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OBJECTIUS CIENTÍFICS

El projecte se centra en l’expansió colonial atlàntica espanyola, especialment durant
el segle XVI, estudiada a partir del coneixement arqueològic i arqueomètric de la cerà-
mica de pisa o majòlica, de les ceràmiques vidrades i dels contenidors de transport,
però també de les ceràmiques indígenes d’estil europeu. Amb això, l’objectiu bàsic del
projecte és aprofundir en els aspectes d’aculturació o de transculturació, de relacions
i d’influències que es generen en un procés colonitzador, entre els colonitzadors i els
grups humans colonitzats, però també l’aparició de noves identitats que sorgeixen en
els espais colonitzats, amb grups humans generalment mixtos i complexos. 
Aquest objectiu general es concreta en quatre objectius concrets: la caracterització
arqueològica i arqueomètrica dels centres productors i de difusió de Barcelona, Sevilla
i el País Basc; la caracterització d’aquests materials, i dels materials indígenes d’in-
fluència europea, dels centres receptors de Gran Canària, Perú, Colombia i Canadà;
la interpretació d’aquests materials ceràmics tant en termes de comerç, intercanvi i
difusió, com des de la perspectiva del seu consum, com a artefactes que marquen o
confereixen identitat social o estatus, i la seva participació en aspectes com les tradi-
cions culturals, l’etnicitat o la creació de noves identitats; i la derivació de models teò-
rics aplicables a contextos colonials, basats en els estudis arqueològics i arqueomètrics
de les ceràmiques implicades.

RESULTATS DE LA PRIMERA ANUALITAT

Fins al moment actual, i d’acord amb el programa previst, el projecte s’ha centrat pre-
ferentment en l’estudi dels centres productors peninsulars. En especial, els treballs
han avançat de manera molt destacada a Barcelona, on s’ha aprofundit en l’evolució
de la producció de ceràmica de pisa, però també de pisa arcaica, com també de cerà-
miques vidrades i dels contenidors de transport. En aquest sentit, s’ha pogut constatar
que el pas del segle XIII al segle XIV va suposar, entre d’altres, un important canvi en
les estructures de producció ceràmica. Igualment, s’ha progressat en el coneixement
de la ceràmica vidrada, incloent-hi la ceràmica verda, com també en la relació que hi
ha entre aquesta producció i la pisa en l’àmbit tecnològic. Finalment, un altre dels
aspectes importants, i que està començant a donar fruits significatius, fa referència als
contenidors de transport, principalment a les alfàbies, en què es comencen a identifi-
car arqueomètricament les produccions de Barcelona, la qual cosa ha aclarit alguns
dubtes sobre la seva atribució barcelonina o valenciana.
Pel que fa al País Basc, els avenços han estat igualment importants ja que, finalment,
els estudis arqueològics han posat en evidència la possible existència d’una sèrie de
produccions locals de pisa i de ceràmiques vidrades, fins ara desconegudes, que els
estudis arqueomètrics estan confirmant. Aquestes produccions inclouen, fins ara,
diversos centres d’Àlaba i Guipúscoa, però sobretot de la mateixa ciutat de Bilbao. 
Finalment, pel que fa a Sevilla, s’ha progressat en el coneixement de la pisa, però molt
especialment en el de la ceràmica vidrada i, sobretot, dels contenidors de transport,
amb una transcendència especial en l’àmbit del transport de mercaderies que abasta
tot l’Atlàntic, però també, tal com s’ha comprovat a Barcelona, el Mediterrani. En
aquest sentit, s’estan començant a identificar diverses produccions d’aquest centre,
que poden correspondre a variacions tant cronològiques, com de la situació dels múl-
tiples tallers que el conformaren.
Paral·lelament a aquests treballs, s’ha avançat també en diversos astectes referents als
centres receptors, tot i que el seu estudi s’inicia realment en la segona anualitat. Així,
s’ha estudiat un important conjunt de materials de Santa María la Antigua del Darién
(Colòmbia), on s’ha identificat tant l’arribada de productes peninsulars (pisa, ceràmi-
ca vidrada i contenidors de transport, però també material de construcció i gresols),
com les produccions indígenes i la seva transformació a la ceràmica de contacte, sota
la influència colonial. 
A diferència de Colòmbia, a Gran Canària els treballs són encara incipients i, fins ara,
es redueixen a l’estudi de les ceràmiques tradicionals, per tal d’identificar les produc-
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Figura 1 
Mostra d’algunes de les peces de ceràmica
trobades a Barcelona i analitzades en
el marc del projecte.
(Autoria: N. Miró-MUHBA)
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cions ceràmiques insulars, fortament marcades pel vulcanisme de l’illa i, per tant, fàcil-
ment diferenciables dels productes peninsulars.
Finalment, tant a Perú com a Quebec, els treballs s’han limitat a la selecció de mate-
rials, sense que s’hagin iniciat encara els estudis arqueomètrics.
Cal remarcar, a més, que els contenidors de transport han estat també estudiats per tal
de determinar-ne les propietats mecàniques, cosa que, juntament amb l’avaluació del
seu disseny formal, permetrà fer-ne una avaluació funcional, important per a uns con-
tenidors de béns que han de ser transportats a grans distàncies.

BALANÇ DE LA DIFUSIÓ CIENTÍFICA

Els treballs fins ara realitzats han permès ja obtenir una sèrie de resultats que s’han
donat a conèixer a diversos fòrums científics: 

1. Presentació a l’European Meeting on Ancient Ceramics EMAC’09 (Londres, Regne Unit,
setembre 2009):
a. J. Buxeda i Garrigós, J.G. Iñañez, M. Madrid i Fernández, C. Capelli, J. Beltrán de

Heredia Bercero, The discovery of the 13th century archaic majolica and lead glazed pot-
tery production at Barcelona (presentació oral).

2. Presentació al VIII Congreso Ibérico de Arqueometría 2009 (Terol, novembre 2009):
a. J. Buxeda i Garrigós, J.G. Iñañez, Los talleres de fabricación de mayólica de

Obradors/Sant Anastasi y Remolins de la ciudad de Lleida (siglos XVI-XVII) a través de su
caracterización arqueométrica (presentació oral).

3. Presentació a l’XI Congrés d’Història de Barcelona – La ciutat en xarxa (Barcelona, de-
sembre 2009):
a. J. Beltrán de Heredia Bercero, Estudi de la ceràmica medieval a Barcelona: influències,

vies d’expansió i fluxos comercials.
4. Presentació a la I Jornada Internacional sobre Cultura Material de los siglos XVI al XX:

Identificación y Análisis de Cerámicas (Coloniales, Republicanas e Industriales) (Bogotà,
Colòmbia,  febrer 2010):
a. J. Buxeda i Garrigós, La cerámica en arqueología y su doble componente cultural y natu-

ral. Del registro arqueológico al estudio arqueométrico: proveniencia, tecnología e inferencia
(presentació oral).

5. Presentacions, acceptades, al 38th International Symposium on Archaeometry ISA 2010
(Tampa, Florida, EEUU, maig 2010):
a. J. Buxeda i Garrigós, M. Madrid i Fernández, S. Gómez Ferrer, L.A. Alzate

Gallego, Santa María de la Antigua del Darién (Colombia). A first archaeometric appro-
ach to the material culture (presentació oral).

b.M. Madrid i Fernández, J. Buxeda i Garrigós, S. Escribano Ruiz, First steps towards
the systematization of Historical Basque pottery (14th to 17th centuries): archaeometric cha-
racterization of majolica from Araba and Bizkaia (pòster).

c. S. Gómez Ferrer, J. Buxeda i Garrigós, J.G. Iñañez, F. De Amores Carredano, J.
Beltrán de Heredia Bercero, Transport jars for a global world. First steps towards their
archaeological and archaeometric thorough understanding in Modern Times (pòster).

A més d’aquestes presentacions, s’han publicat els següents treballs:

1. J. Buxeda i Garrigós, M. Madrid i Fernández, J. G. Iñañez, L. Vila Socias, “Arqueo-
metría cerámica: mayor conocimiento, mejores interpretaciones”, CVDAS (en prem-
sa).

2. J. Buxeda i Garrigós, J.G. Iñañez, “Los talleres de fabricación de mayólica de
Obradors/Sant Anastasi y Remolins de la ciudad de Lleida (siglos XVI-XVII) a tra-
vés de su caracterización arqueométrica”, VIII Congreso Ibérico de Arqueometría (en
premsa).

3. J.G. Iñañez, R.J. Speakman, J. Buxeda i Garrigós, M.D. Glascock, “Chemical charac-
terization of tin-lead glazed ceramics from Aragon (Spain) by neutron activation
analysis”, Radiochimica Acta (acceptat, en premsa).


