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OBJECTIUS CIENTÍFICS

El projecte se centra en l’expansió colonial atlàntica espanyola, especialment al segle
XVI. L’element bàsic per abordar aquest estudi és la ceràmica, ja que la seva ubiqüitat
i abundància l’han convertida en un dels millors fòssils directors. Per la seva condició
de símbol de la tecnologia europea colonial, la pisa o majòlica tindrà un lloc central
en aquest estudi, però també s’abordaran les ceràmiques vidriades i els contenidors de
transport, ja que aquests últims són els materials ceràmics més abundantment enviats
a les zones colonitzades. Igualment, s’estudiaran les ceràmiques indígenes d’estil euro-
peu. L’objectiu bàsic del projecte és aprofundir en els aspectes d’aculturació, relacions
i influències que es generen en un procés colonitzador, entre els colonitzadors i els
grups humans colonitzats, però també l’aparició de noves identitats que es generen en
els espais colonitzats, amb grups humans generalment mixtos i complexos. 
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En aquest marc general, es plantegen quatre objectius concrets
que es detallen a continuació:
1. Caracteritzar arqueològicament i arqueomètrica la pisa, la

ceràmica vidriada i els contenidors de transport dels centres
productors i de difusió de Barcelona, Sevilla i el País Basc, tot
establint grups de referència adequats i arribant a un conei-
xement prou bo de la tecnologia ceràmica que inclogui les
propietats mecàniques i el disseny formal, com també de la
implicació en la cadena conductual; és a dir, la sèrie d’esde-
veniments que tenen lloc durant la vida de l’artefacte, inclo-
ent-hi les interaccions amb altres artefactes i amb els dife-
rents grups humans.

2. Caracteritzar aquests mateixos tipus ceràmics en quatre àrees
colonials (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), juntament amb els tipus indígenes d’es-
til europeu, per tal de conèixer els fluxos comercials i de
difusió dels artefactes peninsulars i d’identificar produccions
en les zones colonials que hagin sorgit per l’impacte de les
produccions europees, com també per identificar la influèn-
cia de la tecnologia i el disseny de les ceràmiques peninsulars
en les ceràmiques indígenes.

3. Interpretar els materials ceràmics dels contextos estudiats, i
especialment de les àrees colonials considerades, en termes
de comerç, d’intercanvi i difusió, però també des d’una pers-
pectiva antropològica d’estudi de la cultura material, sobre el
consum, tot considerant com aquests artefactes marquen o
confereixen identitat social o estatus. D’aquesta segona
manera, un coneixement prou complet de les implicacions
de la tecnologia i el disseny permetran abordar aspectes com
les tradicions culturals, l’etnicitat o la creació de noves iden-
titats i, alhora, aprofundir en els aspectes històrics, socials i
polítics dels casos estudiats.

4. La derivació de models teòrics aplicables en altres contextos
colonials a partir d’un desenvolupament adequat de la meto-
dologia aquí proposada d’integració dels estudis arqueològics
i arqueomètrics sobre ceràmiques, tot aprofundint en els
aspectes de tecnologia i disseny formal dels artefactes, per a l’a-
valuació dels moviments d’objectes, però també de coneixe-
ments, emmarcat en un esquema teòric interpretatiu que con-
templi el context social de la cadena conductual de les pro-
duccions ceràmiques.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El coneixement actual de les produccions de pisa de les coro-
nes de Castella i d’Aragó és molt desigual i fragmentari, no pas
tant des del punt de vista arqueològic i, especialment, de la his-
tòria de l’art, com des del punt de vista arqueomètric. Malgrat
tot, aquesta situació es pot considerar privilegiada en compara-
ció amb l’escenari que presenta la ceràmica vidriada i els con-
tenidors de transport. En aquests dos casos, el desconeixement
arqueològic és molt profund, però el desconeixement arqueo-
mètric és pràcticament total, amb les greus conseqüències que
ocasiona la manca de grups de referència que puguin, en un
estudi arqueomètric, facilitar la identificació de l’origen i perfi-

lar els fluxos comercials utilitzats per a la distribució d’aquests
materials. Aquest context reflecteix un estat preocupant dels
estudis que es realitzen actualment en els jaciments de la Pe-
nínsula, però també en els estudis de Canàries i d’Amèrica, ja
que se centren, de manera preferent, en la pisa. El problema
principal que això genera és que la pisa, de clara connotació eli-
tista, representa sempre una part molt petita respecte del total
de materials ceràmics trobats als diversos jaciments, mentre que
la ceràmica vidriada i els contenidors de transport tenen una
presència molt més rellevant. A més, aquestes dues últimes clas-
ses ceràmiques aporten dades importants per obtenir un co-
neixement més profund de la dinàmica econòmica, social i
política d’aquest món colonial, ja que són les ceràmiques d’ús
quotidià generalitzades, com també les utilitzades pel transport
de béns. No s’ha d’oblidar, a més, la importància dels aspectes
tecnològics i el disseny formal, la integració dels quals ha de
permetre incloure també no només el flux de materials, sinó el
flux de coneixements. El seu estudi i la identificació del seu
impacte en els materials indígenes permetran obrir les portes a
l’estudi de l’aculturació, però també al de la interacció i al de
l’aparició de noves tradicions en les àrees colonials que puguin
representar el sorgiment de nous grups socials típics d’aquestes
complexes societats colonials. Aquest marc teòric i metodològic
suposarà el desenvolupament d’una metodologia que ha de sig-
nificar un avenç important per als casos d’estudi abordats, però
permetrà, a més, el desenvolupament de models vàlids per a
d’altres contextos colonials.
Les dades arqueològiques de què actualment disposem seran
sistematitzades i es complementaran amb un treball arqueomè-
tric ampli sobre centres productors i receptors. En aquest estu-
di integrat, arqueològic i arqueomètric, s’obtindran dades per
tal de comprendre el paper jugat com a centres productors de
la metròpolis colonitzadora per les ciutats de Barcelona i Se-
villa, com també del País Basc, les produccions del qual són
encara poc conegudes. En el cas de les zones colonitzades,
s’abordaran quatre casos d’estudi a Gran Canària, Perú, Colòm-
bia i Canadà, que configuren dos models diferents de presència
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europea a Amèrica. D’una banda, la via que des de Sevilla i pas-
sant per les Illes Canàries arriba al Carib i es distribueix per les
zones conquerides, constituint una expansió per conquesta; i
de l’altra, la via que van seguir els baleners bascos fins a Terra-
nova i el Labrador, que constitueix una expansió comercial. En
aquest marc, l’estudi arqueomètric permetrà identificar l’ori-
gen 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 for-
mal, permetran de comprendre la tecnologia ceràmica europea
i l’impacte transformador que, a nivell tecnològic, suposa en la
producció ceràmica indígena. Així, tot entenent la tecnologia
com a part del flux de coneixements del procés colonitzador, es
podrà obtenir un element per a l’estudi de l’aculturació en les
seqüències cronològiques de cada jaciment, però també entre
les diverses àrees colonitzades. A més, aquest coneixement per-
metrà una arqueologia interpretativa en termes de tradicions
tecnològiques, canvi tecnològic, etnicitat i aparició de noves
identitats. Els resultats, a més del seu significat històric pel pe-
ríode concret d’estudi, permetran de proposar models generals
que, a partir d’estudis integrats arqueològics i arqueomètrics
sobre les ceràmiques, abordin les qüestions aquí tractades en
diferents contextos colonials.
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