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Mallorca i el comerÇ medieval de les olles
de Barcelona i el seu entorn
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La conquesta de Mallorca per Jaume I el 1229 va acabar amb
la producció terrissera local de I'illa i amb les imporlacions d'al-
tres centres musulmans. A partir d'aquest moment, la vaixella
ordinària de cuina (olles i cassoles) es van impoftar de centres
catalans, cosa que representà no només obrir nous circuits
comercials sinó un canvi en les tradicions culinàries portades
pels conquistadors de la corona d'Aragó. Una cosa semblant va
ocórrer a València després del 1238. El present article discuteix
el problema i intenta fer una aproximació arqueològica a la iden-
tificació de les sèries importades de la regió catalana a l\¡lallorca,
amb referències als tenitoris valencians, i la seva cronologia.

El procés de conquesta dels tenitoris musulmans de la costa
meditenània de la península es va iniciar al segle xll, amb la
caiguda de Torlosa (1 148), però fou durant el segle xlt quan es
va convedir en I'eix central de la política de la corona catalanoa-
ragonesa. En pocs anys es van conquerir els territoris del sud de
I'Ebre (la Sènia, Albocàsset Benicarló, Peníscola, Vlnarós) (1232-
33), mentre abans, el 1229, com a pòr1ic de I'expansió i

necessària base de suport i control marÍtim, s'havia pres
Mallorca. En poc menys d'una dècada va caure València (i 238),
i uns anys més tard cargueren XàIiva (1244), Dénia, Alacant, i es
va iniciar la conquesta de lVúrcia. En el cas de I'illa de Mallorca,
la població musulmana va ser expulsada en menys de tres
anys, ja que la resistència en les zones de muntanya es va per-
llongar fins al 1232. El panorama ceràmic que en aquests
tenitoris ens oferixen els jaciments musulmans representa un
cert esplendor: un variat conlunt de formes i tècniques decorati-
ves que comprenen des de la vaixella de taula fins a la de cuina
o emmagatzematge, usades en uns quinze grups funcionals,
dels quals nou eren d'ús habitual en els ambients urbans o en
els principals nuclis rurals d'habitació,. Amb la conquesta, tot

l'univers de riquesa material que mostren aquestes ceràmiques,
tant en capacitat tècnica i complexitat del sistema productiu i

de la seva xarxa de distribució, quedaren absolutament truncats
(Corr Conesn 1989). Nombrosos jaciments rurals es convertiren
en amagatalls d'aquestes riques ceràmiques i dels béns mate-
rials més preuats dels musulmans que s'amagaven o fugien,
de la qual cosa n'és un exemple el conjunt ocultat en la Cova
dels Amagatalls finras 198]), encara que les ceràmiques del

1 Es consideren les funcions esmentades per J Coll (1989) La prospecció de

la vall de Sóller ha demoslrat que als territoris de les alqueries conegudes es tro-
ben nuclis d'habitació dispersos amb localitats que mostren la presència de

nombrosos grups funcionals, àdhuc importacions de Tunis, Sicília o del sud
peninsular (p e Binibassí, Benirossí), i d'altres amb una escassa representació,

que consisteixen majoritàriament en cànlers o gerretes per beure, seguides d'al-

fàbies i llibrells. Les olles, en canvi, s'associen sovint a les safes o safetes (en 25

casos sobre 40 localitats), cosa que pot ser que indiqui llocs residenciajs La

major associació d'aquestes es troba amb cànters i genetes (35/40).

2 Sobre Almallutx hi ha hagut un malentès que perdura fins ara A la primera

publicació s'interpretà com un jac¡ment poslmusulmà, donal que aparegueren

ceràmiques que aleshores inicis deis anys setanta- eren mal conegudes, Les

excavacions foren portades a terme durant les tasques de salvament de les

construccions prehistòriques de la vall d'Almallutx durant la construcció de I'em-

bassament del Gorg BIau, i s'encomanà extreure una de les habitacions del

poblat medieval a Antoni Estades Gelaberl. Les ceràmiques es trobaren quasi

completes sota un nivell de teules i d'incendi, i són de clara tipologia almohade,

lnclouen safes amb decoració de ratlles verdes sobre fons blanc, altres de vidriat

turquesa, gerretes amb esgrafiat j corda seca, i d'altres amb coberta verda de
plom i coure, aixícom olles de coll alt i alfàbies amb cordons digitats Actualment

estan en estudi, i per això hem pogut constatar que no s'hi troba ni un sol frag-

ment de les ceràmiques que són objecte d'aquest treball, que per a nosaltres

són abundoses en els contextos de la segona meitat del segle Xlll a lVlallorca
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moment queden ben il.lustrades per altres jaciments com el de
l'Alqueria islàm ica d'Almallutx (Zozevn et al. 1 97 2\, i troballes
procedents de refugis de muntanya prospectats recentment
(Corr Coiresa 2OO7a). En concret I'alqueria islàmica d,Almallutx,
interpretada pels seus primers estudiosos com I'evidència
d'una ocupació cristiana de la segona meitat del segle xrrr, és en
realitat una alqueria destrulda l'any 1232 segons ens diuen els
documents conservats i les seves pròpies restes,, La veritat és
que Mallorca fou gairebé despoblada dels musulmans que l,ha-
bitaven i només hi van romandre alguns pocs esclaus i aquells
que es van manifestar cristians, que es conveftiren i van pactar
amb el rei Jaume l, com el mític Aben Abet, i possiblement
també els Bennàsser, assentats en indrets de la serra d,Alfàbia,
clarament a Biniforany, malgrat que les terres de la propera
possessió d'Alfàbia i el topònim S'Arrom ampl¡en el possible
tenitori ocupat pel grup abans de la conquesta. Després del
'1 229, l'aftesanat urbà es paralitzà o desaparegué, segons
indica la informació de la qual disposem, per això es planteja
un problema de subministrament d'aquells elements del tot
indispensables i quotidians necessaris per al dia a dia, com la
ceràmica de cuina i d'emmagatzematge de líquids, El sistema
econòmic de I'illa es transformà i segons R. Soto els conreus
canviaren durant el segle xrrr en un termini curt de temps,
S'instaurà un sistema que potencià especialment la vinya
(30,37%),I'olivera (12,56Vù i el blat -en paft preexistents en
pocs i concrets indreis de no gaire extensió- (Soro i9B4).
Com a complement, Soto comptabilitzà a la documentació
escrita un 32,23% de conreus irrigats, un 8,9% de fruiters, un
6,54 de figueres i quantitats menors de garrovers i llegums,
Els excedenls comercialitzables del conreus de la trilogia medi-
terrània (blat, vi i oli) prest necessitaren conienidors per a la
seva distr¡buc¡ó, probablement gerres o alfàbies i alcolles, com

veiem a la primera documentació referida a la indústria cerà-
mica dels tallers valencians de f\,4anises i paterna, la qual
segurament seguÍ un patró semblant. Malgrat ajxò, les primerosr
notícies penanyents al segle xlll sobre la nova indústria terrisse
ria que s'inicià a Mallorca (BenNar I Srnnn 1g93, 826) remelen
a moments prou tardans, Així, I'any 127O BernaT Gerrer s,esta
blí en dues cases d'una porció de Berenguer d,Esplugues,
situada en el barri de la Gerreria de Palma, El i2Bg es subhast¿r
la teulera de Bernat Falconera a lr/andrava (lnca), segurament
d'origen musulmà per I'evident continuació del topÒnim al
madrab. L'any 1285 lacobus Morata és citat com figulus lnctr
(tenisser de la població d'lnca). Finalment I'any 1292 s'establix
una nova casa en el barri de la Generia de Palma, que abans
fóra de Jacobi jarrari. A més, el document de I'establiment
de l'esmentat Bernat Gerrer per pad de Berenguer d,EsplLrgucs
ens diu que confrontava amb dues cases de la Real, iesnront¿r
que "predictas itaque duas domos cum dicto porfìco et tro cl
furno iarrarie que ibi sun|", és a dir, tenien un forn de fer ç¡orrcr;
(Benrer I Senn¡ 1994, 826), Malgrat aquestes notícies, dcsr;o
neixem encara arqueològicament les produccions insr¡lars
d'aleshores, encara que per la denominació del barri és fàr;il
pensar que devia consistir inicialment en gerres, cànters i r;n
general contenidors, així com vaixella d'ús bàsic per a lir <;trilir 4s
malgrat que no es lroba esmentada-, més si teni¡n on corììl)lo
que segons la documentació de la primera l¡eitat rlcl l;ot1lr: xrv

encara era predominant a la taula la vaixella de frrstir (Or rvnrr

Devor 1950 i 1952). De fet, la lleuda de Colliure c1o l'irly l3(X)
esmenta, juni a les olles d'obra de terra, "scuclclkx;, l¿rlllu lorr;,
anaps" i "altra obra de torn", de la qual es dirr <¡rro rjt; "rkrl;rrlil;r
fusta", lndubtablement, l'ús d'indispensables cstr ir; t;cr i u r rir ;r ;

casolans es pogué cobrir, en part, durar'ìt el ltuil crorrolirr;ir;
situat entre la conquesta iels primers establinrcltsr tcllir;r;r:l;
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insulars, per algunes ceràmiques impoftades que es detecten

sovint als jaciments de transició, A les darreries dels anys

setanta ens va cridar I'atenció la troballa d'olles i cassoles,

en general sempre ceràmiques de cuina, de cocció reductora

(Fig 1), amb inclusions minerals de roques exògenes, enfront

de les prÒpies dels predominants i habituals materials calcaris

locals. Aquelles inclolen miques de lluentor daurada fàcilment

visible a ì'ull nu, i es tractava sempre de produccions realitzades

a torn lent. La recerca de paral'lels ens va dur a identificar-les

amb ceràmica de cuina de Barcelona o d'altres tallers del

Principat, allí dita ceràmica grisa medieval catalana (Corr

Conrsn 1979) De fet, les Ordrnacìons d'en Sanctacilia regularen

a Barcelona la producció ceràmica en els aspectes de confor-

mació d'olles i gerros, ia durant la segona meitat del segle xttt

(PADTLLA rVrr.+ 1996), la qual cosa ens dÓna una idea del grau

d'estandardització i del control de la producció existent en

aquella ciutat, segurament inìciat per abas.tir un mercat ampli i

acomplir uns mínims de qualitat (BrLTnnn or Henrol¡ 1997 i

1998). Ara sabem que, contemporàniament' Barcelona fabricà

també pises decorades que es distribuiren almenys en els terri-

toris continentals de la Catalunya del Nord (Lrrnunnr ef a/ 1996;

BrrrR¡n or HeREoln 2006), però no consta de moment la seva

troballa a les zones objecte del nostre estudi

ldentificació del material

Es tracta de ceràmiques de cocció reductora amb presència de

biotita o mica àuria, en làmines de grandària considerable (1 a 3

mm), de lluentor daurada evident, juntament amb quarsos arro-

donits. La biotita és una roca metamòrJica absent a Mallorca, la

qual cosa permet clarament distingir les ceràmiques importades

tÅul,iE coLL

La va I rle Sól er i l-orna utx amll e s jaciments

d'època musultrana i les localitats on han aparegut

ceràmlques de cuina grises catalanes

Equidistància de corbes l00m

Cota mínima 100m.

entre les ceràmiques grises comunes, o de cocciÓ reductora.

Existeixen, no obstant això, ceràmiques grises que no presen

ten aquestes inclusions que, o bé procedeixen d'altres tallers

catalans, o bé sÓn locals, aspecte que no podem encaraaclartr.

Es dóna la circumstància que la mica àuria es troba ocasional-

ment en olles musulmanes del tipus Rosselìó D (Rossrrro

BoRoov 1979), la qual cosa indica que fins i iot aquestes

degueren fabricar-se fora de l'illa. Les roques de granit formen

parl del substrat geològic de la zona nord de Barcelona i els

al.luvions del subsòl de la ciutat contenen en abundància mine-

rals metamòrfics d'aquest origen. Una allrazona amb materials

metamòrJics de tipus granític, pissarres, i on abunden especial-

ment els micasquistos, se situa a I'interior de Carlagena i a

I'orient de Granada, inclusions que identifiquen la producció tar-

doantiga, denominada "ceràmica de cuina bizantina murciana"

(CCBN/) (L.erz r Rurz 19BB), també present en alguns jaciments

tardoantics de la vall de Sóller (Corr Corursn 1996). No obstant

això, les inclusions de les produccions de les tres àrees diferei-

xen i permeten distingir-les. A primera vista, les ceràmiques

grises catalanes mostren làmines de mica àuria ben visibles,

mentre que les de Carlagena presenten cristalls platejats o

blancs angulosos, i les malaguenyes -aquestes sÍ que s'han

de veure amb lupa- inclusions pissarrenques ìaminars fosques

L'estudi i la caracterització dels materials produìTs en el taller

català de Cabrera d'Anoia ens ha aportat una valuosa informa-

ció cronològica i tipològica, essencialment de context his.tÒric'

per comparar amb les peces localitzades a lVallorca' malgrat

que, pel que sembla, la seva distribuciÓ fou comarcal És espe-

cialment enriquidor conèixer la varietat de morfologies formals

i funcionals que allà es fabricaren, especialment pel fet de ser

un àmbit clarament rural. Les pastes incorporen minerals graní-
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tics, amb desgreixants gruixuts d'uns 3 mm. Són de cocció
reductora, i per tant grises, dures i poroses. La seva factura és
grollera. Entre la seva producció es troben olles, genos,
cassoles, munyidores, gerretes, ancolles, llibrells, paelles, etc. i

la seva cronologia abasta des de la 2a. meitat del segle xrr al

tercer quan del segle xrv, Quant a I'ancoratge cronolÒgic
concret de la producció de Cabrera, es troben evidències
del segle xrr a Santa Maria de Rubió (Anoia), amb peces acom-
panyades amb monedes de Jaume I de I'emissió de 1271 i

altres de Jaume ll, que indiquen almenys una cronologia de
l'últim quart del segle xn. Les sitges anteriors a la construcció
del temple de Sant Miquel de Veciana presentaven ceràmiques
d'aquest tipus, i el pis de I'església contenia una moneda de
Jaume I (1213-1276). Sant Jaume Sesoliveres (lgualada) conte-
nia dipòsits del primer terç del segle xrrr ¡ mitjan segle xlv, daiats
per una moneda de Pere el Cerimoniós (1 336-1387). A Santa
Càndia d'Orpí les sitges de grans situades sota pan de I'esglé-
sia es van cobrir amb un paviment datat per una moneda de
Pere lll (1336-1368), ia més el temple és esmentat per primera
vegada I'any 1368 (Locez Murron 1997:77). López Mullor
indica que la producció es va estendre fins almenys el segon
quad del segle xrv,

El cas de Mallorca
(vall de Sóller i contextos publicats de Palma)

Aquestes ceràmiques s'han trobat en abundància a la vall de
Sóller (ltzlallorca), en assentaments musulmans ocupats després
de la conquesta pels nous colons. En total, les importacions
de ceràmica de cuina grisa catalana es documenta en nou loca-
litats (Làm. 1): la vila de Sóller (Can Pinya, Can Mohana, Tafona

Làmina 2, Algunes de les troballes de CCGC

de lVallorca

1: Olla de flCS-1/00), 2i Fragment de broc

vessador [fCS-882) de la Tafona de Can Sena

(Sóller),

3: Tapadora de Can Pinya (Sóller)l

4 i 5: Fragments d'olla decorada

amb impressions de canya ffCS-BB6 ¡ 31 1);

6 i 7: Olles de Palma de Mallorca

(pres de RTERA, 199/);

B i 9: Tapadores de Palma de Mallorca

(pres de Rrene, 1997);

10 i 11: Cassoles de Palma de lvlallorca

(pres de RTERA, 199/):

12: Llibrell

13: Fogó (pres de Rrenn, 1997),

de Can Sena), Tafona de Son Angelats, Roca Rotja, S'Olivar del
Fenàs, Can Frau de Binibassí, Es Pinaret de S'Era de Binibassí,
Cova de Cas Batllet de BinibassÍ, Fornalutx i Biniaraix). Aquesis
jaciments sembien ser indicadors de la possible pervivència d'al-
gunes habitacions en el moment immediat de la conquesta
catalana i abans de la difusió de les pises decorades catalanes o
valencianes. Així, pel que fa a l'alqueria de Binibassí, s'esmenta
en un documenl de 1242 I'ocupació de "dornos sarracenicas"
amb"'algorfa" (graner en el pis alt) i "cellarum" en una zona de
cultiu d'olivar en marges ("marginem olìvarium") (Ceneorurno

1992:271 i 277). A I'actual finca de Binibassí s'han localitzat
quatre localitats musulmanes medievals, i en tres d'elles, inclosa
la que ha ofed les evidències més rellevants (ceràmica musul-
mana impoftada de Sicília occidental i pises decorades en blau
i manganès de Tunis, de les darreries del segle xr) (Corr Corurs¡
2OO7ai b), s'ha trobat també ceràmica grisa catalana de cuina.
A més, en els jaciments de refugi de la serra ocupats pels

musulmans els darrers dies de la conquesta (Ses Solanes de
Biniaraix, Pep Rave ll, Baix Sa Penya d'en Joi, etc.) no apareixen
aquestes importacions. Realitzant una aproximació estadística
a la freqüència d'aparició d'aquestes produccions, hem vist que
el percentatge de ceràmiques grises sobre troballes cristianes
dels segles xu i xrv en estructures rurals és del 37,5 %, En el jaci- 47

ment urbà millor conegut fiafona de Can Sena, Sóller), el qual

disposa de 263 fragments pedanyents al moment, la ceràmica
grisa catalana de cuina es presenta amb una freqüència del
26,6% del total. Entre el total d'elements recuperats pertanyents
a la dominació cristiana dels segles xrrr-xrv (n= 401), el percen-
tatge de la ceràmica catalana de cuina és del 26,7 %.

Pel que fa a la Ciutat de Mallorca, M, Riera (1997) esmenta tres

laciments en parlar de ceràmiques grises catalanes: Santa
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Làmina 3 Ola i cassola del Bulidor (Ar.liGoeta/ 1986).
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Caterina de Sena, Can Desbrull i Carrer de l'Olivera. A més, se

suposa que el pou núm. 7 de Santa Caterina de Sena, excavat
als anys seixanta per G. Rosselló Bordoy, contenia aquestes
ceràm¡ques -aleshores no identificades per aquest autor en cap
dels seus treballs- i va ser datat entre els anys 131 1 i 1343
(Rrrnn 1997, 227). Eljaciment del carrer de I'Olivera es localitza

al Puig de Sant Pere en una zona parcel.lada a paftir de 1229.
No obstant això, el lot més important procedeix d'un pou loca-
litzat en el centre del pati d'una casa medieval trobada a Can
Desbrull, seu del lr4useu de Mallorca, i per comparança amb les

restes de Sena 7 cal datar-los en la primera meitat del segle xrv.

M. Riera indica que les ceràmiques del carrer de l'Olivera poden
conformar un grup antic que es dataria en el primer quart del

segle xrv, tant per la troballa d'una moneda de Jaume ll de
Mallorca com pel seu context, amb presència de pisa decorada
catalana i grafit tinènic arcaic.

Quant al repertor¡ formal d'aquestes ceràmiques localitzades

a Mallorca, es troben olles de cos arrodonit. base convexa i vora

de llavi voltat (Làm. 2, núm, 1, 6 i 7), anomenades de perf¡l

en "S", a voltes amb la base un poc diferenciada per una carena, i

de forma esporàdica amb nanses verticals; tapadores amb nansa

horitzontal; vora onada amb digitacions i mugrons inferiors de

subjecció (Làm, 2, núm. 3), o amb forma de platerets semblats

a les de tipologia musulmana (Làm. 2, núm. B i 9); cassoles
baixes de base convexa amb bec vessador (Lam. 2, núm. 10 i 11);

llibrells troncocònics i base plana de llavi triangular (Làm. 2, núm.

12) i també llavi fi obert, i un fogó de fang (Làm 2, núm. 13),

En el cas de Sóller, les olles i tapadora que hem considerat solen
ser en conjunt semblants de factura, acabat i cocció. Hi predo-
mina la reducció, cor negre, en general, en pastes grises, a

ru5114-16
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voltes amb taques rogenques que manifesten combustions
irregulars. En canvi, M. Riera esmenta que les troballes de
Palma no ofereixen un grup d'aspecte, pastes o coccions uni-

formes, cosa que fa sospitar procedències diverses. De fet, una
única greixonera de bec té la pasta ocre de cor gris i desgrei-
xants de mica daurada i inclusions blanques, mentre que dos
gibrells tenen el cos espatulat sobre una engalba obscura i

pasta grollera, i un tercer cos negre de cor gris, Les olles del

carrer de I'Olivera s'assemblen més a les localitzades a la vall

de Sóller, pastes vermelles de cor negre o gris o grisa reductora
completa. El fogó presenta el cos bicolor dins tonalitats ocres i

les iapadores són ocres i rogenques amb descoloració ocre
superf¡cial, és a dir, de predominant cocció oxidant.

Formalment les olles corresponen en general als tipus la i lb de

Casampons (Berguedà, Catalunya). Allí s'han datat entre finals

del segle xr i inicis del segle xttt, però són comunes en localitza-

cions dels segles xn i xrv. Per altra banda, les decoracions
d'algunes de les peces trobades a la Tafona de Can Serra
(c. 1300-1340) tenen paral.lels exactes en aquell taller català
(Pnorrrn 1984). No obstant això, els motius de línies ondulades i

la morfologia de les cassoles troben peces semblants en la
comarca catalana del Vallès (Rote, Cot r Mouna 1997). Olles
i cassoles semblants s'han trobat també en el Bullidor, encara
que amb una cronologia més extensa (Làm. 3) (Avrco et al

1987). En relació amb les olles, cal esmentarque un escàs grup
presenta vidriat de plom intern, i podem suggerir que tal volta
aquestes pogueren iniciar la seva difusió majoritària després del
1300, encara que per descomptat el vernís de plom és conegut
amb anterioritat en els tallers barcelonins. La cassola i el fogó
troben paral.lels en la producció de la Vinya d'en Sant (Castellar

del Vallès), que es data cap a mitjan segle xrtt, Cassoles

5114 23.24
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Làmina 5. Troballes del barri del Forli rir: lJurirr
(segons GtserRr et a/ j992)

d'aquest tipus també s'han trobat en el barri musulmà del Foftí
de Dénia (Grsernr et at. 1992, .160, 

núm, 066) (Làm. 5),
que sembla que fou arrasat arran de la conquesta o poc temps
després. Els llibrells són simjlars als de Santa Margarida
de Marlorell, també dels segles xrr ixll, i finalmentìes tapadores
recorden tipus del taller de Cabrera d'Anoia, o de Santa lvlar¡a
de Rubió, en funcionament en el segle xlt (Rren+ 1997: 229).
La tapadora de Can pinya, amb mugrons inferjors i vora onada
amb d¡tades, també troba paral.lels entre les produccions de
Casampons, fins itot amb els apèndixs de sota (pnorte, 19g4),
i una tapadora sembrant va aparè¡xer a res excavacions der barri
musulmà del Forlí de Dénja, abandonat després de la con_
questa (c. 1 24S) (Grsernr et at. 1992, 1 60, núm. 067) (Làm. 5),
mentre altres fragments de llavi ondulat d,aquestes tapadores
es documenta en els farciments del Vall Vell de València
(Lam. 4, núm. Si 14-16) dut a terme sota pere lll. És significatiu
que les troballes de palma han aparegut en diverses ocasions
acompanyades per monedes del segle xrv.

El cas de València

En el nou Regne de València sorgit després de la conquesta
del Sharq al-Andalus, s'han identificat ceràmiques grises
catalanes de cuina, generalment olles, a diversos indrets,
a més dels indicats abans. En excavac¡ons urbanes d,Onda
(província de Castelló) han aparegut alguns fragments i també
en els nivells fundacionals de Castelló de la plana, de I,any
125 1 . Aporla un testimoniatge cronològic de gran fiabiljtat
el castell d'Ambra de pego, fortalesa ocupada entre 12bB
i 1286/90 que va proporcionar no només la troballa d,oljes
importades amb mica daurada, sinó també les primeres vaixe_

lles de taula amb coberta de plom que poden ser datades en
contextos postconquesta, i que manifesten una clara continuitat
amb algunes produccions musulmanes prèvies (fonts o servido_
res amb vidriat de plom intern), encara que també mostren
la introducció de noves ,,pitxer,, que
reflecteixen clares influè prototipus
metàl.lics (Azuaa et al. 1 similars

musulmana que es va trobar farcida al solar de l,edifici de les
994), on apareixen amb
s de l'any i348, data
de la ',gran morlaldat,'. 49
d'un conjunt de cerà_

mrques comunes procedents d'un pou del carrer Comte de

amb presència de pisa bicroma en verd i manganès del tipus
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Làr¡ina 6 Vores d'olla I tapadora procedenls del

pou del carrer Conrte de Trènor (pres de Rosse[o

LERIúA 2005)
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'paterna clàssic' i evolucionat, daurat i blau de la producció

valenciana d'estil malagueny evolucionat, i imporlacions de pisa

decorada en blau i negre mameluca, procedent de Síria o

I'Egipte, el conjunt dataria de la primera meitat del segle xtv'

A més, la presència d'aquestes olles catalanes també s'es-

menta en la documentació escrita de la clutat de València de

moments avançats, cosa que indica la tradiciÓ que encara

existia de la seva distribució comercial De fet, M Olivar Daydí

(1950, 1952) va recollir diverses referències: la primera' del

1319, esmenta "olla...terre de sacro Quinti" i "olles Sent Cantí";

una altra de 1342 cita "olla i olles de Sent Cantí", i finalment en

un tercer document del mateix any s'indica "olla de Barcelona"

L'al'lusiÓ a Sacro Quinti s'ha d'entendre com de Sant Quintí de

Mediona (Alt Penedès' Barcelona), segons proposà l\ll Olivar'

un dels centres ollers catalans documentats fins i tot per l'ar-

queologia, No obstant això'

que es refereix invariableme

França) i s'ha afirmat que a

de l'Uzège d'aquesta Proce
Gorznrrz Goz,qro 1998; Corr Conrsa 1998:74-75) encara que

difícilment trobem paral lels a les produccions d'aquell taller

firtntor 1985; 1986), al qual s'atribueixen també algunes peces

amb nanses de cinta i vidriats localitzades a la ciutat de

València (Bossrrro, Lrnvn 2007: 101).

Discussió

En els jacìments del segle xlll I principis del segle xlv es detecta

a Mallorca i en algunes localitats valencianes la presència de

ceràmica catalana de cuina de cocciÓ reductora En el cas de

Mallorca, la completa desintegració de la societat ìslàmica va

compodar la desaparicìó de la indústria local i del sistema d'ús

extensiu de ceràmiques de cuina, de variada morfologia' i vaixe-

lla de taula, normalitzat entre els musulmans Davant d'això

degué evidenciar-se la necessitat de proveir-se d'aquests mate-

rials de diversos indrets de la costa catalana, la més accessible

i d'on provenien els nombrosos colons instaì'lats a l'illa La ulte-

rior i progressiva reconstrucció del teixit productiu no va eliminar

la necessìtat de prosseguir amb la importació fins i tot de béns

bàsics, com la ceràmica de cuina' en percentatges superiors al

25o/o en el cas rural mallorquí, fins a ben entrat el segle xtv'

Aquesta penetració coincideix amb I'auge dels ollers catalans i

barcelonins, però també incideix en aspectes complementaris'

com és la necessària arribada de nous costums en la taula

i I'alimentació dels repobladors assentats a I'illa El fet adquireix

encara major significació si es considera que, en els primers

llocs d'habitació arranjats es troben olles i cassoles impoftades'

elements veritablement bàsics per a la subsistència, i la docu-

mentació manifesta que no és fins entrat el segle xlv quan gran

parl de la vaixella de taula, realitzada llavors principalment en

fusta i metall, se substituí per pisa decorada, les primeres

imporlacions de les quals semblen iniciar-se cap al 1300 En el

cas de València la ruptura de ìa tradició ceràmica musulmana

apareix més difusa, especialment per Ia continuaciÓ de formes

de taula (cantarelles, safes o fonts vidriades' etc ), encara que

queda clara l'aparició de noves 'impoda-

ció i d'origen català que substit tal volta

influrTen 
"n 

1". nou". tradicions barrì del

Fortí de Dénia mostra aquesta evidència Aquí es palesa que

aixÒ es va poder haver originat amb la introducciÓ de noves tra-

dicions culinàries per part dels nouvinguts Complementant

algunes afirmacions sobre la difusió principalment regional d'a-

-t
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Làmina 7: Vores de cassola proceclenls rlrl ¡rorr

del carrer Comte de fènor (pres de Rossr.t ro
r LERMA 2005)

Làmina B: Mànec de paella j vores d'olles i de

cassoles procedents del pou del carrer Comte

de Trènor (pres de RossELLo I LEFN/A 2005).
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qLrestes ceràmiqLres, aquests testimoniatges semblen malrifes

tar que la ceràmica catalana de cuilra, i tal vegada especialment

la de Barcelot-ta, forl tln elenlcllt clr: cottlorç clc ccrta rcllevància

ifir¡s itol Lrn ltó a¡trocii.tt ¡rcr lr,'s:;cvt.rl; ¡rro¡liotats' collr la rcfrac

tatir;t¡tt, t¡Ltrt ¡lr:tttrrtliit I't:l;c¿tllltltltlllt rlittlt:trl rlrl vlts i clcl

r;¡rrlirrtlrrl irr¡lr ¡t¡¡yr; ttlu;r; tlt; ltttlttlltlllrlltt, lit rlLllcl;lt l;Lr¡lorfigtal,

i ttttir ¡rillot ¡rotol;ilrtl r¡tttr li rIrttltvit llt tttitjot l;illltllilzltt;io rltl l¡t

:;tt¡rr:tftr;io clr l;ot t;tlillt rtlt ltlltìttl;ftttit lrltltlr;t<ltlt, r¡ttitlitlttl; t¡tlrl

rlorrrvcr ì ttttirtrt;tiot virIr r¡lil rtl vit:; crtt.:ottt¡rlttitciÓ ¿ttllll cctirltli
(lroll rìorì lx)rolìolì, 0lt; (Vt ttt lttt rr r;1 :r/ 1U9/)

I rr r¡¡ rnornr,.¡t irticial l¿r ceràmica grisa de cuina va poder acom

panyarr els colorts en els seus desplaçaments, però, en

qualsevol cas, va continuar després assortint un mercat espe-

cialitzat que podem rastreiar almenys fins a mitjan segle xlv.

Tal com passava en el món musulmà, cal entendre que la

lerrissa catalana de cuina, com element bàsic per a la supervi-

vència, no sols fou un bé que es produí massivament, sinó que

el seu cost de compra devia ser veritablement baix. A aquest

aspecte cal afegir el tractament fiscal de la terrissa, del qual

sabem que, en general, fou prou favorable durant una bona

part del segle xttt (Locrz Eruv 1984: 5l-54) En aquest sentit cal

considerar el silenci sobre la ceràmica a les lleudes de València

(1 243), Colliure (1249), Alztra (1250), Borriana, Morvedre i

Sagunt (1 251), que farien pensar que la ceràmica no fou vista,

cap a la meitat del segle xlll, com a matèria impositiva' Tal volta

això es ratifica a partir de les lleudes de Perpinyà (1 250),

Colliure (1 252), Torlosa (1252\i València (1271)' que fan esment

a la circulació d'aquests béns, en especial olles i cànters, però

amb una tractament desigual. Mentre la primera indica que

la somada o càrrega de bèstia havia de pagar 1 diner, les altres

eximien del pagament d'impost a I'obra de terra La situació

varià en general a les darreries de segle, probablement quan

s'articulà millor la producció, amb la proliferaciÓ de centres, ja

que tant la lleuda de Torlosa de 1276, el peatge d'Alagó ì Gallur

(1292), o les de Colliure del rei de Mallorca (1300 i 131 7)"'

preveuen pagaments per al trànsit d'olles, gerres i, a la darrera,

també per a I'obra de "Malicha"o. Malgrat això, hem vist que

la circulació d'aquests productes, iniciada dins els nous territo-

ris conquerits, fou general durant la segona meitat del segle xttt

i perdurà fins a ben entrat el segle xtv, quan encara els trobem

als dipòslts arqueològics relacionats amb la "gran mortaldat". I

3 La datació de la lleuda de Colliure és dubtosa i sol indicar-se que fou redac-

tada entre el 1297 i el 1317, encara que la segona data és probablement la

més fiable

4 Desitgem esmentar la inestimable ajuda que ens ha proporcionat Júlia

Beìtrán d'Heredia, del lvluseu de la Ciutat de Barcelona, qui ens va permetre

accedir al nombrós material procedent de les excavacions d'aquesta ciutat,

ens en va proporcionar fotografies iens va permetre comprovar la similitud entre

aquests i els localitzats en excavacions i prospeccions de Sóller També volem

agrair les informacions de V Estall i J Alfonso i l'ajuda de la directora del Museu

de Mallorca, Joana Maria Sampol, per facilltar-nos I'accés al material custodiat

en el N,4useu de Mallorca
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