individu BC279 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 181 Microfotografia de l’individu BC 239 (NX). Fragment de plagiòclasi amb macla polisintètica. 

Fig. 182 Microfotografia de l’individu BC279 (NP). Cristall de biotita. 

Fig. 183 Microfotografia de l’individu BC279 (NX). Gra d’amfíbol. 

Fig. 184 Microfotografia de l’individu BCN266 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 185 Microfotografia de l’individu BCN284 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 186 Microfotografia de l’individu BCN277 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 187 Microfotografia de l’individu BCN281 (NP). Grans de minerals opacs. 

Fig. 188 Microfotografia de l’individu BCN277 (NP). Gra de feldspat en el vidriat. 

Fig. 189 Microfotografia de l’individu BCN280 (NX). Gra de feldspat en el vidriat. 

Fig. 190 Microfotografia de l’individu BCN281 (NP). Inclusions hexagonals de neoformació. 

Fig. 191 Microfotografia de l’individu BCN281 (llum reflectida). Inclusions hexagonals de 

neoformació. 

Fig. 192 Microfotografia de l’individu BCN281 (NP). S’observen inclusions aciculars que creixen a 

partir dels grans opacs. 

Fig. 193 Microfotografia de l’individu BCN281 (NP). A prop de la interfase s’observen evidencies de 

la decoració i agregats de minerals opacs a partir dels quals es desenvolupen cristallets de color 

groguenc/marró claret. 

Fig. 194 Microfotografia de l’individu BCN281 (llum reflectida). S’observen cristalls hexagonals (incl. 

hex), grans opacs de color blanc (gr. opac) i la decoració formada per cristallets de color gris. 

Fig. 195 Microfotografia de l’individu BCN284(NX). Engalba. 

Fig. 196 Microfotografia de l’individu BCN096(NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 197 Microfotografia de l’individu MJ0373(NP). Interfase. 

Fig. 198 Microfotografia de l’individu BCN095(NP). Grans de quars arrodonits. 
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Fig. 199 Microfotografia de l’individu MJ0373(NP). Inclusions hexagonals en la interfase (incl. hex). 

Fig. 200 Microfotografia de l’individu MJ0426(NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 201 Microfotografia de l’individu MJ0426(NX). Fragment de granitoide. 

Fig. 202 Microfotografia de l’individu MJ0426(NX). Fragment de micasquist. 

Fig. 203 Microfotografia de l’individu MJ0431(NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 204 Microfotografia de l’individu MJ0431(NX). Fragment de pissarra. 

Fig. 205 Microfotografia de l’individu BCN090(NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 206 Microfotografia de l’individu BCN090(NX). En la pasta d’aquest individu, s’observa un 

fragment de ceràmica esmaltada. 

Fig. 207 Microfotografia de l’individu BCN090(NX). Zona del vidriat alterat. 

Fig. 208 Microfotografia de l’individu BCN106(NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 209 Microfotografia de l’individu BCN106(NX). Fragment de calcària. 

Fig. 210 Microfotografia de l’individu BCN106(NP). Vidriat. 

Fig. 211 Microfotografia de l’individu BCN107(NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 212 Microfotografia de l’individu BCN107(NX). Fragment de granit. 

Fig. 213 Microfotografia de l’individu BCN107(NP). S’observa un fragment de pissarra que penetra 

en el vidriat. 

Fig. 214 Microfotografia de l’individu BCN308 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 215 Microfotografia de l’individu BCN308 (NX). Inclusió de biotita. 

Fig. 216 Microfotografia de l’individu BCN308 (NX). Fragment de granitoide. 

Fig. 217 Microfotografia de l’individu BCN311(NX). Fragment de granitoide. 

Fig. 218 Microfotografia de l’individu BCN133 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 219 Microfotografia de l’individu BCN133 (NX). Fragment de grauvaca. 

Fig. 220 Microfotografia de l’individu BCN133 (NX). Esmalt. 

Fig. 221 Microfotografia de l’individu BCN136 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 222 Microfotografia de l’individu BCN136 (NX). Difusos en la pasta s’observen grans de quars 

arrodonit. 

Fig. 223 Microfotografia de l’individu BCN263 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 224 Microfotografia de l’individu BCN263 (NP). Esmalt. 

Fig. 225 Microfotografia de l’individu BCN229 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 226 Microfotografia de l’individu BCN230 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 227 Microfotografia de l’individu BCN229 (NX). Engalba. 
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Fig. 228 Microfotografia de l’individu BCN229 (NP). S’observen l’engalba, la decoració i el vidriat. 

Fig. 229 Microfotografia de l’individu BCN230 (NP). S’observen el cos ceràmic, l’engalba i el vidriat. 

Fig. 230 Microfotografia de l’individu BCN232 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 231 Microfotografia de l’individu BCN232 (NX). Fragment de pissarra. 

Fig. 232 Microfotografia de l’individu BCN232 (NP). Vidriat. 

Fig. 233 Microfotografia de l’individu BCN234(NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 234 Microfotografia de l’individu BCN235(NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 235 Microfotografia de l’individu BCN234(NX). S’observen el cos ceràmic i l’engalba. 

Fig. 236 Microfotografia de l’individu BCN235(NP). S’observen el cos ceràmic, l’engalba i el vidriat. 

Fig. 237 Microfotografia de l’individu BCN294 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 238 Microfotografia de l’individu BCN294 (NX). Gra de quars. 

Fig. 239 Microfotografia de l’individu BCN294 (NX). Engalba. 

Fig. 240 Microfotografia de l’individu BCN240 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 241 Microfotografia de l’individu BCN240 (NX). Esmalt. 

Fig. 242 Microfotografia de l’individu BCN240 (NP). S’observa la presència de bombolles. 

Fig. 243 Microfotografia de l’individu BCN273 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 244 Microfotografia de l’individu BCN282 (NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 245 Microfotografia de l’individu BCN273(NP). Vidriat. 

Fig. 246 Microfotografia de l’individu BCN273(NP). A prop de la interfase s’observen minerals 

aciculars transparents en nicols paral•lels.  

Fig. 246a Microfotografia de l’individu BCN273(NX). La mateixa imatge de la figura 246 amb nicols 

creuats. 

Fig. 247 Microfotografia de l’individu BCN295(NX). Aspecte de la pasta. 

Fig. 248 Microfotografia de l’individu BCN295(NX). Fragment de granit. 
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